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SAÚDE. 8 E 9 | No fim de semana em que se comemora o Dia do Médico, 
reportagem especial do Agora RN mostra histórias de profissionais de saúde

que estiveram à frente do combate à pandemia do novo coronavírus e
contraíram a doença. Um não resistiu à doença. Outro sobreviveu e hoje

continua ajudando os pacientes

RN vai revisar 1,4 mil 
mortes para saber se 
causa foi coronavírus Geraldo Melo, de 85 anos,

descobre câncer de
pulmão e começa 
tratamento em Natal

MP recebe documentos 
e vai avaliar custos da 
reforma do Hotel-Escola 
Senac Barreira Roxa

SAÚDE. 4 | Geraldo Melo governou o 
RN entre 1987 a 1991. Depois disso, o 
político cumpriu mandato de senador 
entre os anos de 1995 e 2003

ANÁLISE. 7 | Cinco meses após abrir 
inquérito relacionado com os custos da 
reforma, MPRN vai começar a analisar 
notas fiscais, recibos e planilhas

DIVULGAÇÃOJOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NA 
LINHA DE 
FRENTE

PANDEMIA. 10 | Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) vai revisar 
1.426 laudos de mortes ocorridas 
desde março para verificar se estão 
relacionadas com a Covid-19. Deste 
total, serão 840 óbitos por doenças 

diversas (infecções generalizadas, 
doenças respiratórias e causas mal 
definidas) e outras 586 mortes que foram 
classificadas como descartadas para 
a infecção pelo novo coronavírus, que 
também passarão por reanálise clínica.

Nesta sexta 16, iniciando o processo, 
foram confirmadas 107 mortes de dias 
anteriores, após reanálise.
De acordo com a Sesap, os novos 
óbitos não refletem o momento atual da 
pandemia.
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Apesar do potencial turístico e 
do acervo histórico que abriga, 
o bairro da Ribeira, na Zona 

Leste de Natal, vive hoje um cenário 
de abandono. São prédios em ruínas, 
vias mal iluminadas e inseguras, es-
trutura precária e um grande contin-
gente de pessoas em situação de rua e 
dependentes químicos.

O bairro, que já foi o principal cen-
tro comercial de Natal, atualmente 
está no esquecimento. Iniciativas an-
teriores para revitalizar a região foram 
frustradas. Tentativas de dar uma cara 
nova à Ribeira emperraram na falta de 
viabilidade e na pouca prioridade que 
as últimas gestões deram ao processo.

Na avaliação do candidato do PT 
à Prefeitura do Natal, Jean Paul Prates, 
não dá mais para esperar. Na avalia-
ção dele, o poder público municipal 
precisa adotar medidas para revitali-
zar a região.

Jean registra que, além de resgatar 
a história da cidade, revitalizar a Ri-
beira signi� caria também fomentar a 
economia da cidade, tendo em vista o 
potencial turístico da região e a ativi-
dade econômica da pesca, que é forte 
no bairro e que pode ser ainda mais 
estimulada.

O candidato do PT incluiu no pro-
grama de governo um conjunto de 20 
propostas para revitalizar o bairro da 
Ribeira e a região do Centro Histórico, 
o que também inclui a Cidade Alta. 
Entre as principais ações, estão suges-
tões de medidas para fomentar a re-
cuperação de casarões e atrair para o 
bairro um polo de economia criativa, 
além de estimular o crescimento da 
atividade pesqueira.

A proposta de Jean Paul é que, a 
partir de investimentos públicos na 
região – como melhoria da infraestru-
tura e da segurança, implantação de 
internet via � bra óptica e a instalação 
de serviços da Prefeitura –, a Ribeira 
se transforme, gradualmente, em um 
ambiente mais atrativo para investi-
mentos.

Somado aos investimentos públi-
cos na parte estrutural, o candidato a 
prefeito pelo PT sugere a implantação 
de alguns incentivos para setores liga-
dos à economia criativa. A ideia é criar 

um Território Criativo Digital, dando 
condições para que empreendimen-
tos desse setor se instalem no bairro 
de forma mais facilitada.

Para ajudar nesse processo, Jean 
projeta uma parceria com a Justiça 
Estadual para montar um mutirão de 
regularização de imóveis do bairro. 
O candidato conta que atualmente, 
como a maioria dos prédios perten-
ce a muitos herdeiros, qualquer tipo 
de intervenção no local é di� cultado 
para aqueles que querem restaurar os 
prédios.

Esse trabalho, somado a incenti-
vos para os donos, facilitaria a revitali-
zação de muitos casarões. “Temos que 
dar segurança jurídica aos proprietá-
rios. Quem quiser reformar, terá todo 
o apoio da prefeitura”, conta Jean, 
acrescentando que também estuda 
realizar tombamento em áreas onde 
a iniciativa privada não consiga atuar.

Regularizados e reformados, esses 
prédios poderiam abrigar estabeleci-
mentos da economia criativa, como 
negócios ligados à cultura, às artes, à 
arquitetura, design, moda, produtoras 

de vídeo, publicidade e à área de urba-
nismo, entre outras. Essa é a vocação 
natural da Ribeira, conta o candidato 
do PT.

Para a atividade pesqueira, a pro-
posta de Jean Paul Prates é dotar o 
bairro de infraestrutura para fomen-
tar o crescimento do setor. A ideia do 
candidato do PT é fazer uma integra-
ção das atividades pesqueiras e portu-
árias na infraestrutura urbana local.

“Há um potencial muito grande 
nessa área. Muita gente não sabe, 
mas o produto mais exportado de 
Natal é o pescado, o peixe fresco, 
congelado. É o maior produto da 
pauta de exportações de Natal. Pa-
ra estimular mais esse setor, seria 
importante termos um polo de be-
ne� ciamento do pescado naquela 
região. Exportamos o pescado con-
gelado inteiro. Acontece pouco pro-
cessamento acontece ali”, � naliza.

Jean Paul a� rma que qualquer 
intervenção na Ribeira precisa consi-
derar esse potencial do bairro. Ele de-
fende, por exemplo, mais agilidade no 
processo de de� nição sobre a gestão 
do Terminal Pesqueiro, que poderia 
abrigar uma central de bene� ciamen-
to do pescado.

O candidato do PT a� rma que 
suas propostas para revitalização da 
Ribeira e do Centro Histórico não de-
mandam muitos custos. Segundo Jean 
Paul, a maior ação do poder público 
deve ser na área do fomento, do incen-
tivo e da parceria com outros órgãos 
públicos e instituições privadas para 
dar cara nova à região.

“O protagonismo é do setor priva-
do”, conclui.

Jean sugere criar polo de economia 
criativa na Ribeira e Centro Histórico
REVITALIZAÇÃO |  Entre as principais ações para revitalizar a região, que é o berço da cidade de Natal, estão sugestões de medidas para fomentar a recuperação de casarões e atrair 
para o bairro um polo de economia criativa, além de estimular o crescimento da atividade pesqueira. Medidas, segundo candidato, não demandam grande despesa orçamentária

Candidato do PT à Prefeitura do Natal, Jean Paul Prates, e candidatos a vereador durante durante visita ao bairro da Ribeira, na Zona Leste de Natal

PROPOSTAS DE JEAN PARA A RIBEIRA E CENTRO HISTÓRICO
- Revitalização econômica e social do Centro 

Histórico de Natal, iniciando pelo incentivo à 
regularização e reabilitação dos prédios desati-
vados (re� nanciamento de débitos relativos ao 
IPTU);

- Elaborar um conjunto de sinalização visual;
- Mapeamento de imóveis desocupados ou 

sem destinação;
- Parceria com Justiça para criação de uma 

vara temporária para acelerar a regularização 
fundiária e disputas de inventário;

- Construção com a comunidade de um pla-
no para manutenção da segurança local;

- Mapeamento de principais corredores co-
merciais e áreas de interesse turístico;

- Integração das atividades pesqueiras e por-
tuárias;

- Estabelecimento de um centro de assistên-
cia social (Cras/POP);

- Fomentar a estruturação das Escolas de 
Samba;

- Transformar a Ribeira num território de 
Economia Criativa com o incentivo à ocupação 
artística e cultural dos espaços abandonados e de 
suas ruas;

- Fomentar a organização de um Território 

Criativo Digital abrangendo economia criativa;
- Elaborar um Planejamento de intervenções 

na infraestrutura urbanística de modo a integrar 
as atividades econômicas atuais;

- Delimitar a área viável para cabeamento 
para � bra óptica;

- Criar o Centro de Produção Audiovisual do 
Natal;

- Desenhar um plano de resgate dos velhos 
casarões;

- Conceber um plano local de segurança e vi-
gilância baseado no uso alternado do espaço, co-
mercial e turístico de dia, e turismo e lazer à noite;

- Designar ruas de acesso exclusivo para pe-
destres;

- Articular um calendário de eventos turísti-
cos e culturais integrando restaurantes e outras 
atividades correlatas, garantindo circulação de 
pessoas fora do horário comercial;

- Fortalecimento de equipamentos públicos 
já existentes, tais quais o Museu da Cultura Popu-
lar, o Museu da Arte Sacra, e o Museu Ferroviário;

- Aprimorar o transporte público e, � rmar 
parcerias junto a aplicativos de mobilidade urba-
na para facilitar o acesso da população à região 
sem o uso de carros.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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SOLIDARIEDADE
O deputado estadual Sandro 

Pimentel (PSOL), que vai deixar a 
Assembleia Legislativa nos próximos 
dias, após ter o mandato cassado por 
decisão da Justiça Eleitoral, recebeu 
nesta sexta 16 a solidariedade de 
colegas deputados e também de 
apoiadores.

INJUSTIÇA
Pelo Twitter, a deputada Isolda 

Dantas (PT) a� rmou que considera 
a cassação injusta. “Muito triste 
vermos mais uma vez uma injustiça 
se repetir com representantes da 
luta popular, assim como foi com 
o impedimento da candidatura de 
Lula [à Presidência, em 2018] e o 
assalto ao mandato do deputado 
Mineiro [que perdeu o mandato de 
deputado federal após recontagem 
de votos]”.

EQUILIBRADA
A eleição em Mossoró está 

� cando acirrada. Pesquisa Agora Sei 

ALEXVIANAALEX
divulgada ontem mostrou cenário de 
empate técnico entre Rosalba Ciar-
lini (Progressistas) e Allyson Bezerra 
(Solidariedade). O levantamento, 
que ouviu 600 pessoas entre os dias 
8 e 10 de outubro, está registrado na 
Justiça Eleitoral sob o protocolo RN-
05763/2020. A margem de erro é de 
3,9 pontos percentuais, com índice 
de con� ança de 95%.

SAL GROSSO
Falando em Mossoró, a Justiça 

Eleitoral indeferiu o registro 
de três candidatos a vereador 
da cidade que condenados na 
Operação Sal Grosso. Daniel 

Gomes da Silva, Manoel Bezerra 
de Maria e Maria Izabel de Araújo 
Montenegro (atual presidente da 
Câmara Municipal) foram decla-
rados inelegíveis com base na Lei 
da Ficha Limpa.

SUPERSALÁRIOS
Responsável pela transparência 

de informações, a Controlado-
ria-Geral da União (CGU) disse 
que irá retomar a divulgação das 
grati� cações que fazem os salários 
de alguns ministros ultrapassarem 
o teto do funcionalismo público 
(R$ 39,2 mil). O órgão vai cobrar os 
dados do Sistema S, que paga jetons 

(honorários por participação em 
reuniões de conselhos das entida-
des) aos ministros.

TRANSPARÊNCIA
Os supersalários de alguns 

ministros deixaram de ser publi-
cados no Portal da Transparência 
desde março. A CGU diz que é 
obrigação do Sistema S informar 
a remuneração aos ministros. Por 
outro lado, o Sesc (Serviço Social 
do Comércio), que pagou mais 
de R$ 200 mil por 20 reuniões do 
ministro Rogério Marinho (De-
senvolvimento Regional) desde 
fevereiro do ano passado, diz que 

a responsabilidade é da CGU.

SUPERPODER I
O ministro Gilmar Mendes, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), 
voltou a fazer críticas, nesta sexta 
16, aos procuradores da Operação 
Lava Jato. Em evento da TV Conjur, 
o ministro repercutiu reportagem 
do � e Intercept Brasil, segundo 
a qual procuradores agiram nos 
bastidores para tentar in� uenciar 
a escolha do juiz que substituiria 
Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de 
Curitiba, quando o então magistra-
do saiu para ser ministro da Justiça 
do governo Jair Bolsonaro.

SUPERPODER II
“Os procuradores da Lava Jato 

estavam escolhendo o juiz que 
substituiria Moro, dialogando com 
o TRF-4. É um caso altamente 
constrangedor e até agora STJ, CJF, 
CNJ e TRF não falaram nada. Eles se 
tornaram um superpoder”, enfati-
zou o ministro.

ECONOMIA | Em setembro, Paulo Guedes afirmou que a recuperação da economia brasileira seria em “V”, 
com retomada tão rápida quanto a queda. Presidente da República afirmou que “o Brasil está mudando”

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta sexta-feira 16 que 
a economia brasileira “tem 

reagido muito bem” à pandemia. Ele 
elogiou o trabalho do ministro Paulo 
Guedes (Economia) e de sua equipe.

