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SAÚDE. 7 | Campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação foi prorrogada até o próximo dia 30 de novembro nas unidades básicas de saúde (UBS) de Natal. Apenas 34,64% da 
meta estabelecida pelo Ministério da Saúde contra a pólio foi imunizada na capital potiguar. Objetivo é imunizar crianças de até 5 anos contra pólio, além de atualizar vacina de quem até 15 anos

Pólio: Só 35% das crianças 
tomaram a vacina em Natal

Copa do Mundo 2014:
Relembre o dia em que
Joe Biden visitou Natal

Candidata a vereadora de Natal, Tati Ribeiro (PSOL)
propõe ampliar acesso à educação de nível superior

Congresso aprova tirar
R$ 1,4 bi da Educação
para obras de infraestrutura

MEMÓRIA. 9 | Candidato democrata à 
presidência dos EUA esteve na capital 
potiguar para assistir a jogo da Copa do 
Mundo na Arena das Dunas

ORÇAMENTO. 3 | Pesidente do 
Congresso, Davi Alcolumbre disse
ter recebido a garantia do governo
de que haveria reposição do valor

ELEIÇÕES 2020. 7 | Candidata do PSOL à Câmara de Natal, Tati Ribeiro defende políticas 
públicas para fortalecer acesso de moradores de áreas periféricas ao ensino superior

SÉRIE DE ENTREVISTAS

ELEIÇÕES 2020. 6 | Em entrevista ao Agora RN, candidato do PSL a prefeito de Natal disse que, se eleito, vai fortalecer os mecanismos
de controle interno da prefeitura e que vai firmar parcerias com órgãos externos para intensificar fiscalização sobre gestão municipal

Leocádio quer priorizar combate à corrupção

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Onde está
José Carlos?
SUMIÇO. 8 | Garoto, que só tem 8 anos, saiu de 
casa, na Zona Norte de Natal, para levar suco a 
irmãos que trabalhavam pedindo dinheiro em um 
semáforo, e não voltou mais. Isso aconteceu no dia 
21 de outubro. Policiais civis, cães farejadores e até 
bombeiros participaram de buscas ontem
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ELEIÇÕES 2020 | Artista e colunista social pretende ser eleito vereador em Natal para promover a cultura como agente gerador de emprego e renda. 
Entre as propostas dele, está parceria entre cultura e turismo para criação de roteiros de viagens. Candidato defende também idosos e animais

Toinho Silveira é um nome 
conhecido na sociedade na-
talense por ser um agente 

promotor da arte e cultura na ca-
pital. O artista e colunista social, 
que trabalha há 45 anos no meio, 
recebeu o pedido do seu pai, pouco 
antes de morrer, em 2018, para que 
se candidatasse a vereador de Natal.

“Tudo que eu construí foi em 
função do meu trabalho. A minha 
raiz, história e pensamento sem-
pre foram voltados para a cultura. 
Confesso que nunca pensei em ser 
representante político, mas quando 
meu pai, que foi seis vezes vereador 
de Mossoró, me pediu para repre-
sentar os interesses coletivos das 
pessoas, não tive como recusar”, 
comenta.

Ao analisar seu legado até então, 
Toinho, que também é jornalista, 
notou que sua contribuição para a 
sociedade pode alcançar mais pes-
soas caso seja eleito nas eleições 
municipais de 2020. Ele percebeu, 
então, que estava diante de um cha-
mado.

“Sei da minha responsabilida-
de na coletividade política, pois o 
homem é um ser político. Eu tenho 
muitas ideias e muitos sonhos como 
artista e produtor cultural. Como 
vereador, terei a oportunidade de 
concretizar tais desejos e bene� ciar 
a população”, revela.

Concorrendo pelo PSB, o candi-
dato a vereador, que conta apenas 
com recursos próprios e de amigos 
para realizar a campanha, pretender 
investir nas parcerias público-priva-
das para potencializar segmentos 
importantes do setor cultural e, por 
efeito, gerar emprego e renda.

“Precisamos investir para ex-
pandir nosso mercado. O artesana-
to, por exemplo, precisa ser tratado 
como negócio e não apenas como 
atividade lúdica, já que ele é muito 
rico e tem, inclusive, demanda in-
ternacional. Quero que as pessoas 
que trabalham com essa arte sejam 
treinadas por instituições como o 
Sebrae para aumentarem a sua vi-
são empreendedora”, diz.

