
DIVÓRCIO
FIM DO AMOR 6 |  Dados dos cartórios no Rio Grande do Norte apontam que, entre os meses de junho e agosto, 
o número de divórcios registrados entre os casais potiguares foi de 126. Apenas em agosto deste ano, data do 

último balanço sobre o assunto, foram 55 separações, contra as 39 do mesmo mês do ano passado 
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Quatro cidades 
do RN têm apenas 
um homícidio 
desde 2014
VIOLÊNCIA. 8 E 9 | Dados oficiais mostram 
que os municípios potiguares de 
Riacho de Santana, Paraná, Francisco 
Dantas, Ouro Branco e Ruy Barbosa, 
em cada uma delas, foram registrados 
três assassinatos na última década. Os 

dados são da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), por 
meio da Rede e Instituto de Pesquisa 
Observatório da Violência (OBVIO). 
Dos quatro municípios menos violentos 
do estado, São José do Seridó, na 

região Seridó potiguar, é o que está há 
mais tempo sem registrar um homicídio: 
desde 2014. Participação da polícia 
comunitária e ausência de tráfico de 
drogas e de facções criminosas são as 
principais responsáveis pelo fenômeno. 

Sétima parcela do auxílio 
emergencial começa a 
ser paga aos beneficiários 
nesta segunda-feira 19

Supremo Tribunal Federal  
decide futuro do senador 
Chico Rodrigues na 
quarta-feira 21

RECURSOS.4 | Parcela do auxílio 
emergencial de R$ 300 começa 
a ser paga para 16,3 milhões de 
beneficiários do Bolsa Família

DEFINIÇÃO.2 |  Decisão de afastar 
o deputado que teve R$ 33,1 mil 
apreendidos na cueca será apreciada 
pelo pleno do STF

NEY DOUGLAS / AGORA RN 

ABC e América de Natal 
vencem na Série D; times 
potiguares sobem na 
tabela de classificação

Pandemia do novo 
coronavírus eleva número 
de casos relacionados com 
problemas psicológicos

ESPORTE.16 | Com dois gols de Wallace 
Pernambucano (foto), América derrota 
Atlético de Cajazeiras por 2 a 1; ABC 
vence Frei Paulistano por 1 a 0

SAÚDE.7 |  Em meio à crise da 
Covid-19, aumentaram os registros 
de suicídio no RN. Saúde mental da 
população preocupa especialistas

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA 
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CONSTRANGIMENTO

A Anistia Internacional 
criticou o governo brasileiro 
por ter escalado agentes da 
Agência Brasileira de Inteli-
gência (Abin) para monitorar 
a participação de ONGs e 
movimentos sociais na Con-
ferência do Clima das Nações 
Unidas (COP-25) no ano pas-
sado. 

A vigia foi revelada no 
último domingo e foi publica-
mente admitida pelo minis-
tro-chefe do Gabinete de Se-
gurança Institucional (GSI), 
Augusto Heleno, na sexta-
-feira, 16, quando escreveu 
em sua conta no Twitter que 
a agência deve acompanhar 
campanhas internacionais 
apoiadas por “maus brasilei-
ros”.

“São graves as notícias 
veiculadas recentemente pela 
imprensa a respeito do moni-
toramento de movimentos 
sociais e organizações não 
governamentais que partici-
param da Cúpula do Clima 
das Nações Unidas (COP 25) 
realizada em Madrid, em de-
zembro do ano passado”, diz 
nota da Anistia Internacional. 
“Técnicas de vigilância e mo-
nitoramento de opositores 
políticos foram práticas uti-
lizadas de maneira sistemá-
tica durante o regime militar 
no Brasil e subsidiaram, por 
muitos anos, graves violações 
de direitos humanos”, aponta 
o texto.

A entidade também cri-
ticou o fato de Heleno ter 
classi� cado como “maus 
brasileiros” os integrantes de 
organizações não governa-
mentais e movimentos so-
ciais com os quais o governo 
mantém relação con� ituosa.

ANISTIA CRITICA 
BRASIL POR 
MONITORAR ONGS 
EM EVENTO

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), descartou mais 

uma vez, que vá disputar novamente 
o comando da Casa. “Não sou can-
didato à reeleição. Este assunto está 
resolvido”, a� rmou Maia.

Tanto o mandato de Maia quan-
to o presidente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), vão se encerrar 
no início de 2021. Em tese, os dois 
não disputar um novo mandato. Al-
columbre, no entanto, tem se movi-
mentado para tentar um novo perío-
do à frente da Casa, sob o argumento 
de que há brechas na legislação que 
permitiriam um novo mandato.

“Não me cabe discutir a reeleição 

do Senado. O presidente do Senado 
tem cumprido um papel fundamen-
tal”, desconversou Maia. “A eleição 
do Senado cabe ao Senado. A eleição 
da Câmara cabe à Câmara.” Maia 
participou, na manhã deste sábado, 
de evento virtual da XP Investimen-
tos.

Senadores pretendem aguardar 
o julgamento, pelo plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 

do afastamento do colega Chico Ro-
drigues (DEM-RR) antes de decidi-
rem o futuro do parlamentar.

A avaliação no Congresso é de 
que o próprio ministro Luís Roberto 
Barroso forçou essa espera, ao enviar 
sua decisão monocrática que afastou 
Rodrigues para deliberação do plená-
rio da corte.

O ministro Luís Roberto Barroso 
mandou afastar o palamentar na úl-
tima quinta-feira 15. Na decisão, dei-
xou claro que a palavra � nal caberia 
ao plenário do Senado Federal, que 
poderá manter ou derrubar o afasta-

mento.
Na sexta-feira 16, contudo, o pró-

prio ministro pediu que sua decisão 
fosse analisada pelo pleno do Supre-
mo Tribunal Federal. 

O presidente da corte, Luiz Fux, 
marcou o julgamento para a próxima 
quarta-feira 21.

Maia afirma que não é 
candidato à reeleição

STF decide futuro do senador 
Chico Rodrigues na quarta-feira

POSICIONAMENTO DINHEIRO NA CUECA

 LUCAS DIAS/GP1

GETTY IMAGES

O Senado retoma as atividades 
legislativas com a semana de 
esforço concentrado para a 

sabatina de autoridades, após duas 
semanas do chamado “recesso bran-
co”, a interrupção extrao� cial dos 
trabalhos legislativas em função do 
período de campanha eleitoral. 

Entre as análises, está a indica-
ção do desembargador Kassio Nunes 
Marques para o Supremo Tribunal 
Federal (STF), na próxima quarta-fei-
ra 21.

Nesta segunda 19, a Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado fará uma 
reunião semipresencial, a partir das 
15h, para analisar quatro indicações 
à diretoria da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Um dos 
indicados é o atual diretor-presidente 
substituto da agência, Antônio Barra 
Torres, que pode se tornar efetivo ca-
so seja aprovado pelo Senado.

Na terça-feira 20, a Comissão de 
Assuntos Econômicos vai sabatinar 
os indicados para os cargos de minis-
tro do Tribunal de Contas da União 
(TCU) e diretor da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM). A reunião 
semipresencial está marcada para 
começar às 9h.

Para vaga do TCU, o indicado do 

presidente Jair Bolsonaro é o secretá-
rio-geral da Presidência da República, 
ministro Jorge Oliveira. Ele deverá 

substituir o atual presidente do tribu-
nal, José Múcio Monteiro, que vai se 
aposentar, mas ainda � cará na fun-

ção até o dia 31 de dezembro, quando 
completará o mandato à frente do 
órgão.

Senado concentra esforços 
para sabatinas do STF e TCU
TRABALHO | Senadores retomam esta semana as atividades legislativas com o esforço concentrado para a sabatina de autoridades, após duas 
semanas do chamado “recesso branco”, a interrupção extraoficial dos trabalhos legislativas em função do período de campanha eleitoral de 2020

Entre as análises desta semana, está a indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal (STF)

Rodrigo Maia (DEM): “Assunto resolvido” Senador Chico Rodrigues: dineiro na cueca
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Maioria das cidades diz ser 
contra retomar aulas em 2020
EDUCAÇÃO | Diante das dificuldades para adoção dos protocolos sanitários necessários para reabertura de escolas e da complexidade do cenário 
decorrente da pandemia da Covid-19, 82,1% das prefeituras brasileiras acreditam não ser possível retomar as aulas presenciais ainda em 2020

Diante das dificuldades para ado-
ção dos protocolos sanitários 
necessários para reabertura de 

escolas e da complexidade do cenário 
decorrente da pandemia da Covid-19, 
82,1% das prefeituras (3.275) consul-
tadas em pesquisa da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) acredi-
tam não ser possível retomar as aulas 
presenciais em 2020. Em pelo menos 
3.742 Municípios do país não há data 
definida para retorno presencial na re-
de municipal de ensino. Participaram 
da pesquisa 3.988 gestores locais – o 
equivalente a 71,6% do total.

Enquanto não abrem os espaços fí-
sicos das escolas, 3.887 redes de ensino, 
portanto 97,5% do total de Municípios 

pesquisados, garantem o ano letivo 
por meio de atividades pedagógicas 
não presenciais aos estudantes, tanto 
da educação infantil quanto do ensino 
fundamental. A distribuição de ma-
terial pedagógico impresso tem sido 
combinada com o envio de atividades 
por aplicativos de mensagens instantâ-
neas e por aulas e atividades em meios 
digitais.

Para retomada presencial das aulas 
é necessário um plano de contingência, 
que deve ser articulado entre as áreas 
de educação e saúde. Nesse quesito, 
2.811 gestores municipais afirmaram 
que têm os planos de retorno prontos 
ou em elaboração. Entre esses, a maio-
ria respondeu que planeja adotar medi-

das para um modelo híbrido de ensino 
(78,2%), além de um retorno gradual 
das aulas presenciais (74,7%) e um sis-
tema de rodízio (70,5%) para facilitar o 
distanciamento social.

O presidente da CNM, Glademir 
Aroldi, destaca o complexo cenário 
para tomada de decisão. “Não se pode 
esquecer que há, até este momento, 
mais incertezas do que respostas ou so-
luções e a realidade tem exigido plane-
jamento sério e articulado e uma forte 
capacidade de adaptação dos gestores, 
que estão pautando suas decisões 
de forma responsável para garantir a 
continuidade do processo educacional 
com segurança e qualidade.”