“O Brasil, na parte econômica, é 
um daqueles que têm se saído melhor 
dando uma reposta a essa pandemia. 
Nossa economia tem reagido muito 
bem. Cada vez mais, acredito na pa-
lavra e no trabalho de Paulo Guedes 
e equipe, de modo que [acredito que] 
estamos saindo sim em ‘V’ dessa cri-
se. Cada vez mais, o Brasil despontará 
ao mundo como um país que tem um 
grande futuro”, disse Bolsonaro.

As declarações foram feitas 
durante discurso em evento para 

inauguração da Planta de Biogás 
da Raízen, empresa de energia, em 
Guabira (SP). Na foto de Bolsonaro 
ao inaugurar a usina da Raízen, é 
possível avistar o deputado Baleia 
Rossi (MDB). Baleia é deputado 
federal por São Paulo e líder de seu 
partido na Câmara. 

Neste momento, Baleia tenta 
viabilizar sua candidatura para ser 
presidente da Casa num cenário 
em que o atual chefe da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), não tenha 
condições de se candidatar (pois 
isso ainda depende de uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal).

Em setembro, Paulo Guedes 
a� rmou que a recuperação da 
economia brasileira seria em “V”, 

com retomada tão rápida quanto 
a queda. A expressão faz referência 
ao formato de grá� cos que indicam 
recuperação acelerada de determi-
nado índice.

O presidente, durante o evento 
em São Paulo, a� rmou que “o Brasil 
está mudando“. Ele disse que esco-
lheu ministros técnicos e que possui 
boa relação com o Poder Legislativo.

“Conversando com alguns dos 
senhores, também lembro como 
o Brasil vem mudando. Graças a 
Deus, tive a oportunidade de ter a 
liberdade de escolher pessoas téc-
nicas no meu ministério. Graças a 
Deus, cada vez mais, o Poder Exe-
cutivo interage com o Legislativo”, 
disse.

Bolsonaro durante discurso em evento para inauguração da Planta de Biogás da Raízen, empresa de energia, em Guabira (SP)

Bolsonaro: “Cada vez mais acredito 
no trabalho e na palavra de Guedes”

Um dia depois de ser internado 
com suspeita de Covid-19, o 
advogado Fernando Pinto anun-

ciou nesta sexta-feira 16 que desistiu de 
concorrer à Prefeitura do Natal. O par-
tido dele, o Novo, afirmou que não vai 
indicar substituto e que, portanto, não 
terá mais candidato a prefeito na cidade.

Fernando é o primeiro candidato 
a desistir da disputa pela gestão da ca-
pital nas eleições municipais de 2020 
após as convenções dos partidos.

Com a saída dele, o número de 
postulantes ao cargo de prefeito cai 
de 14 para 13 – que permanece como 
o maior número de candidatos da 
história da cidade.

O tempo de Fernando Pinto na 
propaganda eleitoral (14 segundos 
por dia) será distribuído entre os de-

mais candidatos.
O partido segue, apesar disso, 

com 12 candidatos a vereador.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) disse, durante 
evento online do Movimento 

Sem Terra (MST), que o governo de 
Jair Bolsonaro é “miliciano da pior 
qualidade“.

O petista a� rmou que não quer 
“culpar” o governo por todos os focos 
de fogo no Pantanal ou na Amazônia, 
mas disse que o governo “tem res-
ponsabilidade por ter desmontado 
tudo que tinha para diminuir os es-
tragos dos incêndios”.

“Tenho certeza que uma parte 
disso é culpa do interesse do agrone-

gócio mesmo. E não é o empresário 
civilizado do agronegócio que sabe 
que tem que ter responsabilidade. 
Mas quem chegou ao governo é um 
bando de miliciano da pior qualida-
de. Temos que saber disso, conviver 
com isso e saber que temos que en-
frentar isso“, disse Lula.

O ex-presidente também falou 
sobre a questão da fome no Brasil. 
Para ele, os brasileiros precisam se 
indignar mais e fazer “revolução”. 
Lula disse que a pandemia não foi a 
responsável pelo aumento da insegu-
rança alimentar no País.

Advogado Fernando Pinto (Novo)

Após pegar Covid, Fernando 
Pinto desiste de ser candidato

Lula: Governo Bolsonaro
“é um bando de miliciano”
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MEDO ‘DE SER VOCÊ AMANHÃ’ 
PROTEGE SENADOR CUECÃO

BOLSONARO FEITO DE BOBO 
AO TOPAR VESTIR CAMISETA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

BANHO-MARIA
O presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre, disse que primeiro 
vai tomar conhecimento da 
noti� cação do STF para afastar o 
senador cuecão, correligionário e 
articulador de sua reeleição, para 
decidir o que fará.

EXTREMISMO E ATRASO
O pai de um aluno na cidade 

de Con� ans Saint-Honorine, 
perto de Paris (França), decapitou 
o professor do � lho porque ele 
mostrou caricaturas de Maomé 
durante uma aula sobre liberdade 
de expressão. Abordado pela 
polícia, ele gritou “Alá é grande”, 
atacou os policiais e foi morto.

SEXTOU MANSO
Na sexta-feira de maré mansa, 

com poucas marolas ao longo do 
dia, levou a turma da copa do 4º 
andar do Palácio do Planalto ligar 
a TV e assistir “Mama Bruschetta”, 
no Melhor da Tarde da Band.

FIM DA MALANDRAGEM
O ministro Gilmar Mendes 

propõe que o juiz para quem foi 
distribuído o processo se torne 
“prevento”. Assim, se algum 
advogado malandro retirar a ação 
para reapresentá-la, tentando 
escolher julgador do seu interesse, 
como no caso do bandidão André 
do Rap, o juiz será sempre o 
mesmo.

JÁ AUMENTOU
O preço da gasolina aumentou 

0,64% na primeira quinzena de 
outubro, aponta levantamento 
da ValeCard. O preço médio do 
combustível em todo o país foi de 
R$ 4,586 por litro; o mais alto é no 
Acre: R$5,067.

O QUE É IMPEDITIVO?
O petista José Airton Félix 

Cirilo (CE) quer proibir líderes 
religiosos de serem “donos 
ou diretores” de emissoras 
de rádio. Nomeado por Lula 
como diretor da ANTT, Cirilo 
é um dos deputados que teve 
indiciamento requerido na CPI 
dos Sanguessugas, sobre a “má� a 
das ambulâncias”.

Fizeram o presidente Jair Bolsonaro de bobo ou ele não percebeu 
que a camiseta que lhe oferecerem para vestir, nesta sexta (16), com 
a marca de uma distribuidora, representa a negação de tudo o que 
ele defende: o direito dos produtores de combustíveis de venderem 
diretamente aos postos. Hoje, os fabricantes são obrigados a 
entregar o combustível às distribuidoras, que nada produzem 
exceto notas � scais, num modelo de negócio malandro que torna o 
combatível mais caro para o consumidor.

LOBBY PREVALECE
Além de Bolsonaro, o 

Conselho Nacional de Política 
Energética ordenou a venda 
direta, mas o bilionário lobby das 
distribuidoras não permite.

ANP, QUE VERGONHA
O cartório que bene� cia os 

atravessadores foi criado pela 

Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), que vem protelando sua 
revogação.

NEGÓCIO DA CHINA
As distribuidoras não 

agregam valor ao combustível, 
mas têm o “direito” de 
compartilhar dos lucros de 
produtores e postos.

O medo “de ser você amanhã” mobiliza a reação corporativista do 
Senado para negar endosso à determinação do ministro Luis 
Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), de afastar 

o senador cuecão Chico Rodrigues (DEM-RR) por 90 dias, em razão 
da gravidade das acusações que pesam sobre o político flagrado com 
dinheiro enfiado entre as nádegas, quando ao ser revistado por policiais 
federais.  As alegações dos senadores são um primor de caradurismo, 
como a que rejeita a “decisão monocrática” de apenas um ministro 
do Supremo.  Izalci Lucas (PSDB-DF) diz que não pode um ministro 
do STF afastar um senador, assim como um senador não pode afastar 
ministro da Corte. Senadores e deputados agem como cidadãos de 
“primeira classe”, que não se sujeitam a decisões judiciais, a menos 
que o Congresso autorize. A Câmara se negou a afastar o deputado 
investigado por corrupção Wilson Santiago (PTB-PB), ignorando ordem 
do ministro Celso de Mello.
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ENTIDADE |  Em nota depois da assembleia extraordinária, a Federação das Indústrias do RN atribuiu resultado 
aos “acertos da diretoria na condução da instituição, à confiança dos associados e à transparência da gestão”

Com 27 votos a favor, quatro con-
tra e três ausências, a Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 

Norte (Fiern) aprovou nesta sexta-feira 
16, em assembléia extraordinária, as 
contas da entidade referentes ao exer-
cício de 2019.

Em meio a especulações de uma 
possível reação por parte do vice-pre-
sidente da entidade, Pedro terceiro de 
Melo, autor de uma ação que corre em 
sigilo na Justiça do Trabalho, questio-
nando essas contas, o resultado � nal 
acabou sendo positivo para o presiden-
te Amaro Sales, em seu terceiro man-
dato consecutivo.

Tanto que em nota, logo depois da 
assembleia, a Fiern atribuiu o resultado 
da reunião aos “acertos da diretoria na 
condução da instituição, à con� ança 
dos associados e à transparência da 
gestão atual”.

Foi uma resposta às informações 
divulgadas por parte da imprensa de 
que a aprovação das contas da entida-
de poderia “feder”, numa alusão à opo-
sição do vice de Amaro, Pedro Terceiro.

Pelo sim ou pelo não, o secretário-
-adjunto de Desenvolvimento Econô-
mico, Silvio Torquato, que representa 
o Sindicato da Indústria de Sorvetes, 
Congelados e Derivados do Estado do 
Rio Grande do Norte junto ao conse-
lho da Federação da Indústria, prefe-
riu não comparecer, enviando seu su-
plente Antônio Leite Sales, o Toinho, 
da Ster Bom.

“Embora nada me impedisse le-
galmente de participar da assembleia, 
o fato de ocupar um cargo no governo 
estadual me sugeriu que não seria ade-
quado participar com esse burburinho 
cercando a assembleia”, a� rmou Tor-

Presidente da Federação das Indústrias do RN (Fiern), o empresário Amaro Sales

Em demonstração de força de 
Amaro, Fiern aprova contas de 2019

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

SAÚDE

O ex-governador e ex-senador do 
Rio Grande do Norte Geraldo 
Melo, de 85 anos, foi diagnosti-

cado com câncer de pulmão. A desco-
berta aconteceu durante uma bateria 
de exames no Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo.

Após o diagnóstico, Geraldo Melo re-
tornou para o Rio Grande do Norte. Ele vai 
iniciar o tratamento oncológico em Natal.

Em 2018, o ex-governador foi can-
didato ao Senado Federal. Ele � cou em 
terceiro lugar na corrida por uma das 
duas vagas do Rio Grande Norte — � -
cou com 13,14% dos votos válidos.

Geraldo Melo governou o Rio 
Grande do Norte entre 1987 a 1991.

Depois disso, o político cumpriu 
mandato de senador pelo RN no perí-
odo de 1995 a 2003.

Ex-governador Geraldo Melo
descobre câncer no pulmão

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Ex-governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo durante discurso nas eleições de 2018

quato ao Agora RN.
A possibilidade de que a presença 

de um representante da administração 
estadual pudesse ensejar um pedido de 
impugnação da votação das contas da 
entidade fez com que não compareces-
se, admitiu.

O Agora RN tentou sem sucesso 
contatar o vice-presidente da Fiern, 
Pedro Terceiro.

Segundo o blog do jornalista Gus-
tavo Negreiros, que diz ter tido acesso 
ao processo movido na Justiça do Tra-
balho, Terceiro pede que sejam inclu-

ídos na prestação de contas gastos do 
cartão corporativo da entidade.

Também solicita esclarecimento 
sobre despesas em lojas de roupa e de 
uma viagem internacional de Amaro 
Sales em junho de 2019, ao 36º Encon-
tro Econômico Brasil-Alemanha (EE-
BA), em Colônia.

Aqui, o foco do questionamento de 
Pedro Terceiro  seriam gastos de US$ 
3.714,92 feitos em dois cartões corpo-
rativos da Fiern, que também teriam 
� nanciado outros gastos em viagens 
nacionais.

RESULTADO DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA FIERN
1 – Execução Orçamentária do Exercício 2019 – 23 votos a favor, 4 contra 

e zero abstenção;
2 – Apresentação do Relatório de Gestão referente ao período de janeiro a 

dezembro de 2019 – 23 votos a favor, zero contra e 4 abstenções;
3 – Aprovação à Suplementação Orçamentária 2020 – 23 votos a favor, 2 

contra e 2 abstenções;
4 – Aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício 2021 – 23 votos 

a favor, 3 contra e 1 abstenção.
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A Rede Sustentabilidade e o Ci-
dadania protocolaram nesta 
sexta-feira 16 uma representa-

ção no Conselho de Ética do Senado 
contra o senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR). Ele foi flagrado pela Po-
lícia Federal com dinheiro dentro da 
cueca na quarta-feira 14.

“No caso, o abuso de poder é evi-
dente, na medida em que há a alega-
ção de malversação de verbas públi-
cas que só tangenciam o parlamentar 
pelo fato de ser senador”, justificam os 
partidos no documento.

