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ECONOMIA. 14 | Reportagem conta história de trabalhadores informais que, durante a pandemia 
do novo coronavírus, se viram nos cruzamentos movimentados da cidade em busca de trocado

Pandemia pressiona informais

SEGURANÇA. 8 E 9 | De acordo com dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análise Criminal (Coine), órgão vinculado à Sesed, o Rio Grande do Norte soma, de 1º de 
janeiro a 30 de setembro deste ano, um total de 1.100 assassinatos – dois a menos que o total registrado no mesmo período de 2019 – tendo os últimos cinco meses com queda maior

RN tem quinto mês seguido de
queda no número de assassinatos

Guedes chama Rogério 
de “fura-teto”, desleal
e despreparado

MP acusa mãe de Fábio 
Faria de ter sido cargo 
fantasma em Parnamirim

Álvaro tem que deixar de 
ser a “rainha da cocada 
preta”, afirma Luiz Almir

ATRITO. 6 | Fala foi resposta a 
ministro potiguar, que criticou 
colega da Economia por 
condução do Renda Cidadã

PECULATO. 3 | Maria Nina Salustiano 
de Faria, mãe do ministro das 
Comunicações, teria se apropriado 
de R$ 153 mil durante sete anos

ELEIÇÕES. 4 | Vereador avalia que 
prefeito de Natal precisa abandonar 
a soberba e o “clima de já ganhou” 
e se esforçar mais na campanha

Ainda sem vencer na
Série D, América busca 
recuperar pontos contra 
Afogados jogando em casa

Prefeito diz desconhecer 
esquema para indicar 
cargos em terceirizadas e 
declara que reprova prática

Governo do Estado
autoriza reinício das
obras no Forte dos Reis 
Magos, em Natal

FUTEBOL. 16 | Na segunda partida em 
sequência na Arena das Dunas, América 
enfrenta o Afogados (PE) neste sábado, 
às 16h, com um único objetivo: vencer

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. 2 | Álvaro Dias 
pode virar alvo de uma investigação na 
Câmara Municipal por empregar cabos 
eleitorais em empresas terceirizadas

PATRIMÔNIO HISTÓRICO. 6 | Investimento 
vai viabilizar a reforma em todas as 
estruturas como piso, teto, hidráulica, 
elétrica e acessibilidade
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Álvaro tem que deixar de 
ser a “rainha da cocada 
preta”, afirma Luiz Almir

 Vereador avalia que 
prefeito de Natal precisa abandonar 
a soberba e o “clima de já ganhou” 
e se esforçar mais na campanha
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O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), rebateu nesta sex-
ta-feira 2 a acusação de que 

estaria envolvido em um esquema de 
uso da máquina administrativa para 
captação de votos para as eleições de 
2020. O tucano é candidato à reeleição 
e possui a maior coligação entre os 
candidatos à Prefeitura do Natal, com 
10 partidos aliados.

Em nota, o gestor municipal disse 
que “desconhece” a prática denun-
ciada pelo vereador Cícero Martins 
(Progressistas) e que não compactua 
com o uso das estruturas da prefeitura 
para pedir votos. A prática, segundo a 
oposição, se con� guraria como trá� co 
de in� uência.

O Agora RN mostrou, em reporta-
gem publicada nesta sexta-feira, que 
Álvaro Dias pode virar alvo de uma 
investigação na Câmara Municipal 
por usar de sua in� uência como pre-
feito para empregar cabos eleitorais 
em empresas que prestam serviços ao 
Município.

Segundo o vereador Cícero Mar-
tins, que denunciou o esquema na úl-
tima quinta-feira 1º, como retribuição 
pela indicação, essas pessoas, apesar 
de serem contratadas o� cialmente 
pelas empresas privadas, estariam 

sendo coagidas a votar no prefeito e 
nos candidatos a vereador que são 
aliados, sob pena de perderem o em-

prego.
Em tese, a gestão municipal não 

deveria ter in� uência sobre os ser-

vidores das empresas terceirizadas. 
Esses funcionários não são subor-
dinados ao poder público e sequer 

recebem seus salários pela Prefeitura. 
Eles são pagos pelas empresas – essas 
sim, contratadas para prestar serviços 
de mão de obra para o Município por 
tempo determinado.

“O prefeito desconhece completa-
mente e não concorda com qualquer 
tipo de atitude de uso da máquina pa-
ra pedido de votos”, a� rmou a Prefei-
tura, em nota encaminhada ao Agora 
RN.

Para investigar o assunto, Cícero 
Martins propôs a abertura de uma 
Comissão Especial de Inquérito (CEI). 
Até esta sexta-feira, três vereadores 
haviam assinado o requerimento: 
Fúlvio Saulo Mafaldo (Solidariedade) 
e Maurício Gurgel (PV), além do pró-
prio autor. São necessários 10 votos 
para que a comissão seja instalada na 
Câmara Municipal.

Em pronunciamento na Câmara, 
o vereador do Progressistas sugeriu 
que a indicação de funcionários de 
empresas terceirizadas por gestores 
públicos é comum, mas que neste ano 
a prática pode desequilibrar a eleição 
a favor de Álvaro Dias. “Quando colo-
ca 10, 12 cargos para vereadores, ape-
sar da imoralidade, não vai interferir 
na eleição. Agora 300 cargos [para 
cada um] interferem”, enfatizou.

Álvaro afirma desconhecer esquema 
para indicar cargos em terceirizadas
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA |  Agora RN mostrou, em reportagem publicada nesta sexta-feira, que Álvaro Dias pode virar alvo de uma investigação na Câmara Municipal por usar de sua 
influência como prefeito de Natal para empregar cabos eleitorais em empresas que prestam serviços ao Município. Denúncia aponta que servidores estão sendo coagidos a votar

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), e o vereador Cícero Martins (Progressistas), que recolhe assinaturas para abrir investigação

Deputado estadual Kelps Lima, candidato do Solidariedade à Prefeitura do Natal em 2020

Candidato do PT a prefeito, Jean Paul Prates

“ÁLVARO ESTÁ 
USANDO A MÁQUINA 
DE FORMA ABUSIVA NA 
ELEIÇÃO”, DIZ KELPS

JEAN DECLARA QUE, 
SE HOUVER PROVAS, 
CANDIDATURA PRECISA 
SER “INTERDITADA”

O candidato do PT à Prefeitura 
do Natal, senador Jean Paul Prates, 
disse que a denúncia contra Álvaro 
Dias é “muito grave”.

“A gente sabe que essa é uma 
prática que foi muito usada pelos 
coronéis no passado, mas que ainda 
ocorre em muitos lugares do Brasil, 
infelizmente”, destacou o petista.

Para o senador, caso haja provas 
de que Álvaro realmente tem envol-
vimento no esquema, a candidatura 
precisa ser barrada. “Se houver pro-
va contundente a respeito disso, é 
preciso que a candidatura dele seja 
interditada de alguma maneira ime-
diatamente. Não podemos admitir 
que os eleitores sejam tratados dessa 
forma”, concluiu.

O candidato do Solidariedade 
à Prefeitura do Natal, Kelps Lima, 
disse nesta sexta-feira 2 que o 
prefeito Álvaro Dias (PSDB), que é 
candidato à reeleição, “está usando 
a máquina pública de forma abusi-
va na eleição”.

Em entrevista ao Agora RN, o 
candidato defendeu a abertura, 
na Câmara Municipal, de uma 
investigação contra o prefeito por 
envolvimento no suposto esque-
ma com empresas terceirizadas 
denunciado pelo vereador Cícero 
Martins (Progressistas).

Segundo Kelps, “chegou a hora 
de a Câmara Municipal mostrar a 
sua independência” e investigar o 
prefeito sobre o tema.

Kelps declarou que o Solida-
riedade vai recomendar aos dois 
vereadores que têm assento na 
Câmara Municipal que assinem o 

pedido para abrir a CEI. Além de 
Fúlvio Saulo Mafaldo, que já assi-
nou, o partido tem ainda o verea-
dor Klaus Araújo.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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DRIBLE
O prefeito de Natal, Álvaro Dias 

(PSDB), não participou do debate 
promovido pela Band TV, na última 
quinta-feira. “Álvaro enganou todo 
mundo, fez com que os candidatos se 
preparassem para confrontar com ele 
e, na última hora, deu um drible nos 
oponentes”, disse uma fonte da coluna. 

ORIENTADO
É nessas horas que se sente a impor-

tância de um bom marketing. Avisar só 
de última hora gerou expectativa de que 
compareceria, fazendo, por sua vez, com 
que Álvaro fosse poupado de críticas 
durante a semana. Ponto para a equipe de 
Álvaro, considerada de primeira linha.

ÁLVARO DEBATE
Apesar de não ter comparecido 

ao debate da Band, o prefeito lançou 
o “Álvaro Debate com a Cidade” nas 
redes sociais. Todas as quartas-feiras, 
o candidato à reeleição irá responder 
perguntas das lideranças comunitá-
rias. Uma boa sacada para confrontar 
críticas de que foge ao debate. 

DESCULPA OFICIAL
O� cialmente, entretanto, o prefei-

ALEXVIANAALEX
to se ausentou do confronto com os 
adversários eleitorais porque precisou 
ir a Brasília apresentar um projeto de 
um hospital ao Ministério da Saúde.

COLEGA FRACO
Um encontro do ministro do 

Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, nesta sexta-feira 2, com 
analistas e economistas em São Paulo, 
repercutiu no mercado por causa de 
seu conteúdo contundente. Segundo 
relatos, Marinho criticou o colega Pau-
lo Guedes, ministro da Economia, ao 
dizer que ele é um grande vendedor, 
muito bom na macroeconomia, mas 
fraco em questões microeconômicas, 
listando as áreas tributária, previ-
denciária e a contabilidade pública. 
Guedes rebateu chamando o colega de 
despreparado, desleal e fura-teto.

Se der mole,
eu tomo seu lugar

Além de
fura-teto,

você também
é puxador
de tapete?

FEIRA BRASIL
O organizador da Feira Brasil 

Mostra Brasil, Wilson Martinez, 
informou à coluna o cancelamento 
da edição deste ano no Rio Grande 
do Norte. “Com pesar, informa-
mos que a Brasil Mostra Brasil foi 
cancelada pela Prefeitura de João 
Pessoa. Consequentemente, tam-
bém está cancelada a de Natal”, 
disse ele.

UTILIDADE PÚBLICA
A Prefeitura do Natal reconheceu 

como de utilidade pública três novas 
entidades: o Clube Natalense de 
Bicicross (CNBX), a Associação de Co-
merciantes e Empresários da Região 
Norte de Natal e o Sindicato dos Guias 
de Turismo do Rio Grande do Norte.

ASSESSORIA
O competente jornalista e pro� s-

sional Marcos Alexandre foi exonera-
do do cargo de secretário adjunto de 
Comunicação Social da Prefeitura 
de Natal. Se dedicará nesse período 
à assessoria de comunicação da 
campanha à reeleição do prefeito 
Álvaro Dias.

Com objetivo de tornar as dis-
putas eleitorais “mais justas e 
equilibradas”, o senador Edu-

ardo Girão (Podemos-CE) apresentou 
no Senado uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC 37/2020) que 
estabelece que candidatos a chefes 
do Poder Executivo que desejam con-
correr à reeleição deverão se licenciar 
dos respectivos cargos nos seis meses 
anteriores ao pleito. O texto aguarda 
indicação de relator.

A legislação hoje permite a ree-
leição com os candidatos no pleno 
exercício de seus cargos. É o caso do 
prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB).

De acordo com a proposta, o pre-
sidente da República, os governado-
res de estado e do Distrito Federal, os 
prefeitos e quem os houver sucedido 
ou substituído no curso dos mandatos 
poderão ser reeleitos para um único 
período subsequente, desde que se 
afastem dos respectivos cargos nos 
seis meses anteriores à eleição, ainda 
que sem a necessidade de renunciar à 
titularidade do cargo, que poderá vol-
tar a ser exercido após as eleições.