Somente em relação à aquisição de 

equipamentos de proteção individual 
(EPIs) para os estudantes, estima-se que 
o custo total - incluindo rede municipal 
e estadual de ensino de todo país - seria 
de cerca de R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 1,8 
bilhão desse valor referente apenas às 
instituições municipais. Além dos EPIs 
para o restante da comunidade escolar, 
há ainda outros diversos investimentos 
necessários para reabertura das esco-
las, como adaptação da estrutura física 
(salas de aula, cantinas, bebedouros), 
aquisição de materiais de limpeza e hi-
giene (álcool, medidor de temperatura), 
campanhas de prevenção, capacitação 
e contratação de profissionais para 
substituir os que estão no grupo de 
risco.

JOSÉ ALDENR/ AGORA RN

Estudo da Confederação Nacional dos Municípios diz que para retomada presencial das aulas é necessário um plano de contingência, que deve ser articulado entre as áreas de educação e saúde

DESCOBERTA

A Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte aponta que 
o então pré-candidato a pre-
feito do município de Antô-
nio Martins, João Venâncio 
Ferreira (PT), forjou o próprio 
sequestro. O caso ganhou re-
percussão em setembro pas-
sado, após o político sumir 
por três dias. A investigação 
do caso descobriu evidências 
que depõem contra o suposto 
sequestro.

A principal prova da in-
vestigação é um vídeo, grava-
do por câmeras de segurança, 
do dia 25 de setembro, que 
mostra João Venâncio Fer-
reira, de 73 anos, descendo 
de um carro na cidade de 
Pereiro, no Ceará, onde o 
político foi localizado — três 
dias após o suposto sequestro 
ser informado. O veículo que 
levou o petista até a cidade 
pertence a um sobrinho do 
político.

Segundo a polícia, João 
Venâncio saiu de Antônio 
Martins, no Alto Oeste po-
tiguar, por volta das 12h do 
dia 23 de setembro, e iria 
até o município de Pau dos 
Ferros, para registrar candi-
datura em uma unidade da 
Justiça Eleitoral. No entanto, 
ele resolveu parar na cida-
de de Serrinha dos Pintos, a 
42 quilômetros de Pau dos 
Ferros. Por lá, ele entrou no 
veículo do sobrinho. Ainda 
no dia 23 a caminhonete de 
João Venâncio foi encontrada 
abandonada na estrada. Foi 
a partir deste momento em 
que as buscas.

De acordo com a Polícia 
Civil, João Venâncio foi para 
o município de Milhã, no Ce-
ará, onde se refugiou na casa 
de parentes. Depois disso, já 
no dia 25, ele foi até a cidade 
de Pereiro, com um sobrinho. 
Foi neste momento em que 
câmeras de segurança o fla-
graram. O político foi até um 
destacamento da Polícia Mili-
tar do Ceará para informar o 
suposto sequestro. Ainda no 
dia 25, policiais civis potigua-
res, lotados na Delegacia de 
Alexandria, foram até cidade 
cearense para trazê-lo de vol-
ta ao Rio Grande do Norte.

Após a investigação des-
cobrir provas sobre o seques-
tro forjado, João Venâncio 
confessou que elaborou todo 
o enredo por estar em uma 
crise de pânico. Com a situ-
ação desvendada, o político 
— que não irá disputar as 
eleições deste ano — terá de 
responder judicialmente por 
falsa comunicação de crime.

EX-CANDIDATO A 
PREFEITO NO RN 
SIMULOU PRÓPRIO 
SEQUESTRO

O Nordeste foi a região mais be-
neficiada com empenho de 
emendas de bancada em 2020, 

em números absolutos e proporcio-
nalmente, segundo estudo realizado 
pelo Instituto Nacional de Orçamento 
Público.

O estudo aponta que os nove esta-
dos nordestinos tiveram empenhados 
quase R$ 1,6 bilhão de janeiro a 29 de 

setembro deste ano. O valor, superior 
ao das quatro demais regiões, equiva-
le a cerca de 80,5% do total de emen-
das parlamentares impositivas de 
bancada. As emendas impositivas de 
bancada foram criadas em 2019, após 
alteração na Constituição Federal. Isso 
significa que parte do Orçamento-Ge-
ral da União agora é definido pelos 
parlamentares do Senado e da Câ-

mara dos Deputados e isso não pode 
ser alterado pelo Poder Executivo. As 
emendas de bancadas, diferentemente 
das individuais, são empenhadas, após 
decisão conjunta dos parlamentares, 
de acordo com o estado pelo qual eles 
foram eleitos. Em caso de impositivas, 
o governo federal tem a obrigação de 
executá-las, ou seja, liberar o dinheiro 
até o fim de cada ano.

AGÊNCIA BRASIL

 Nordeste teve R$ 1,6 bilhão em emendas

Nordeste é a região que recebeu mais 
recursos de emendas parlamentares

BANCADAS



STF ADEQUA JABUTICABA 
DO CONGRESSO À REALIDADE

NOS EUA, DONALD TRUMP 
VENCE A ‘BATALHA DIGITAL’
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COLOCADOS EM RISCO
Depois de desmascarar uma 

fake news sobre a participação 
da Abin na COP-25, o general 
Augusto Heleno (GSI) ironizou 
de “patriotas” os que expuseram 
nomes dos agentes: “Deplorável a 
visão míope de alguns”.

BOA PARCERIA
Os ministros Paulo Guedes 

(Economia) e Ernesto Araújo 
(Itamaraty) vão assinar três 
acordos com os EUA, nesta 
segunda (19) para facilitar o 
comércio bilateral, práticas 
regulatórias e anticorrupção 
entre os países.

JOGO PARA A PLATEIA
O Tribunal Superior 

Eleitoral chove no molhado, 
determinando que “mesários 
usarão máscara e protetor facial” 
nas eleições municipais. O uso de 
máscaras é obrigatório no País, 
por lei federal, desde junho.

INCOMPREENSÍVEL
Janaína Paschoal, uma 

das autoras do pedido de 
impeachment de Dilma 
Rousse� , não entende como 

parlamentares não apoiam o 
afastamento do senador com 
grana na cueca. “Trata-se de 
proteção do Senado”, diz.

APROPRIADO
A Câmara dos Deputados 

promove simpósio, esta semana, 
para debater fraudes nos 
Fundos Eleitoral e Partidário. 
Foram convidados membros do 
ministério público e ONGs de 
combate à corrupção. Nada de 
políticos.

PREOCUPANTE
O PIX, sistema criado pelo 

Banco Central para substituir 
TEDs e DOCs, teve adesão de 
mais de 33 milhões de pessoas, 
mas pesquisas revelam um 
dado preocupante: apenas 
13% admitem entender a nova 
tecnologia. 

SONHO NA PANDEMIA
O adiamento das provas de 

concursos devido à pandemia 
mostrou o quanto o serviço 
público ainda é um sonho, no 
Brasil. Só na Polícia Civil do DF 
são 89 mil inscritos na luta pelo 
salário de R$8,7 mil.

A média das pesquisas nacionais de intenção de voto nos Estados 
Unidos mostram o candidato democrata, Joe Biden, cerca de nove 
pontos percentuais à frente do republicano Donald Trump, candidato à 
reeleição. Mas levantamento realizado pela Câmara de Comércio EUA-
Brasil (Amcham) com a Bites revela que, nas redes sociais, a batalha 
pelo holofote já tem vencedor: Trump lidera a “tração” na internet, em 
média, por 70% contra 30% do candidato de oposição, desde junho.

MELHOR FOI POUCO
A semana entre os dias 6 e 12 

de outubro foi a melhor para o 
ex-vice de Barack Obama: Biden 
teve 37% do engajamento nas 
redes sociais.

MENÇÕES POSITIVAS
A pesquisa Amcham/

Bites considera o “sucesso” do 

candidato entre seus próprios 
apoiadores e � ltra as menções 
negativas.

DIFERENÇA DE PÚBLICO 
Só o total de seguidores 

representa uma enorme 
diferença: Trump tem mais de 
141 milhões e Joe Biden, pouco 
mais de 19 milhões.

A decisão do Supremo Tribunal Federal no caso do traficante André do 
Rap foi uma forma de adequar a legislação aprovada no Congresso à 
realidade. Segundo o mestre em Direito Penal Ricardo Prado, revogação 

automática de prisões preventivas após 90 dias “foi uma das jabuticabas que o 
Congresso enfiou no pacote anticrime”. A decisão do STF de que o preso pode 
pedir a revisão da prisão após o prazo “ficou mais razoável”. O ministro Marco 
Aurélio (STF) disse que não se sentiu enganado pelo fato de André do Rap sumir 
do mapa assim que pôs os pés na rua. O jurista se diz satisfeito com o resultado 
no plenário do STF. “Decisões coletivas, normalmente, são melhores que as 
individuais”, explica. Marcelo Odebrecht ficou preso preventivamente por mais 
de dois anos e o traficante com dupla condenação em 2ª instância foi solto após 
90 dias. Na época de Odebrecht, não havia o benefício, que muitos consideram 
criado para beneficiar os parlamentares envolvidos em corrupção.
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ECONOMIA | Dados do Ministério da Economia mostram que no segundo quadrimestre houve um saldo de 
782,6 mil novas empresas, resultado da abertura de 1,114 milhão de CNPJs e de baixas de 331,5 mil

A abertura de novas empresas, 
em especial os chamados MEIs, 
de microempreendedores indi-

viduais, deu um salto maior durante 
a pandemia do coronavírus. Pessoas 
que perderam o emprego ou tiveram 
salários reduzidos viram na criação de 
um negócio próprio a alternativa para 
obter renda extra. Com a redução ou 
o � m do pagamento da ajuda emer-
gencial do governo, é possível que esse 
movimento siga em crescimento.

Dados do Mapa de Empresas, do 
Ministério da Economia, mostram 
que no segundo quadrimestre houve 
um saldo de 782,6 mil novas empresas, 
resultado da abertura de 1,114 milhão 
de CNPJs e de baixas de 331,5 mil. O 
número de aberturas, a maioria MEI, 
é o maior para o período desde 2010 
e 2% superior ao do ano passado. Já o 

encerramento de atividades é o menor 
em quatro anos e também 17% abaixo 
do veri� cado no mesmo período de 
2019.