Rodrigues foi um dos alvos de 
operação que investiga desvio de re-
cursos destinados para a Secretaria 
de Saúde de Roraima para o comba-
te à pandemia do novo coronavírus. 
Os mandados de busca e apreensão 
foram autorizados pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso.

O magistrado determinou, na 
quinta-feira 15, o afastamento de Chi-
co Rodrigues do cargo de senador por 
90 dias. O caso foi encaminhado ao 
Senado, a quem cabe definir se o con-
gressista deixa o cargo ou não.

Os partidos afirmam que o pro-
cesso no Conselho de Ética deve punir 
o senador “sem prejuízos” à determi-
nação de Barroso.

“A conduta do Senador Chico Ro-
drigues se subsume, de modo inequí-
voco, às hipóteses do art. 5º do Código 
de Ética e Decoro Parlamentar, razão 
pela qual reputa-se de rigor a aplica-
ção da pena de perda definitiva do 
mandato.”

O artigo citado fala que não con-
diz com a ética e o decoro dos con-
gressistas práticas como o abuso das 
prerrogativas da função, a obtenção 
de vantagens indevidas e a prática de 
irregularidades graves no desempe-

nho do mandato.
Na decisão, o ministro do STF afir-

mou que há “gravidade concreta” no 
caso. O afastamento, diz, é necessário 
para evitar que o senador use o cargo 
para dificultar as investigações.

O senador Chico Rodrigues divul-
gou nota, na última quarta, em que 
afirma que não teve envolvimento em 
qualquer irregularidade. Disse ainda 
acreditar na Justiça e esperar que “se 
houver algum culpado, que seja puni-
do nos rigores da lei”.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

A AGRÍCOLA FAMOSA LTDA, CNPJ 00.474.300/0026-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença de 
Operação, para atividades de agricultura irrigada localizada na Fazenda Pedrinhas, S/N – Zona Rural, município 
de Caiçara do Norte–RN.  

CARLO PORRO
CEO

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Casa Grande Mineração Ltda., CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI) 
para a extração das substâncias minerais Quartzo e Feldspato, localizado no sítio riacho da carnaúba, Zona Rural 
do Município de Lajes Pintadas – RN. Sob o Processo ANM: 848.098/2013.

KAIO CEZZAR CAMÊLO LEAL EULÁLIO
DIRETOR

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

F BATISTA DE ARAUJO JUNIOR, CNPJ: 19.345.056/0001-06 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 02/10/2026 em favor do empreendimento com a atividade de Posto 
Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado na Av. MOÉSIO HOLANDA, 757 BAIRRO MISSÕES CEP: 
59.700-000 no município de APODI/RN.

FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR  
 TITULAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020

AVISO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que se encontra aberto procedimento administrativo, visando o credenciamento de empresa(s) prestadora(s) de 
serviço(s) de atenção à saúde para realizarem Procedimentos Oftalmológicos – Tabela SUS. Os interessados 
terão até o dia 06/11/2020 para realizarem o credenciamento. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através 
do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. 

Macaíba/RN, 16 de Outubro de 2020.

CPL/PMM.

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICA-LS

CERAMICA SÃO FRANCISCO LTDA-ME, CNPJ: 07.896.275/0001-02, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada -LS nº 2014-081569/tec/ls-0378 com validade em 26/10/2020, para extração de argila, em uma área 
de 6,00 (há) e volume de 1.500 m³/mês. A área está inserida no processo ANM nº 848.330/2014, localizado na 
Fazenda Saco, Zona Rural de Itajá/RN.

CERAMICA SÃO FRANCISCO LTDA-ME 
REQUERENTE/PROPRIETÁRIO

ECONOMIA  | De acordo com pesquisa do IBGE, número de desempregados no Brasil chegou a 14 milhões. 
Na terceira semana de setembro, eram 13,3 milhões de pessoas desocupadas. Taxa de isolamento diminuiu

A taxa de desemprego ficou em 
14,4% na quarta semana de se-
tembro. É o mais alto percentual 

desde o início da pandemia, de acordo 
com a pesquisa Pnad Covid-19, divulga-
da nesta sexta-feira 16 pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
Na primeira semana de maio, a taxa era 
de 10,5%.

O número de desempregados no 
Brasil chegou a 14 milhões. Na terceira 
semana de setembro, eram 13,3 milhões 
de pessoas desocupadas.

O grupo de pessoas que ficou rigo-
rosamente em isolamento social (31,6 
milhões) diminuiu em 2,2 milhões, na 
comparação com a semana anterior.

Do mesmo modo, aumentou o 
número de pessoas que não adotaram 
nenhuma medida de restrição para evi-
tar o contágio pelo novo coronavírus. 
Esse contingente cresceu 937 mil em 
uma semana, chegando a 7,4 milhões de 
pessoas.

A maior parte da população eco-
nomicamente ativa (86,7 milhões) diz 
ter reduzido o contato com outras pes-
soas, mas continua saindo de casa ou 
recebendo visitas. O dado representa au-
mento de 1 milhão em relação à terceira 

semana de setembro.
Quem ficou em casa e só saiu em 

razão de alguma necessidade soma 84,6 
milhões. O número ficou praticamente 
estável em relação à semana anterior.

EDUCAÇÃO
A pesquisa também mostra que, na 

quarta semana de setembro, dos 46,1 
milhões de estudantes que estavam ma-

triculados em escolas e universidades, 
39,2 milhões (85%) tiveram alguma ati-
vidade. Outros 6,4 milhões (13,9%) não 
tiveram atividade. O restante estava de 
férias (1,1%).

O estudo aponta ainda que apenas 
26,1 milhões (66,7%) tiveram atividades 
escolares durante 5 dias da semana. 
Outros 807 mil estudantes (2,1%) só ti-
veram atividades uma vez por semana.

Segundo levantamento, 84,6 milhões de pessoas só saíram de casa por alguma necessidade

Senador Chico Rodrigues (DEM-RR) foi flagrado com dinheiro na cueca durante operação da PF

Desemprego atinge 14,4%, maior 
índice desde o início da pandemia

Partidos pedem perda do mandato 
de senador do dinheiro na cueca

DESVIO DE RECURSOS

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, 08.085.318/0001-24, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia - LP para Reforma do Centro de Saúde 
Tibúrcio Freire, localizado na Rua 23 de Dezembro – Centro – Ipanguaçu – RN, CEP: 
59.508.000.

Valderedo Bertoldo do Nascimento
Prefeito Municipal de Ipanguaçu

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, 08.085.318/0001-24, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia - LP para Mercado Público Municipal, 
localizado na Avenida Luiz Gonzaga – Centro – Ipanguaçu – RN, CEP: 59.508.000.

Valderedo Bertoldo do Nascimento
Prefeito Municipal de Ipanguaçu

ROQUE DE SÁ / AGÊNCIA SENADO

RICARDO MORAES / REUTERS
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O promotor público Afonso de 
Ligório, da 60ª Promotoria do 
Patrimônio Público, solicitou 

no fim de setembro análise contábil 
dos documentos relacionados com a 
reforma do Hotel Escola Barreira Ro-
xa, inaugurado em 2019, após refor-
ma estimada em R$ 36 milhões, e que 
é alvo de um inquérito civil público 
desde maio deste ano.

O pedido do promotor ocorre 
após o Tribunal de Contas da União 
(TCU) enviar resposta ao Ministé-
rio Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN), em 29 de junho, revelando 
que não houve envio nem análise da 
prestação de contas das obras para a 
reforma do Hotel Escola Barreira Ro-
xa, em Natal.

Segundo o TCU, houve apenas 
averiguação da conformação téc-
nica da obra. A Corte Contas é, por 
sinal, o órgão fiscalizador do uso dos 
recursos por parte do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), entidade ligada à Federação 
do Comércio no Rio Grande do Norte 
(Fecomércio) — que é a responsável 
pelo custeio da reforma estrutura de 
hotelaria instalada na Via Costeira.

Isso acontece em razão de as en-
tidades ligadas ao Sistema (Senai, Se-
nac, Sesc, Sesi, Senar, Sescoop, Senat, 
Sest), por gerirem recursos públicos 
provenientes de contribuições para-
fiscais, terem prestam contas anual-
mente ao TCU.

De acordo com documentos ar-
rolados no inquérito civil, analisados 
pelo Agora RN, o promotor solicita 
que a Centro de Apoio Operacio-
nal às Promotorias do Patrimônio 
Público (Caop Patrimônio Público) 
promova a análise contábil da docu-
mentação enviada pelo Senac. Foram 
apresentadas notas fiscais, diário da 
obra, recibos, projetos, planilhas con-
tábeis, entre outros documentos. 

O objetivo é analisar a pertinên-
cia, economicidade e a adequação 
com o objeto executado, ou seja, a re-
forma do hotel, bem como identificar 
se faltam documentos para a emis-
são de avaliação técnica pelo órgão 
de apoio. Isso ocorre porque somente 
em 4 de agosto — três meses após a 
abertura da investigação — o Senac 
enviou a documentação completa 
relacionada com a obra. 

O Senac alegou que, em junho, 
por meio de ofício enviado ao MPRN, 
as atividades presenciais da enti-
dade foram prejudicadas por conta 
da pandemia do novo coronavírus, 
fazendo com que boa parte da estru-
tura passasse a operar com o home 
office, o que prejudicou no envio dos 
documentos ao órgão ministerial.

Vale lembrar que o inquérito civil 
sobre a reforma milionária do Bar-

reira Roxa foi aberta em 12 de maio. 
Desde então, o promotor Afonso de 
Ligório investiga possíveis irregulari-
dades na obra de reforma e amplia-
ção do Hotel-Escola Senac Barreira 
Roxa. A unidade foi reaberta em ja-
neiro de 2019 após um investimento 
de R$ 36,2 milhões da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (Fecomércio RN).

De acordo com o promotor Afon-
so de Ligório Bezerra Júnior, que 
abriu a investigação, existe a suspei-
ta de que a obra custou mais do que 
deveria. Ele aponta que, ao mensurar 
os valores normais de referência para 
a construção civil, o valor estimado 
para a obra seria de pouco mais de 
R$ 11,7 milhões.

Como a obra, na verdade, custou 
R$ 36,2 milhões, pode ter havido um 
superfaturamento de aproximada-
mente R$ 24,5 milhões.

O Barreira Roxa tem 8,6 mil m² 
de área construída e começou a ser 
reformado em 2013. A obra parou em 
2014 e só foi retomada em 2017, sen-
do concluída no ano passado. O hotel 
pertence ao Governo do Estado, mas 
é administrado sob concessão pelo 
Senac, integrante do Sistema S e bra-
ço do Sistema Fecomércio RN, que é 
mantido com contribuições compul-
sórias de empresas dos segmentos de 
comércio, serviços e turismo.

Na portaria que abriu o inquéri-

to, Afonso de Ligório disse que, para 
dirimir as dúvidas sobre os custos 
dos serviços, o Ministério Público 
solicitou informações sobre a obra, 
mas que a Fecomércio não entregou 
a prestação de contas alegando que o 
órgão estadual não teria competên-
cia para investigar o assunto.

O promotor, no entanto, contesta 
a tese. Segundo ele, “toda e qualquer 
entidade que aufere recursos públi-
cos, mesmo sob a forma de benefí-
cios ou incentivos fiscais (caso das 
entidades ligadas ao Sistema S), está 
obrigado a prestar contas de suas 
atividades aos órgãos de controle, 

inclusive ao Ministério Público”.
O representante do MPRN afir-

mou, ainda, que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) já decidiu em 2013 que 
compete à Justiça Estadual – portan-
to, com fiscalização do MP – o julga-
mento de possíveis irregularidades 
envolvendo serviços sociais autôno-
mos, como é o caso das entidades 
ligadas ao Sistema S. 

ESTRUTURA
O novo Hotel-Escola Senac Bar-

reira Roxa possui 52 unidades habi-
tacionais e pode acomodar até 150 
leitos. Dispõe de salão de jogos, aca-
demia de ginástica, espaço infantil, 
baby copa e área de lazer. Todos os 
ambientes, segundo o Senac, foram 
rigorosamente preparados para re-
ceber pessoas com dificuldades de 
acessibilidade.

Também conta com restauran-
te, café e bar, além de um centro de 
eventos, com espaços que podem 
acomodar eventos empresariais e 
sociais para até 500 pessoas.

No novo Centro de Educação 
Profissional, são duas cozinhas 
pedagógicas, laboratório de panifi-
cação e confeitaria e laboratório de 
alimentos e bebidas, além de seis sa-
las de aula e uma biblioteca com os 
principais títulos dos segmentos de 
turismo, hospitalidade, gastronomia 
e lazer.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Após meses de espera, custos 
do Barreira Roxa serão avaliados
INVESTIGAÇÃO |  Cinco meses após abertura de inquérito civil relacionado com os custos da reforma do Hotel Escola Barreira Roxa, o Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias do Patrimônio Público do MPRN vai começar a analisar notas fiscais, recibos e planilhas contábeis da obra

Hotel foi reaberto em janeiro de 2019 após investimento de R$ 36,2 milhões da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN

TRÂNSITO

O Governo do Estado ini-
ciou a renovação da sinaliza-
ção da avenida Roberto Freire, 
na zona sul de Natal. Há dez 
anos o serviço não era atuali-
zado e agora vai ganhar uma 
ciclofaixa nos dois sentidos da 
via. O anúncio foi feito nesta 
sexta-feira 16 pela governadora 
Fátima Bezerra em reunião com 
representantes de associações e 
clubes de ciclismo no Estado.