Ao justi� car a proposta, Girão 
declarou que é contra a reeleição no 
Poder Executivo, porém, ressaltou que 
não cabe a ele exigir a renúncia para 
que o mandatário possa concorrer à 
reeleição, uma vez que a própria Cons-
tituição legaliza a recondução. Para o 
senador, a proposta pode “diminuir 
os danos causados pelo uso da má-
quina pública no processo eleitoral de 
candidatos à reeleição para cargos no 
Executivo”.

Senador Eduardo Girão (Podemos-CE) é o autor da proposta de emenda à Constituição

REFORMA ELEITORAL | Legislação hoje permite a reeleição com os candidatos no pleno exercício de seus 
cargos, caso do prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB). Objetivo da PEC é dar mais equilíbrio ao pleito

Senado vai discutir PEC que exige 
afastamento em caso de reeleição

TRANSAÇÕES DIGITAIS PECULATO E FALSIDADE

Uma pesquisa do Instituto 
PoderData divulgada nesta 
sexta-feira 2 mostra que 51% 
dos brasileiros são contra a 
criação de um imposto sobre 
transações digitais. A ideia é es-
tudada pela equipe econômica 
do governo Jair Bolsonaro.

Os que disseram ser favorá-
veis à proposta são 21%, e 28% 
não souberam ou não quise-
ram responder.

O PoderData já havia per-
guntado a opinião dos brasilei-
ros sobre o tema, em pesquisa 
realizada de 17 a 19 de agosto. 
A rodada divulgada ontem 
mostra que o percentual de 
brasileiros favoráveis à propos-
ta caiu. Eram 29% no último le-
vantamento, ante 21% agora. A 
proporção dos que são contrá-
rios variou dentro da margem 
de erro do estudo, indo de 48% 
para 51%.

Segundo o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, a 
arrecadação do microimposto 
digital, que teria uma alíquota 
de 0,2% inicialmente sobre 
transações digitais, deve cobrir 
os custos da desoneração da 
folha de pagamento das em-
presas, impulsionando novas 
contratações.

Na avaliação do ministro, 
o novo tributo geraria uma ar-
recadação de mais de R$ 100 
bilhões por ano – embora não 
existam estudos conclusivos.

O Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MPRN) 
denunciou uma ex-servidora 
da Prefeitura de Parnamirim, 
na Grande Natal, por peculato e 
falsidade ideológica.

Maria Nina Salustiano de 
Faria, mãe do ministro das Co-
municações, Fábio Faria, teria 
inserido dados falsos na folha 
de ponto da prefeitura e, assim, 
teria se apropriado indevida-
mente de R$ 153 mil durante 
sete anos, uma vez que, segun-
do o MPRN, não comparecia ao 
trabalho, o que caracterizaria a 
� gura do “servidor fantasma”.

 Além dela, outras três 
pessoas também foram de-
nunciadas. O então controla-
dor-geral do Município, José 
Maria da Silva, e os � scais de 
ponto da Controladoria Geral 
do Município de Parnamirim 
(Control) na época Manoel Le-
nilton Soares e Raíssia Fausti-
no Ferreira teriam cooperado 
com os crimes ao atestarem a 
veracidade da sua frequência 
em ponto.

A mãe de Fábio Faria ocu-
pou o cargo entre setembro de 
2009 e dezembro de 2016. Po-
rém, nas investigações, o MPRN 
constatou que a denunciada 
mal comparecia ao trabalho e, 
quando o fazia, era tão pouco 
que não justi� caria o recebi-
mento dos vencimentos men-
sais de maneira integral.

METADE DOS 
BRASILEIROS É 
CONTRA CRIAÇÃO DE 
NOVO IMPOSTO

MP ACUSA MÃE 
DE FÁBIO FARIA DE 
TER SIDO “CARGO 
FANTASMA”

PEDRO FRANÇA / SENADO

“Ocorre que desde que foi adotada 
a reeleição em nosso país, o fato de o 
titular do Executivo concorrer sem a 
necessidade de se afastar do cargo que 
exerce tem sido fator de injusto dese-
quilíbrio nas disputas eleitorais. De fato, 
como temos observado, as atuais regras 
legais e a Justiça eleitoral têm sido im-
potentes para coibir o uso da chamada 
‘máquina pública’ em favor da reeleição 
daquele que tem o comando da admi-
nistração”, argumentou.

O texto também estabelece que 
a exigência de afastamento do che-
fe do Executivo não será aplicada à 
eleição que ocorra até um ano da da-
ta de sua vigência, de modo a evitar 
que alterem de forma inesperada o 
processo eleitoral.

Desde que foi adotada 
a reeleição em nosso 
país, o fato de o titular do 
Executivo concorrer sem a 
necessidade de se afastar 
do cargo que exerce 
tem sido fator de injusto 
desequilíbrio nas disputas”

“
EDUARDO GIRÃO
SENADOR - PODEMOS-CE



Um dos cinco representantes 
do PSDB na Câmara Municipal, o 
vereador disse que, apesar de todas 
as recomendações sobre o distan-
ciamento social e de restrições sani-
tárias, diante da pandemia do novo 
coronavírus, a campanha eleitoral 
não pode ser feita sem “aperto de 
mão ou abraço”. Ele defende que, em 
vez da campanha eleitoral, houvesse 
a prorrogação dos atuais mandatos 
do Legislativo e Executivo.

 “Por mim, não teria eleição. No 
entanto, se a legislação permite, eu 
tenho que fazer. Eu sou um homem 
ligado às comunidades, que fala com 
as áreas mais periféricas, de pessoas 

que não sabem nem mexer num celu-
lar. Eu vou andar, ter apoio de dois ou 
três carros de apoio e fazer tudo que 
a lei permite”, explicou.

Segundo o político, é “impossível” 
fazer uma campanha sem ter contato 
físico, sem “apertar a mão ou dar um 
abraço”, ressaltou ele, que também 
tem extensa trajetória de comunica-
dor na TV e rádio, além de ser cantor 
pro� ssional. “Não tenho como fazer 
isso. O povo gosta de mim. Eu ganho 
por esse apoio popular”, reforçou.

Por � m, Luiz Almir avalia que as 
eleições de 2020 – diante do contex-
to da pandemia do novo coronavírus 
– terá uma redução do número de 

votantes. Ele criticou a medida do Tri-
bunal Superior Eleitoral que liberou 
atualização do aplicativo e-Título per-
mitindo que a justi� cativa da ausên-
cia pode ser feito por celular ou tablet.

Por conta do caráter único das 
eleições deste ano, sem as grandes 
aglomerações partidárias de pleitos 
passados, o vereador tucano avalia 
que a Câmara Municipal de Natal 
passará por ampla renovação. Dos 
atuais 29 representantes, dois já 
declinaram da reeleição: Franklin 
Capistrano (PSB) e Eleika Bezerra 
(PSL). “Acredito que sim [em uma 
renovação]. Uns oito irão mudar. Só 
espero que não seja eu”, encerrou.

MAU HUMOR DAS ONGS SE 
EXPLICA: A “FONTE” SECOU

PAGAMOS TV FECHADA PARA
“AUTORIDADES” DO TCU

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

NOTÍCIA VELHA
Pesquisas do Ibope divulgadas 

nesta sexta-feira 2 pareciam 
notícia velha. Apenas repetiam 
os números do Paraná Pesquisas, 
revelados na véspera, sobre a 
liderança de Celso Russomano 
(Republicanos) e Bruno Covas 
(PSDB) em São Paulo e de 
Eduardo Paes (DEM) no Rio.

EX NO CARGO
Tem sido interpretado 

como ato de ironia o decreto de 
aposentadoria do ministro Celso 
de Mello, que o presidente Jair 
Bolsonaro assinou doze dias antes 
da sua saída. Será um “aposentado” 
em plenas funções.

13 NA CABEÇA
Há 152 processos na pauta 

do plenário do Supremo Tribunal 
Federal na próxima semana, 13 
dos quais tem o ministro Celso de 
Mello como relator. Ele adiantou a 
aposentadoria e vai deixar a Corte 
no dia 13.

CARA DE PAU É POUCO
Um sindicato anunciou “abraço 

simbólico” na sede, no aniversário 
da Petrobras. A pelegada convidou 

políticos do PSOL, PCdoB, além de 
Lula e Dilma, do PT, responsáveis 
pelo assalto que quase quebrou a 
estatal.

SEM URGÊNCIA
A pandemia no Brasil já tem 

quase sete meses, mas só agora a 
Câmara dos Deputados marcou a 
análise da medida provisória (de 
julho) do presidente Bolsonaro 
que concede crédito a pequenas e 
microempresas. 

VANGUARDA DO ATRASO
O deputado André Figueiredo 

(PDT-CE) tenta, de todos os jeitos, 
impedir a privatização dos Correios. 
Agora quer uma lei para impedir o 
estudo que analisará a viabilidade 
de venda da estatal inchada e 
quebrada.

INÍCIO DO GETULISMO
Neste sábado 3, completa 90 

anos a tomada do quartel-general 
da 3ª Região Militar, por Osvaldo 
Aranha e Flores da Cunha, dando 
início à “Revolução de 1930”, o 
golpe armado que depôs o então 
presidente Washington Luís e 
impediu a posse do presidente 
eleito, Júlio Prestes.

O Tribunal de Contas da União (TCU) fiscaliza as contas de governos 
e outras entidades com um rigor que não parece se aplicar às próprias 
despesas. A contratação de TV por assinatura, por exemplo, será por conta 
do pagador de imposto para atender “todos os pontos demandados”. Isso 
inclui, segundo o tribunal, além da comunicação social e dos gabinetes dos 
ministros, as “salas de autoridades”.

AUTORIDADE DE SOBRA
Ao que parece, o TCU tem 

mais autoridades que ministros: 
são nove ministros e a área de 
comunicação, mas serão 22 
pontos de TV.

DE TUDO UM POUCO
O pregão prevê gastos de R$5 

mil mensais para disponibilizar 

canais de notícias nacionais e 
internacionais, TVs Câmara, 
Senado e Justiça.

ANRÃ...
O TCU alega que canais 

internacionais não encarecem 
o serviço e se justi� cam 
pela atuação com órgãos de 
� scalização superior no exterior.

Organizações “não governamentais” com acesso franqueado a milhões 
governamentais viram a fonte secar no governo Bolsonaro. Em 
2018, último de Michel Temer, só quatro ONGs embolsavam R$80,1 

milhões do Ministério do Meio Ambiente, segundo fonte da pasta. O fim da 
farra, “turbinada” em governos do PT, explica a pancadaria no ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles. De decisões do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente à fusão do Ibama e ICMBio, tudo vira alvo de desconstrução. Uma 
das ONGs favorecidas, a conceituada Imazon, recebeu R$25,6 milhões em 
2018, último ano do “bem bom” com o dinheiro público. Outra estrela da 
constelação de ONGs que faturavam muito, o Ipam recebeu R$23,4 milhões, 
mas o combinado eram R$24,9 milhões. Entre as quatro ONGs milionárias, a 
ISA foi a única a receber o total previsto do governo: nada menos que R$19,7 
milhões Já a ONG ICV, outra que se beneficia de dinheiro governamental, 
recebeu “apenas” R$11,4 milhões do total previsto de R$16,4 milhões
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ELEIÇÕES 2020  | Vereador avalia que prefeito de Natal precisa abandonar a soberba e o “clima de já ganhou” 
e se esforçar mais na campanha. Os dois discutiram na última terça-feira 29, durante reunião do PSDB

O vereador Luiz Almir (PSDB) 
avalia que o prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias (PSDB), deve 

abandonar a soberba e o “clima de já 
ganhou” - que, segundo o parlamentar, 
subiu à cabeça do chefe do Executivo 
recentemente, por causa do desempe-
nho em pesquisas de intenção de voto. 