Toinho, responsável pela cria-
ção da primeira galeria do interior 
do Estado, quer, se eleito, construir 
quatro cooperativas de capacitação 
e produção de artesanato – uma em 
cada zona da cidade – para estimu-
lar a economia criativa e movimen-
tar o dinheiro nos bairros.

“Natal tem muita gente desem-
pregada, precisando de renda. Essas 
pessoas podem fazer parte das co-
operativas e terem seu próprio di-
nheiro.  Precisamos parar de vender 
o turismo de Natal como, somente, 
sol e mar. Precisamos mostrar tam-
bém a nossa cultura”, analisa.

O candidato sugere, dessa for-
ma, uma parceria entre o setor cul-
tural e o setor turístico para criação 
de roteiros de viagens com apresen-
tações artísticas e culturais, “porque 
o setor de turismo tem dinheiro. 
Precisamos, então, migrar parte 
desses recursos para cultura, pois 
onde não há cultura, a violência vira 
espetáculo”.

Toinho, que levou a cultura poti-
guar para feiras em diversos países, 
como Itália e Alemanha, deseja que 
os natalenses também aproveitem 
o que a cidade produz, pois “nossos 
cidadãos precisam se orgulhar da 
arte e cultura feita em Natal”.

Para tanto, ele deseja revitalizar 
as esculturas que existem na capital, a 
exemplo da estátua de bronze de Au-
gusto Severo, na praça de nome ho-
mônimo, que foi inaugurada em 1913.

CUIDADO COM OS IDOSOS
Toinho Silveira tem diversas 

contribuições à população natalen-
se, entre elas, o tradicional jantar 
de Natal para 700 idosos. O evento 
gratuito, organizado pelo artista há 
19 anos, proporciona bu� et, doação 
de cestas básicas e muita alegria por 
meio de música ao vivo.

“O meu Natal é com os idosos. 
Eu amo e me sinto bem. Por isso, 
se eleito, eu vou lutar por cons-
truir Centros de Atendimento aos 
Idosos (CAI), em cada região de 
Natal, para que eles possam ter 

acesso gratuito e de qualidade à 
academia, pilates e pronto-socor-
ro”, a� rma.

Além disso, o candidato quer 
melhorar a acessibilidade para ido-
sos nas calçadas e no transporte 
público da capital, pois é “muito 
triste ver como essas pessoas, tão 
especiais e queridas, são tratadas 
dentro dos ônibus e paradas”.

CAUSA ANIMAL
Com sete gatos em casa, pássa-

ros e plantas, Toinho sabe quanto 
é caro criar pets. Para incentivar a 
adoção de animais domésticos e 
proporcionar melhores condições 
para eles e seus tutores, o candidato 
a vereador garante que a cobrança 
pela execução da lei referente ao 
hospital público veterinário será 
uma de suas prioridades.  

Toinho quer, também, moder-
nizar o veículo de trabalho dos car-
roceiros, substituindo os animais, 
que sofrem com os maus-tratos, por 
carroças movidas por bicicletas e 
triciclos. “Além de tirar os animais 
dessas situações de risco, podere-
mos utilizar a própria estrutura da 
carroça para fazer divulgações”, 
destaca ao citar o busdoor como 
exemplo a ser seguido neste caso.

Toinho Silveira, artista, colunista social e jornalista, diz que sua contribuição para a sociedade pode alcançar mais pessoas caso vença eleições

“Onde não há cultura, a violência 
vira espetáculo”, diz Toinho Silveira

CEDIDA

REPRODUÇÃO

Eu tenho muitas ideias 
e muitos sonhos como 
artista e produtor cultural. 
Como vereador, terei a 
oportunidade de concretizar 
tais desejos e beneficiar a 
população”

“
TOINHO SILVEIRA (PSB)
CANDIDATO A VEREADOR DE NATAL

ELEIÇÕES 2020

O Tribunal Regional Elei-
toral do Rio Grande do Norte 
(TRE-RN) negou a candidatura 
do ex-prefeito de Parnamirim 
Maurício Marques, que bus-
cava novamente o cargo de 
gestor do município. Por una-
nimidade dos votos, a Corte 
Eleitoral negou recurso de 
Marques, mantendo parcial-
mente a decisão da juíza da 
50ª Zona Eleitoral, Ana Cláudia 
Braga de Oliveira.