A ciclofaixa inicia em fren-
te ao shopping Cidade Jardim 
e vai até o Praia Shopping. O 
diretor geral do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran), 
Jonielson Pereira, informou que 
os trabalhos foram iniciados e, 
se não chover, serão concluídos 
no prazo de 15 dias. Também 
será realizado um trabalho de 
conscientização socioeducativa 
orientando o uso da ciclofaixa 
e o respeito aos ciclistas. O De-
tran está realizando estudos de 
avaliação de segurança para 
ampliar a ciclofaixa na Roberto 
Freire até a conexão com a Rota 
do Sol, onde há uma ciclovia 

“Estamos levando melho-
rias a uma das mais movimen-
tadas avenidas de Natal e aten-
dendo pleito, justo e legítimo, 
das associações de ciclistas com 
a definição de uma ciclofaixa. A 
sinalização dá maior segurança 
a todos que circulam naquela 
área e incentiva o uso da bici-
cleta para prática esportiva e 
como meio de transporte”, disse 
a Governadora Fátima Bezerra.

Compartilhada com a cir-
culação de ônibus urbano, a 
ciclofaixa é considerada segura 
pela Associação dos Ciclistas do 
RN. Ex-presidente da associa-
ção, José Canutto afirmou que 
as duas ciclofaixas compartilha-
das com ônibus em Natal, nas 
avenidas Prudente de Morais e 
Hermes da Fonseca, foram im-
plantadas há quatro anos e até 
agora não houve acidentes. O 
presidente Carlos Milhor disse 
que “a bicicleta é alternativa pa-
ra deixar o carro em casa e meio 
de prática esportiva, por isso é 
preciso ter vias disponíveis”.

O secretário de Estado da 
Infraestrutura, Gustavo Coelho 
lembrou que a política nacio-
nal de mobilidade estabelece 
prioridade para a circulação de 
bicicletas.

AVENIDA ROBERTO 
FREIRE VAI RECEBER 
CICLOFAIXA E TERÁ 
NOVA SINALIZAÇÃO

R$ 11,7 mi
é o valor calculado pelo MPRN 

para contruir o hotel

R$ 36,2 mi
é o valor apontado para a reforma 

do Hotel Escola Barreira Roxa
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VIDA E MORTE NA LINHA 
DE FRENTE DA COVID-19

DIA DO MÉDICO   | Reportagem 
especial da Agora RN conta 
histórias de médicos que 
estiveram na linha de frente 
nos hospitais do Rio Grande 
do Norte salvando vidas, mas 
também perderam familiares, 
amigos e colegas de profissão 
ao longo da pandemia    

MAURO TERAYAMA

Os médicos que atuam na linha 
de frente do combate ao novo 
coronavírus talvez estejam 

vivendo o maior desafio profissional 
das suas carreiras, na luta por atender 
pacientes em diferentes estágios de 
gravidade da doença e enfrentando 
um sistema de saúde fragilizado nos 
hospitais brasileiros.

No dia do médico, a reportagem 
especial da Agora RN conta histórias 
de médicos que estiveram na linha de 
frente nos hospitais do Rio Grande do 
Norte salvando vidas, mas também 
viram amigos, colegas de profissão e 
familiares morrerem em decorrência 
de complicações do Covid-19, doença 
causada pelo vírus SARS-CoV-2.

A maior parte dos hospitais vol-

tados para o combate ao Covid-19 no 
Brasil sofrem uma carência de equipa-
mentos de proteção individual (EPIs), 
fundamentais para evitar a contami-
nação dos profissionais da saúde nas 
unidades de saúde que atendem pa-
cientes com suspeita ou confirmados 
de coronavírus.

Até a data de publicação desta re-
portagem, o Rio Grande do Norte tem 
76.660 casos confirmados e  2.547 óbi-
tos por Covid-19, além de 29.863 casos 
suspeitos, segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela Secretaria 
de Estado de Saúde Pública (Sesap).

Até o dia 1º de outubro de 2020, fo-
ram confirmados 5.942 casos de coro-
navírus em profissionais de saúde que 
atuam no Rio Grande do Norte. 

Desse total, 3.360 profissionais da 
saúde com COVID-19 no Estado exer-

cem suas atividades laborais: 1.201 
em instituições públicas; 1.101 em 
instituições de serviço privado; 1.058 
profissionais da saúde trabalham em 
instituições públicas e privadas.

A categoria que possui maior in-
cidência de contaminados é o técnico 
ou auxiliar de enfermagem, com 2.073 
casos; enfermeiros com 725; e médi-
cos com 506 casos. Desses, 32 profis-
sionais da área da saúde morreram 
desde o início da pandemia.

RECOMEÇO
O médico emergencista Dauri Fi-

lho, de 41 anos, atua na linha de frente 
do combate ao Covid-19 e foi um dos 
acometidos pelo vírus durante o seu 
trabalho. Dauri trabalha em vários 
municípios do Rio Grande do Norte, 
atuando em hospitais que possuem 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
para pacientes com coronavírus e no 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) com o transporte 
desses pacientes. Em julho deste ano, 
o médico foi diagnosticado com Co-
vid-19.

O médico relata que a experiência 
de trabalhar nessa linha de frente é co-
mo um temporizador de uma bomba 
que não se sabe quando vai explodir. 
Ele, que atendeu várias pessoas com 
o vírus em hospitais, postos de saúde, 
UTIs, em ambulâncias, foi um dos 
mais de 500 médicos que foram diag-
nosticados com Covid-19 no Estado.

“Eu senti na pele o que os pacien-
tes sentem. O medo de morrer, angús-
tia de ficar só. Eu fui para a semi-in-
tensiva e fiquei uma semana fazendo 
uso de todas aquelas medicações, uti-

lizando todos os protocolos. Fiquei so-
zinho, então aquele medo que você vê 
os colegas na linha de frente, em que 
muitos faleceram e você pensa que 
você vai ser mais um”, conta.

O emergencista ficou 21 dias iso-
lados na unidade semi-intensiva e 
alguns dias em casa. Ele lembra que 
teve sintomas pesados do Covid no 
início da doença. 

“No começo eu pensei que fosse 
uma gripe, mas com dores no corpo, 
febre muito alta e falta de ar, eu fui pa-
ra o hospital e acabei sendo internado. 
Meu pulmão ficou comprometido em 
50% e hoje eu faço fisioterapia, sendo 
acompanhado por um pneumologista 
porque eles falaram que isso vai durar 
ainda de 4 a 5 meses e os pacientes 
que têm problemas pulmonares são 
mais fácil de serem acometidos pela 

“ELE FAZIA DE TUDO PARA 
ATENDER QUEM PRECISASSE 
DE AJUDA”, DIZ FILHA DE 
MÉDICO

Das melhores memórias que 
o médico pôde deixar, a jornalista 
Nathália Campero, filha do mé-
dico obstetra boliviano Eduardo 
Campero Garcia, conta que o pai 
era apaixonado por trabalhar na 
saúde pública, sempre sendo ex-
tremamente solidário e atencioso 
com todos. “Ele sempre foi um 
profissional que gostou muito 
de atuar no serviço público. Eu 
lembro que muitas vezes quando 
eu era criança, a gente ia para o 
interior e ficava lá por alguns dias. 
Ele fazia mutirões de cirurgia, de 
atendimento. Ele era uma pessoa 
muito solidária, muito atencioso 
com os pacientes e fazia de tudo 
para atender quem precisasse de 
ajuda”, lembra.

“Meu pai se cuidava muito em 
relação a Covid-19. Ele tomava 
banho antes de ir pra casa, andava 
com álcool em gel no carro, utiliza-
va máscara e orientava as pessoas 
a utilizarem e até chegava em casa 
com muitas máscaras para que a 
gente sempre utilizasse máscaras 
novas. Ele tava se cuidando muito 
e realmente compreendia a di-
mensão do que poderia se tornar 
essa pandemia”, disse.

Mesmo longe da filha, Campe-
ro orientava Nathália - que mora 
atualmente em São Paulo -  com 
todos os cuidados necessários e 
sobre a pandemia. “Ele ligava sem-
pre para saber como é que tava, se 
eu tinha saído, se tinha se cuidado. 

E ele também, falando que tinha 
se cuidado, como tinha sido o tra-
balho, que não tinha pego casos 
ainda, mas ele sempre tava acom-
panhando mulheres grávidas”.

Todo esse cuidado com o 
próximo contagiou também os 
filhos de Eduardo, que também 
se formaram em medicina. O lado 
humano e cuidadoso do boliviano 
refletiu na família, como comenta 
a jornalista . “Esse amor pela medi-
cina contagiou todos eles. Esse tra-
balho que eles fazem não é só de 
procedimentos. É de entender um 
pouco também a vida do outro, 
de você poder ajudar o outro real-

mente com o que ele necessita”.
Nas consultas diárias, o médi-

co obstetra sempre estava de bom 
humor, era divertido com seus 
pacientes, atendendo a idosos, a 
crianças e às gestantes. Isso per-
mitiu com que a solidariedade do 
boliviano fosse a sua maior virtude 
como médico. Campero compre-
endia a vida do próximo, buscando 
orientar seus pacientes da melhor 
forma, trazendo uma medicina 
mais acessível, receitando medi-
camentos mais baratos, remédios 
caseiros, com o objetivo de ajudar 
cada cidadão das respectivas cida-
des que atuava.

 Médico obstetra boliviano Eduardo Campero Garcia (ao centro),morto em julho deste ano, em momento de descontração com o filhos: “amor pela medicina”
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doença”, relata.
Dar a notícia do teste positivo cau-

sou preocupação da família de Dauri 
Filho, que além de trabalhar na linha 
de frente, o médico também sofre com 
a hipertensão. 

“Minha esposa ficou agoniada 
achando que também tinha pego. Era 
bem provável de eu ser acometido por-
que eu trabalho nas mais variadas li-
nhas de frente de combate ao Covid, e a 
minha família ficou aperreada, porque 
a gente sabe a quantidade de colegas 
que faleceram”, explica.

O médico potiguar diz que a expe-
riência fez com que ele se tornasse um 
profissional mais humano e que ele 
passou a olhar seus pacientes de forma 
mais humana ainda. 

“Eu saí do hospital com uma von-
tade maior ainda de trabalhar porque, 
na verdade, eu senti na pele. É diferente 
você estar lá como médico atendendo 
esses pacientes e depois você voltar 
para a linha de frente. Então, você tem 
um olhar mais aprofundado e mais hu-
mano”, relata.

Dauri ressalta ainda que a popula-
ção tome os devidos cuidados evitan-
do multidões, fazendo o uso correto de 
máscara, de álcool em gel quando sair 
de casa e do sabonete nas mãos dentro 
de casa porque o Covid-19, embora 
tenha diminuído o número de casos, a 
pandemia ainda não acabou.

O diagnóstico do Covid caiu 
uma surpresa para todos. Natha-
lia relata que os funcionários do 
hospital faziam testes regulares 
(testes rápidos) de Covid-19 e que, 
durante um dos plantões médicos, 
ele sentiu os primeiros sintomas 
da doença. “Durante um plantão, 
ele sentiu uma falta de ar e um 
colega achou estranho e recomen-
dou que ele fizesse uma tomogra-
fia. Quando saiu o resultado, ele já 
ficou bastante preocupado porque 
deu comprometimento de 50% 
dos pulmões e ele foi direto para o 
Hospital do Coração”, disse.

Eduardo Campero Garcia, de 

64 anos, faleceu dia 20 de julho de 
2020, em Natal, devido às compli-
cações pulmonares do coronaví-
rus. O médico obstetra era forma-
do pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte e atuava há 
mais de 40 anos no Estado, traba-
lhando principalmente no Hos-
pital Municipal de Ceará-Mirim. 
Eduardo deixou quatro filhos: três 
sendo médicos e uma filha jorna-
lista.

“Perder alguém próximo é 
uma perda muito grande. Eu não 
tenho como dizer como foi lidar 
com essa dor, porque eu ainda 
estou aprendendo a lidar com ela. 
Existe a minha dor em ter perdido 
o meu pai. Existe a dor de um ami-
go de ter perdido também o pai, a 
dor de uma colega de trabalho que 
perdeu a tia, a dor de outra pessoa 
que perdeu os avós. É muita gente 
perdendo familiares. Eu acho que 
ninguém teve a dimensão ainda 
dessas perdas. Isso a gente ainda 
vai ainda vai entender quando 
talvez tudo isso acabar”, diz emo-
cionada.

Eduardo era um homem sau-
dável que, apesar da idade, man-
tinha hábitos saudáveis e taxas 
controladas. A perda repentina 
do médico impacta na ausência 
de um profissional atencioso e 
que se importava com o próximo, 
atuando de forma apaixonada no 
que fazia. “Lidar com a perda em 
2020 eu acho que vai ser muito 
difícil. A gente pode lidar com a 
perda no futuro. Entender que ele 
não está viajando, que ele não es-
tá dando um plantão, que ele não 
está em outro interior ajudando as 
pessoas, que ele não vai voltar para 
casa”, lamenta.