O vereador tucano – que tenta a 
quarta reeleição seguida em 2020 – diz 
que o atual gestor precisa deixar de ser 
“a rainha da cocada preta”.

Luiz Almir e Álvaro discutiram na 
última terça-feira 29, durante reunião 
partidária para de� nir estratégias 
para a reta � nal de campanha elei-
toral deste ano, segundo o vereador. 
No dia seguinte, em pronunciamento 
na sessão ordinária da Câmara Mu-
nicipal da quarta-feira 30, o vereador 
utilizou o púlpito da Casa para de-
sabafar. “O prefeito Álvaro Dias me 
tratou muito mal numa reunião, me 
mostrando números de pesquisa, de 
certo achando que já está reeleito”, 
disse ele.

Desde então, os dois não se falam, 
mas, segundo Luiz Almir, o clima já é 
outro. Ao Agora RN, ele disse que a 
situação está superada. “Não tem mais 
o que falar. Tudo o que ocorreu já pas-
sou. Vários secretários já vieram falar 
que ele [Álvaro Dias] estava tenso, 
nervoso, que eu tivesse paciência. Vou 
apoiá-lo, pois sou do mesmo partido”, 

respondeu.
E prosseguiu: “Ele me abraçou e dis-

se que não poderia � car sem mim. Eu 
falei que foi um abraço falso. Tivemos 
um desentendimento, mas faz parte 
da democracia. Uma pessoa me per-
guntou: ‘Luiz Almir, em quem eu devo 
votar?’. Respondi que deveria ser em 
Álvaro Dias. É o menos ruim de todos”.

Entretanto, o vereador reforça que 
Álvaro Dias tem de se empenhar mais 
durante a campanha. “Eu, se fosse ele, 
não pensaria que já estaria eleito. Sai-
ria para a rua, para conversar e pegar 
na mão do povo. Tem que explicar por 

que quer ser reeleito. Álvaro se acha a 
rainha da cocada preta”, criticou.

Luiz Almir também recriminou 
o colega de partido pela ausência no 
debate transmitido pela Band Natal. 
Segundo o vereador, o tucano perdeu 
a chance de confrontar os adversários. 

“Ele tirou o dele da reta. Seriam 13 
contra um. Eu participei de todos os 
debates de televisão. Consegui ir para 
o segundo turno contra Carlos Eduar-
do Alves [nas eleições de 2004] e perdi 
só por dois pontos”, disse ele, lembran-
do da candidatura dele à Prefeitura do 
Natal há 16 anos.

Vereador Luiz Almir diz que vai seguir apoiando Álvaro Dias porque ele é o “menos ruim”

Luiz Almir: Álvaro tem que deixar
de ser a “rainha da cocada preta”

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Campanha com “aperto de mão e abraço”

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, que testou po-
sitivo para o novo coronavírus, 

chegou ao Centro Médico Walter Reed 
na noite desta sexta-feira 2. O presiden-
te, de 74 anos, apresentou sintomas le-
ves, como cansaço e febre, pela manhã, 
e � cará internado pelos próximos dias, 
informou a Casa Branca.

Em sua primeira declaração desde 

que contraiu Covid-19, Trump a� rmou 
estar “muito bem”, em um breve vídeo 
publicado em sua conta no Twitter an-
tes de embarcar para o Walter Reed.

“Quero agradecer a todos pelo tre-
mendo apoio”, disse. “Vou ao hospital 
Walter Reed. Acho que estou muito 
bem. Mas vamos nos assegurar de que 
tudo correrá bem”, explicou, a� rmando 
que a esposa Melania, que também tes-

tou positivo, está “muito bem”.
A porta-voz da Casa Branca, Kaylei-

gh McEnany, informou que Trump con-
tinuará trabalhando.

“Após a recomendação de seu médi-
co e de especialistas, o presidente traba-
lhará do gabinete presidencial do hospi-
tal miltar de Walter Reed nos próximos 
dias”, disse ela, acrescentando que ele 
trabalhou ao longo do dia.

Trump é levado para centro médico
COVID
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

MARCELO HOLLANDA

Com mais de seis meses de 
pandemia do novo corona-
vírus, comerciantes de Natal 

que dependem de commodities co-
mo aço, ferro, cobre e plástico têm 
arcado com reajustes constantes 
em seus pedidos, quando não a falta 
deles.

“O problema já chegou às vias 
do desabastecimento”, diz Pedro 
Campos, comerciante cujo esta-
belecimento no bairro do Alecrim 
fornece não só aparelhos de ar-
-condicionado, balcões e gôndolas 
frigoríficas para bares, mercados e 
supermercados, como também fios 
e tubulações de cobre para manu-
tenção de equipamentos.

Diz ele que o problema não se 
reflete apenas no encarecimento di-
ário dos produtos no atacado, mas 
na forma como eles são faturados, 
já que muitos fornecedores, seja do 
Nordeste ou do Centro Sul, só têm 
despachado algumas mercadorias 
mediante pagamento adiantado.

“Ninguém mais vende um pro-
duto para entregar daqui a dois ou 
três meses, com essas altas frequen-
tes do dólar”, afirma Pedro Campos.

Ele não tem dúvida de que, se a 
inflação média fosse calculada pela 
variação desses produtos, o Brasil já 
estaria atolado na casa dos 20% ao 
ano.

O problema é que muitas des-
sas mercadorias apresentaram 
forte crescimento na demanda 
com a flexibilização dos protocolos 
sanitários, provocando o que os 
comerciantes mais temiam: ter o 
cliente, mas não conseguir entre-
gar o produto.

“Tive esse problema recente-
mente com dois itens, fornos elé-
tricos para padarias e pizzarias e 
mesas e cadeiras de prático, com-
prados de fornecedores diferentes, 
mas ambos sem a mercadoria para 
entregar”, lembra.

Por causa da pandemia, Cam-
pos triplicou a venda de fornos elé-
tricos de oito para 25 por mês, com 

as pessoas em distanciamento so-
cial cozinhando mais em casa. Mas 
a mercadoria que é bom, nada.

Outro item que começou a faltar 
em sua loja foi uma peça de reposi-
ção. O  fornecedor original não deu 
vencimento para atender a tantos 
pedidos.

“Um dia desses, finalmente, 
recebi cinco dessas peças e vendi 
todas no mesmo dia”, diz Pedro 
Campos.

Com o calor aumentando no 
Centro Oeste (ontem, sexta, os ter-
mômetros já marcavam 30 graus às 
9 da manhã em São Paulo, capital), 
ele espera que tudo se normalize 
quando começar para valer no RN.

Marilu da Cunha Sardinha, com 
16 anos abastecendo negócios que 

atuam no ramo da alimentação, co-
mo balanças e balcões frigoríficos, 
afirma que o desabastecimento já é 
uma realidade não só na área dela, 
mas  em muitas outras.

“O principal problema é a falta 
de matéria-prima para os  fabrican-
tes que, no caso do aço, têm pedidos 
saindo pelo ladrão e sem matéria-
-prima para o produto final”, afirma.

Ela diz que, pela primeira vez em 
muito tempo, esses fabricantes têm 
cancelado vendas e se recusado a 
acertar o valor de uma encomenda 
para entrega no mercado futuro pelo 
derretimento do real frente ao dólar.

Os atrasos na entrega e os au-
mentos nos valores faturados são 
quase proporcionais. “Mercadorias 
feitas com aço, por exemplo, subi-

ram entre 30% a 50% e hoje as en-
tregas levam até 40 dias, quando no 
começo da pandemia não levavam 
mais do que 10 dias”, lembra a co-
merciante.

Marilu acha que esse descom-
passo tem como principais respon-
sáveis dois momentos: o primei-
ro com o começo da pandemia, 
quando os comerciantes pisaram 
no freio das encomendas temendo 
o encalhe das mercadorias e, o se-
gundo, quando a flexibilização e o 
auxílio emergencial aqueceram a 
demanda de repente.

“Tudo isso, é claro, temperado 
pela sobrecarga da China, o maior 
fornecedor de quase tudo que se 
compra no mundo, que não conse-
gue mais atender aos pedidos do 
planeta”, lembra.

Segundo o importador de Natal 
Átila Feitosa, com duas décadas 
de experiência no mercado chinês, 
para onde viaja a negócios todos os 
anos, o contêiner com produtos im-
portados de lá, que antes ele pagava 
US$ 2 mil, hoje não sai por menos 
de US$ 5 mil como resultado da dis-
parada dos preços do frete maríti-
mo, consequência do enxugamento 
da frota internacional.

“E os importadores brasileiros, 
que precisam da mercadoria, já co-
meçam a pressionar em setembro por 
ela, quando a gente sabe que a bolha 
do pós-pandemia, ao que parece, está 
explodindo agora”, afirma Átila.

Que o diga Emanuel Costa, do-
no de uma revenda e instalação de 
ar-condicionado com oficina em 
Parnamirim e escritório em Ponta 
Negra. Seu fornecedor, baseado em 
São Paulo, tem centro de distribui-
ção na Paraíba, o que normalmente 
deveria ser uma boa garantia para 
eliminar qualquer falta de produto 
na prateleira.

Só que não é bem assim: o cobre 
usado na tubulação usada nas ins-
talações pulou de R$ 34,00 o quilo 
em março para R$ 94,00 no mês 
passado, uma alta de quase 300%. A 
culpa, como não poderia deixar de 
ser, foi da pandemia.

Alta no preço dos produtos e atrasos 
na entrega afetam comércio de Natal
ECONOMIA | Com aumento na demanda, mercadorias subiram de preço e tiveram as entregas comprometidas. Situação provocou o que os comerciantes mais temem: ter o cliente, 
mas não conseguir o produto para entregar. Comerciante afirma que, se a inflação média fosse calculada pela variação desses produtos, Brasil já estaria atolado na casa dos 20%

Contêiner com produtos da China, que antes custava US$ 2 mil, hoje não sai por menos de US$ 5 mil, conta importador potiguar

US$ 5 mil
Custo médio de um
contêiner da China

30%
Percentual médio da alta de 
muitos produtos importados



Agovernadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, assinou 
nesta sexta-feira 2 a ordem de 

serviço para a retomada das obras de 
restauração do Forte dos Reis Magos. 
“Este é um dos mais importantes mo-
numentos para nossa história e nossa 
cultura. Quando assumimos o gover-
no, encontramos muitos problemas. 
Trabalhamos de forma árdua para re-
solvê-los. Agora, estamos autorizando 
o reinício das obras, que devem estar 
concluídas pela construtora no prazo 
de oito meses”, afirmou a gestora es-
tadual.

Fátima agradeceu às secretarias 
de Gestão de Projetos e Metas de Go-
verno e Relações Institucionais; Infra-
estrutura; Turismo; e Educação; e à 
Fundação José Augusto e órgãos como 
o Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas do Estado pela coordenação 
na retomada dos serviços. “Esta é uma 
obra muito simbólica, porque o Forte 
é o berço da nossa história. Vamos re-
cuperar tudo, inclusive a passarela e a 

praça dos quiosques”, declarou.
Secretário de Gestão de Projetos 

e Metas e coordenador do programa 
Governo Cidadão, Fernando Mineiro 
registrou que o governo trabalhou de 
forma integrada para destravar o con-
trato para a reforma. “Foi uma grande 
luta. Buscamos alternativas legais para 

dar continuidade à obra que está sen-
do retomada”, destacou.

O diretor geral da Fundação José 
Augusto, Crispiniano Neto, reforçou a 
importância da retomada da restaura-
ção não só para o Rio Grande do Norte, 
mas também para a história do Brasil. 
“Daqui saiu a conquista do Nordeste. 
Aqui estiveram instalados quatro im-
périos, o português, o espanhol, o ho-
landês e o indígena”, ressaltou.

O Forte dos Reis Magos concorre 
ao título de Patrimônio Mundial da 
Humanidade junto à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ci-
ência e a Cultura (Unesco).