Entre os novos microempreen-
dedores, está Bárbara Camilo, de 31 
anos, demitida em março após oito 
anos numa empresa de Belo Horizonte 
(MG). Junto com um casal de amigos 
que também � cou desempregado, ela 
abriu um MEI e, em junho, criou a Zé 
Donut. Eles começaram a produzir 
rosquinhas na própria casa, mas a 
clientela cresceu rapidamente e Bár-
bara decidiu alugar uma loja com mais 
equipamentos e espaço.

O casal preferiu não ir adiante e ela 
convidou o marido, que � cou desem-
pregado um mês depois dela, e uma 
prima para se juntarem ao negócio. 
“Inauguramos a loja há 15 dias e já 

pensamos em ampliar, abrir espaço 
com mesas para que o cliente possa 
comer os donuts aqui e tomar um ca-
fé”, diz ela.

O economista do Ibre/FGV Ro-
dolpho Tobler a� rma que o aumento 
de novas pequenas empresas já vinha 
ocorrendo nos últimos anos, mas teve 
impulso na pandemia. “As pessoas 
precisaram se reinventar, seja porque 
perderam o emprego ou precisam de 
renda extra.”

Segundo ele, houve um processo 
de desburocratização para a abertura 
de empresas e, no caso do MEI, há be-
nefícios para atrair a formalização de 
pequenos negócios, como cobertura 
previdenciária do INSS (aposentadoria 
por idade, auxílio-doença e salário-ma-
ternidade), ao custo de 5% do valor do 
salário mínimo.

Número de aberturas de empresas no Brasil, a maioria MEI, é o maior para o período desde 2010 e 2% superior ao do ano passado

Efeito pandemia acelera a 
abertura de negócios no País

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Sétima parcela do auxílio 
emergencial começa a ser 
paga nesta segunda-feira
Asétima parcela do auxílio emer-

gencial de R$ 300 (R$ 600 para 
mães chefes de família) começa 

a ser paga na segunda-feira 19 para 
16,3 milhões de bene� ciários do Bolsa 
Família.

O calendário de pagamentos segue 
a ordem do dígito � nal do número do 
NIS, habitual do programa, sempre nos 

dez últimos dias úteis do mês.
Os cadastrados no programa via 

Cadastro Único, aplicativo e pelo site 
do auxílio emergencial, estão receben-
do a sexta parcela e vão receber as de-
mais do auxílio emergencial e extensão 
de R$ 300 de acordo com calendário 
dos Ciclos criado pelo Ministério da 
Cidadania.

RECURSOS
SERVIÇOS

O Poder Judiciário do Rio 
Grande do Norte transferiu o 
ponto facultativo do feriado do 
Dia do Servidor Público, come-
morado no próximo dia 28 de 
outubro (quarta-feira), para o 
dia 30 de outubro, uma sexta-
-feira.

TJRN TRANSFERE 
PONTO FACULTATIVO 
DO DIA DO SERVIDOR 
PARA 30 DE OUTUBRO
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WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL 

A Câmara dos Deputados retoma 
as atividades virtuais terça-feira 
20 para analisar a Medida Pro-

visória 992/20, que cria o Programa 
de Capital de Giro para Preservação 
de Empresas (CGPE). A medida pro-
picia às microempresas e empresas 
de pequeno e médio portes melhores 
condições para a obtenção de crédito 
nas instituições financeiras em razão 
da pandemia de Covid-19.

Em regulamentação aprovada pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN), 
o crédito concedido pelas instituições 
credoras do CGPE será destinado ex-
clusivamente ao capital de giro das em-
presas, tendo prazo mínimo de 36 me-
ses, bem como carência mínima de seis 
meses para o início da amortização da 
dívida. Pelo menos 80% do programa 
serão direcionados a empresas meno-
res, com receita bruta anual de até R$ 

100 milhões. Também está na pauta a 
MP 993/20, que renova 27 contratos de 
pessoal do Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (Incra) até 
28 de julho de 2023.

Líderes de partidos de oposição 
anunciaram que continuarão a obs-
truir os trabalhos até que seja pautada 
a Medida Provisória 1000/20, que pror-
roga o auxílio emergencial até dezem-
bro com o valor de R$ 300 mensais. A 
oposição tem articulado para que o 
governo mantenha o valor de R$ 600 
até o fim do ano. “O governo faz tudo 
para deixar a medida provisória cadu-
car porque ela já está com seus efeitos 
sendo realizados. O governo não quer 
votar a medida provisória. Não acei-
taremos votar nada se não entrar em 
pauta a MP 1000, do auxílio emergen-
cial, em respeito ao país”, disse o líder 
da minoria, José Guimarães (PT-CE).

Câmara tenta votar MP que vai 
facilitar empréstimos para empresas
AUXÍLIO | Medida Provisória vai permitir que as microempresas e empresas de pequeno e médio portes melhores condições para a obtenção de crédito nas instituições financeiras em 
razão da pandemia de Covid-19; bancada da oposição tenta prorrogar Medida Provisória 1000/20, ampliando o auxílio emergencial até dezembro com o valor de R$ 600 mensais

Crédito concedido será destinado exclusivamente ao capital de giro das empresas, tendo prazo mínimo de 36 meses para o pagamento
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A pandemia do novo Coronavírus trouxe 
diversas mudanças na vida e na rotina 
da maior parte dos brasileiros. Dentro de 

casa não foi diferente: casais adaptaram rotinas 
para seus respectivos empregos, cuidar dos filhos 
e, ainda por cima, manter a relação intacta convi-
vendo sob o mesmo teto.

Entretanto, para alguns casais, trabalhar e 
conviver junto durante o isolamento social não 
surtiu efeito em melhorar a relação, fazendo com 
que muitos recorressem aos cartórios para ofi-
cializar a separação. Segundo o Colégio Notarial 
do Brasil (CNB-RN), entre os meses de junho e 
agosto, o número de divórcios direto registrados 
foi de 126. No mesmo período de 2019, o número 
foi de 120. No entanto, apenas em agosto deste 
ano foram 55 separações, contra as 39 do mesmo 
mês do ano passado.  

A advogada especialista em direito das famí-
lias, Rafaela Câmara, explica que diversos fatores 
foram cruciais para que os casais entrassem com 
o pedido de divórcio. A convivência familiar entre 
os casais se intensificou no isolamento social e, 
consequentemente, os conflitos dentro do lar e, 

na necessidade da comunicação, a identidade 
enquanto casal se perdeu”, ressalta.

Além disso, a especialista destaca que a mu-
lher passou a acumular funções além da parte 
doméstica e dos cuidados com os filhos, não 
permitindo abertura nas divisões das tarefas fa-
miliares. “Culturalmente, a mulher sente extrema 
dificuldade de encerrar uma relação quando é ví-
tima de violência dentro de casa e, além disso, a 
mulher tem que realizar as atividades de vínculo 
empregatício, atuar como donas de casa e, mui-
tas das vezes, cuidar dos filhos”, esclarece.

No Brasil, os divórcios e dissoluções de união 
estável podem ser realizados de forma judicial, 
em que é realizado diante de um juiz, e de forma 
extrajudicial, onde os casais se separam no cartó-
rio, geralmente de forma mais rápida. “O divórcio 
é um direito potestativo, ou seja, é um direito 
onde não se admite contestação, logo, ninguém 
é obrigado a permanecer casado ou conviver em 
união estável”, pontua a advogada.

Do ponto de vista comportamental, a psicó-
loga Ana Paula Galvão explica que a convivência 
diária dos indivíduos pode estreitar as relações 

de um modo que o próprio casal não conhecia 
ainda. “As diferenças ficam muito mais evidentes. 
Se o relacionamento já não ia muito bem, isso vai 
ficar mais evidente com o contato mais próximo 
do que o habitual”, disse.

Além disso, o isolamento social deixou as 
pessoas mais intolerantes, e isso interfere direta-
mente nas relações. “As pessoas estavam acostu-
madas com suas atividades diárias e precisaram 
parar. A quarentena está sendo um período em 
que as pessoas precisam cuidar da saúde mental 
e desenvolver mecanismos com essa situação in-
comum”, elucida Ana Paula. A psicóloga reforça 
ainda que para a resolução desses conflitos, é 
fundamental que seja realizada uma autorrefle-
xão. “Não adianta fugir dos problemas e colocar 
sempre a culpa no outro porque é muito comum 
apontar os erros do parceiro”, completa.

CRISES DE UM CASAL
O casal de estudantes Gabriela Telis e An-

tônio Paulo passaram por uma fase de “crise 
no relacionamento” durante o período de iso-
lamento social. No começo da pandemia, eles 

ainda não haviam engatado o namoro, mas 
os planos pro restante do ano quase foram 
por água abaixo. “A gente teve que parar de se 
ver. Não esperávamos que fosse demorar esse 
tempo todo, só uns dois ou três meses. Foi 
bem difícil porque nós dois temos familiares 
mais velhos e que se enquadram no grupo de 
risco, e a gente queria cuidar dessas pessoas 
próximas”, lembra a estudante. Gabriela e 
Antônio passaram a ser ver com menos frequ-
ência, até que decidiram se isolar na casa de 
praia da avó de Antônio. Entretanto, o conví-
vio diário do casal gerou alguns conflitos por 
estarem 24 horas do dia juntos. “A situação 
fazia com que a gente não tivesse espaço ou 
momentos sozinhos e isso desgastou bastan-
te o nosso relacionamento”, conta.

Para respirar dentro da relação, o casal 
precisou se afastar na tentativa de restabele-
cer os laços, como conta Antônio. “Nós fica-
mos uns 20 dias sem se ver. Essa experiência 
de estarmos todo dia juntos e não termos 
tanto espaço individual foi um tanto quanto 
traumatizante”, encerrou.

Número de registros de divórcio tem 
aumento no Rio Grande do Norte
RELACIONAMENTO | Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, entre os meses de junho e agosto, o número de divórcios direto oficializados foi de 126. No mesmo período de 2019, 
o número foi de 120. No entanto, apenas em agosto deste ano foram 55 separações em todo o Rio Grande do Norte, contra as 39 registradas no mesmo mês do ano passado.