A decisão se deu em uma 
Ação de Impugnação ao Re-
gistro de Candidatura (AIRC) 
movida pelo Ministério Pú-
blico Eleitoral, que apontou a 
inelegibilidade de Marques por 
ele estar enquadrado na Lei 
Complementar 135/2010, a Lei 
da Ficha Limpa.

Em seu voto, a relatora, 
juíza eleitoral Adriana Maga-
lhães, destacou o artigo 1º, in-
ciso I, alínea g) na Lei da Ficha 
Limpa, que torna inelegível por 
oito anos “os que tiverem suas 
contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas 
rejeitadas por irregularidade 
insanável que con� gure ato 
doloso de improbidade admi-
nistrativa”.

A magistrada lembra, no 
voto, que no ano de 2015, o 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) julgou como irregulares 
as contas referentes aos exer-
cícios de 2000 e 2001, quando 
Marques era Diretor Adminis-
trativo da Companhia de Água 
e Esgotos do RN (Caern). O TCE 
reconheceu erros materiais na 
gestão do ex-Diretor que cau-
saram danos à empresa, entre 
eles a acumulação de prejuízo 
superior a R$ 158 milhões.

Além disso, em junho de 
2020, a Câmara Municipal de 
Parnamirim julgou irregulares 
as contas relativas ao exercício 
de 2014, quando Marques esta-
va no segundo mandato como 
prefeito do município.

JUSTIÇA BARRA 
CANDIDATURA DE 
MAURICIO MARQUES 
EM PARNAMIRIM

REPRODUÇÃO
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PIX I
O presidente do Banco Central, 

Roberto Campos Neto, disse ontem 
que a criação do Pix (novo meio de 
pagamento digital) não visa facilitar a 
eventual cobrança de um tributo sobre 
transações. A fala foi em entrevista 
à youtuber Nathalia Arcuri, no canal 
dela na internet.

PIX II
“A CPMF, se existir, vai ser um 

imposto sobre todas as operações 
� nanceiras. Vai incidir sobre outras 
transações que não são o Pix. Não faci-
lita nem atrapalha um imposto como 
esse”, a� rmou Campos Neto durante 
entrevista ao canal no YouTube do Me 
Poupe.

SIRENES PARA GUEDES
Sirenes normalmente são avisos 

de perigo. E algumas delas tocaram 
depois de o ministro Paulo Guedes 
(Economia) dizer que Jair Bolsonaro 
con� a nele. A cena inusitada ocorreu 
nesta quarta-feira 4 no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília. Guedes discursava 
durante cerimônia que comemorava 
as 100 milhões de poupanças digitais 
criadas pela Caixa em 2020.

HACKERS NO STJ I
O ministro da Justiça e Segurança 

ALEXVIANAALEX
Pública, André Mendonça, recebeu 
notícia-crime do presidente do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça), minis-
tro Humberto Martins, que solicitou 
a instauração de inquérito para 
investigar o ataque de hackers na rede 
de tecnologia da informação da Corte.

HACKERS NO STJ II
O ataque cibernético foi iden-

ti� cado no momento em que eram 
realizadas sessões de julgamento dos 
colegiados das 6 turmas. Segundo o 
presidente do STJ, ministro Humberto 
Martins, a Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação está tra-
balhando na recuperação dos sistemas 
dos serviços oferecidos pela Corte.

DELAÇÃO DE EIKE I
A ministra do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Rosa Weber homologou 
a delação premiada do empresário Eike 

Batista, que prevê a devolução de R$ 
800 milhões aos cofres públicos como 
compensação aos crimes confessados. 
Após ter solicitado à Procuradoria-
-Geral da República (PGR) que � zesse 
alterações nas cláusulas do acordo, 
Rosa Weber proferiu decisão nesta 
terça-feira dando seu aval ao acordo.

DELAÇÃO DE EIKE II
Com isso, a delação premiada de 

Eike Batista passa a ter valor jurídico 
e poderá ser usada para a abertura de 
novas investigações. No total, são 18 
anexos contendo relatos de diferentes 
fatos criminosos dos quais participou. 
O empresário cita repasses de propina 
a parlamentares federais, por isso 
o acordo teve que ser homologado 
junto ao STF. Parte das acusações será 
enviada para a Lava-Jato do Rio.

AUXÍLIO EMERGENCIAL I
O Senado Federal manteve o veto 

às alterações na Lei 13.998/20, san-

cionada em maio pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que fazia mudanças nas 
regras do auxílio emergencial. Foram 
45 votos a favor e 17 contra.