O superintendente do Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) 
no RN, Cláudio Machado disse que “a 
competência de proteger o patrimônio 
público é de todos, e que o Forte é o 
nosso bem mais significativo”. “Esta-
mos juntos em prol da proteção e da 
promoção do que representa o Forte 
dos Reis Magos para nossa cultura, 
nosso Estado e nosso País”, finalizou.
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JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

GOVERNO DO RN / REPRODUÇÃO

Um encontro do ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
o potiguar Rogério Marinho, 

nesta sexta-feira 2, com analistas e eco-
nomistas em São Paulo, repercutiu no 
mercado por causa de seu conteúdo 
contundente.

Segundo relatos, Marinho criti-
cou o colega Paulo Guedes, ministro 
da Economia, ao dizer que ele é um 
grande vendedor, muito bom na ma-
croeconomia, mas fraco em questões 
microeconômicas, listando as áreas 
tributária, previdenciária e a contabili-
dade pública.

Guedes rebateu chamando o cole-
ga de despreparado, desleal e fura-teto.

No encontro, ainda segundo re-
latos, Marinho disse que o programa 
Renda Cidadã, possível substituto do 
Bolsa Família, vai sair, resta saber se 
será da melhor maneira ou da pior —o 
que foi interpretado como uma dispo-
sição do governo de violar a regra do 
teto de gastos.

Em relação à versão divulgada por 
parte da imprensa de que o uso de re-
cursos da educação e de precatórios 
para financiar o novo programa seria 
uma ideia de Rogério Marinho, o mi-
nistro do Desenvolvimento Regional 
disse aos investidores que trata-se de 
uma proposta de Guedes e que tem 

testemunhas disso.
A assessoria do ministro Marinho 

divulgou nota negando que ele tenha 
desqualificado “agentes públicos” na 
reunião com analistas e economistas e 
destacando que a solução do governo 
para as famílias que dependem de au-
xílio respeitará as âncoras fiscais.

Segundo os mesmos relatos, Mari-
nho, que já teve várias desavenças com 
Guedes desde que deixou seu cargo no 
Ministério da Economia para assumir o 
Desenvolvimento Regional, declarou que 

Guedes surpreendeu negativamente a ele 
e também a alguns parlamentares com 
quem tem discutido a pauta de reformas.

Os comentários são que Marinho 
disse também que Guedes é muito 
ruim de narrativa, se referindo ao vaza-
mento de informações preliminares so-
bre o novo programa de transferência 
de renda que pode substituir o Bolsa 
Família, e questionou quem irá agora 
confiar no ministro da Economia após 
uma série de anúncios e mudanças de 
planos depois de reações negativas até 

do próprio presidente da República.
A narrativa é que Marinho afirmou 

ainda que o Renda Cidadã vai sair e que 
cabe ao governo apontar os caminhos 
para viabilizá-lo, embora não haja no 
momento algo que se possa chamar de 
proposta oficial, segundo o ministro.

Guedes reagiu ao ser perguntado 
sobre o tema, na tarde desta sexta.

“Eu não acredito que ele tenha fa-
lado mal de mim. Se ele tá falando mal, 
tem três coisas. É despreparado, é des-
leal e é um fura-teto. Está confirmando 
que é fura-teto. Então espero que não 
tenha falado nada de mal”, disse ele, 
em frente ao Ministério da Economia.

Paulo Guedes disse que ainda po-
deria falar mais.

Em nota, a assessoria do ministro 
do Desenvolvimento Regional afirmou 
que ele, em sua fala, destacou que o 
governo reconhece a necessidade de 
construção de uma solução para quem 
depende do auxílio emergencial “e que 
essa solução será resultado de um am-
plo debate com o Parlamento, em res-
peito à sociedade e às âncoras fiscais 
que regem a atuação do governo”.

“Quem dissemina informações fal-
sas como essas tem claro interesse em 
especular no mercado, gerando insta-
bilidade e apostando contra o Brasil”, 
diz a nota.

Guedes chama Rogério de 
despreparado e “fura-teto”
ATRITO |  Em encontro com analistas, ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, criticou colega da Economia por causa da polêmica 
em torno do Renda Cidadã. Em resposta, Paulo Guedes disse que, se potiguar realmente falou isso, ele é “desleal, despreparado e fura-teto”

Ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Economia, Paulo Guedes

Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra

JUSTIÇA

O desembargador Marcelo 
Pereira da Silva, do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região 
(TRF-2), restabeleceu, nesta sex-
ta-feira 2, a validade das decisões 
do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama) que, sob 
comando do ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, revo-
gou regras de proteção a áreas 
de manguezais e restingas.

A decisão atende a um 
recurso apresentado pela Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) 
para derrubar a decisão liminar 
da Justiça Federal do Rio que 
suspendeu, no âmbito de uma 
ação popular, os efeitos das mu-
danças anunciadas pelo Cona-
ma no início da semana.

No parecer, o magistrado 
considerou que as novas regras 
foram devidamente fundamen-
tadas no Código Florestal Bra-
sileiro e editadas “com a exata 
finalidade de regulamentá-lo”.

“Dito isso, qualquer outra 
discussão pretendida, abrangen-
do as supostas violações ao prin-
cípio da vedação ao retrocesso 
e a dispositivos constitucionais, 
ainda que apresentadas, como 
foi o caso, sob a roupagem de 
revogação ilegal de normas 
infralegais com caráter mais 
protetivo, se reveste, na verdade, 
de insurgência contra o próprio 
texto do Código Florestal, cuja 
constitucionalidade já restou 
examinada pelo Excelso Supre-
mo Tribunal em diversas ações”, 
diz um trecho da decisão.

Além da derrubada das 
resoluções sobre manguezais e 
restingas, o Conama também 
anunciou a extinção de uma 
terceira medida que exigia o 
licenciamento ambiental para 
projetos de irrigação. Outra mu-
dança aprovada foi a permissão 
para queima de materiais de 
embalagens e restos de agro-
tóxicos em fornos industriais, 
substituindo as regras que de-
terminavam o devido descarte 
ambiental do material.

As decisões passaram a 
ser alvos de uma série de ques-
tionamentos assim que foram 
oficializadas na 135ª reunião do 
Conselho. Um procedimento foi 
aberto pelo Ministério Público 
Federal para analisar a legali-
dade das medidas e partidos de 
oposição organizaram ofensi-
vas jurídicas e legislativas.

Deputados do PSB, PT E 
PSOL apresentaram projetos 
de decretos para sustar os efei-
tos das medidas. Além disso, a 
Rede Sustentabilidade e o PT 
entraram com ações junto ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
pedindo que as mudanças sejam 
declaradas inconstitucionais.

REGRAS DE 
PROTEÇÃO 
AMBIENTAL VOLTAM 
A SER DERRUBADAS

Governo do RN autoriza reinício
das obras no Forte dos Reis Magos

PROJETO
HISTÓRICO DA OBRA

- A atual gestão recebeu a obra, 
que teve a ordem de serviço 
assinada em setembro de 2018, 
com apenas 3,97% de execução. 
Por causa de paralisações por 
erros de projeto e atraso na 
entrega dos serviços pela empresa 
executora, foi necessário prorrogar 
o prazo de vigência do contrato por 
duas vezes, e o serviço alcançou 
apenas 8,1% de execução.

- O reinício das obras se dá após 
longas tratativas que terminaram 
em um Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG) entre o Governo e o 
Tribunal de Contas do Estado do 
RN (MPjTCE/RN).

- Um aditivo ao contrato inicial foi 
assinado na quarta-feira, 30 de 
setembro. Com o aditivo, o custo 
da obra passou do valor de R$ 
3.965.280,20 para R$ 4.750.571,92.

- O investimento vai viabilizar a 
reforma em todas as estruturas 
como piso, teto, hidráulica, elétrica 
e acessibilidade, com a colocação 
de corrimãos nas escadarias 
e readequação das salas de 
exposição e lojas de souvenires.



A partir de agora, as pessoas 
condenadas devem ser dire-
cionadas a presídios e cadeias 

conforme sua autoidentificação de 
gênero. A medida permite que lésbicas, 
gays, bissexuais, transexuais, travestis 
ou intersexo (LGBTI) condenados e 
privados de liberdade possam cumprir 
suas penas em locais adequados ao seu 
gênero autodeclarado.

A decisão foi aprovada nesta sex-
ta-feira 2 pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), durante a 74ª sessão do 
Plenário Virtual. 

“Em um sistema penitenciário 
marcado por falhas estruturais e total 
desrespeito a direitos fundamentais, 
a população LGBTI é duplamente ex-
posta à violação de direitos”, afirma o 
conselheiro Mário Guerreiro.

A norma aprovada pelo CNJ está 
em conformidade com tratados inter-
nacionais ratificados pelo Brasil, com 
a legislação nacional relativa a Direitos 
Humanos e com a Constituição Fede-
ral. 

E vai ao encontro à proteção às mi-
norias que o atual presidente do órgão, 

ministro Luiz Fux, defende como fun-
damental para reduzir as violações de 
direitos que o Estado brasileiro ainda 
perpetua. 

No Brasil, apenas 3% das unidades 
prisionais (36 cadeias) possuem alas 
destinadas ao público LGBTI, segundo 
dados do Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN). 

Outras 100 cadeias possuem ce-
las exclusivas para essa comunidade. 
No geral, 90% das penitenciárias não 
possuem cela ou ala destinada a esse 
público.

7CIDADES|  SÁBADO E DOMINGO, 3 E 4 DE OUTUBRO DE 2020  

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

GOV SP

A situação dos ambulantes que 
atuam nas imediações do Hos-
pital Universitário Onofre Lo-

pes, localizado no bairro de Petrópolis, 
na Zona Sul de Natal, ganhou novo ca-
pítulo nesta sexta-feira 2. A Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos (Sem-
sur) criou um perímetro urbano hos-
pitalar para impedir que trabalhadores 
informais possam ocupar as acessos à 
unidade de saúde.

Segundo a Semsur, o perímetro 
urbano compreende uma medida li-
near de 50 metros a partir do hospital 
e entre as avenidas Nilo Peçanha e Pre-
sidente Getúlio Vargas. Neste espaço, a 
partir de agora, não será permitida a fi-

xação de ponto por parte do comércio 
ambulante, bem como a utilização de 
veículos como lanchonetes improvisa-
das.

O combate aos vendedores de ali-
mentos em frente ao Onofre Lopes é 
uma questão que se arrasta há anos. 
Em 2012, o Cícero Martins de Macedo 
Filho, da 4ª Vara da Fazenda Pública, 
determinou a retirada imediata dos 
informais da área. 

No entanto, sem uma fiscalização 
contínua, a venda de alimentos conti-
nua a acontecer.

Segundo a Semsur, o decreto muni-
cipal 5.661, de maio de 1995, também 
proíbe o trabalho informal em frente à 

hospitais públicos. A criação do perí-
metro do Onofre Lopes é uma decisão 
voltada para a segurança dos pacientes 
e logística de atendimento. 

“A portaria nada mais é que um re-
forço para que não haja ocupação em 
frente a unidade hospitalar, conforme 
determina o decreto”, informou a Sem-
sur, por meio de nota. 

Ainda de acordo com a Semsur, a 
equipe de fiscalização do órgão tem 
ação prevista para a próxima semana 
nas imediações do hospital. “Todo e 
qualquer comerciante só será retirado 
se ele estiver ocupando algum trecho 
dentro do perímetro de segurança hos-
pitalar”, delimitou a secretaria. 