FIM DO AMOR Divórcio 
extrajudicial, onde os casais se 
separam no cartório, lideram 
casos no RN 



7CIDADES|  SEGUNDA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2020 

SAÚDE MENTAL | Em meio à crise da Covid-19, aumentaram os casos de suicídio no estado. Isolamento 
social, desemprego e violência doméstica foram fatores agravantes dos quadros de doenças psicológicas 

NATHALLYA MACEDO  

Maria da Silva (nome � ctí-
cio) lida com a depressão 
há anos. Ela perdeu o pai 

em 2011, vítima de um câncer no 
estômago, e acredita que a morte 
dele desencadeou os primeiros sin-
tomas da doença psicológica. De lá 
para cá, foram vários dias de altos 
e baixos em uma constante mon-
tanha russa de sentimentos. “Tra-
balhei a vida toda como auxiliar 
administrativa, mas perdi um bom 
emprego em 2014 porque tive uma 
sequência de episódios depressivos 
profundos”, relembrou a potiguar 
de 45 anos.

Além da depressão, Maria foi 
diagnosticada com transtorno bi-
polar e síndrome do pânico. Por 
causa dessas condições, ela vai a 
consultas regulares com um médi-
co psiquiatra, que receita remédios 
controlados. 

“Mas sempre que tento ir com 
frequência ao psicólogo, desisto. 
Fico achando que meus problemas 
não possuem solução. A questão 
� nanceira também inviabiliza o 
tratamento, já que fazer terapia se 
torna caro quando não se tem pla-
no de saúde”, contou, em entrevista 
ao Agora RN.

Quando � nalmente conseguiu 
um novo trabalho em uma empresa 
de software, em dezembro de 2019, 
ela acabou sendo demitida assim 
que a pandemia da Covid-19 virou 
uma realidade em Natal – em mar-
ço deste ano. 

“Foi um baque. Estava fazendo 
planos, mas fui freada. Acredito 
que muita gente se sentiu assim, 
como se os propósitos tivessem ido 
por água abaixo e sem expectativa 
de retorno. Tudo isso somado ao 
medo de pegar coronavírus e � car 
entubada em uma UTI”.

Com a perda do emprego e 
consequente falta de dinheiro, 
isolada em casa, Maria enfrentou 
pensamentos suicidas. “Tive dis-
cussões com familiares que tam-
bém me deixaram mal e cheguei a 
considerar a morte, mas encontrei 
forças para seguir. Ainda estou sem 
trabalhar, porém, quero pensar que 
outras oportunidades surgirão”. 
Enquanto isso, ela consegue se sus-
tentar com o auxílio-doença conce-
dido pelo INSS, no valor de R$ 1.050.

Inúmeras pesquisas realizadas 
nos últimos meses apontam que o 
isolamento social, o desemprego e 
a violência doméstica foram fatores 
que agravaram o contexto pandê-
mico. 

À reportagem, a psicóloga 
Emanuelle Camelo, conselheira do 
Conselho Regional de Psicologia 
do estado (CRP-RN) e participante 
da coordenação de saúde mental 
da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), a� rmou que os casos de 
transtornos psicológicos aumenta-
ram exponencialmente em decor-
rência da quarentena imposta para 
reduzir a transmissão do vírus.

“O impacto foi grande porque 
muitas pessoas não sabem lidar 
com situações imprevistas, o que 
abre espaço para os cenários de 
medo e desesperança. Sem falar 
que o emprego é uma ocupação 
para a mente. Então, a ausência de 
demandas e responsabilidades pro-

voca o ócio, causando momentos 
de ansiedade. E pior: o acúmulo de 
dívidas pode ser angustiante”, subli-
nhou a pro� ssional.

AUMENTO DE SUICÍDIOS  
Na esteira da Covid e seus 

desdobramentos, aumentaram os 
casos de suicídio no Rio Grande do 
Norte em uma segunda onda de da-
nos à saúde. 

O crescimento das autolesões 
letais foi de 14,5% entre janeiro e 
setembro de 2020, quando compa-
rado ao mesmo período de 2019. É 
o que mostram os dados reunidos 
pela UFRN por meio da Rede e 
Instituto de Pesquisa Observatório 
da Violência (OBVIO), através das 
seguintes fontes: ITEP, DATASUS, 
DHPP, CIOSP, COINE e MPE.

Ao todo, 189 pessoas comete-
ram suicídio até o � m de setembro. 
Junho foi o pior mês, com 27 mortes 
registradas contra 15 no mesmo 
mês em 2019, seguido por agosto, 
com 26 suicídios, e setembro, com 
23. 

O levantamento demonstra 
ainda que a maioria das ocorrên-
cias – 145 – foi dentro de casa. A 
maioria também foi de homens: 
149 deles tiraram a própria vida.

“O cuidado com a saúde mental 
é historicamente negligenciado no 
país, tanto por parte da população 
quanto do poder público. E, mesmo 
que existam transtornos psiquiá-
tricos impulsionadores, o contexto 
externo passou a ser o maior in-
� uenciador do suicídio, dependen-
do das condições de existência as 
quais as pessoas são submetidas. 
Aliás, antes da pandemia, faltavam 
políticas que garantissem uma boa 
qualidade de vida. Agora, só piorou. 
Como as pessoas ainda evitam falar 
sobre saúde emocional, como um 
tabu, os estragos silenciados po-
dem perdurar por anos”, argumen-
tou Emanuelle. 

AJUDA 
As redes de apoio para o cuida-

do em saúde mental no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no 
Rio Grande do Norte são as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) e os 
Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS). 

“Costumo recomendar que o 
indivíduo converse com alguém 
de con� ança para desabafar. Caso 
a tristeza continue, é essencial que 
procure o auxílio pro� ssional de 
terapeutas capacitados. O atendi-
mento é porta aberta, tanto na Uni-
dades Básicas de Saúde quando no 
Centros de Atenção Psicossocial”, 
disse a psicóloga.

Na capital potiguar, o Hospital 
Municipal de Natal é referência 
para o apoio a crianças de até 13 
anos. Já para adolescentes acima 
dos 14, adultos e idosos, as UPAs 
de Pajuçara, Potengi, Cidade da Es-
perança e Cidade Satélite possuem 
psicólogos para atendimentos de 
urgência, além do Centro Integrado 
de Serviços em Saúde – Unidade 
Pescadores. 

“Não podemos mais evitar, 
precisamos encarar esse proble-
ma de frente. Se antes era urgente 
pensar na saúde mental de todos os 
cidadãos, agora é uma questão de 
sobrevivência”, indicou Emanuelle.

OS ESTRAGOS 
OCULTOS 

DA PANDEMIA 
NO RN
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VIOLÊNCIA |  Município de São José do Seridó, na região Seridó 
potiguar, é o que está há mais tempo sem registrar um homicídio. 
Nestes últimos 10 anos, a última morte violenta ocorreu em 2014

ANDERSON BARBOSA  

Se você é daqueles que não perde 
o noticiário policial e está sempre 
atento aos casos de homicídio que 

acontecem no estado, certamente não 
lembra a última vez que ouviu falar de 
gente morta em São José do Seridó, em 
Santana do Seridó, Jardim de Angicos 
ou em Viçosa. Difícil mesmo. Afinal, 
nos últimos 10 anos, foi registrado ape-
nas um homicídio em cada uma delas.

 Nas cidades de Riacho de Santana, 
Paraná, Francisco Dantas, Ouro Branco 
e Ruy Barbosa, em cada uma, foram re-
gistrados três assassinatos nesta última 
década. Em Major Sales, Pedra Preta, 
São João do Sabugi, Senador Georgino 
Avelino e Galinhos, foram quatro. Já 
em Caiçara do Rio do Vento, Passagem, 
Rafael Fernandes, Bodó, São Bento do 
Trairi e Lagoa de Velho, foram cinco 
mortes em cada cidade, completando 
a lista dos 21 municípios menos violen-
tos do Rio Grande do Norte.

Os dados são da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (UFRN), 
por meio da Rede e Instituto de Pesqui-
sa Observatório da Violência (OBVIO).

Dos quatro municípios menos vio-
lentos do estado, São José do Seridó, na 
região Seridó potiguar, é o que está há 
mais tempo sem registrar um homicí-
dio. Nestes últimos 10 anos, a última 
vez que alguém foi assassinado por lá 
foi em 2014, ou seja, já se vão pratica-
mente seis anos. O município possui 
pouco mais de 4.600 habitantes.

Santana do Seridó fica na mesma 
região e bem menos habitantes. São 
cerca de 2.700 moradores. Lá, o último 
assassinato aconteceu em 2016. Já em 
Viçosa, no Oeste, e em Jardim de Angi-
cos, na região Central, os últimos cri-
mes de homicídio ocorreram em 2017. 
Em Viçosa a população ainda é menor. 
Com aproximadamente 1.700 mora-
dores, é o município menos populoso 
do estado. E em Jardim de Angicos são 
cerca de 2.700 habitantes. 

MAIS CONTROLE SOCIAL E MENOS 
TRÁFICO DE DROGAS SÃO EXPLICAÇÃO

Para o delegado Inácio Rodrigues, 
chefe da Diretoria de Polícia Civil do 
Interior (DPCIN), a ausência de facções 
criminosas ou quadrilhas organizadas 
especializadas no tráfico de drogas 
nestas cidades pode ser considerada 
parte da explicação para um número 
tão baixo de homicídios.

“Além da ausência de grupos or-
ganizados vendendo drogas e facções 
criminosas nestas pequenas cidades, 
os mecanismos de controle social 
também são mais intensos, como a 
família, a igreja, a sociedade civil orga-
nizada. Então, acho que isso contribui 
para a situação peculiar destas cidades 
quanto aos CVLIs (Condutas Violentas 
Letais Intencionais)”, destacou o dele-
gado.

“Acho que a ausência desses gru-
pos organizados é importante, mas 
não tenho dúvidas que esses mecanis-
mos de controle social são determi-

nantes, porque há um controle maior 
da juventude, que é a parcela da popu-
lação mais vulnerável à criminalidade”, 
acrescentou Inácio Rodrigues.