AUXÍLIO EMERGENCIAL II
Os itens que foram vetados 

previam: recebimento cumulativo de 
Bolsa Família e auxílio emergencial 
de R$ 600,00; recebimento do auxílio 
pelo pescador artesanal durante 
o período em que não receber o 
seguro-defeso; possibilidade de 
pai solteiro receber duas cotas do 
auxílio emergencial; e � xação do 
critério de meio salário mínimo para 
recebimento do BPC (Benefício de 
Prestação Continuada).

INDÚSTRIA I
A produção industrial brasileira 

emendou o quinto mês consecutivo de 
alta após tombo recorde causado pela 
pandemia de Covid-19 e eliminou as 
perdas do pior período da crise.

INDÚSTRIA II
O crescimento em setembro foi 

de 2,6% em comparação com o mês 
anterior, de acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística (IBGE).

INDÚSTRIA III
Nos cinco meses de recuperação, o 

setor compensou a perda de 27,1% en-
tre março e abril, quando a pandemia 
atingiu o país e levou ao fechamento 
de comércio, bares, restaurantes e 
shoppings, a � m de promover o isola-
mento social para conter o avanço do 
coronavírus.

POSSE DE KASSIO
Primeiro ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) indicado por 
Jair Bolsonaro, Kassio Nunes Marques, 
de 48 anos, toma posse nesta quinta-
-feira 5 com uma série de expectativas 
em torno de sua atuação em relação 
à Lava Jato. Ministros do Supremo 
dão como certa a ida de Kassio para a 
Segunda Turma da corte, responsável 
por julgar processos da operação. 
Caso isso se con� rme, caberá ao novo 
ministro dar votos decisivos na análise 
de recursos contra decisões da Lava 
Jato de instâncias inferiores e em 
processos que envolvem pessoas sem 
foro especial.

MARCOS OLIVEIRA / AGÊNCIA SENADO

Deputados e senadores apro-
varam, nesta quarta-feira 4, 
em sessão do Congresso Na-

cional, um projeto que retira R$ 1,4 
bilhão do Ministério da Educação 
do orçamento de 2020. A proposta, 
que envolve o remanejamento de re-
cursos de oito ministérios, libera um 
crédito de R$ 6,1 bilhões para investi-
mentos em infraestrutura e saúde.  

Com resistência e voto contrário 
da oposição, o presidente do Con-
gresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
disse ter recebido a garantia do go-
verno de que haveria a reposição do 
montante à Educação.  A proposta 
agora vai a sanção do presidente Jair 
Bolsonaro.

O relator da medida, senador 
Marcelo Castro (MDB-PI), disse que o 
projeto é importante para que obras 
tocadas pelo Ministério da Infraes-
trutura e do Desenvolvimento Regio-
nal não sejam paralisadas. Ele citou a 
conclusão de trechos da transposição 
do Rio São Francisco e a continuida-
de de obras de rodovias tocadas pelo 
Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit).

“Esse PLN (projeto) tem uma 
importância muito grande porque 
tem um valor muito expressivo, de 
pouco mais de R$ 6 bilhões. O gros-

so dos recursos estão destinados à 
Saúde, Infraestrurura e Desenvol-
vimento Regional. Foi um processo 
estudado e cuidadoso. Tem a � nali-
dade de não deixar obras importan-

tes, estruturantes, (paralisadas)”, 
disse Marcelo Castro.

O senador disse ainda que a pos-
sível paralisação de obras iria gerar 
“grandes danos à administração pú-

blica”. O deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP), então, pediu o cumprimento 
do acordo para que o Ministério da 
Educação não seja desfalcado. Ele 
também criticou a forma de alocação 

de recursos.
“Não tem a especi� cação das 

obras do Ministério do Desenvolvi-
mento, é genérico. E pior ainda: retira 
R$ 1,4 bilhão dos recursos da Educa-
ção, de institutos federais e de univer-
sidades. Nós � zemos um acordo com 
o senhor (Davi Alcolumbre) e o líder 
do governo de que esses recursos vão 
voltar (para a Educação) daqui a 15 
dias. Mas os senhores precisam cum-
prir a palavra”, discursou Zarattini.