Meu pai sempre foi um 
profissional que gostou 
muito de atuar no serviço 
público. Eu lembro que 
muitas vezes quando eu 
era criança, a gente ia 
para o interior e ficava lá 
por alguns dias. Ele fazia 
mutirões de cirurgia, de 
atendimento. Ele era uma 
pessoa muito solidária, 
muito atencioso com 
os pacientes e fazia de 
tudo para atender quem 
precisasse de ajuda”

“

NATHÁLIA CAMPERO  
JORNALISTA

REPRODUÇÃO

 Médico obstetra boliviano Eduardo Campero Garcia (ao centro),morto em julho deste ano, em momento de descontração com o filhos: “amor pela medicina”
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Comunicado de Extravio 
 
A Pessoa Jurídica KENNEDY & RIBEIRO LTDA, CNPJ nº 01.872.637/0001-30 e com IE nº 20.078.458-7, com 
sede localizada na Rua Manoel Miranda, nº 636, Alecrim, CEP: 59.037-250, Natal/RN, neste ato representada 
por JONH KENNEDY RIBEIRO DE SOUZA GRILO, CPF nº 476.116.504-91, vem por meio deste informar  o 
extravio de equipamento ECF-IF, marca Epson, modelo TM-T81 FBIII, versão 2, número de série 
EP081110000000016028, caixa 1 (Interventora: Natal Registradora Ltda), conforme registrado em Boletim de 
Ocorrência de protocolo nº J2020001059745. 
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Rua 26 de julho, 234, centro, São José de Mipibu/RN – Fone (84) 3273-2404 
Maria do Carmo  da Silva Carneiro -  Tabeliã Pública 

 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

          A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com base 
no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.  
Solicitante: LUCIAN DA ROCHA SILVA JUNIOR (Carteira de Identidade nº 100.046.770-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 034.451.637-74).  
Área objeto da usucapião: “um terreno situado na Rua Estudante Josenildo Dantas, s/n, Lotes 09 e 10 da Quadra A-
02, do Loteamento Balneário Petrópolis, povoado de Areia Branca, zona de expansão urbana do município de São 
José de Mipibu/RN, com área total de 3.650,00 metros quadrados, apresentando os seguintes limites e dimensões: inicia -
se a descrição deste perímetro no ponto V1, de coordenadas N 9.334.480,09 m E e 251.436,16 m; deste segue confrontando 
com a propriedade da empresa QUEIROZ OLIVEIRA – Miguel Arcanjo de Oliveira, com azimute de 100º00’14” por uma 
distância de 40,00 m, até o ponto V2, de coordenadas N 9.334.475,43 m e E 251.472,45 m; deste segue confrontando com 
a propriedade de Lucian da Rocha Silva Junior, com azimute de 191º52’05” por uma distância de 92,00 m, até o ponto V3, 
de coordenadas N 9.334.382,42 m e E 251.456,51 m; deste segue confrontando com a Rua Estudante Josenaldo Dantas, 
com azimute de 283º09’08” por uma distância de 40,00 m, até o ponto V4, de coordenadas N 9.334.391,53 m e E 251.417,55 
m; finalmente, do ponto V4 segue até o ponto V1 (início da descrição), confrontando com a propriedade de Marcelo Joaquim 
Pessoa de Oliveira, com azimute de 11º52’05” por uma distância de 90,50 m, até o ponto V1, onde teve iníc io essa descrição, 
imóvel registrado junto ao registrado  de imóveis de São José de Mipibu/RN, na matrícula nº 975 e 978, sendo a área utilizada 
para plantação e demais atividades; o lote 09 possui inscrição imobiliária municipal nº 2.0006.002.01.0180.0000.0 e 
sequencial nº 1.003268.1 e o lote 10 possui inscrição imobiliária municipal nº 2.0006.002.01.0200.0000.3 e sequencial nº 
1.003269.0, imóvel registrado junto ao registrado  de imóveis de São José de Mipibu/RN. Conforme o Art. 16 do Provimento 
65/2017 do CNJ, ficam 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.) 

São José de Mipibu/RN, 09.10.2020 
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Rua 26 de julho, 234, centro, São José de Mipibu/RN – Fone (84) 3273-2404 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

          A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com base no 
Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário 
Solicitante: LUCIAN DA ROCHA SILVA JUNIOR (Carteira de Identidade nº 100.046.770-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 034.451.637-74).  
Área objeto da usucapião: “um terreno situado na Rua Estudante Josenildo Dantas, s/n, Lotes 17 e 18 da Quadra A-
02, do Loteamento Balneário Petrópolis, povoado de Areia Branca, zona de expansão urbana do município de São 
José de Mipibu/RN, com área total de 4.130,00 metros quadrados, apresentando os seguintes limites e dimensões: inicia -
se a descrição deste perímetro no ponto V1, de coordenadas N 9.334.456,61 m E e 251.589,49 m; deste segue confrontando 
com a propriedade da empresa QUEIROZ OLIVEIRA – Miguel Arcanjo de Oliveira, com azimute de 101º00’16” por uma 
distância de 40,00 m, até o ponto V2, de coordenadas N 9.334.448,97 m e E 251.628,77 m; deste segue confrontando com 
a propriedade de Lúcia de Fátima Araújo, com azimute de 192º50’19” por uma distância de 104,00 m, até o ponto V3, de 
coordenadas N 9.334.347,57 m e E 251.605,67 m; deste segue confrontando com a Rua Estudante Josenaldo Dantas, com 
azimute de 283º09’08” por uma distância de 40,00 m, até o ponto V4, de coordenadas N 9.334.356,67 m e E 251.566,71 m; 
finalmente, do ponto V4 segue até o ponto V1 (início da descrição), confrontando com a propriedade de Lucian da Rocha 
Silva Junior, com azimute de 12º50’19” por uma distância de 102,50 m, até o ponto V1, fechando assim o perímetro, conforme 
Levantamento Planimétrico Georreferenciado, Memorial Descritivo e ART, arquivados nestas Notas, imóvel registrado junto 
ao registrado  de imóveis de São José de Mipibu/RN, na matrícula nº 976, sendo a área utilizada para plantação e demais 
atividades; possuindo a inscrição imobiliária municipal nº 2.0006.002.01.0340.0000.0 e sequencial nº 1.003276.2  e 
2.0006.002.01.0360.0000.8 e sequencial nº 1.003277.0.  Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam 
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.)  

São José de Mipibu/RN, 09.10.2020 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO 
FISCAL DO SITOPARN 

Pelo presente edital, os órgãos do SINDICATO DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DE 
PASSAGEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE – SITOPARN, pessoa jurídica de direito privado, entidade sindical, 
inscrito no CNPJ sob o nº 01.639.016/0001-01, em conformidade com as disposições constantes no título IV, Capítulo 
V, artigo 29 c/c §2º do art. 4º ambos do estatuto do Sindicato, CONVOCAR ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DA 
DIRETORIA, CONSELHO FISCAL a realizar-se durante Assembleia Geral Ordinária no DIA 20 DE NOVEMBRO DE 
2020 com primeira chamada às 18h e a segunda às 18h30 tendo como local de votação a sede do Sindicato localizado 
à Rua Ponte Nova, 1570, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, CEP: 59114070. Para evitar aglomerações e 
seguir as medidas de proteção para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a votação será por 
voto secreto, o eleitor deverá usar máscara e, se houver fila, será garantido o distanciamento do 1,5 metro entre os 
participantes.  
DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA: Em virtude da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a secretaria 
funcionará virtualmente, através do e-mail: sitoparn2020@gmail.com e contato: (84) 98790-9632 (watts), a fim de 
resguardar a saúde de seus sindicalizados.  
DA CANDIDATURA DE CHAPA: A candidatura da chapa deverá ser efetuada até às 18 horas, do dia 30/10/2020, com 
o envio dos nomes de seus componentes para o seguinte endereço eletrônico: sitoparn2020@gmail.com, medida 
satisfativa apta à atender o disposto no art. 31 do estatuto do SITOPARN e resguardar a saúde de seus sindicalizados.  
DA PARTICIPAÇÃO: 1- Todos os interessados deverão comparecer no local, na data e horário programado para a 
realização da assembleia.  

Contamos com sua participação! 
Natal/RN, 15 de outubro de 2020. 

NIVALDO ANDRADE SILVA - Presidente do SITOPARN 
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COVID-19 | Secretaria Estadual de Saúde Pública vai analisar registros de óbitos identificados como causa 
mal definida, pneumonia, infecção generalizada, doenças respiratórias e também cados descartados

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) vai revisar 1.426 
laudos de mortes ocorridas 

desde março para verificar se estão re-
lacionadas com a Covid-19. Deste total, 
serão 840 óbitos por doenças diversas 
(infecções generalizadas, doenças 
respiratórias e causas mal definidas) e 
outras 586 mortes que foram classifica-
das como descartadas para a infecção 
pelo novo coronavírus, que também 
passarão por reanálise clínica. 

A primeira estratégia será a revisão 
de mortes para avaliar os registros do 
sistema do banco de dados relaciona-
dos com a Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG) e do Sistema Informa-
ção de Mortalidade (SIM).  O objetivo 
é fazer a análise dos óbitos em que a 
causa básica da Covid-19 não foi identi-
ficada: causa mal definida, pneumonia, 
infecção generalizada (sepse) e doenças 
associadas ao sistema respiratório. 

A segunda maneira será através 
da comissão de revisão de óbitos por 
Covid-19 que laboratorialmente foram 
descartados para a doença. Elas consi-
deram, entre outros pontos, a avaliação 
clínico-epidemiológica e que serão ava-
liados gradativamente.

Nesta sexta-feira 16, a Sesap con-
firmou que o Rio Grande do Norte che-
gou a 2.547 óbitos pela Covid-19. Desse 
total, quatro ocorreram nas últimas 
24 horas. As demais 107 mortes refe-
rem-se aos meses de abril até outubro 
e foram oficialmente registradas após 
busca ativa nos sistemas de informa-
ção de notificação e de gerenciamento 
de ambiente laboratorial.

As ações ocorreram visto que ca-
sos inseridos no sistema de notificação 
de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) não haviam sido encerrados e, 

também, devido à demora para envio 
de dados dos óbitos. Segundo a Sesap, 
essa busca é para  a qualificação dos 
dados e que tem se ocorrido desde o 
primeiro caso suspeito notificado, em 
29 de março, sendo que diversas ações 
já foram implantadas para proporcio-
nar a melhor compreensão do cenário 
epidemiológico e garantir uma melhor 
tomada de decisão da gestão.

Ressalta-se que a média de tempo 
de notificação entre a data do óbito e a 
data de envio das informações à Secre-
taria de Estado da Saúde Pública, que 
deveria ocorrer em até 24 horas, é de 
8,5 dias atualmente. 

Mas, o Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em Saúde 
(CIEVS) da secretaria já chegou a re-
ceber documentos para registro de 
morte pelo coronavírus após 105 dias 
do ocorrido.

“A Sesap vem investindo nos pro-
cessos de trabalho e com o compro-

misso de manter a transparência e a 
qualificação da informação. Assim es-
sas investigações estão sendo adotadas 
na rotina da equipe de vigilância para 
continuar com essa busca ativa das 
ocorrências”, destacou a subcoordena-
dora de vigilância epidemiológica da 
Sesap, Alessandra Lucchesi.

Ainda de acordo com a Sesap, os 
óbitos inseridos nesta sexta-feira no 
cenário epidemiológico do Rio Grande 
do Norte não refletem o momento atu-
al da pandemia,  pois são fruto de rea-
valiação de mortes ocorridas ao longo 
dos últimos sete meses. 

A notificação de casos e óbitos é 
feita no município de ocorrência. O 
município deve investigar e verificar 
diversos critérios para encerramento 
das ocorrências, que recentemente 
foram ampliados pelo Ministério da 
Saúde, que incluem critérios clínicos e 
epidemiológicos, além do critério labo-
ratorial já existente.

Nesta sexta-feira 16, a Sesap confirmou que o RN chegou a 2.547 óbitos pela Covid-19

Sesap vai revisar mais de 1,4 mil 
mortes no Rio Grande do Norte 

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Intervenções na BR-101 seguem até segunda 

BR-101 tem interdições programadas 
para obras neste fim de semana
O  Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes 
no Estado do Rio Grande do 

Norte (Dnit) informou que a BR-101, 
em Parnamirim, tem duas interdições 
programadas para este final de semana 
e também na segunda-feira, dia 19.

A primeira interdição, que será 
parcial, acontece a partir da 19h deste 
sábado, dia 17, e vai até as 8h do do-
mingo 18, em razão de uma interven-
ção na pista de rolamento do Viaduto 
Trampolim da Vitória. 

O objetivo é dar continuidade aos 
serviços de manutenção preventiva na 
estrutura da referida obra. Por essa ra-
zão, o tráfego de veículos no trecho de-
verá operar em sentido único, median-
te a utilização da faixa de rolamento da 

esquerda, sentido Parnamirim/Natal.
A segunda interdição na rodovia 

será na segunda-feira 19, das 9h às 16h, 
para que seja erguido o vão central da 
estrutura metálica da passarela de pe-
destres que fica localizada na altura do 
km 104,50 (Zani Madeiras). 

Neste caso, haverá interdição total 
da pista principal, nos dois sentidos 
de tráfego — Natal-Parnamirim e Par-
namirim-Natal — sendo o fluxo de veí-
culos desviado para as respectivas vias 
marginais.

O Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes no Estado 
do Rio Grande do Norte ressalta que, 
tão logo os serviços sejam concluídos, 
o tráfego da rodovia BR-101 será rees-
tabelecido.