POLÍCIA COMUNITÁRIA 
DÁ BOA RESPOSTA

A Polícia Militar tem outra visão 
quanto ao baixo número de mortes 
violentas nestas cidades. Segundo o 
coronel Castelo Branco, comandante 
do Policiamento do Interior (CPI), a 
chamada polícia comunitária, com sua 
atuação mais próxima da população, 
sempre dá uma boa resposta à socie-
dade.  “Em cada cidade, o policial mi-
litar não fica menos de dois anos. Isso 
o aproxima da comunidade. E nestas 
cidades menores, o PM conhece todo 
mundo. Quando chega alguém de fora, 
ele sabe. Certamente é um conheci-
mento que ajuda a combater a crimi-
nalidade”, destacou o oficial.

RN TEM QUATRO 
MUNICÍPIOS COM 
APENAS 1 HOMICÍDIO 
NOS ÚLTIMOS 10 ANOS
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CIDADES MAIS PACATAS 

Cidades com 1 homicídio 
nos últimos 10 anos

São José do Seridó 
Viçosa

Jardim de Angicos
Santana do Seridó

Cidades com 3 homicídios 
nos últimos 10 anos

Ruy Barbosa
Francisco Dantas

Paraná
Riacho de Santana

Ouro Branco

Cidades com 4 homicídios 
nos últimos 10 anos

Major Sales
Galinhos 

Pedra Preta 
São João do Sabugi 

Senador Georgino Avelino 

Cidades com 5 homicídios 
nos últimos 10 anos

Bodó
Lagoa de Velho

Rafael Fernandes
Caiçara do Rio do Vento 

Passagem 
São Bento do Trairi 

Vila Flor
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TOP 10 DA VIOLÊNCIA

Assassinatos ocorridos 
entre 1º de janeiro de 2011 e 

13 de outubro de 2020

1º: Natal: 4.710 homicídios
2º: Mossoró: 1.947 homicídios

3º: Parnamirim: 1.149 homicídios
4º: São Gonçalo do Amarante: 842 

homicídios
5º: Macaíba: 634 homicídios

6º: Ceará-Mirim: 589 homicídios
7º: São José de Mipibu: 375 homicídios

8º: Extremoz: 345 homicídios
9º: Caicó: 255 homicídios
10º: Assu: 224 homicídios

CAPITAL POTIGUAR 
É A MAIS MORTAL

Das 167 cidades do estado, Natal 
é a mais violenta. De 1º de janeiro 

de 2011 até o dia 13 deste mês, 
quando foi feito o levantamento, 
a capital dos potiguares registra 
4.710 assassinatos. No mesmo 

período, em segundo no ranking 
da violência, aparece Mossoró, 
com 1.947 mortes violentas. Em 
terceiro vem Parnamirim, com 

1.149 homicídios, seguido de São 
Gonçalo do Amarante, em quarto, 
com 842 pessoas assassinadas 

nestes últimos 10 anos.
Os outros seis município que 
completam a lista dos 10 mais 

violentos do RN são: Macaíba (634), 
Ceará-Mirim (589), São José de 

Mipibu (375), Extremoz (345), Caicó 
(255) e Assu (224).

CRIME Das 167 cidades do 
estado, Natal é a mais violenta. 
De 1º de janeiro de 2011 até o dia 
13 deste mês,a capital potiguar 
registra 4.710 assassinatos

NÚEMROS 

DA VIOLÊNCIA
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O Rio Grande do Norte tem 
2.552 mortes causadas pela 
Covid-19 desde o início da 

pandemia, segundo informações da 
Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap). Foi registrado um óbito a 
mais ao longo das últimas 24 horas.

Ainda segundo a Sesap, o número 
de contágios pelo novo coronavírus 
subiu para 77.271 entre os potiguares. 
Houve aumento de 422 novos casos 
em relação aos dados do último sá-
bado, que registrou 76.849.

Na tarde deste domingo, a taxa de 
ocupação de leitos críticos potigua-
res é de 37,87%.

Já o Brasil registrou 10.982 novos 
casos de Covid-19 até este domin-
go, informou o Ministério da Saúde. 
Desde o início da pandemia, são 
5.235.344 pessoas com infecção con-
firmada. Foram registradas 230 no-
vas mortes desde ontem, totalizando 
153.905 óbitos. O número de pessoas 
recuperadas da doença no Brasil che-
gou a 4.650.030, enquanto há 431.409 
em acompanhamento. Outros 2.362 
casos estão em investigação. O Mi-
nistério da Saúde informou que hou-
ve “um problema” na atualização dos 
dados de Rondônia, Pernambuco, 
Paraíba e Goiás. “O Datasus [Depar-
tamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde] está trabalhando 
para resolver o problema. Os dados 
estão preservados, e serão atualiza-
dos no boletim amanhã”, informou o 
ministério.

No final de semana, os números 
de novos casos e de mortes costu-
mam ser mais baixos devido a pro-
blemas na alimentação de dados 
pelas secretarias estaduais de saúde.

São Paulo registra 1.063.602 casos 
acumulados de covid-19, com 38.020 
mortes. Minas Gerais contabiliza 
335.683 casos e 8.446 óbitos. A Bahia 
têm 335.351 casos e 7.316 mortes.

RN tem mais de 2,5 mil mortes 
causadas pelo coronavírus
PANDEMIA | Dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública mostram que o número de contágios pelo novo coronavírus subiu para 77.271 entre os 
potiguares até este domingo; Brasil ultrapassou o número de 153 mil mortes em decorrência de complicações da infecção causada pela Covid-19

Na tarde deste domingo, a taxa de ocupação de leitos críticos para casos de Covid-19 no hospitais do Rio Grande do Norte é de 37,87%

DIVERSIDADE

Bonecas negras represen-
tam apenas 6% dos modelos 
fabricados pelas principais 
marcas que comercializam 
esses brinquedos no Brasil, de 
acordo com o levantamento 
Cadê Nossa Boneca, feito pela 
organização Avante – Educação 
e Mobilização Social. O percen-
tual é inferior aos 7% registrados 
no levantamento feito em 2018.   

O levantamento foi feito em 
agosto deste ano, em sites de 
comércio virtual de 14 dos 22 
fabricantes de brinquedos asso-
ciados a Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinquedos 
(Abrinq). Segundo a pesquisa, 
oito sites estavam em manuten-
ção. Dentre as empresas ana-
lisadas, apenas oito possuíam 
bonecas negras nos respectivos 
inventários. Em todos eles, se-
gundo o estudo, a proporção de 
modelos de bonecas negras em 
relação às bonecas brancas é 
inferior a 20%.

“Se sair na rua e olhar o 
comércio, você vai saber”, diz, a 
psicóloga, consultora associada 
da Avante e uma das idealizado-
ras da campanha Ana Marcílio. 
“Você conta as bonecas na vi-
trine, conta as lojas com vitrine 
com bonecas pretas e depois 
conta o número de bonecas em 
cada loja, você vai ver que é irri-
sório”, acrescenta. 

O movimento Cadê Nossa 
Boneca nasceu do sonho de Ana 
Marcilio, Mylene Alves e Raquel 
Rocha, de verem vitrines mais 
diversas e brinquedos que de fa-
to representassem a sociedade 
brasileira, que de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) tem 56,1% 
da população formada por pes-
soas negras. O levantamento foi 
feito em 2016, 2018 e agora, em 
2020 e a porcentagem de mo-
delos disponíveis no mercado 
pouco mudou. Em 2016 era 6,3, 
passando para 7% e, agora, para 
6%. 

Ana explica que é na infân-
cia que as crianças constroem 
o imaginário, daí a importância 
que, em uma sociedade ma-
joritariamente negra, isso seja 
retratado como algo positivo. 
Ter apenas referenciais brancos, 
magros e loiros faz com que se 
entenda que esse é o referencial 
de beleza.  “O impacto da bone-
ca é esse. Da boneca preta tam-
bém é esse. Imagina ter rastas, 
blacks, uma diversidade de cor-
tes e penteados afro descenden-
tes e africanos, diversos tipos de 
tranças, ter tudo isso em uma 
vitrine, uma vitrine toda diver-
sificada. A criança vai querer ter 
aquele cabelo, vai achar aquele 
cabelo bonito”, diz. 

BONECAS NEGRAS 
REPRESENTAM 6% 
DOS MODELOS NO 
MERCADO

REPRODUÇÃO

O município de Santa Cruz rece-
beu neste domingo 18 todos 
os equipamentos necessários 

para instalação de um bondinho tele-
férico. O equipamento será instalado 
na sede do santuário de Santa Rita de 
Cássia na cidade distante a 122 quilô-
metros de Natal, que abriga a maior 
estátua religiosa da América Latina.

A aquisição do teleférico envol-
veu uma licitação internacional e um 
investimento no valor de cerca de R$ 
14 milhões. 

Após iniciado o processo de 
montagem do equipamento turísti-
co, a previsão é de que os bondinhos 
entre em operação até final de 2021.

A programação para receber o 
equipamento aconteceu durante to-
da pela manhã, com participação das 
autoridades na missa às 7h e carreata 
com os equipamentos seguindo para 
a matriz de Santa Rita de Cássia. Na 

sequência, o padre Vicente Fernan-
des, pároco de Santa Rita de Cássia, 
deu a benção aos equipamentos, que 
sairão novamente em carreata pelas 
ruas da cidade, aberta para a partici-
pação popular.