Hospital Onofre Lopes 
terá perímetro urbano
para impedir ambulantes
DECRETO | Medida é mais uma ação para impedir a fixação de ponto por parte de trabalhadores informais, 
bem como o uso de  veículos que são utilizados para comercialização de alimentos na frente do hospital 

Em 2012, juiz Cícero Martins de Macedo Filho, da 4ª Vara da Fazenda Pública, determinou a retirada imediata dos informais da área hospitalar

A vacina CoronaVac está atualmente na Fase 3 de testes em humanos em São Paulo

Para agilizar um possível regis-
tro da CoronaVac no Brasil, o 
governo de São Paulo enviou 

nesta sexta-feira 2 à Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
dados preliminares sobre a vacina 
que está sendo desenvolvida pelo 
Instituto Butantan em parceria com 
a biofarmacêutica chinesa Sinovac

“O objetivo é tornar o mais rá-
pido possível, dentro das normas 
científicas e do protocolo da Anvisa, 
o processo de registro da CoronaVac, 
uma das vacinas mais promissoras 
na sua última etapa de testagem em 
todo o mundo”, disse o governador 
de São Paulo, João Doria.

A CoronaVac está atualmente na 
Fase 3 de testes em humanos, que 
deve comprovar se a vacina é mesmo 
eficaz contra o novo coronavírus. Os 
testes dessa etapa começaram a ser 
feitos no Brasil em julho deste ano, 
com 13 mil voluntários. Testes ante-
riores, das Fases 1 e 2, feitos na China, 
comprovaram que a vacina é segura, 
ou seja, que não provoca efeitos cola-
terais ou adversos graves.

A documentação que começou 
a ser enviada pelo governo paulista 
é uma exigência da Anvisa para o 
registro da vacina. O registro, no en-
tanto, só vai ocorrer se os testes da 

Fase 3 da vacina comprovarem que 
se trata de uma vacina eficaz.

Segundo o diretor do Instituto 
Butatan, Dimas Covas, foram en-
viados à Anvisa relatórios sobre o 
desenvolvimento da vacina, além de 
relatórios sobre eficácia e segurança 
obtidos até este momento em testes 
não clínicos, ou seja, feitos em ani-
mais, antes da testagem em huma-
nos. “A Anvisa precisa receber todos 
os documentos: dados de desenvol-
vimento da vacina, estudos pré-clíni-
cos e estudos clínicos de Fases 1, 2 e 
3 e certificação dos produtores, das 
fábricas que desenvolvem a vacina”, 
informou Covas. 

Se os testes de Fase 3 comprova-
rem que a vacina é eficaz, o governo 
paulista espera que o registro na An-
visa ocorra de forma rápida para que 
a vacinação seja iniciada no país em 
dezembro deste ano. 

Dimas Covas disse estar preo-
cupado com problemas de logística 
no país para o transporte das va-
cinas que vierem a ser aprovadas 
futuramente. De acordo com Covas, 
este é um problema sério, que pode 
dificultar o transporte da vacina pa-
ra regiões longínquas do país, e que 
não vem sendo discutido no cenário 
atual.

São Paulo envia para Anvisa 
dados sobre a CoronaVac

COVID-19

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA, CNPJ: 11.935.038/0003-34 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
Licença de Operação (LO) para a atividade de Revenda Varejistas de Combustíveis líquidos, localizado na RUA 
IZABEL IDALINA DE AZEVEDO, 42 SÃO JOSÉ CEP: 59.310-000 no Município de SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

MARIA APARECIDA DE ARAUJO
Titular

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0014-41 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Licença de 
Operação (LO) para a atividade de Revenda Varejistas de Combustíveis líquidos, localizado na Av. JUVENAL 
LAMARTINE, 379 CENTRO CEP: 59.182-000 no Município de MONTE ALEGRE/RN.

FRANCISCO DE SALES DANTAS
Titular

CNJ libera presas transexuais para 
cumprir pena em presídios femininos

JUSTIÇA
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RN TEM QUINTO 
MÊS SEGUIDO DE 
QUEDA NO NÚMERO 
DE ASSASSINATOS
VIOLÊNCIA | Dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análise Criminal mostram que o Rio 
Grande do Norte soma, de 1º de janeiro a 30 de setembro deste ano, um total de 1.100 assassinatos

ANDERSON BARBOSA

O Rio Grande do Norte acaba de 
registrar o quinto mês seguido 
com redução no número de 

assassinatos. Em comparação a 2019, 
os números também são positivos, 
com três meses consecutivos de dimi-
nuição. Para a Secretaria de Segurança 
Pública e da Defesa Social (Sesed), as 
estatísticas mostram o resultado de 
uma maior integração dos agentes 
envolvidos nas forças de segurança, 

que mesmo em tempos de pandemia, 
mantêm o foco em prestar um melhor 
serviço à população.

De acordo com dados da Coorde-
nadoria de Informações Estatísticas 
e Análise Criminal (Coine), órgão 
vinculado à Sesed, o Rio Grande do 
Norte soma, de 1º de janeiro a 30 
de setembro deste ano, um total de 
1.100 assassinatos – dois a menos 
que o total de homicídios registrados 
no mesmo período de 2019 – tendo 
os últimos cinco meses com queda 

mais acentuada.
Em abril, por exemplo, foram 156 

homicídios registrados, e de lá para cá 
os crimes de violência letal e intencio-
nal vem caindo.  Foram 134 assassi-
natos em maio, 118 em junho, 104 em 
julho, 99 em agosto e 93 em setembro 
– redução acumulada de 40,3%. Com 
relação aos meses de 2019, ainda de 
acordo com as estatísticas da Coine, 
são três meses seguidos de redução: 
julho (-14,85), agosto (-24,4%) e setem-
bro (-22,5%).

“A redução que estamos per-
cebendo agora é fruto do apoio 
do Governo do Estado às ações 
da Sesed e de uma intensa inte-
gração das forças estaduais, como 
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros, servidores do Itep, 
policiais penais e guardas muni-
cipais, com as forças federais que 
atuam no estado, como a Polícia 
Federal e a Polícia Rodoviária Fe-
deral. Além, é claro, de uma gestão 
diferenciada que tem o foco no 
resultado. Agradecemos imensa-
mente também pelo compromis-
so de todos os agentes públicos 
com a atividade e a missão de cada 
instituição, apesar desse momen-
to difícil de pandemia”, destacou 
o coronel Francisco Araújo Silva, 
titular da Secretaria da Segurança 
Pública e da Defesa Social.

Pesquisador do Observatório 
da Violência do Rio Grande do 
Norte (OBVIO) e coordenador da 
Coine, Ivênio Hermes também 
analisou a queda no número de 
homicídios no estado. 

“Numa análise contextual pa-
ra essa redução, podemos inferir 
que se inicia a partir da premissa 
de um direcionamento de ativi-
dades de policiamento ostensivo 
para o problema segundo as di-
retrizes indicadas pelas análises 
criminais. Evidentemente que 
nem sempre esse fator se conso-
lida de forma tão eficaz devido à 
escassez de recursos humanos e 

“REDUÇÃO É FRUTO DE 
INTEGRAÇÃO DAS FORÇAS 
E GESTÃO DE RESULTADOS”, 
DIZ SECRETÁRIO

as múltiplas atribuições da polícia 
ostensiva em meio à pandemia e 
outras atividades sazonais. Com-
pondo essa análise contextual, 
observamos que na região Metro-
politana, a ampliação das ativida-
des investigativas da Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) para os municípios de São 
Gonçalo do Amarante e Parnami-

rim, começam a reduzir a impu-
nidade dos crimes de homicídios, 
fazendo que grupos criminosos 
atuantes na região se intimidem 
com as ações de prisão de homi-
cidas e outros criminosos cuja a 
atividade contribua para violência 
letal intencional”, explicou Ivênio 
Hermes.

NÚMEROS

Homicídios no 
RN em 2019

 
Janeiro 130
Fevereiro 103
Março 149
Abril 111
Maio 131
Junho 105
Julho 122
Agosto 131
Setembro 120

Total 1.102

Homicídios no 
RN em 2020

Janeiro 124
Fevereiro 144
Março 128
Abril  156
Maio 134
Junho  118
Julho  104
Agosto  99
Setembro  93 

Total  1.100

Top 10 da violência

Mortes em 2020

Natal: 215
Mossoró: 137

São Gonçalo do Amarante: 58
Parnamirim: 57
Macaíba: 52

Ceará-Mirim: 37
Extremoz: 34

São José de Mipibu: 21
Caicó: 18

Canguaretama: 16

A redução que estamos 
percebendo agora 
é fruto do apoio do 
Governo do Estado às 
ações da Sesed e de 
uma intensa integração 
das forças estaduais 
de segurança pública. 
Além, é claro, de uma 
gestão diferenciada que 
tem o foco no resultado”

“
CORONEL FRANCISCO ARAÚJO
SECRETÁRIO ESTADUAL DE 
SEGURANÇA 

Armas de fogo representam 973 ocorrências de assassinatos no Rio Grande do Norte em 2020, o que corresponde a 88,37% dos casos. Em Natal, de janeiro a setembro de 2019, foram registradas 224 mortes violentas

Do total de 1.101 assassinatos registrados este ano no estado, 1.034 foram homens, 65 mulheres e em dois casos ainda não foi possível identificar o gênero
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ARMAS DE FOGO SÃO AS QUE 
MAIS MATAM 

Do total de 1.101 assassinatos 
registrados este ano no estado, 
1.034 foram homens, 65 mulheres 
e em dois casos ainda não foi 
possível identificar o sexo das 
vítimas. As armas de fogo são 
as que mais matam no estado. 
Foram 973 ocorrências, o que 
corresponde a 88,37% dos casos.
Em seguida, segundo a pesquisa 
estadual, vêm arma branca, com 
68 casos (6,17%); objeto não 
identificado, com 23 casos (2,08%); 
espancamento, com 14 casos 
registrados (1,27%); e objetos 
contundentes, com 13 ocorrências 
(1,18%). Em cinco casos os corpos 
das vítimas foram encontrados 
carbonizados (0,45%).

CIDADES MAIS VIOLENTAS 
TAMBÉM REGISTRAM REDUÇÃO

Nas cidades mais violentas do 
estado, em números absolutos 
de homicídios, também houve 
redução. 
Em Natal, de janeiro a setembro de 
2019, foram registradas 224 mortes 
violentas. Já este ano, no mesmo 
período, foram 215 – redução de 
4,01%. 
Em mossoró, foram 155 
assassinatos de janeiro a setembro 
de 2019, contra 137 este ano, em 
igual período – queda de 11,61%. 
E em São Gonçalo do Amarante, 
terceira cidade mais violenta do RN, 
foram registrados 84 homicídios de 
janeiro a setembro de 2019, contra 
58 mortes ocorridas no mesmo 
período deste ano: - 30,95%.

CONDUTA LETAL

O homicídio doloso continua sendo a principal forma de CVLI registrada no Rio 
Grande do Norte. Das 1.100 mortes contabilizadas entre janeiro e setembro 
deste ano, foram registrados 893 crimes em que ficou constatada a real 
intenção de matar (81,10%). Na sequência, como maiores tipos de conduta 
letal, aparecem: intervenção policial, com 109 casos (9,90%); latrocínio (roubo 
seguido de morte), com 48 casos (4,35%); lesão corporal seguida de morte, 
com 41 registros (3,72%); e feminicídio, com 10 casos registrados (0,90%).

Armas de fogo representam 973 ocorrências de assassinatos no Rio Grande do Norte em 2020, o que corresponde a 88,37% dos casos. Em Natal, de janeiro a setembro de 2019, foram registradas 224 mortes violentas

Do total de 1.101 assassinatos registrados este ano no estado, 1.034 foram homens, 65 mulheres e em dois casos ainda não foi possível identificar o gênero

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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O QUE É PIX? VEJA 
COMO FUNCIONA O 
NOVO SISTEMA DE 
PAGAMENTOS DO 
BRASIL
TECNOLOGIA | PIX é o novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos que deve substituir o TED e o 
DOC, por liquidar transações na hora e ficar no ar 24 horas por dia. Novidade teve regulamento aprovado 
pelo Banco Central e começará a funcionar em 16 de novembro

OO PIX, novo sistema brasileiro 
de pagamentos instantâneos, 
será gratuito para as famílias e 

empreendedores individuais, de acor-
do com resolução publicada nesta 
quinta-feira pelo Banco Central. Os 
bancos e instituições de pagamento 
que participarem da plataforma não 
poderão cobrar tarifas para pessoas 
físicas e MEIs para o envio e recebi-
mentos de recursos em transferências, 
além do pagamento de compras.