O projeto também está retirando 
recursos do setor agropecuário e até 
à produção de combustível nuclear. 
Caso não seja cumprido o acordo, 
a educação básica será a área mais 
afetada, com perda superior a R$ 1 
bilhão. O apoio ao desenvolvimento 
do setor perderia R$ 707 milhões; a 
produção, a aquisição e a distribuição 
de livros e materiais didáticos e peda-
gógicos, R$ 298 milhões. A educação 
pro� ssional e tecnológica também 
perderia mais de R$ 200 milhões. Ou-
tras perdas da educação incluem cor-
tes nos orçamentos de universidades 
e institutos federais.

Durante a tramitação, o projeto 
recebeu 214 emendas de parlamen-
tares. O relator, entretanto, rejeitou 
todas as tentativas de se modi� car o 
texto.

Congresso aprova tirar R$ 1,4 bi da 
Educação para obras de infraestrutura
ORÇAMENTO  | Com resistência e voto contrário da oposição, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse ter recebido a garantia do governo de que haveria a reposição 
do montante à Educação.  Proposta agora vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Relator disse ainda que a possível paralisação de obras iria gerar “grandes danos à administração”

Relator da medida, senador Marcelo Castro (MDB-PI), disse que o projeto é importante para que obras tocadas não sejam paralisadas
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@sergiobpinheiro

ACESSE O SITE E 
CONHEÇA NOSSAS PROPOSTAS:
SERGIOPINHEIRONATAL.COM.BR

NOSSAS PROPOSTAS
ESTÃO DIVIDIDAS POR EIXOS PARA 
FACILITAR O ACOMPANHAMENTO DA 
SOCIEDADE

CONAB PRESSIONA PARA 
DEMITIR SERVIDORES IDOSOS

PELEGADA TENTA CRIAR 
PENDURICALHO “AUXÍLIO-SOLIDÃO”

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

NÃO COLOU
O presidente do Congresso, 

Davi Alcolumbre, “cozinhou” por 
três meses a votação da derrubada 
do veto à desoneração da folha de 
pagamentos de 17 setores. E ainda 
tentou “faturar” o acordo pela 
derrubada.

PROTAGONISTA
O líder do governo no 

Congresso, senador Eduardo Gomes 
(MDB-TO), em nome do Palácio do 
Planalto, comandou as negociações 
para viabilizar a derrubada do veto 
presidencial à desoneração da folha.

VITÓRIA FAKE
O deputado petista Paulo 

Teixeira (SP) contou como vitória 
da oposição brasileira a derrubada 
do veto à extensão da desoneração 
em folha. Fake news. Tudo 
aconteceu por iniciativa e ajuda do 
governo.

MANOBRA MALANDRA
As eleições americanas 

retiraram atenção outra derrota 
de Lula, corrupto transitado em 
julgado. Ele queria protelar sua 
condenação no caso do tríplex 

alegando que a sessão do STJ foi por 
videoconferência. Malandro.

SOCORRO, POLÍCIA
Merece virar caso de polícia o 

assédio agressivo de motoristas de 
aplicativos, avulsos e taxistas no 
desembarque do Aeroporto Santos 
Dumont, no Rio. Até para apurar a 
omissão da Infraero.

FOI UMA VERGONHA
Ex-presidente da OAB de 

Alagoas e da Associação Nacional 
dos Procuradores de Estado, Omar 
Coêlho reagiu à tortura contra a 
in� uenciadora digital Mariana 
Ferrer, vítima de estupro, em 
audiência judicial de Florianópolis: 
“� quei envergonhado, na verdade 
indignado”.

PESO E BALANÇA
As empresas donas das redes 

sociais e dos veículos de imprensa 
proibiram Donald Trump de falar 
que venceu, antes de a eleição 
acabar, sob ameaça de censura. 
Joe Biden, fez pronunciamento 
o� cial sobre como “ganhou, mas 
não ganhou ainda”, sem qualquer 
repreensão.

Incansável na criação de truques que tornam mais caro o emprego 
no Brasil, um sindicato tentou emplacar na Justiça do Trabalho, em 
Minas e Espírito Santo, mais um penduricalho para se juntar no 
anedotário nacional ao “auxílio-babá”, o “auxílio-peru”: pretendia 
a criação de um “auxílio-solidão”. A ideia da pelegada era garantir 
o pagamento de adicional de 18% do salário para maquinistas 
ferroviários.

PRECEDENTE ESPERTO
O “auxílio-solidão” foi 

invenção de um sindicato que 
atua em empresas ferroviárias. 
A ideia era criar precedente a ser 
adotado em todo o País.