A chegada dos bondinhos e de-
mais equipamentos do Teleférico é 
o passo decisivo para conclusão da 
obra, que busca afirmar Santa Cruz 
como um dos principais destinos tu-
rísticos do Brasil. Equipamentos para o bondinho chegaram ao município de Santa Cruz neste domingo

Santa Cruz recebe 
equipamentos para 
instalação de teleférico

SANTUÁRIO

R$ 14 mi
é o valor do equipamento turístico 

do Santuário de Santa Rita
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra.  BRIGITTE ARLETTE FLORENCE LAURE DELAYE, francesa, solteira, administradora de empresa, 
portadora do CPF/MF n° 008.393.554-16, portadora do passaporte n° 14DAD1295, residente e domiciliada na Rua Fidelis 
Costa, n°03, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel 
Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório 
profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 825,00m²(oitocentos e vinte cinco metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação 
do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.04.1964.0000.3 e sequencial n° 1.003023.9.  limitando-se: ao 
Norte, do P1 ao P2, com Arthur Luiz de Almeida Barbosa, com 25,00m; ao Leste, do P2 ao P3, com Arlete da Costa 
Santos e esposo, com 32,00m; Ao Sul, do P3 ao P4, com Brigitte Arlete Florence Laure Delaye, com 25,00m; Ao Oeste, do 
P4 ao P1 com a Rua dos Coqueirais, com 32,00m.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
150.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Arthur Luiz de Almeira Barbosa, 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, 19.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL DE LOTEAMENTO 
O Bel. CARLOS DANTAS, Of. do Registro de Imóveis desta Comarca de Nísia Floresta/RN, na forma da lei. 
FAZ SABER a todos os interessados que, a empresa MONICA ROSADO CASCUDO R N DOS SANTOS TEIXEIRA 
EIRELI, CNPJ-15.670.093/0001-39, depositou nesta Serventia os documentos necessários exigidos pelo art. 18 da Lei 
Federal 6.766, de 19/ 12/ 1979, para o registro de um Loteamento denominado CIDADE JARDIM, edificado no 
terreno próprio situado na RN-063, no lugar São Roque/Morgado, nesta cidade, o qual mede 285.555,64m2 de 
superfície, com os seguintes limites e dimensões: NORTE, com parte das terras de Humberto de Paiva Maciel, 
medindo 96,33 metros+ 47,70 metros+ 130,85 metros + 147,39 metros; SUL, com a RN-063, medindo 83,84 metros+ 
49,47 metros+ 43,56 metros; LESTE, com terras de Ana Maria Maranhão Alves, medindo 954,30 metros; OESTE, com 
a area-A-01-1, medindo 1.183,40 metros; cadastrado na Prefeitura local sob n° 1.043017.2; adquirido de acordo com o 
que consta na matricula 15.120, do Registro de Imóveis desta Comarca; O Loteamento contém 679 lotes 
residenciais/comerciais, distribuídos em 39 quadras, denominadas 01 a 39, perfazendo 151.138,49m2 de área total de 
lotes (52,93%), área verde denominadas de 01 a 06, perfazendo 43.041,98m2 (15,07%). área institucional 
denominadas de 01 a 05, perfazendo 14.441,98m2, (5,06%). área de circulação - vias e calçadas, perfazendo 
65.254,89m2 (22,85%), lagoa de captação, perfazendo 5.717,06m2 (2,00%), área de compensação, perfazendo 
4.993,16m2 (1,75%), área de domínio do DER, perfazendo 969,06m2 (0,34%), total geral 285.555,64m2. Destina-se a 
uma zona residencial/comercial e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, através de Alvara de 
Licença e implantação n° 2018.002318-1, datado de 27/12/2018, e pela licença de instalação e operação n° 2018-
118486/TEC/LI0-003, datada de 16/08/2018, expedida pelo IDEMA. Foram caucionados em favor do município 136 
lotes, sendo: 1• etapa (28 lotes), lotes 88 a 99, da quadra 09, lotes 100 a 115 da quadra 10; 2• etapa (30 lotes), lotes 
261 a 271 da quadra 21, lotes 272 a 290, da quadra 22; 3° etapa (78 lotes), lotes 580 a 582, da quadra 35, lotes 605 a 
608, da quadra 36, lotes 609 a 627, da quadra 37, lotes 628 a 633, da quadra 38, e lotes 634 a 679, da quadra 39, 
perfazendo 20%, do total do loteamento, para garantia das obras de infraestrutura. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado em jornal de grande circulação deste Estado, por 
três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de quinze dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do art. 19 da Lei 6766/79. Eu, ____ Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. 
Prenotação n° 30.305 

 

Galvão Bueno tem no 
currículo dez Copas do 
Mundo narradas nas quase 
quatro décadas de trabalho 
na Globo. O narrador 
a� rmou no Altas Horas, em 
março, que não estaria como 
narrador na Copa do Catar, 
em 2022. Agora, quase seis 
meses depois, surge uma 
esperança para os fãs de 
Galvão. "Esse ano parado 
já está me fazendo 
pensar. Já estamos 
conversando, 
Direção da Globo 
e eu. Quem sabe 
aquela notícia 
que eu te dei 
não vale", disse 
Galvão, abrindo a 
possibilidade de 
estar em mais 
uma Copa como 
narrador.

Após o senador Chico 
Rodrigues (DEM), � agrado 
com R$ 33 mil em suas partes 
íntimas, a modelo Juju Ferrari, 
que tem 117 cm de bumbum, 
disse que poderia esconder 
bem mais na calcinha. "Uns R$ 
100 mil", disse ao jornal Extra.

GALVÃO BUENO 
DIZ QUE PODE 
NARRAR COPA DE 
2022

MODELO DIZ QUE 
PODERIA ESCONDER 
R$ 100 MIL NA 
CALCINHA

O cantor Jorge Aragão, de 71 
anos, está internado com Covid-19 
na Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI), do Hospital Unimed, na 
Barra da Tijuca, na Zona Oeste 
do Rio.O sambista está internado 
desde 13 de outubro. A informação 
foi con� rmada pelo hospital. “O 
paciente Jorge Aragão da Cruz 
foi admitido em nosso hospital 

em 13 de outubro com quadro de 
pneumonia viral Covid-19. Desde 
então, encontra-se em unidade de 
terapia intensiva sob monitorização 
contínua e cuidados especí� cos para 
a condição clínica, apresentando 
boa resposta ao tratamento. Ainda 
não há previsão de alta da UTI”, 
informou o boletim médico do 
hospital.

JORGE ARAGÃO
É INTERNADO 
EM UTI COM COVID-19

ZAPPING
11GERAL

contínua e cuidados especí� cos para 

EM UTI COM COVID-19

em 2022. Agora, quase seis 
meses depois, surge uma 
esperança para os fãs de 
Galvão. "Esse ano parado 
já está me fazendo 
pensar. Já estamos 
conversando, 
Direção da Globo 
e eu. Quem sabe 
aquela notícia 
que eu te dei 
não vale", disse 
Galvão, abrindo a 
possibilidade de 
estar em mais 
uma Copa como 
narrador.
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MÚSICA | Nascida em 1810, no Rio Grande do Norte, Nísia Floresta é a primeira educadora feminista do Brasil 
e precursora na defesa dos direitos das mulheres, da educação e da luta contra o machismo

A pro� ssão de professor é uma 
das mais desa� adoras e mais 
importantes do país. É um 

trabalho que merece mais valorização 
devido à importância do pro� ssional 
na responsabilidade por uma melhor 
qualidade na educação.

Comemorado anualmente no 
dia 15 de outubro, a reportagem do 
Agora RN homenageia a potiguar 
Nísia Floresta, primeira educadora 
feminista do Brasil e pioneira nos 
direitos à educação das mulheres.

Nísia Floresta Brasileira Augusta 
– pseudônimo de Dionísia Gonçalves 
Pinto – nasceu em Papari, no estado 
do Rio Grande do Norte, no dia 12 
de outubro de 1810. A educadora, 
escritora e poetisa potiguar foi a 
primeira educadora feminista no 
Brasil e passou por vários estados 
brasileiros, além de países na Europa, 
devido à origem de sua família - 
� lha de um português e de uma 
brasileira que sofriam perseguições 
antilusitanas.

A potiguar foi precursora do 
feminismo no brasil e pioneira no 

direito à educação das mulheres no 
país. Ela sempre buscou a igualdade e 
a valorização feminina na educação, 
lutando contra a ignorância na qual as 
mulheres estavam sujeitas em meados 
dos anos 1800.

Em entrevista ao Agora RN, o 
professor de História da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), Tales Augusto de Oliveira, 
falou da importância de Nísia 
Floresta no âmbito educacional e 
no pioneirismo do feminismo no 
Brasil. “Nísia tem uma história impar 
com o nosso país, visto que ela se 
coloca como precursora da educação 
e até mesmo a emancipação das 
mulheres, principalmente na questão 
educacional que ela se torna um 
símbolo. Esse símbolo é tão forte que, 
para tempos atuais, tem posições 
de empoderamento, até mesmo 
quando falamos da sua separação e 
na sua forma de seguir um caminho 
independente de homens”, disse.

A poetisa Dionísia publicou, em 
um jornal de Pernambuco, uma série 
de artigos sobre a condição feminina 

e passou a ser uma das primeiras 
mulheres a contribuir para os jornais 
na época. No ano seguinte, ao publicar 
seu primeiro livro aos 22 anos: “Direito 
das Mulheres e Injustiça dos Homens”, 
onde assinou pela primeira vez com 
o pseudônimo de “Nísia Floresta 
Brasileira Augusta”.

“O direito das mulheres de estudar 
fez com que elas se transformassem 
ou continuassem submissas aos 
homens nas mais variadas áreas da 
educação. A educação é libertadora. 
Quando ela escreveu esse livro, ela 
passou a ideia de que as mulheres 
podem e devem ser educadas, e isso 
aconteceu em pleno século 19, quando 
até mesmo as mulheres não tinham 
posições nem voz, nem mesmo eram 
cidadãs pois não tinham direito ao 
voto”, explica o professor.

Em 1838, a educadora fundou e 
dirigiu um colégio só para meninas. Na 
época, o Brasil era reinado por Dom 
Pedro II e a moda machista imposta 
não permitia a mulheres aos estudos, 
somente eram ensinadas práticas de 
costura e atributos de como ser mãe e 

esposa cuidando do lar. “Passados 210 
anos, ainda persiste um pensamento 
machista, misógino e hoje a 
educação para as mulheres ainda é 
negligenciada. Não é a toa que Nísia é 
patronesse dentro do que temos como 
emancipação e até mesmo precursora 
do feminismo”, elucida Tales Henrique 
de Oliveira.

As homenagens à educadora 
estão até no nome da cidade que ela 
nasceu. O município de Nísia Floresta 
– antes Papari – ganhou o nome da 
escritora em 1948. Não obstante, 
Nísia Floresta é patronesse de uma 
das cadeiras da Academia Norte 
Rio-Grandense de Letras. O legado 
de Nísia Floresta percorrerá, desde 
1810 até a posterioridade. Parabenizar 
Dionísia Floresta pelo Dia do Professor 
e pelos seus 210 anos de história é 
sinônimo de agradecer o exemplo que 
a educadora é para as mulheres, para 
os potiguares e para a humanidade 
porque necessitamos de grandes 
exemplos na educação, para que haja 
um avanço na aprendizagem das 
futuras gerações.