RETOMADA

ASCOM
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6º OFÍCIO DE NOTAS  

Privativo do Registro Imobiliário da 2ª Circunscrição da Comarca de Natal/RN 
Tabeliã/Oficiala – DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA 

Substitutas–Délia Mª de Medeiros Nunes Pinheiro - Pollyanna Berennície de Macedo Melo – 
 Andréa Carla Monteiro de Carvalho 

Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN - Fones: (84) 3211-5995 – 3211-
5217 – 3211-2316 - Fax: (84) 3222-3800 – E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br 

____________________________________________________________________________ 
EDITAL (Prazo 15 dias) 

 Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN 
(nomeação pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado 
à Av. Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 16:00 
horas, atendendo ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária empresa Comercial Eloi Chaves Ltda., do terreno 
Foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal, situado à Avenida Alexandrino de Alencar, esquina com a Travessa Manoel 
Juvêncio, no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, medindo 155,20m²/Carta de Aforamento nº 19.090, no qual 
se acha edificado o prédio nº 469 daquela Avenida, com o título aquisitivo registrado nesta 2ª CRI-Natal/RN, no Livro "2" de 
Registro Geral na matrícula nº 49.829, vem por meio deste, convocar a Sra. Maria Alves da Câmara, confrontante dos 
limites sul e leste, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação da Requerente 
Retificante, para que compareçam a esta Serventia, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação, com a 
finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do terreno indicado, com levantamento topográfico efetuado 
pelo Engenheiro Civil, Dr. Euripedes de Medeiros Júnior (RNP: 2101541947) conforme ART nº RN20190285094 de 
27.08.2019 do CREA/RN, apresentada. Informando que, segundo o determinado na lei adiante mencionada, o Embargo 
(não concordância)  dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado apenas, se ocorreu invasão no seu imóvel pela 
vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no prazo determinado (15 dias) implicará em 
anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/2004. 
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 Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN 
(nomeação pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado 
à Av. Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 16:00 
horas, atendendo ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária empresa Comercial Eloi Chaves Ltda., do terreno 
Foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal, situado à Avenida Alexandrino de Alencar, esquina com a Travessa Manoel 
Juvêncio, no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, medindo 155,20m²/Carta de Aforamento nº 19.090, no qual 
se acha edificado o prédio nº 469 daquela Avenida, com o título aquisitivo registrado nesta 2ª CRI-Natal/RN, no Livro "2" de 
Registro Geral na matrícula nº 49.829, vem por meio deste, convocar a Sra. Maria de Lourdes Câmara Eufrásio, 
confrontante do limite leste, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação da 
Requerente Retificante, para que compareçam a esta Serventia, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta 
publicação, com a finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do terreno indicado, com levantamento 
topográfico efetuado pelo Engenheiro Civil, Dr. Euripedes de Medeiros Júnior (RNP: 2101541947) conforme ART nº 
RN20190285094 de 27.08.2019 do CREA/RN, apresentada. Informando que, segundo o determinado na lei adiante 
mencionada, o Embargo (não concordância)  dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado apenas, se ocorreu 
invasão no seu imóvel pela vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no prazo determinado 
(15 dias) implicará em anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/2004. 
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020 – SIN
PROCESSO Nº 03310019.001052/2019-16

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, 
km 0, Lagoa Nova, Natal/RN, torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN realizará 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020- SIN, do tipo menor preço, em 
regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa para 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS TÚNEIS DA AV. PRUDENTE DE MORAES EM NATAL/RN, a 
qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
posteriores. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e 
Proposta de Preços dar-se-ão no dia 03 de novembro de 2020, às 10:00 (dez) horas, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria, no endereço acima. 
Diante dos acontecimentos em relação à Pandemia de COVID-19 que tem afetado o nosso 
Estado, evidenciando o estado de calamidade pública, estabelecido através do Decreto nº 
29.534, de 19 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do RN - DOE/RN, a 
retira do Edital e seus anexos, poderá ser realizada presencialmente, devendo ser pré-
agendada, ou solicitada através do E-mail: cplsinrn@gmail.com, das 8h às 14h horas de 
segunda a sexta feira, obedecendo os prazos legais. A sua aquisição será mediante 
apresentação da guia de depósito no valor de R$20,00 (vinte reais), no Banco do Brasil (001), 
Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.

Natal/RN, 16 de outubro de 2020.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN
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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 

 

AJUDA | Caixa Econômica Federal vai abrir 772 agências para o pagamento de até R$ 1.045 do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço a 10,8 milhões de trabalhadores nascidos entre os meses de julho e agosto

A Caixa Econômica Federal abre 
neste sábado 17 um total de 772 
agências para o pagamento do 

saque emergencial de até R$ 1.045 do 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) a 10,8 milhões de traba-
lhadores nascidos em julho e agosto. O 
atendimento será das 8h ao meio-dia.

A lista das agências está disponível 
no endereço www.caixa.gov.br/agen-
ciasabado. Não é preciso chegar antes 
do horário de abertura. Em comuni-
cado, a Caixa esclareceu que todas as 
pessoas que procurarem as agências 
dentro do período de funcionamento 
serão atendidas.

Além do saque, será possível trans-
ferir de forma gratuita os valores, por 
meio do aplicativo Caixa Tem, para 
outra conta, seja da Caixa ou de outras 
instituições � nanceiras.

Em agosto, a Caixa creditou R$ 5,8 

bilhões nas contas poupança digitais 
dos trabalhadores. O dinheiro havia 
sido depositado em 10 de agosto (no 
caso dos nascidos em julho) e em 24 
de agosto (no caso dos nascidos em 
agosto).

Desde então, os recursos podiam 
ser movimentados apenas por meio do 
Caixa Tem, que permite compras por 
cartão de débito virtual, compras por 
QR Code (versão avançada do código 

de barras) em estabelecimentos par-
ceiros e o pagamento de boletos e de 
contas residenciais.

Uma das medidas de ajuda à eco-
nomia no meio da pandemia da co-
vid-19, o saque emergencial do FGTS 
bene� cia com até R$ 1.045 cerca de 
60 milhões de trabalhadores, que rece-
beram R$ 37,8 bilhões no total. Todos 
os bene� ciados receberam o depósito 
na conta poupança digital. O último 
lote, para os trabalhadores nascidos 
em dezembro, foi creditado em 24 de 
setembro.

O saque em dinheiro e a transfe-
rência bancária dos recursos do FGTS 
ainda está sendo feito em etapas esca-
lonadas, conforme o mês de aniversá-
rio do trabalhador. Os nascidos em no-
vembro e dezembro poderão retirar os 
recursos do FGTS em espécie a partir 
do próximo dia 31.

Saque em dinheiro e a transferência bancária dos recursos do FGTS está sendo escalonado, conforme o mês de aniversário do trabalhador

Caixa abre agências para o saque 
emergencial do FGTS neste sábado

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RN tem mais de 75 mil faturas em atraso

Caern lança campanha para que 
contribuintes sanem dívidas
A Companhia de Águas e Esgotos 

do Rio Grande do Norte (Caern)  
iniciou campanha para facilitar 

a vida do cidadão com negociações de 
débitos com condições especiais. A ins-
tituição abriu programa de negociação 
de débitos, possibilitando, aos clientes 
que possuem dívidas com a empresa 
até 13 de novembro.

A Caern registra um alto índice de 
inadimplência em todo o Estado. São 
aproximadamente 75 mil faturas em 
atraso, o que representa R$58 milhões 
devidos à Companhia. Com a retoma-
da econômica e o � m da política de 
suspensão de cortes, é importante que 
o cliente se informe sobre as condições 
especiais e regularize sua situação de 
débitos, de maneira a garantir o forne-

cimento deste serviço essencial.
As maquinetas para pagamento 

de faturas atrasadas estão sendo im-
plantadas para as equipes de corte em 
todo o Estado. Hoje já está disponível 
em Natal, Macaíba, Mossoró e Parna-
mirim. Isto quer dizer que antes de 
executar o corte, o cliente tem a opção 
de negociar os valores em atraso.

A partir desta segunda-feira 19, até 
o dia 13 e novembro, o valor da entrada 
para parcelamento, na própria fatura 
da Caern, está reduzido de 30% para 
apenas 10%. Por exemplo, quem tem 
um débito de R$300, poderá parcelar 
com entrada de R$30. O parcelamento 
pode ser feito pelo número telefonô-
nico do Whatsapp (98137-2343) ou na 
Agência Virtual do Caern.

FACILITAÇÃO

R$ 1.045
é o valor permitido para o saque 

do FGTS
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O MESMO
Por falar em pronome, 

muita gente confunde o uso de 
“mesmo”.  Esse pronome não 
pode ocupar o lugar de um 
substantivo, como em “Antes 
de entrar no elevador, veri� que 
se o mesmo...”. O uso adequado 
ocorre quando “mesmo” tem 
função de adjetivo, ou seja, 
acompanha um substantivo, 
como na notícia: “No mesmo 
dia, Polícia Federal prende 
integrantes de facção que tem 
como alvo carros-fortes”.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

DITO CUJO

Considerado de difícil aplicação, o pronome cujo é equivalente 
pelo sentido a do qual, de quem e de que, concorda em gênero e 
número com o termo que vem após, e ao qual ele se refere. Aparece 

corretamente empregado em “O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está 
incentivando os idosos para votarem nas primeiras horas da manhã nas 
Eleições Municipais de 2020, cujo primeiro turno está marcado para o dia 15 
de novembro”.

O cantor Luciano Camargo 
realiza um grande sonho seu e de sua 
mãe Helena com o lançamento de 
seu novo single Tempo , que marca o 
inicio de seu projeto gospel. A faixa 
já está disponível nas plataformas 
digitais pela Sony Music Gospel . Esta 
é a nova faixa de seu trabalho solo no 
qual “ ele cumpre o chamado de Deus 
em sua vida”.

Os quadrinhos DC 
anunciaram uma nova Mulher-
Maravilha, a brasileira Yara Flor. 
A personagem foi celebrada 
pelo editor do grupo de 
Superman, Jamie S. Rich. “Ela 
é do Brasil, mas é imigrante 
nos Estados Unidos”, a� rmou 
durante o anúncio. Segundo 
o editor, a personagem será 
diferente de Diana Prince. 
A famosa amazona é uma 
deusa, diferente de Yara que 
vai oferecer um caminho de 
volta às origens de uma super-
heroína.

Florinda Barbosa, viúva do apresentador Chacrinha, morreu nesta sexta-
feira, 16, aos 99 anos. No sábado, 17, ela completaria 100 anos de idade. 

A informação foi dada por Leleco Barbosa, seu � lho, no Instagram. 
Segundo ele, a mãe morreu “dormindo” e “não sofreu”. 

 Rachel Boscatti, namorada 
do cantor Jorge, da dupla com 
Mateus, está grávida. Os dois 
assumiram o relacionamento 
em fevereiro deste ano e, agora, 
podem celebrar mais um passo 
importante nessa jornada a 
dois.

YARA FLOR, 
A NOVA MULHER-
MARAVILHA DA DC, 
É BRASILEIRA

VIÚVA DE CHACRINHA MORRE  AOS 99 ANOS

 JORGE DA 
DUPLA COM MATEUS, 
VAI SER PAPAI 
NOVAMENTE

ALERTA!
Devemos � car atentos 

ao uso do termo “alerta”, que 
geralmente é advérbio. Porém, 
nesta manchete “Feriadão 
anima comércio, mas acende 
alerta para aglomerações”, 
aparece como substantivo (sinal, 
ordem ou  aviso para estar 
vigilante).No primeiro caso, é 
palavra invariável; já no segundo 
se � exiona normalmente.

PERCENTUAL
Quando o sujeito 

é representado por 
porcentagem, o verbo 
concorda com o que a 
porcentagem expressa. 
A frase a seguir ilustra 
bem a regra “Quase 
60% tiveram redução de 
rendimentos e 28% das 
grávidas tiveram que 
continuar a sair para 
trabalhar”.

LUCIANO 
CAMARGO 
ESTREIA 
PROJETO 
GOSPEL

PING

O cantor Luciano Camargo 
realiza um grande sonho seu e de sua 
mãe Helena com o lançamento de 
seu novo single Tempo , que marca o 
inicio de seu projeto gospel. A faixa 
já está disponível nas plataformas 
digitais pela Sony Music Gospel . Esta 
é a nova faixa de seu trabalho solo no 
qual “ ele cumpre o chamado de Deus 
em sua vida”.

anunciaram uma nova Mulher-
Maravilha, a brasileira Yara Flor. 
A personagem foi celebrada 
pelo editor do grupo de 
Superman, Jamie S. Rich. “Ela 
é do Brasil, mas é imigrante 
nos Estados Unidos”, a� rmou 
durante o anúncio. Segundo 
o editor, a personagem será 
diferente de Diana Prince. 
A famosa amazona é uma 
deusa, diferente de Yara que 
vai oferecer um caminho de 
volta às origens de uma super-
heroína.

feira, 16, aos 99 anos. No sábado, 17, ela completaria 100 anos de idade. 
A informação foi dada por Leleco Barbosa, seu � lho, no Instagram. 

Segundo ele, a mãe morreu “dormindo” e “não sofreu”. 