A resolução do BC, no entanto, dei-
xa aberta a possibilidade de cobrança 
de tarifas no PIX quando ele for usado 
por empresas para a transferência 
de valores, tanto do cliente pagador 
quanto do recebedor. Algumas insti-
tuições, como o Nubank, já anuncia-
ram que também não cobrarão tarifas 
de pessoas jurídicas.

Marcado para entrar em funcio-
namento em 16 de novembro, o PIX, 
vai alterar a forma como as pessoas 

pagam contas e fazem compras, ao 
eliminar a necessidade de dinheiro 
ou cartão. Entre as vantagens está a 
possibilidade de se usar apenas o nú-
mero de um celular, por exemplo, para 
fazer uma transferência sem precisar 
recorrer a conta, agência, CPF, nome 
completo e todos os outros dados exi-
gidos hoje. 

Ou, apenas com o CPF, sacar di-
nheiro em uma loja sem a necessidade 
de caixa eletrônico, cartão ou senha.

DIVULGAÇÃO

1 Acesse o app da instituição financeira onde 
tem conta, clique na opção do Pix e defina se 
será pagamento ou recebimento

2 Faça a leitura do QR Code. Se o valor não 
for informado no QR Code, insira o valor e 
confirme a operação por meio da senha da 
instituição financeira

1 Acesse o aplicativo da instituição financeira 
onde tem conta e clique na opção do PIX

2 Depois da confirmação dos dados do 
recebedor, insira valor, senha do banco e 
confirme a operação

1 Acesse o app da instituição financeira onde 
tem conta e escolha a opção do PIX

2 Faça a leitura do QR Code indicado na 

conta, como as de luz ou água, ou no boleto. 
Se o valor não for informado no QR Code, 
insira o valor e confirme a operação por meio 
da senha da instituição financeira

1 Acesse o app da instituição financeira onde 
tem conta e clique na opção do PIX

2 Faça a leitura do QR Code indicado na 

fatura. Se o valor não for informado no QR 
Code, insira o valor e confirme a operação 
por meio da senha da instituição financeira

COMO USAR O QR CODE PARA FAZER PAGAMENTOS OU TRANSFERÊNCIAS

COMPRAS ONLINE

PAGAMENTO DE BOLETOS

 PAGAMENTO DE TAXAS DO GOVERNO

O que é?
O PIX é um novo meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo 

Banco Central para facilitar as transações financeiras. A expectativa do mercado 
é que o sistema seja o grande substituto de DOCs e TEDs.

Para que serve?
O PIX servirá para transferências de dinheiro, seja entre pessoas físicas ou jurídicas, e para 

fazer e receber pagamentos. No caso dos pagamentos, será possível realizar compras e pagar 
ao lojista imediatamente pelo celular, via aplicativo da instituição bancária do consumidor, sem 

precisar de dinheiro, cartão de crédito ou boleto.

Como se cadastrar?
O cadastramento começa em 5 de outubro, mas vários bancos já estão fazendo o pré-cadastro, 

que deve ser realizado pelo site ou aplicativo da própria instituição bancária. Clique aqui para 
ver como fazer nos principais bancos.

Posso usar uma mesma chave para vários bancos?
A pessoa física pode ter chaves em mais de uma instituição bancária, mas só pode ter uma 

modalidade por instituição. Se cadastrar o CPF em um determinado banco, por exemplo, ele só 
pode ser usado como chave naquele banco. O cliente que tiver conta em mais de um banco 

deverá cadastrar uma chave PIX para cada um deles. Por exemplo: no banco A, o cliente 
cadastra o CPF; no banco B, cadastra o número de celular, e assim por diante.

ENTENDA
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FESTA DO 
BOI 2020 
COMEÇA 
EM 12 DE 
OUTUBRO 
E SERÁ 
VIRTUAL

BOVINOS NAS REDES | Programação da tracional feira agrícola potiguar deste ano vai incluir leilões, primeiro Fórum do Agronegócio e lives técnicas, que serão transmitidas pelas redes 
sociais da Associação Norteriograndense de Criadores e parceiros. Evento também vai trazer uma série de shows musicais, todos no formato virtual, ao longo dos cinco dias de festa

Chegou o mês de outubro e, com 
ele, mais uma edição do maior 
e mais tradicional evento agro-

pecuário do Nordeste brasileiro. A 
58ª Exposição de Animais, Máquinas 
e Equipamentos Agrícolas do Rio 
Grande do Norte, a Festa do Boi 2020, 
será realizada entre os dias 12 e 17 de 
outubro trazendo como grande novi-
dade o fato de ser virtual, modelo que 
os realizadores e parceiros entende-
ram ser o mais adequado ao contexto 
da pandemia da Covid-19.

“No ano passado nós movimenta-
mos cerca de R$ 60 milhões em negó-
cios. Para este ano nossa expectativa 
é de que tenhamos bons negócios”, 
afirma o presidente da Associação 
Norteriograndense de Criadores 
(Anorc), Marcelo Passos.

Seguindo a tradição, o evento 
deste ano terá como primeira atra-
ção uma programação voltada para a 
criançada, com uma live comandada 
pelo Circo Grock, que promete um 
show imperdível para os pequenos a 
partir das 17h do dia 12 de outubro. 
A programação da pré-abertura con-
tinua com uma live técnica coman-
dada pela Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do RN (Emparn) e fechada 
com uma missa celebrada pelo Padre 
Sávio, a partir das 19h.

Na terça-feira 13, às 19h, aconte-
ce a abertura oficial do evento, com 
transmissão ao vivo direto do Parque 
Aristófanes Fernandes do momento 
que deverá contar com a participação 

de diversas autoridades e parceiros, 
tanto presencialmente quanto por 
meio virtual. O evento contará com 
a presença da governadora do RN, 
Fátima Bezerra; do secretário de Agri-
cultura e representantes de todos os 
parceiros.

A solenidade será seguida pela re-
alização do primeiro Fórum Potiguar 

do Agronegócio, uma oportunidade 
para discutir o setor no estado que 
contará com as presenças da própria 
ministra Tereza Cristina e, ainda dos 
ministros potiguares Rogério Mari-
nho (Desenvolvimento Regional) e 
Fábio Faria (Comunicações), além do 
presidente da Anorc, Marcelo Passos 
e do secretário de Agricultura do Es-

tado, Guilherme Saldanha.
Outra novidade deste ano será o 

“Programa do Agronegócio Potiguar”, 
que será transmitido entre quarta-fei-
ra 14 e sábado 17 sempre às 19h, com 
a apresentação de temas ligados ao 
setor, como as cadeias do leite e da 
carne e a história da Anorc e da agro-
pecuária do nosso estado.

Toda a programação será trans-
mitida pelo site da Anorc e será repli-
cada nas redes sociais da entidade de 
outros parceiros.

LEILÕES E SHOWS
Um dos pontos altos da Festa do 

Boi, os leilões de animais serão man-
tidos este ano, todos, claro virtuais. 
Serão quatro, realizados na quarta, 
quinta e sexta-feiras e no sábado. O 
primeiro será o Leilão das Raças Poti-
guares e o fechamento ficará por con-
ta do tradicional Leilão da Emparn, 
no sábado, às 14h.

Também haverá espaço para 
os aguardados shows, que este ano 
acontecerão em formato de live. Eles 
acontecem no sábado, 17, a partir das 
20h, com a banda Brasas do Forró e 
participações de Pedrinho Pegação, 
Zezo e Edyr Vaqueiro.

A Festa do Boi é realizada pela 
Anorc em parceria com Governo do 
Estado, Sebrae, Assembleia Legislati-
va, e Prefeitura de Parnamirim, além 
do apoio do Banco do Brasil, Banco 
do Nordeste, AGN, Idiarn, Emparn e 
Emater.

Segunda-feira (12/10)

17h – Live com show infantil Circo Grock
17h – Live Técnica EMPARN
19h – Missa de abertura com Padre 
Sávio

Terça-feira (13/10)

17h – Live Sebrae Terroir
17h – Live técnica EMPARN
17h – Live técnica EMATER
19h – Cerimônia de Abertura Oficial.
20h – 1º Forúm Potiguar do Agronegócio

Quarta-feira (14/10)

17h – Live Sebrae Terroir
17h – Live técnica EMPARN
17h – Live técnica EMATER
19h – Live Programa Agronegócio 
Potiguar
20h – Leilão Virtual União das Raças 
Potiguares

Quinta-feira (15/10)

17h – Live Sebrae Terroir
17h – Live técnica EMPARN
17h – Live técnica EMATER
19h – Live Programa Agronegócio
20h – Leilão Virtual Sindi Bom pasto

Sexta-feira (16/10)

17h – Live Sebrae Terroir
17h – Live técnica EMPARN
17h – Live técnica EMATER
19h – Live Programa Agronegócio 
Potiguar
20h – Leilão Virtual Pérolas do Nordeste

Sábado (17/10)

14h - Leilão da EMPARN
17h – Live Sebrae Terroir
17h – Live técnica EMPARN
17h – Live técnica EMATER
19h – Live Programa Agronegócio
20h – Live Show Brasas do Forró, com 
participação especial de
Pedrinho Pegação, Zezo e Edyr 
Vaqueiro.

PROGRAMAÇÃO FESTA DO BOI 2020

58
é o número total de edições

da Festa do Boi no RN

No ano passado, a edição 
da Festa do Boi movimentou 
cerca de R$ 60 milhões em 
negócios. Para este ano, a  
nossa expectativa é de que 
tenhamos bons negócios”

“
MARCELO PASSOS
PRESIDENTE DA ANORC

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



Com mais de dez anos de uma 
carreira de sucesso nos palcos do 
Brasil, Estados Unidos, Rússia, 
Canadá, ou até mesmo em países 
europeus, Jesus Luz tem data para 
se apresentar pela primeira vez 
em Natal. Será dia 24 de outubro, 

a partir das 16h, na Cervejaria 
Oktos, na Via Costeira, em um 
evento limitado e seguindo todos os 
protocolos de segurança necessários 
mediante a pandemia da Covid-19. 
Jesus luz namorou a cantora 
Madonna, entre 2008 e 2010.

EX DE MADONNA, JESUS LUZ 
VAI SE APRESENTAR EM NATAL

ZAPPING

evento limitado e seguindo todos os 
protocolos de segurança necessários 
mediante a pandemia da Covid-19. 
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QUESTÃO DE ORTOÉPIA 
OU DE ORTOEPIA?

“O Rio Grande do Norte terá 
um recorde de candidaturas nas 
eleições municipais de 2020”, diz 
a notícia. A pergunta é “Como 
pronunciamos ‘recorde’?” Há 
palavras cuja pronúncia oferece 
dúvida. Por isso, a fonologia 
ocupa-se do estudo da pronúncia 
adequada à norma padrão dos 
fonemas e das palavras. Por 
exemplo, segundo a variedade 
padrão, diz-se gratuito (túi); rubrica 
(brí) e recorde (cor), pronúncia 
igual ao “recorde” do verbo 
recordar. A parte da gramática 
que trata desse assunto chama-se 
ortoépia (ou ortoepia) e prosódia.

MAUS-TRATOS
O presidente Bolsonaro 

sancionou lei que aumenta punição 
a maus-tratos de animais. O 
substantivo “maus-tratos” só existe 
no plural. “Maltrato” é forma do 
verbo maltratar, que não merece 
ser conjugado.

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

12 GERAL

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

VOU À, VENHO DA, LOGO CRASE HÁ; 
VOU A, VENHO DE: CRASE PRA QUÊ?

Após acidente ocorrido nas dunas de Búzios, a Polícia vai diversificar o foco 
das ações. Atuará também nas praias. É prática e certa a dica do uso do 
acento grave, aquele que indica que houve fusão (crase) de a + a: “venho 

de não craseia; venho da crase há”. Vou à praia, porque venho da praia. Vou a 
Natal (sem o acento), porque venho de Natal.