NÍSIA FLORESTA

A PIONEIRA



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

RECADO 
Após ter o mandato de 

deputado estadual cassado pelo 
TSE, na última quinta-feira 15, 
Sandro Pimentel mudou o slogan 
de sua conta no Instagram, que 
agora registra a frase “Usurparam o 
nosso mandato, mas não calarão a 
nossa voz!”. 

NAS REDES 
Sandro publicou ainda em seu 

per� l uma “nota ao povo potiguar”, 
onde ele questiona a decisão da 
Justiça e o nível de punição que 
sofreu por ter feito uma operação 
bancária irregular durante a 
campanha de 2018. 

COMPARANDO 
“Enquanto campanhas 

notadamente corruptas recebem o 
aval da legalidade, nossa modesta 
campanha foi punida com os 
rigores e velocidade que nunca 
alcançariam os � lhos do poder”, 
reclama ele na nota. 

 APOIO 
A vereadora Nina Souza foi uma 

das que comentou a publicação 
de Sandro Pimentel. “Quero aqui 
externar minha tristeza!”, escreveu. 
Para Nina, o deputado eleito em 
2018 é um “parlamentar íntegro, 
sincero, � rme e honesto”.  

BOM PARLAMENTAR 
Nina também a� rmou que 

Sandro Pimentel “honrou cada 
dia do mandato” e “trouxe para o 
RN a visibilidade necessária para 
todos que lutam e defendem os 
animais”. “Perdemos um grande 
deputado, mas o homem vive, e 
como bom potiguar, ressurgirá 
em breve! Obrigada querido. Você 
tem o nosso respeito”, comentou a 
vereadora. 

UFRN 
Sandro Pimentel também 

informa na sua nota que a partir 
de agora volta “de cabeça erguida” 
para o seu posto de trabalho na 
UFRN. 

RISCO 
Enquanto embarcava para 

“entregar obras no Nordeste” para 
o presidente Jair Bolsonaro, neste 
� m de semana, o ministro Rogério 
Marinho, viu surgir pela primeira 
vez na imprensa a notícia de que 
sua estabilidade no Ministério do 
Desenvolvimento Regional não 
anda tão segura assim. 

EXPOSTO 
Uma informação publicada pela 

coluna Radar, no jornal O Globo, 
avisou: “Bolsonaro planeja reforma 
ministerial para o início de 2021”. 
E mostrou que são três os mais 
cotados a saírem do governo: “Hoje, 
os candidatos a sair são Onyx 
Lorenzoni, Marcelo Álvaro Antônio 
e Rogério Marinho”. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Jornalista potiguar 

Emmily Virgilio sobre caso 
Robinho: “O cara estupra. Diz 
que tá nem aí porque a vítima 
tava bêbada e nem lembra. 
Nega o crime porque sexo 
oral ‘não é transar’. E ainda 
tem a cara de pau de acusar a 
Globo de perseguição. Viva o 
jornalismo que desmascarou 
Robinho”. 

Sérgio Maia Bezerra. 
>> Deu no UOL: “Na 

contramão da onda bolsonarista 
que impulsiona candidaturas 
de policiais, um grupo de 
profissionais de segurança 
pública quer tirar a homofobia 
dessas corporações do armário. 
Agentes LGBTI+ buscaram 
partidos de esquerda para 
disputar a eleição”.

>>A Comissão de 
Infraestrutura (CI) promove 
reunião nesta segunda-feira (19), 
às 8h, para analisar a indicação 
de Ricardo Bisinotto Catanant 
para exercer o cargo de diretor da 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac), na vaga decorrente do 
término do mandato de Ricardo 

Um ano após ter ajudado a aprovar, no 
Senado, a lei que garante o direito à 
mamografia em até 30 dias no SUS em 
casos de suspeita de câncer de mama (Lei 
13.896/19), a senadora Zenaide Maia (Pros-
RN) foi mediadora de um debate sobre a 
implementação da norma, na última quinta 
(16), na programação do Outubro Rosa, no 
Congresso Nacional

O casal Luiz Sérgio e Flávia Angélica 
com as crias Marcelo e Larissa 

conferindo a coleção de Natal da 
Nossa Festa
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AOS MILHÕES 
Mais de 2 milhões de máscaras 

serão distribuídps pelo Governo até 
o mês de janeiro dentro do programa 
RN+Protegido. Segundo a governadora 
Fátima Bezerra, trata-se do maior 
programa de distribuição de máscaras 
do país, em termos proporcionais. 
E já entregou mais de 5,5 milhões 
de máscaras para a população 
potiguar como medida de combate à 
disseminação da Covid-19.   

ORIGEM DA MUDANÇA
A implantação da faixa prioritária 

compartilhada entre ônibus e 
bicicletas pelo Governo tem sido 
muito criticada nas redes sociais e 
grupos de whatsapp nos últimos dias, 
mas a mudança foi uma reivindicação 
da Associação dos Ciclistas do 
RN (ACIRN) e a governadora está 
atendendo a demanda. A ciclofaixa 
vai do viaduto até a rotatória da Via 
Costeira. 

MUDANÇA 
O Projeto de Lei Complementar 

(PLC) 13/2020, de iniciativa do 
Executivo, que Altera a Lei Orgânica 
e Estatuto da Polícia Civil do Estado 
foi aprovado na semana passada 
por unanimidade na Comissão de 
Finanças e Fiscalização (CFF) da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte. 

OBJETIVO 
Relatada pelo deputado Tomba 

Farias (PSDB), a propositura tem 
objetivo de evitar a ocorrência 
de di� culdades impostas pela 
Lei a ser modi� cada e disciplinar 
a participação dos cidadãos em 
concurso público para a Polícia Civil. 

TSUNAMI
Não é só no Brasil que o setor 

do Turismo � cou completamente 
abalado por conta da covid-19. 
Segundo a Folha de S.Paulo, a 
pandemia colocou os hotéis de uma 
das maiores cidades do mundo, 
Nova York, “à beira do precipício”. 
“As paralisações deveriam ser 
temporárias, mas seis meses depois, 
uma onda de fechamentos começou”, 
informa reportagem sobre o assunto. 

IMPREGNADO 
Uma reportagem publicada 

na revista Isto É Dinheiro a� rma: 
“90% das cientistas premiadas do 
Brasil relatam machismo”. A matéria 
detalha como o dia a dia das mulheres 
brasileiras que se arriscam na Ciência 
é cheio de “sexismo disfarçado de bom 
conselho”, “microagressões diárias” e 
“ofensas ditas em tom de brincadeira, 
como se fossem apenas uma piada”.

O casal Haroldo Azevedo Filho e Karine comandou happy hour, na última sexta-feira, 
para receber Fátima Bezerra. O encontro animado reuniu, além da governadora e dos 
anfitriões, Haroldo Azevedo e Ana Lúcia, mais Alínio Azevedo (em temporada em Natal), 
Tetê Bezerra e a jornalista e secretária de Comunicação Gui Dantas
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Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Fusão da ESPN e Fox na 

Argentina está bem complicada. 
Globo prepara para o ano que 
vem algumas trocas em sua alta 
direção... Existe a chance de 
algumas até serem antecipadas 
para esses próximos meses.A 
plataforma Mundo Record está 
voando...Ninguém esperava 
por um volume tão grande de 

resultados.
Na propaganda política em São 
Paulo, um candidato à Prefeitura 
aparece andando nas ruas, sem 

máscara, cumprimentando 
todo mundo e até ameaçando 
beijinhos... Aí aparece outro, 
logo em seguida, pedindo para 

que as pessoas não deixem de se 
proteger. Que usem máscaras...
Aliás, a propósito de propaganda 

política, tem aparecido qualquer 
coisa...Pior são as emissoras 

obrigadas a colocar tudo isso no 
ar e as pessoas terem que assistir...
Deveria haver um mínimo de 

cuidado por parte da  maioria dos 
partidos.

2021 será um quase começar de novo na vida das grandes TVs
Na década de 90, Silvio Santos 

entendeu que o SBT teria que 
ser apenas a “antena”, como ele 
se referia, e todas as produções 
transformadas em “lojinhas”, 
cada uma com vida própria 
e incumbidas de apresentar 
resultados sozinhas.

Um modelo americano, 
até hoje usado na maioria das 
emissoras de lá.

or aqui, pelos erros cometidos 
na sua implantação, durou pouco, 
mas tudo indica que ainda servirá 
de base para a televisão nesses 

próximos tempos.
A Globo, por exemplo, está 

se reconstruindo e hoje tem nos 
diretores Paulo Marinho e Amauri 
Soares, com plena autonomia, os 
principais responsáveis por toda 
remodelação da sua produção e 
programação.

A Record, já há algum 
tempo na sua dramaturgia e 
entretenimento, adotou o modelo 
de parcerias, indispensável para 
o equilíbrio de suas operações. 
Um trabalho que ainda será 
intensi� cado.

Assim como o SBT, guardadas 
as proporções, pretende fazer 
a partir do ano que vem. Não 
se cogita a volta das antigas 
“lojinhas”, mas com uma maior 
quantidade de programas por 
temporada, as equipes serão 
contratadas de acordo as 
necessidades.

Diante de tudo, como certo, 
percebe-se que 2021, para as 
três principais grandes redes 
brasileiras, será um ano de grandes 
transformações. Quase um 
começar de novo.

HORÓSCOPO

Segundou com um match delícia de Vênus e Júpiter, que 
enviam ótimas vibrações para a sua vida profi ssional. 
Você terá ótimas oportunidades de progredir, conquistar 
uma promoção, assumir novos desafi os ou conquistar a 
admiração de chefes e colegas.

Eita! A semana começará tensa para você em família, 
principalmente se você trabalha com parentes ou em 
um negócio de família. Ainda bem que a Lua começa um 
rolê na sua Casa 3, a Casa da Comunicação, o que deve 
facilitar o diálogo. 

A Lua está de rolê por sua Casa 8 e desperta em você 
uma vontade de se aprofundar, de se envolver mais 
com as coisas, com as tarefas e as pessoas. No trabalho, 
vai querer conhecer tudo mais a fundo e pode até se 
entusiasmar com cursos e treinamentos. 

Vênus em trígono com Júpiter favorece as parcerias e 
o trabalho em equipe. Incentive a troca de ideias com 
os colegas, pois boas conversas vão render sugestões 
criativas e inovadoras ou projetos capazes de aumentar a 
produtividade e melhorar os resultados para todos.