YARA FLOR, 
A NOVA MULHER-
MARAVILHA DA DC, 
É BRASILEIRA

em fevereiro deste ano e, agora, 
podem celebrar mais um passo 
importante nessa jornada a 
dois.
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NATHALLYA MACEDO  

A valorização das manifestações artísticas é 
extremamente importante em tempos difíceis. 
Os produtos culturais são praticamente 

válvulas de escape em meio ao caos, já que tornam 
mais leves as situações adversas. Para abrandar os 
dias pandêmicos, durante o mês de outubro, o Cine 
Drive-In Natal leva para a Arena das Dunas � lmes 
nacionais e locais que devem agradar todos os 
amantes da sétima arte. E “Pacarrete” é um deles.   

O longa é o primeiro do diretor cearense Allan 
Deberton e conta uma história de representatividade 
nordestina em meio ao processo de resistência 
cultural. “A ideia surgiu há mais de 12 anos, quando 
eu descobri um pouco mais sobre a vida de Pacarrete, 
uma mulher folclórica na minha cidade. Eu a via 
como uma pessoa da cidade à margem, me diziam 
que era barulhenta e, por vezes, violenta. Depois 
de pesquisar, percebi que ela foi injustiçada em 
vida, mal compreendida, então o � lme surgiu da 
necessidade de falar sobre questões que as pessoas 
não conheciam ou não entendiam sobre ela”, contou 
o cineasta. 

Excêntrica, a bailarina fez da vida uma constante 
busca para mostrar o valor da arte através da dança 
no sertão cearense. O � lme foi gravado na cidade de 
Russas, terra natal de Allan e de Pacarrete. “Fizemos 
um movimento grande na cidade, fechamos ruas, 
pedimos objetos e móveis para vários conterrâneos 
que estão presentes no � lme. Tem a cara de 
Russas – e do Brasil”. O � lme foi o grande vencedor 
do Festival de Gramado 2019, com 8 kikitos. “Foi 
incrível esta nossa estreia brasileira, com uma sessão 
emocionante. A história emociona pela sinceridade 
que está em tela. Falamos sobre a vida de pessoas 
comuns e, dentro deste universo, de uma pessoa não 
tão comum”, a� rmou.     

“Pacarrete” será exibido neste sábado 17 durante 
o festival gratuito do Cine Drive-In Natal. Em 
entrevista ao Agora RN, Allan relembrou inspirações 
e narrou expectativas. Con� ra:  

CINEMA Filme foi gravado
na cidade de Russas, terra natal
de Allan e de Pacarrete

AUDIOVISUAL  | Primeiro longa-metragem do diretor 
cearense Allan Deberton, “Pacarrete” será exibido hoje no
 Cine-Drive In Natal, na Arena das Dunas. Filme mostra a 

resistência artística na trajetória de uma bailarina nordestina

Folclore
e arte na 

história de 
Pacarrete

AGORA RN – O que podemos esperar do tom do � lme?  
Allan Deberton – É uma dramédia musical. É um � lme 

de arte e é também um � lme popular, ou seja, acessível a 
todos e todas. Conta história dessa mulher com enorme 
paixão pela França. Ou seja, o universo varia do regional 
ao universal. O � lme fez estreia mundial no Festival 
Internacional de Cinema de Xangai, na China. Penso que a 
história faz sentido mundo afora, pois sempre poderemos 
identi� car em nossas vidas e em nossa rotina coisas em 
comum com o � lme. Neste sentido, a produção propõe uma 
re� exão profunda. É muito bom perceber as pessoas se 
transformando em função da mensagem do longa.  

AGORA RN – Marcélia Cartaxo é a protagonista de 
“Pacarrete” e emociona por levar afeto para as telas. 
Como foi a escolha do elenco? 

Allan Deberton – Marcélia é uma das maiores 
atrizes do Brasil, premiada no Festival de Berlim Melhor 
Atriz pelo clássico “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral. 
Fazia um tempo que Marcélia não tinha um personagem 
protagonista, forte a sua altura. Somos amigos e sempre 
pensei neste � lme com ela protagonizando. Foi um 
grande desa� o para ela, que não dançava balé e teve 
que se preparar bastante. Além de Marcélia, temos duas 
grandes atrizes paraibanas, Zezita Matos e Soia Lira, e 
do baiano João Miguel, um dos mais queridos atores do 
país. De Fortaleza, contamos ainda com Samya de Lavor, 
Rodger Rogério, Edneia Tutti Quinto e Débora Ingrid, com 
reconhecida presença em diversos � lmes premiados. 

AGORA RN – O que você espera da exibição em 
Natal? Qual é a mensagem que você quer passar para os 
espectadores? 

Allan Deberton – Estou empolgado. As plateias no 
Nordeste são sempre acolhedoras e, sendo uma produção 
nordestina, imagino que terão motivos para se orgulhar 
ainda mais. E adoro receber feedback. Por favor, nos 
procurem e marquem a experiência no Instagram (@
pacarreteo� lme) ou na página do � lme no Letterbox. A 
principal lição do � lme é o respeito ao próximo. Além disso, 
quero que todos saibam que podemos acreditar sempre em 
nossos sonhos, persistindo por eles. 

Dia 17 de outubro
Sessão Infantil às 17h30: Garoto Cósmico  

Sessão Família às 19h30: Pacarrete  
Sessão de Arte às 22h: Kill Bill – Vol. I 

PROGRAMAÇÃO CINE DRIVE-IN 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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INVESTIGANDO 
O site Pública, agência de 

jornalismo investigativo das mais 
importantes do País, divulgou uma 
grande e especial reportagem sobre 
a distribuição da cloroquina e da 
ivermectina contra a Covid-19 em dez 
capitais do Brasil, e incluiu Natal no 
rol das cidades em que os prefeitos 
candidatos à reeleição fazem uso 
eleitoral da “fama” desses remédios 
comprovadamente ine� cazes. 

A FALÁCIA 
“Prefeitura de Natal (RN) oferece 

ivermectina e cloroquina até no 
ginásio municipal” é a chamada 
para o texto referente à capital 
potiguar e detalha como Álvaro Dias 
anunciou a distribuição em massa 
das medicações em “centros de 
enfrentamento à Covid-19” criados 
pela Prefeitura, citando a famosa 
frase “se funciona in vitro, funciona in 
vivo”, dita pelo prefeito na época em 
entrevista à imprensa local. 

ELEITORAL 
A matéria revela não apenas o uso 

eleitoral, como mostra em números que 
tudo não passa de falácia dos tais gestores 
e que não há relação entre a diminuição 
da doença e o uso dos remédios nessas 
cidades, como os chefes dos executivos 
em questão têm propalado. 

CASOS 
Além de Natal, a Pública contou a 

história de Macapá (AP), Palmeiras de 
Goiás (GO), Paranaguá (PR), Joinville 
(SC), Vilhena (RO), Cáceres (MT), 
Porto Feliz (SP), São Sebastião (SP) e 
Mirandópolis (SP). 

VARREDURA VIRTUAL 
Presidente do Podemos no RN, o 

senador Styvenson Valentim lançou 
um desa� o aos eleitores em seu 
per� l no Instagram. Ele pede que 
os seguidores investiguem a vida 
dos candidatos a prefeito, Afrânio 
Miranda, e a vice, Ana Paula, para 
tentarem achar qualquer tipo de 
irregularidade na vida da dupla que 
faz a chapa do partido na disputa pela 
Prefeitura do Natal. 

OBJETIVO 
Styvenson, que tem a fama de 

fazer uma verdadeira devassa na 
vida de qualquer um que deseje ser 
eleito para um mandato pela legenda 
que comanda, pede que os eleitores 
“revirem a vida” dos candidatos. A 
intenção, diz ele, é provar que nenhum 
integrante do Podemos na corrida 
eleitoral é � cha suja ou tem “nome 
pendente na Justiça”.  

QUASE LÁ 
Diante da enorme expectativa 

de receber o mandato de deputado 
estadual de Sandro Pimentel na 
Assembleia Legislativa, Robério 
Paulino disse à coluna que assim que 
tomar posse no cargo vai começar a 
“lutar contra a política clientelista que 
predomina no Estado”. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
“A nova face de Roberto 

Justus” é o tema da capa da 
revista Isto É Dinheiro deste 
fim de semana. A informação é 
de que após 36 anos de atuação 
na publicidade, o empresário 
migra para o mercado 
financeiro e planeja, em cinco 
anos, administrar R$ 60 bilhões 
em patrimônios de clientes em 
suas novas empresas. 

O famoso restaurante 

designados para fiscalizar suas 
instalações”. A punição foi 
publicada no Diário Oficial da 
União e assinada pelo ministro 
Wagner Rosario.   

Deu na Folha de S.Paulo: 
Desemprego cresce no Norte 
e Nordeste após redução do 
auxílio emergencial. Regiões 
tiveram aumento na taxa de 
desocupação superior a Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste. 

Madero foi multado em quase 
meio milhão de reais pela 
Controladoria Geral da União 
(CGU) por ter, “em diversas 
oportunidades, dado vantagens 
indevidas em dinheiro e 
em alimentos a servidores 
públicos federais do Ministério 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) 

Embarcando “para mais um dia cheio de entregas 
do Governo Jair Bolsonaro”, o ministro potiguar 
do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, 
seguindo em direção ao Nordeste, onde o presidente 
da República quer “exterminar o PT” nas eleições 
municipais. Na rota, inauguração de grandes 
construções, de obras de moradia, etc

A bela Rayanny Araú jo, do Blog da Ray, é quem vai 
apresentar hoje a live híbrida do grupo La Mouette, 
em evento, a partir das 19h, para profissionais de 
eventos de diversos segmentos

Com foco no atendimento de crianças e adolescentes 
com sintomas de TEA e outros transtornos de 

desenvolvimento, a Clínica de Atendimento 
Personalizado em Terapias Avançadas (Cliap), da 

fisioterapeuta Mauricélia Lopes, abre nova unidade 
no conhecido Casarão do Tirol

DESEJO 
O objetivo do ainda candidato a 

vereador pelo PSOL é “virar a política 
daqui de cabeça para baixo”. Robério 
Paulino disse que quer impor uma 
política econômica ousada, “que 
arranque nosso estado do atraso e 
gere milhares de empregos que os 
potiguares precisam”.  

NA PRÁTICA 
Para que ele comece a botar 

em prática o discurso, basta que 
uma noti� cação do TSE chegue ao 
TRE-RN e, em seguida, à Assembleia 
Legislativa, que terá que dar posse ao 
novo parlamentar. Assim que assumir 
o cargo de deputado estadual, Robério 
Paulino terá que cancelar a campanha 
de vereador em Natal. 

MUITO BEM 
O conteúdo intitulado “História 

das Mulheres do Campo e da Cidade 
do Rio Grande do Norte” passará 
a ser incluído como atividade 
extracurricular, obrigatória, nas 
escolas públicas e privadas do Estado. 

LEI 
Isso se o projeto de lei 203/2020, 

de autoria da deputada Cristiane 
Dantas (Solidariedade), aprovado, 
por unanimidade, na reunião 
da Comissão de Administração, 
Serviços Públicos, realizada na 
quinta-feira 15, pelo sistema remoto, 
for transformada em lei.   

MERECIDO 
A proposta é “fazer com que 

a história das mulheres Norte-rio-
grandenses entre no rol de atividades 
extracurriculares da Educação Básica 
nas unidades escolares do Estado”, 
explicou a autora do projeto. 

NECESSÁRIO 
De acordo ainda com a deputada 

Cristiane Dantas em sua justificativa, essas 
mulheres não têm sua trajetória contada 
na história oficial, não têm seus feitos 
estudados e poucas vezes são citados em 
livros didáticos e acabam sendo jogadas à 
invisibilidade e ao esquecimento. 

MULHERES... 
Curitiba é a capital que tem 

o recorde de maior número de 
candidatas mulheres nestas eleições 
no Brasil. Do PSOL ao PL, quatro 
partidos lançaram candidaturas 
femininas para conquistar a capital 
paranaense.  

SUCESSO 
O Home Sushi Home iniciou 

sua operação em Natal e já conta 
com a aprovação e crescimento 
digital. In� uenciadores digitais e 
formadores de opinião de veículos de 
comunicação e mídia segmentada 
da gastronomia aprovaram o menu 
e compartilharam suas experiências. 
“Estamos muito felizes com as ações 
iniciais com um feedback muito 
positivo”, contou Felipe Bulhões, sócio 
diretor da empresa.



15GERAL|  SÁBADO E DOMINGO, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2020

HORÓSCOPO

CRUZADAS

Áries, sabadou com a Lua e Mercúrio de rolê na Casa 
8 do seu Horóscopo. Esses astros devem despertar em 
você um desejo enorme de mudar as coisas ao seu 
redor, especialmente as que mais incomodam ou que 
emperram a sua vida. 

Cuidar das fi nanças deve ser prioridade para você 
neste sábado. A Lua está na Casa 2 e, em oposição a 
Urano retrógrado, indica que podem surgir gastos ou 
perdas inesperadas. Você deve evitar comprar coisas 
desnecessários.

A união faz a força e, se você puder contar com o apoio 
dos colegas no trabalho, verá que tudo se resolverá 
mais rápido. Estimule a cooperação e a troca de ideias, 
pois isso deixará o seu dia muito mais proveitoso e 
prazeroso. Mas sem deixar de lado todos os cuidados.

Se depender de determinação e criatividade, você vai 
se destacar em tudo que fi zer. No trabalho, vai mostrar 
ainda mais disposição para cumprir suas tarefas e pode 
ter ótimas ideias para otimizar o serviço. Mercúrio em 
Escorpião realça o seu poder de comunicação.