Anitta está aproveitando 
bem a sua fase internacional e 
reuniu uma equipe de bailarinos 
mascarados no Rio de Janeiro 
em uma apresentação online 
para o lançamento do FIFA 
21, jogo da EA Sports . Anitta 
des� lou seus sucessos, como o 
recente hit “Me Gusta”, parceria 
com Cardi B e Myke Towers , 
além de “Vai Malandra”.

 Luan Santana sempre  opta 
por elegantes peças com o 
caimento perfeito. O cantor de 29 
anos posou usando apenas uma 
toalha à beira de sua piscina. 
“Bora, está calor”, convida ele.

Fabio Assunção o� cializou 
a união com a advogada Ana 
Verena. O ator falou sobre o 
casamento. “Falar de que? De 
amor, de felicidade, de encontro, 
do início das coisas? Pedimos e 
fomos presenteados”, disse.

ANITTA CANTA 
SUCESSOS EM GAME

LUAN SANTANA 
SENSUALIZA NAS REDES

FABIO ASSUNÇÃO 
FALA SOBRE CASAR

em Natal. Será dia 24 de outubro, 

DEPOIS DE FLAGRANTES 
E FRAGRÂNCIAS

O Ministério Público sugeriu que 
políticos evitem apertos de mão e 
abraços durante a campanha eleitoral.  
“A ação foi tomada após os � agrantes 
de desrespeito às regras sanitárias e de 
distanciamento social em atividades 
durante o � m de semana”, diz a notícia. 
“Flagrante” (ação notada e/ou registrada 
no momento da ocorrência) é parônimo 
de “fragrante” (que exala bom odor; 
aromático, cheiroso, perfumado). Será que nas aglomerações houve fragrância?  
Tenho dito.

BOLSONARO ESCOLHE CARLA 
DICKSON COMO NOVA VICE-LÍDER DO 
GOVERNO

Após o pre� xo “vice”, sempre deve 
ocorrer hífen, não importa o cargo. 
Assim também se faz com “ex” (ex-
diretor), “sem” (sem-terra), “além” (além-
mar), “aquém”(aquém-mar), “recém” 
(recém-nascido), “pós”(pós-graduação), 
“pré”(pré-vestibular), “pró” (pró-reitor) e 
“vice” (vice-prefeito).

“Uma palavra posta fora do lugar 
estraga o pensamento mais bonito.” Voltaire
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RAÍZES, ORIGENS  E IDENTIDADE
ARTE  | Em desenhos, Amanda Lopes traduz a cultura natalense como ninguém. 
Ao Agora RN, ela falou sobre inspirações para a construção de um repertório artístico local

NATHALLYA MACEDO

Você já deve ter ouvido a frase 
“pense global, aja local”. Mesmo 
clichê, o conselho faz sentido 

em diversos contextos – especialmente 
no âmbito cultural. Repare bem: a pro-
dução artística dos moradores de uma 
cidade promove união e coesão social, 
além de contribuir para uma memória 
coletiva e afetiva sobre o lugar de vivên-
cia. Antes de mirar no reconhecimento 
mundial, é necessário interagir com 
expressões próprias para estabelecer 
narrativas autênticas.  

É isso que evidencia o trabalho diá-
rio de Amanda Lopes. A natalense de 26 
anos publica ilustrações digitais desde 
2012 nas redes sociais com o desejo de 
levar o sentimento de identi� cação pa-
ra quem também é da capital potiguar. 
“A gente se sente valorizado quando se 
vê em qualquer produto, seja do audio-
visual, da música, das artes plásticas... 
traz a sensação de pertencimento”, 
contou, em entrevista ao Agora RN.  

Aliás, uma das ilustrações favori-
tas da jovem exibe elementos típicos 
do dia a dia na cidade. “O desenho 
mostra Potyguara Bardo, artista drag 
queen de Natal, deitada em uma rede 
com o Morro do Careca de fundo. Eu 
quis retratar o cotidiano especí� co da 
juventude local. Tem pipoca Bokus, 
copo do festival Mada, adesivo da ban-
da Gra� th e até sacola do Nordestão 
no lixo. Muita gente comentou e a re-
percussão foi incrível”.    

De modo representativo, ela enalte-
ce a diversidade, a pluralidade e a origi-
nalidade dos talentos potiguares. “Pre-

cisamos sair um pouco do eixo Rio-São 
Paulo e focar em nossas referências. Só 
na ilustração, temos artistas de desta-
que como Luiza (@ilustralu), Aureliano 
(@oiaure) e Yann (@yannvalber). O nos-
so objetivo é traduzir histórias honestas 
nos traços para que as representações 
não sejam vazias”, a� rmou.   

E a veracidade das criações da 
ilustradora já reverbera no ambiente 
online. Intitulado “Amandrafts” (junção 
de Amanda e rascunho em inglês), o 
per� l do Instagram conquistou vários 
seguidores � éis que compartilham os 
desenhos. “Sempre peço que as pessoas 
pesquisem sobre a cena, para que des-
cubram e que apoiem o movimento. 
Precisamos de mais incentivos”.  

INSPIRAÇÕES 
Ainda criança, Amanda acumulava 

cadernos cheios de rabiscos e adorava 
acompanhar as anedotas da Turma da 
Mônica. Talvez por isso tem o trabalho 
atual in� uenciado pelos quadrinhos, 
com toques de art pop contemporâneo. 

“Antes, desenhava no papel com 
nanquim, mas me desenvolvi melhor 
na ilustração digital. Consigo incre-
mentar mais cores e inúmeras ideias 
para simbolizar a síntese do meu senso 
estético”.

Recentemente, uma obra da jovem 
chamou a atenção na internet e foi pa-
rar nos créditos do último episódio da 
série espanhola “As Telefonistas”, da 
Net� ix.

“O pessoal da produção entrou 
em contato comigo e � quei muito feliz 
com o alcance”, relembrou. É assim, 
de maneira despretensiosa, que a arte 
consegue ultrapassar fronteiras – sem 
abandonar as raízes que carrega.     

QR CODE

Aproxime a câmera do seu celular, leia 
o QR Code acima e siga para o per� l 

de Amanda Lopes no Instagram

CEDIDA

Natalense publica ilustrações desde 2012
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PEDRO VITORINO

PEDRO VITORINO

MAURO TERAYAMA

Em qualquer cruzamento mo-
vimentado de Natal, é possí-
vel ver muitas pessoas ten-

tando ganhar alguns trocados para 
ter o que comer ao longo do dia. 
Essa rotina se repete todos os dias 
na vida de vendedores ambulantes: 
eles limpam para-brisas, vendem 
balinhas, pedem um valor simbóli-
co em moedas e até mesmo fazem 
malabares nas principais avenidas 
da capital.

De acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o número de brasileiros que 
estão em busca de uma oportuni-
dade de trabalho aumentou em 500 
mil na última semana. Até junho de 
2020, o Brasil tinha 30,7 milhões tra-
balhadores informais (trabalhado-
res sem carteira, empregador sem 
CNPJ, trabalhadores domésticos 
sem carteira, trabalhador familiar 
auxiliar). No mesmo período, o Rio 
Grande do Norte registrou 40,19% 
de informais no total de pessoas 
ocupadas.

A história de Cristiano Pereira, 
de 34 anos, entra para a estatística 
de trabalhadores informais. Antes 
da pandemia, Cristiano trabalhava 

TRABALHO INFORMAL |
Reportagem conta a história 
de dois trabalhadores informais 
que, durante a pandemia do 
novo coronavírus, se viram nos 
cruzamentos movimentados 
da cidade em busca de algum 
trocado para sustentar a família

Número de brasileiros que estão em busca de uma oportunidade de trabalho aumentou em 500 mil na última semana, segundo o IBGE

Jefferson Lopes, de 27 anos, está 
desempregado há dois anos e limpa
para-brisas de carros em frente à
Maternidade Januário Cicco

Cristiano Pereira, de 34 anos, trabalhava 
como embalador até a pandemia da

Covid-19. Hoje vende biscoitos no sinal

Informais de
Natal têm ainda 
mais dificuldade

na pandemia

MAURO TERAYAMA

como embalador. Hoje ele vende 
suspiros, “raivinha” e alguns biscoi-
tos típicos para poder pagar o alu-
guel, comprar comida para os filhos 
– com idades entre 6 e 12 anos –, 
além de pagar as contas.

Faturando aproximadamente 
45 reais por dia, a rotina no desem-
prego é dura devido à grande difi-
culdade em vender seus produtos 
no sinal durante a pandemia. “Está 
sendo difícil, porque tem dias que 
simplesmente não vende. O pessoal 
diz que não tem nem dinheiro para 
dar e isso pesa no bolso”, lamentou.

Jefferson Lopes está há dois 
anos desempregado e começou a 
trabalhar limpando os para-brisas 
de carros em frente à Maternidade 
Escola Januário Cicco, localizada 
no bairro de Petrópolis. Aos 27 anos, 
ele relata que passou momentos 
difíceis no período de isolamento 
porque não estava saindo de casa. 
“Eu estava em casa, parado, e as coi-
sas complicaram bastante porque a 
gente não podia vir pra rua e eu não 

tinha como ganhar uns trocados 
pra minha família”, contou.

“Além de vir trabalhar com o ro-
do, eu também vendia revistinhas 
para crianças, mas com essa crise 
o fornecedor parou a produção e 
eu só tenho isso para ganhar meu 
dinheiro”, disse.

O morador do bairro das Ro-
cas consegue voltar para casa com 
cerca de 25 a 40 reais – o que não 
é suficiente para alimentar duas 
filhas pequenas, uma de dois anos 
e outra de dois meses. Na tentativa 
de aumentar sua renda, ele ainda se 
desloca para semáforos em Lagoa 
Seca e da Rota do Sol, em Ponta Ne-
gra. “A esperança é de que as coisas 
melhorem, já que agora a gente está 
podendo sair mais e eu possa voltar 
pra casa com um pouco mais”.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

 Lua e Marte fecham na parceria em Áries, o que acentua 
os pontos fortes do seu signo. Você vai se sentir ainda 
mais decididx e determinadx a lutar pelas coisas que 
deseja, seja no trabalho ou na vida pessoal. Você 
também vai se preocupar mais com a sua aparência.

Libra, o trabalho em equipe ou sociedade continua 
sendo uma boa opção para você. Mas permanece o 
alerta: tenha paciência e jogo de cintura para evitar 
confl itos com colega ou sócio(a), principalmente se a 
parceria for com alguém da família.

Lua e Marte estão de rolê na sua Casa 12 - também 
conhecida como inferno astral. Sim, meus consagrados: 
lascou! Essas energias podem abalar a sua autoconfi ança, 
além de causar certo desânimo e preguiça. Pode ser 
mais difícil sair da cama e encarar seus compromissos.

Lua e Marte fecham na parceria na Casa 6 do seu 
Horóscopo. Por um lado, os astros indicam um dia de 
muitos compromissos e decisões importantes. Por outro, 
eles recomendam que você dê mais atenção à saúde. 
Procure evitar o excesso de trabalho e preocupações.

Gêmeos, sabadou e hoje os astros favorecem o trabalho 
em equipe, principalmente no início do dia. O céu dá 
sinal verde para as parcerias e você pode encontrar 
aliados para realizar seus projetos. Mas procure adiantar 
o serviço e cumprir as tarefas o quanto antes.

Sagita, o período da manhã deve ser muito animado 
para você. Lua e Marte no seu paraíso astral indicam 
boa sorte e farão você sentir que tudo está mais fácil e 
prazeroso. Seu único desafi o continua sendo no campo 
fi nanceiro: controle os gastos, resista às tentações.

Câncer, você não merece palmas, merece o Tocantins 
inteiro, minha fi lha! Se depender de garra e 
determinação, você vai conquistar tudo que quiser hoje. 
Vai mostrar ainda mais coragem e iniciativa para batalhar 
pelas suas ambições. 