Gêmeos, a Lua segue o baile na sua Casa 7 e estimula as 
parcerias e a cooperação. Se você trabalha fora, procure 
somar forças com os colegas. Claro que é importante 
respeitar o distanciamento e as outras orientações de 
proteção à saúde.

A Lua reina toda serelepe em Sagitário e destaca 
todos os pontos fortes do seu signo. Além de esbanjar 
otimismo e vontade de crescer na vida, Vênus na Casa 
10 dar uma superturbinada na sua ambição. O desejo de 
brilhar será um ótimo estímulo para você.

Você vai iniciar a semana com boa disposição para o 
trabalho. Além da Lua na Casa 6, Marte ocupa o ponto 
mais alto do seu Horóscopo, o que deve dar aquela 
turbinada perfeita sem defeitos para conquistar seus 
objetivos.

Segundou e vai ter treta no grupo de família do WhatsApp, 
sim, meus consagrados! Marte retrógrado na sua Casa 
4 pode deixar o clima tenso em família. Procure ter mais 
paciência para lidar com os parentes. Controle as suas 
reações e evite discutir à toa.

Marte na Casa 9 fará você se interessar por tudo que 
possa abrir a sua mente ou trazer novos horizontes para 
a sua vida. O problema é que você também pode sentir 
tédio com a rotina, principalmente no trabalho. Veja se 
pode aprender coisas novas com os colegas.

A Lua segue o baile na sua Casa 11 e estimula as parcerias, 
o que deve ajudar você a encontrar importantes aliados 
para os seus projetos. Você também pode contar com o 
apoio dos amigos para o que precisar. Vênus e Júpiter 
em harmonia vão ajudá-la a encarar e vencer.

Trabalhar em casa será uma boa opção para você neste 
início de semana. Se puder fazer isso, vale até aproveitar 
para dar uma geral nas suas coisas e descartar o que não 
usa mais. Se você trabalha fora, tente achar um cantinho 
tranquilo para cumprir as tarefas em paz. 

 Peixes, hoje a Lua chega ao ponto mais alto do seu 
Horóscopo e você vai se sentir superconfi ante para correr 
atrás do que quer. Tá de parabéns, viu? Vênus na Casa 7 
e Júpiter na Casa 11 avisam que você poderá contar com 
o apoio de quem confi a para alcançar os seus objetivos.

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)
CAROL MENDONÇA

DATA MARCADA
O canal Comedy Central acaba 
de fechar a data de estreia do 
“Comedy Central Apresenta”. 
O novo programa de stand-up 
comedy vai ao ar a partir do dia 9 
de novembro, segunda-feira, às 
22h. Com oito episódios temáticos, 
reunirá grandes comediantes do 
país, incluindo nomes como Leandro 
Hassum, Christian Figueiredo, Nany 
People, Marcelo Marrom, Maurício 
Meirelles, entre outros.

EM CIMA DISSO
No � nal da semana passada, 

o SBT dispensou toda a equipe do 
“Esquadrão da Moda”, programa 
apresentado por Isabella Florentino e 
Arlindo Grund. Existe a ideia de voltar 
a exibir no ano que vem, mas como 
formato de temporada.

MOMENTO
Empresas de � lmes, produtoras 

independentes e também artistas 
correram para o streaming nesse 
momento de pandemia. Uma saída.  
Mas, a partir do ano que vem, quando 
se imagina, as vacinas já estarão a 
toda, resta saber como vai � car essa 
relação. 

FATORES
Além do capricho da produção 

e dos bons pro� ssionais envolvidos, 
a Globo tem ainda outra razão para 
investir em uma nova versão do “� e 
Voice”, a próxima, para os mais de 60.

A sua força e aceitação no 
mercado comercial.

ESTADO DE ATENÇÃO
Assim como fez outras vezes e 

desistiu na última hora, Silvio Santos 
mandou marcar estúdio para voltar a 
gravar nesta semana. 

Ficou entusiasmado com a 
possibilidade de poder contar com 
40% do auditório.

TEM CONVERSA
Ainda não há uma decisão, mas 

a Globo está tentando, junto a CBF, 
alterar o horário das transmissões do 
futebol, aos domingos, no ano que 
vem. A montagem da sua nova grade 
de programação também passa por 
essa possível mudança.

PREVISÃO
O Band Play, serviço de streaming 

do Grupo Bandeirantes, tem previsão 
de lançamento para este mês ainda, 
mais tardar, começo de novembro. 

Entre outros conteúdos, a maioria 
exclusivos, existe também o desejo de 
agregar e disponibilizar o acesso ao 
seu acervo histórico.
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Após um início vacilante, o 
América segue comprovando 
o favoritismo no Grupo A3 do 

Campeonato Brasileiro da Série D. 
Em bom dia para o atacante Wallace 
Pernambucano, o time potiguar ven-
ceu neste domingo 18 o Atlético Caja-
zeiras, por 2 a 1, no Estádio Perpetão, 
em Cajazeiras, pela sétima rodada da 
primeira fase da competição.

Jogando em casa, o Atlético Caja-
zeiras adotou postura ofensiva contra 
o time potiguar. Nos primeiros dez 
minutos os paraibanos abusaram das 
jogadas aéreas, mas sem grande e� ci-
ência. O América tentou equilibrar as 
ações, mas o Atlético continuou supe-
rior.

Porém, foi o time potiguar que 
abriu o placar. Aos 27, Wallace Per-
nambucano foi derrubado pelo golei-
ro e o juiz marcou pênalti. O mesmo 
Wallace foi para a cobrança e não des-
perdiçou.

Ainda no primeiro tempo, aos 43 
minutos, Everson Silva cruzou na área 

e a bola sobrou nos pés do artilheiro 
Wallace Pernambucano, que não des-
perdiçou, ampliando o placar para o 
Mecão em território paraibano.

No segundo tempo o Atlético 
esboçou reação em campo. Aos 18 
minutos, Paulinho � nalizou forte e 
carimbou a trave. No rebote, Bruno 
não desperdiçou e deu esperanças aos 
torcedores do Trovão.

Ao longo da segunda etapa o 
América soube conter as investidas do 
Atlético Cajazeiras. Numa das últimas 
chances do jogo, aos 44, Custódio � cou 
com a bola na área e � nalizou no can-
tinho. O goleiro do América fez uma 
bela defesa para garanti os três pontos.

A vitória deixou o América na lide-
rança da chave, agora com 14 pontos 
ganhos – mesma pontuação que o Flo-
resta, mas com melhor saldo de gols: 8 
a 5.

Já o Atlético Cajazeiras se compli-
cou ainda mais no campeonato e per-
manece na lanterna do campeonato 
com seis pontos conquistados.

AMÉRICA 
VENCE MAIS 
UMA E SEGUE 
LÍDERNA 
SÉRIE D
BRASILEIRO | Vitória sobre o Atlético de Cajazeiras, na Paraíba, deixou o 
América na liderança do grupo  A3, agora com 14 pontos ganhos

Atacante Wallace Pernambucano foi grande destaque da vitória do América neste domingo 18 sobre o Atlético de Cajazeiras: dois gols

PEDRO VITORINO  

O ABC recebeu o Frei Paulistano 
(SE), no Estádio Frasqueirão, 
em Natal, e venceu neste do-

mingo 18 pelo resultado mínimo de 1 
a 0. O gol da partida foi marcado pelo 
atacante Kesley.

Com o resultado, o ABC pulou pa-
ra a segunda colocação do Grupo A4, 
com 12 pontos, um a menos do que o 
Vitória da Conquista. O time sergipa-
no, por outro lado, � cou em sétimo, 
apenas com seis. 

O gol da vitória saiu aos 20 minu-
tos do primeiro tempo. Após cobrança 
de escanteio, Richardson cruzou para 

Kesley, que só teve o trabalho de em-
purrar.

A próxima partida será na quarta-
-feira 21, contra o mesmo Freipaulis-

tano, às 16h, no Estádio Titão, em Frei 
Paulo (SE).

A reapresentação geral do ABC foi 
marcada para o turno da tarde, a partir 
das 16h, no CT Alberi Ferreira de Ma-
tos. 

Quem também entrou em campo 
neste domingo foi o Potiguar, que não 
teve a mesma sorte. O time de Mossoró 
foi goleado por 4 a 1 pelo Itabaiana e 
caiu para a 5ª colocação do Grupo 4. O 
outro representante do Rio Grande do 
Norte, o Globo de Ceará-Mirim, entrou 
em campo no sábado 17 e só empatou 
com o Campinense-PB por 1 a 1.

ABC voltou a vencer na Série D neste domingo

ABC volta a vencer e sobe para o 
segundo lugar no grupo A4

EVOLUÇÃO

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA

Éverton Ribeiro era dúvida para 
o jogo diante do Corinthians. 
Fez tratamento, recuperou-se 

das dores no joelho e foi decisivo na 
surpreendente goleada por 5 a 1 que 
colocou o Flamengo na liderança 
provisória do Brasileirão, com 34 
pontos. Internacional e Atlético-MG 
podem reassumir a ponta se ganha-
rem ainda nesta rodada.

O camisa 7 � amenguista iniciou 
sua carreira no Corinthians. Subiu 
com Zé Augusto para atuar como 
lateral-esquerdo na fatídica tempo-
rada do rebaixamento, em 2007. Mas 
é como meia que ganhou projeção, 
no Cruzeiro e agora no Flamengo. Ao 

marcar e dar duas assistências dian-
te do ex-clube, mostra que os cario-
cas estão fortes na briga pelo título.

Enquanto o Corinthians procura 
um armador para ajustar sua arma-
ção faz um bom tempo, Éverton Ri-
beiro des� la seu talento no meio do 
Flamengo. Menção honrosa também 
para as grandes defesas de Hugo Sou-
za no segundo tempo. Fez ao menos 
três e evitou a reação corintiana.

Uma derrota para o Flamengo 
por 3 a 0 em 2018 era a maior der-
rota do Corinthians no seu estádio. 
A goleada por 5 a 1 agora é o mais 
doloroso revés corintiano dentro do 
próprio estádio.

Flamengo goleia o 
Corinthians no Itaquerão

RESULTADO