A Lua tá de rolê na sua Casa 6 dará muita disposição 
para você cumprir seus compromissos. No trabalho, 
você vai mostrar mais disciplina, responsabilidade e 
envolvimento com as tarefas. Mercúrio também acentua 
sua criatividade e aumenta a sua habilidade de dialogar.

Urano retrógrado na sua Casa 6 manda o papo reto e avisa 
que o dia pode ser bem agitado para você no trabalho.
Ao mesmo tempo, a Lua na Casa 12 indica que o cansaço 
da semana vai falar mais alto. O melhor a fazer é organizar 
melhor as tarefas, defi nir o que é prioridade.

A Lua começa um rolê por seu paraíso astral e você vai 
querer aproveitar o fi m de semana para fazer apenas 
o que gosta, longe de compromissos e preocupações. 
Mesmo que vá trabalhar, você vai encarar as tarefas com 
tanto entusiasmo e bom humor.

Trabalhar em equipe será uma ótima opção para você 
hoje. Mercúrio retrógrado vai exigir mais jogo de cintura 
na hora de defender suas ideias e argumentar com os 
colegas, mas nada que não possa resolver com um 
pouco de boa vontade.

Trabalhar de casa, no esquema home offi ce, será uma 
ótima opção para este sábado. Se você pode fazer isso, 
não pense duas vezes. Além de ser mais seguro neste 
momento, você vai se concentrar muito melhor se 
estiver de boas no seu cantinho. 

 O trabalho será prioridade para você no início do dia. Você 
vai querer o sucesso e não medirá esforços para alcançar 
suas metas mais ambiciosas. Sua dedicação será ainda 
maior se surgir uma boa oportunidade de promoção no 
emprego: explore os seus talentos.

Lua e Mercúrio ocupam a sua Casa da Comunicação, o 
que deve aumentar intensamente a sua habilidade de 
dialogar, negociar e fazer acordos. É uma ótima fase 
para quem lida com comércio, divulgação de produtos, 
ensino, atendimento ao cliente.

Bom dia para investir no trabalho, fazer cursos e aprender 
coisas novas. Se você está de folga hoje, Lua e Mercúrio na 
Casa 9 despertam o seu espírito aventureiro e a vontade 
de sair da rotina. Você pode se interessar por programas 
diferentes, sobretudo eventos culturais e religiosos.

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)

No SBT, a vida deve voltar ao normal só no começo de 2021
Além dos cortes já realizados, 

o SBT deve fazer mais alguns na 
segunda quinzena de novembro e 
depois parar.

Até aí, entende-se, será 
possível chegar a um número de 
funcionários, que a sua direção 
considera ideal e indispensável, 
capaz de tocar os trabalhos até 
o momento em que, livre da 
pandemia, a vida no País possa 

voltar ao normal.
Há o desejo que isso ocorra, 

no máximo, até março ou abril, 
quando se pretende reativar a sua 
produção e colocar em prática um 
novo processo de remontagem de 
grade.

Nos planos, por exemplo, os 
lançamentos de um programa 
feminino, com su� ciente força 
comercial, na faixa da manhã e um 

jornal policial no � nal da tarde, 
começo de noite. Entre outros.

Assim como também se 
projeta para o segundo semestre 
de 2021, a remontagem do 
departamento de dramaturgia 
e voltar com a exibição de 
produções inéditas no começo de 
2022.

Tudo isso, claro, considerando-
se o melhor dos cenários.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
No “Melhor Agora” da próxima 
segunda-feira, às 22h50, Mariana 
Godoy recebe Baby do Brasil e o 
maestro João Carlos Martins.A 
programação do projeto “Arte é 

Inovação”, entre os dias 22 e 25, na 
sede da Cia da Revista em São Paulo, 

terá o solo “Madame Blavatsky”, 
com Mel Lisboa, no sábado, dia 24, 
às 20h...O evento será transmitido, 
de graça para o público, pelo canal 

do YouTube da Polo Cultural.Está 
confi rmada para este sábado, no 

“Caldeirão do Huck”, a estreia do 
“Tem ou Não Tem, o Jogo”...Um 
game show, baseado no “Family 

Feud”, aqui também conhecido como 
“Jogo de Famílias”, que foi exibido 

no SBT entre 2005 e 2006...O 
vencedor leva um prêmio de R$ 30 

mil.Boni, José Bonifácio de Oliveira 
Sobrinho, será o convidado da Cátia 
Fonseca, neste sábado, 10h, em “Do 
Bom e do Melhor”, seu programa na 
rádio Bandeirantes.Os 80 anos do 
Pelé, no dia 23, sexta feira que vem, 
serão comemorados em praticamente 

todas as emissoras de televisão.

NÃO BASTASSE
O telespectador da Band nem na 

programação de � m de ano � cará livre 
do “MasterChef ”.

A realização de um especial 
do programa já foi decidida, com 
a participação de todos os seus 
integrantes, a apresentadora Ana 
Paula Padrão e os jurados.

NO ESCURO
A Band cancelou o Ibope em maio 

e desde então não teve mais como 
mensurar o desempenho dos seus 
programas.

Para uma rede de televisão é 
sempre bem complicado não contar 
com esses serviços. E não há previsão 
ainda de um novo acordo.

PORTAS ABERTAS
O rompimento de Ivete Sangalo e 

Cláudia Leitte com a Globo, informa-
se, foi “supernatural”, sem brigas.

Nada impede, segundo as mesmas 
fontes, que elas possam voltar em 
outros programas ou futuras edições 
do “� e Voice”.

CULTURA CONFIRMA
A TV Cultura está con� rmando 

VICTOR POLLAK

ENCERRADO Malu Galli, Lídia em “Amor de Mãe”, é mais um nome
a se despedir das gravações da novela. A atriz, que não teve contrato
renovado, vai agora se dedicar a projetos no cinema e teatro.“Amor de Mãe” 
voltará ao ar em 2021 para exibição dos últimos 23 capítulos

para o dia 12, 22h, ao vivo, a 
realização do debate entre os 
candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Além da Band, que já fez o seu, o 
da Cultura deverá ser o último neste 
primeiro turno.

VALE LEMBRAR
Outras TVs, devido ao 

elevado número de candidatos 
e os cuidados com a pandemia, 
decidiram realizar debates só no 
segundo turno.

A Cultura, porém, informa que 
serão tomadas todas as medidas 
de segurança, como separação 
de acrílico entre os candidatos e 
obrigação do uso de máscaras.
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MIGUEL SCHINCARIOL / CBF

Depois da pressão de patro-
cinadores e torcedores, o 
Santos optou por encerrar o 

contrato com o atacante Robinho. O 
clube divulgou na noite desta sexta-
-feira uma nota informando que sus-
pendeu a validade do contrato com o 
jogador.

“O Santos Futebol Clube e o atleta 
Robinho informam que, em comum 
acordo, resolveram suspender a vali-
dade do contrato firmado no último 
dia 10 de outubro para que o jogador 
possa se concentrar exclusivamente 
na sua defesa no processo que corre 
na Itália”, anunciou a direção do clu-
be.

Pelas redes sociais, Robinho 
também fez o anúncio. “Com muita 
tristeza no coração, venho falar para 
vocês que tomei a decisão junto do 
presidente de suspender meu con-
trato neste momento conturbado da 
minha vida. Meu objetivo sempre foi 
ajudar o Santos Futebol Clube. Se de 
alguma forma estou atrapalhando, é 
melhor que eu saia e foque nas mi-
nhas coisas pessoais. Para os torce-
dores do Peixão e aqueles que gostam 
de mim, vou provar minha inocên-

cia”, disse o jogador.
Robinho chegou ao Santos como 

grande contratação para a tempora-
da. Era a aposta de marketing para 
um clube que está sem patrocínio 
master desde o final de 2018 e pode-
ria repetir boas atuações e trazer os 
holofotes, como conseguiu em suas 
outras passagens. Mas a condenação 
por estupro em 1ª instância na Itália - 
a decisão do Tribunal de Milão ainda 
não é definitiva e é alvo de contesta-
ção da defesa do jogador - ganhou 
enorme repercussão nos últimos dias 
e a pressão dos patrocinadores au-
mentou bastante.

Muitas empresas que estampam 
suas marcas na camisa do Santos 
já avisaram que, se o contrato com 
o atacante não fosse rescindido, o 
patrocínio seria retirado. A primeira 
a tomar a iniciativa foi a Orthopride, 
que já rompeu o contrato de patrocí-
nio que tinha com o clube até feverei-
ro de 2021. A empresa de ortodontia 
estética estampava sua marca dentro 
do número das camisas e não quis ter 
seu nome atrelado a um jogador con-
denado por estupro.

Nesta sexta, uma reportagem do 

site GE.com revelou detalhes da sen-
tença condenatória que deixaram o 
jogador em situação mais delicada. 
Transcrições de interceptações tele-
fônicas realizadas com autorização 
judicial mostraram que Robinho 
revelou ter participado do ato que le-
vou uma jovem de origem albanesa a 
acusar o jogador e amigos de estupro 
coletivo, em Milão, na Itália. Em 2017, 
a Justiça italiana se baseou principal-
mente nessas gravações para conde-
nar o atacante em primeira instância 
a nove anos de prisão.

De acordo com a investigação, 
Robinho e outros cinco amigos, in-
cluindo Ricardo Falco, que também 
foi condenado, levaram a mulher ao 
camarim de uma boate chamada Sio 
Café, em Milão, e lá abusaram sexual-
mente dela. O caso aconteceu em 22 
de janeiro de 2013, quando o atleta 
defendia o Milan. Os outros suspeitos 
deixaram a Itália ao longo da investi-
gação, e por isso a participação deles 
no ato é alvo de outro processo.

Com a repercussão negativa e 
pressão de pessoas nas redes sociais, 
os patrocinadores começaram a 
avisar o Santos que poderiam aban-

donar o clube. “A Tekbond repudia 
toda e qualquer situação de violência 
e promove o respeito à diversidade e 
a inclusão em suas operações. A em-
presa não teve conhecimento prévio 
sobre a contratação ou intenção do 
clube em contratar jogadores. Mani-
festamos nossa preocupação sobre o 
fato ao Santos assim que soubemos 
e, neste momento, a continuidade do 
nosso patrocínio está condicionada 
ao cancelamento da contratação do 
jogador pelo clube”, disse a empresa.

Kicaldo, Casa de Apostas e Philco, 
entre outras, também divulgaram um 
posicionamento na mesma linha e 
notificaram o Santos sobre a possível 
saída caso fosse mantida a intenção 
de contar com Robinho no elenco. 
“Neste momento exigimos a rescisão 
imediata com o atleta. Caso contrá-
rio, a Philco irá revogar o contrato, 
pois a situação não compactua com 
os valores da marca”, avisou. Já a for-
necedora de material esportivo Um-
bro solicitou “para a próxima semana 
uma reunião extraordinária com a di-
retoria do Santos Futebol Clube, onde 
apresentará todos os fatores de risco 
referentes ao caso do atleta Robinho.

FUTEBOL  | Depois da pressão de patrocinadores e torcedores, o Santos optou por encerrar o contrato com o atacante Robinho. Clube divulgou nesta 
sexta-feira uma nota informando que suspendeu a validade do contrato com o jogador, que foi condenado por estupro em 1ª instância na Itália

Robinho chegou ao Santos 
como grande contratação 
para a temporada
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O Santos está em situação de-
licada com seus patrocinadores 
após anunciar a contratação do 
atacante Robinho. Muitos deles já 
avisaram que se o clube mantiver 
o projeto de manter em seu elenco 
o jogador, que está sendo acusado 
de estupro na Itália e foi condena-
do em primeira instância, eles vão 
deixar de patrocinar o clube.

“A Tekbond repudia toda e 
qualquer situação de violência e 
promove o respeito à diversidade 
e a inclusão em suas operações. 
A empresa não teve conhecimen-
to prévio sobre a contratação ou 
intenção do clube em contratar 
jogadores. Manifestamos nossa 
preocupação sobre o fato ao San-
tos assim que soubemos e, neste 
momento, a continuidade do nos-
so patrocínio está condicionada 
ao cancelamento da contratação 
do jogador pelo clube”, disse a em-
presa.

Quem também havia se mani-
festado anteriormente foi a Ortho-
pride, que rompeu o contrato de 
patrocínio que tinha com o clube 
até fevereiro de 2021. A empresa 
de ortodontia estética estampava 
sua marca dentro do número das 
camisas e não quis ver seu nome 
atrelado a um jogador condenado 
por estupro na Itália.

Outra empresa que também 
prometeu que se o jogador entrar 
por uma porta ela sai por outra foi 
a Kicaldo, que avisou que se o San-
tos mantiver as negociações com 
Robinho ela vai deixar de patroci-
nar o clube da Vila Belmiro.

APÓS 
PRESSÃO, 
SANTOS 
SUSPENDE 
CONTRATO DE 
ROBINHO

PATROCINADORES 
CRITICAM SANTOS

Com muita tristeza no coração, 
venho falar para vocês que 
tomei a decisão junto do 
presidente de suspender 
meu contrato neste momento 
conturbado da minha vida. 
Se de alguma forma estou 
atrapalhando, é melhor que 
eu saia e foque nas minhas 
coisas pessoais”

“
ROBINHO
JOGADOR