Caprica, o clima em casa deve ser agitado no início do 
dia. A Lua em conjunção com Marte e em quadratura 
com Saturno pode causar alguns confl itos com parentes 
e caberá a você fugir de discussões. Pegue leve com a 
franqueza se quiser manter a harmonia no lar.

Eita, Leão, hoje você pode ter problemas de última hora 
em uma viagem que estava marcada ou, ao contrário, 
pode ter que viajar de repente. No trabalho, Lua em 
quadratura com Saturno avisam que terá que se esforçar 
em dobro para conseguir aprender uma nova tarefa.

Sabadou e você vai acordar com uma vontade enorme 
de interagir mais com as pessoas. Se não pode encontrar 
todo mundo que deseja, pelo menos faça contato. Pode 
mandar mensagens, telefonar ou marcar um encontro 
virtual, como preferir. 

Virgem, já ouviu aquela expressão: 'aceita que dói 
menos'? Pois é, meus consagrados, se uma mudança é 
inevitável, esta é a hora de agir para resolver as coisas de 
uma vez por todas. Lua e Marte em Áries darão coragem 
e ousadia em dobro para você tomar a iniciativa.

Eita, Peixes, se controle, meu cristalzinho! Eu vejo que 
hoje você pode ceder aos seus impulsos e gastar suas 
economias com coisas supérfl uas e inúteis. Tá amarrado! 
Por outro lado, a manhã deste sábado é favorável para 
iniciar um negócio, investir em algo lucrativo.

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)

Jornalismo fi cou ainda mais indispensável na TV
De uma forma geral, a televisão 

está sabendo se superar, mesmo 
com as limitações que ainda são 
impostas pela pandemia.

Voltaram as novelas, realities 
shows, a maioria dos programas e 
tivemos até algumas estreias, além 
de experiências como as lives e 
séries gravadas virtualmente.

Algumas etapas tiveram que 
ser cumpridas, até que fosse 
possível, aos poucos, restabelecer 
uma certa ordem de trabalho. 
Houve até a necessidade de sair 

em busca de outros caminhos.
E muito disso será aproveitado 

e aperfeiçoado em um momento 
seguinte.

Cabe, no entanto, ao 
jornalismo, de forma geral, o maior 
e melhor dos reconhecimentos 
pelo trabalho que, desde o 
primeiro momento e enfrentando 
riscos que até agora são 
desconhecidos, sempre mostrou 
fundamental para a vida de todos.

Na TV, em especial, � cou 
comprovada a sua importância 
e, mais uma vez, demonstrada a 
sua obrigatória presença em toda 
grade de programação que se 
preze.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Entre fi m de outubro e começo 

de novembro, a Band grava 
um especial de fi m de ano do 
“MasterChef”.Vale lembrar: 

“Sob Pressão – Plantão Covid”, 
da Globo, vai ao ar em dois 
episódios...O primeiro na 
próxima terça-feira.Como 

quase tudo no SBT, a volta do 
“Esquadrão da Moda“ ainda 
precisa ser discutida ...O 

programa, esse ano, encarou uma 
turbulência nos seus bastidores, 

com casos de Covid-19 e 
demissão de diretor. Bárbara 

Colen, atriz do fi lme “Bacurau”, 
acertou com a Globo para a 
novela “Quanto Mais Vida 

Melhor”, na fi la das sete da noite.
Por enquanto, o “Altas Horas” 
continuará sendo produzido da 
forma que está, com Serginho 

Groisman gravando o programa de 
casa...Sobre volta aos estúdios, 
ainda não há nenhuma previsão... 
Mas o programa continua com 
audiência bem equilibrada. Não 

sofreu qualquer prejuízo.

CHEGANDO AO FIM
O autor Daniel Ortiz está 

entregando na Globo os últimos 
capítulos de “Salve-se Quem Puder”.

As gravações, obedecendo a 
rigorosos cuidados, como revezamento 
de equipes e elenco, deve seguir até 
dezembro ou janeiro.

NÃO PARA
Enquanto prosseguem as 

gravações de “Salve-se Quem Puder”, 
novela das sete que volta ao ar em 
2021, a Globo já se prepara para dar 
início aos trabalhos da substituta.

Tudo certo para começar no dia 19 
a preparação com o elenco de “Quanto 
Mais Vida Melhor”.    

DESAFIO
Em todas as novelas que tiveram 

as suas gravações interrompidas, aos 
autores também coube um desa� o 
diferente.

Reescrever várias cenas e propor 
diversas alterações no roteiro, para 
adequar aos protocolos de saúde.

ASSIM VAI
Já existe a decisão que, após a saída 

do “Conexão Repórter”, nada mais 
irá se modi� car no SBT, pelo menos 
até o � nal deste ano. A atual grade 
de programação será mantida, sem a 
entrada ou volta de nenhum programa.  

CAMINHO
No SBT ainda, por absoluta 

necessidade, existe uma certa pressa 
em resolver novos horários para o 
esporte. Por aí entenda-se também 
ampliar a exposição de seus clientes, 
aqueles que estão comprando 
as transmissões do futebol. Na 
quarta-feira, já apareceu um terceiro 
patrocinador dos seis pretendidos.

O PLANO
Sobre os planos esportivos do SBT, 

eles ainda têm que passar pelo dono 
Silvio Santos. Da aprovação dele. Mas 
se tudo correr como os seus diretores 
esperam, a ideia é começar com um 
programa semanal, mesa redonda, aos 
sábados.

FABIANO PEDROLLO

APOSTA NA “DANÇA”
Assim como fez com “A Fazenda”, 
apontando Mariano como provável 
vencedor, o site de apostas 
Betfair.net acaba de realizar 
um trabalho parecido sobre as 
possibilidades de vitória de cada 
um dos participantes da “Dança 
dos Famosos”. No time feminino 
a liderança é de Lucy Ramos, e de 
Bruno Belutti entre os homens.

DIVULGAÇÃO



16 ESPORTES SÁBADO E DOMINGO, 3 E 4 DE OUTUBRO DE 2020   |

Com apenas 2 pontos em 3 
jogos, o América enfrenta o 
Afogados (PE) neste sábado, 

às 16h, na Arena das Dunas, com um 
único objetivo: vencer e voltar a bri-
gar por uma das 4 vagas do grupo A3 
da Série D do Campeonato Brasileiro. 
O alvirrubro é o 6º colocado e o time 
de Pernambuco está na 3ª colocação 
com 6 pontos em 3 jogos.

A partida válida pela 4ª rodada 
da 4ª Divisão da competição nacio-
nal será com portões fechados para 
o torcedor. A Arena das Dunas con-
tinua cumprindo todos os protocolos 
exigidos pela FIFA e pela CBF para 
evitar aglomerações e o contágio do 
Covid-19 (novo coronavírus).

O alagoano Rafael Carlos Sal-

gueiro Lima será o árbitro do jogo 
na Arena das Dunas, auxiliado pelos 
potiguares Flávio Gomes Barroca 
(assistente 1) e Luis Carlos de Fran-
ça Costa (assistente 2). Moisés Es-
tevão de Moura Lima, também do 
Rio Grande do Norte, será o quarto 
árbitro. Este ano, a Série D do Brasi-
leirão apresenta um formato de dis-
puta diferente na primeira fase, com 
64 times divididos em 8 grupos de 8. 
Classificam-se os 4 melhores de cada 
grupo para a fase de ‘mata-mata’.

Mandante do jogo deste sábado 
(3), o América está no Grupo A-3 
com: Campinense/PB, Afogados/PE, 
Atlético de Cajazeiras/PB, Floresta/
PE, Globo/RN, Guarany de Sobral/CE 
e Salgueiro/PE.

América busca 
recuperar pontos 
contra Afogados
BRASILEIRÃO | Na segunda partida em sequência dentro da Arena 
das Dunas, o América enfrenta o Afogados (PE) neste sábado, às 
16h, com um único objetivo: vencer

O América, do zagueiro Alisson Brand (foto), tem dois pontos e ocupada a 6º posição no Grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D

CANINDÉ PEREIRA/  AMÉRICA

EM 2021

Em reunião do conselho 
realizada nesta sexta-fei-
ra por videoconferência, a 
Conmebol decidiu aprovar 
o novo formato da Copa 
Sul-Americana de 2021. A 
próxima edição do segundo 
torneio mais importante 
do continente passará a ser 
disputada em fase de grupos, 
modelo semelhante ao da 
Copa Libertadores.

A entidade também de-
finiu as datas dos dois tor-
neios continentais que serão 
realizados no próximo ano, e 
já marcou as finais da Copa 
Libertadores para 20 de no-
vembro de 2021 e a decisão 
da Sul-Americana para o dia 
6 do mesmo mês. Ainda não 
foram escolhidos os locais 
dos jogos. A Copa América, 
realizada na Argentina e na 
Colômbia, será disputada 
entre 9 de junho e 7 de julho.

A Conmebol não expli-
cou o motivo da mudança 
de formato da Sul-America-
na, cujo atual campeão é o 
Independiente del Valle, do 
Equador.

CONMEBOL ADOTA 
NOVO FORMATO 
PARA COPA SUL-
AMERICANA

MOTOR

A Honda anunciou nesta 
sexta-feira que vai deixar a Fór-
mula 1 ao fim da temporada 
2021, no mesmo momento em 
que anunciou suas metas para 
se tornar uma empresa carbo-
no zero. A fabricante japonesa 
de carros é a fornecedora de 
motores das equipes Red Bull e 
AlphaTauri. E tinha retornado à 
categoria em 2015.

A Red Bull Racing disse que 
estava “decepcionada”, mas 
destacou o sucesso da parceria, 
com Max Verstappen dando 
a primeira vitória da Honda 
desde 2006 no GP da Áustria 
de 2019, seguido por três outros 
triunfos e 13 pódios. O chefe 
da equipe, Christian Horner, 
disse que respeita a decisão da 
Honda de “reimplantar seus 
recursos.”

“A decisão deles apresenta 
desafios óbvios para nós como 
uma equipe, mas estávamos 
aqui antes e com a nossa força 
em profundidade estamos bem 
preparados e equipados para 
responder de forma eficaz, co-
mo provamos no passado”, dis-
se Horner em um comunicado.

HONDA ANUNCIA QUE 
DEIXARÁ A FÓRMULA 
1 NO FINAL DA 
TEMPORADA 2021 REPRODUÇÃO

O lateral-direito do Náutico 
Bryan viveu momento raro e 
especial em sua vida na quin-

ta-feira. O jogador precisou fazer o 
parto da própria filha, que ganhou o 
nome de Cecília. 

O jogador do time pernambuca-
no saía de casa em direção ao hospi-
tal em Recife, mas sua mulher, Mylle-
na, não resistiu às contrações. 

A muher do jogador entrou em 
trabalho de parto dentro condomí-
nio em que vivem, na Zona Norte de 
Recife. Foi um parto às pressas, mas 
tudo correu bem.

A bolsa de Myllena estourou de 
madrugada, mas levou um certo 
tempo para que o casal corresse para 
o hospital. Sem dores, a mulher con-
sultou seu médico e preferiu esperar. 

No entanto, quando as contra-
ções chegaram, elas vieram de uma 
vez e Cecília poderia nascer a qual-
quer momento.

Dois porteiros pararam para aju-
dar o casal e conseguiram levar Myl-
lena até o veículo. Bryan e sua mulher 
chegaram ao hospital em Recife, mas 
com Cecília em mãos. Mãe e filha 
passam bem.

“Só gratidão a Deus. Não poderia 
ser melhor… fiz o parto da minha fi-
lha. Obrigado meu Deus”, agradeceu 
o jogador, nas redes sociais. Bryan e sua mulher chegaram ao hospital em Recife, mas com Cecília em mãos

Lateral do Náutico faz o parto da 
própria filha no saguão do prédio

SUSTO