EMPREGO MAIS DIFÍCIL
Se a moda pega, o “auxílio-

solidão” tornaria mais caro 

empregar sentinelas, vigilantes, 
motoristas pro� ssionais, 
porteiros etc.

VÍTIMAS SÃO PRIORIDADE
A ação foi movida contra 

a Vale, empresa que deveria 
ser obrigada a indenizar 
decentemente suas vítimas, e 
não penduricalhos malandros.

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Guilherme 
Soria Bastos Filho, decidiu demitir 63 funcionários com mais de 75 anos 
e que recebem aposentadoria do INSS. Apesar de não haver qualquer 

justificativa para extinguir contratos de trabalho, ele se apoiou na regra da 
aposentadoria compulsória de servidores e deixou explícita a crueldade já no 
primeiro item da sua resolução, ao avisar que não haverá pagamento de multas 
rescisórias como 40% do FGTS e aviso prévio. A resolução mantém empregados 
apenas quem tem mais de 75 anos e não têm o mínimo de contribuição. 
Assim que atingirem, é olho da rua. Juristas explicam que uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade abordou o tema e não pagar as verbas só vale para 
aposentadorias espontâneas. Ao equiparar funcionários da Conab a servidores, 
Bastos culpa a reforma da Previdência, mas ignora proibição legal de demissões 
durante eleição. O empregado tem 15 dias para se apresentar para demissão e 
os futuros aposentados serão demitidos assim que o INSS conceder o benefício.

“RACHADINHAS” | Promotoria acusa o filho do presidente Jair Bolsonaro de peculato, lavagem de dinheiro, 
organização criminosa e apropriação indébita por atos de quando ele era deputado pelo Rio de Janeiro

O senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ) se manifestou 
nesta quarta-feira 4 sobre a 

denúncia do Ministério Público do Rio 
contra ele, Fabrício Queiroz e outros 15 
ex-assessores.

A promotoria acusa o � lho do pre-
sidente Jair Bolsonaro de peculato, la-
vagem de dinheiro, organização crimi-
nosa e apropriação indébita no âmbito 
das “rachadinhas” que teria praticado 
quando era deputado estadual.

“A denúncia já era esperada, mas 
não se sustenta. Dentre vícios proces-
suais e erros de narrativa e matemáti-
cos, a tese acusatória forjada contra o 
Senador Bolsonaro se mostra inviável, 
porque desprovida de qualquer indício 
de prova”, alegou, em nota, a defesa.

“Não passa de uma crônica maca-
bra e mal engendrada. Acreditamos 
que sequer será recebida pelo Órgão 
Especial.”

Os advogados a� rmaram ainda 
que “todos os defeitos de forma e de 
fundo” da denúncia serão pontuados 
na formalização da defesa.

Caso a Justiça aceite a denúncia, o 
� lho de Jair Bolsonaro e seus ex-asses-
sores virarão réus. A promotoria ajui-
zou a denúncia no dia 19 de outubro, 
mas, como o desembargador relator 
estava de férias, a peça só chegou a ele 
nesta terça-feira 3.

Na denúncia apresentada à Justiça, o 
Ministério Público amarra uma série de 
informações que já haviam sido ofereci-
das ao longo da investigação. Tudo gira 
em torno de Flávio Bolsonaro ter suposta-
mente se apropriado do dinheiro público 
da remuneração de seus assessores e, de-
pois, praticado a lavagem desses recursos 
por meio da organização criminosa. Quei-
roz seria o operador do esquema.

EX-ASSESSORA ADMITE
Uma ex-assessora de Flávio confes-

sou ao Ministério Público ter devolvido 
a maior parte de seu salário para Fabrí-
cio Queiroz. Em depoimento revelado 
pelo jornal O Globo, Luiza Souza Paes 
disse que repassou cerca de R$ 160 mil a 
Fabrício Queiroz em depósitos e dinhei-
ro em espécie. Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)

Após denúncia, Flávio diz que
MP montou “crônica macabra”

CONTRA BOLSONARO

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) encerrou a fase de 
procura por provas em uma 
das ações judiciais que pedem 
a cassação da chapa do presi-
dente Jair Bolsonaro e do vice, 
Hamilton Mourão, por suspeita 
de abuso de poder econômico 
no envio em massa de mensa-
gens de WhatsApp durante as 
eleições de 2018.

A informação está numa 
decisão desta quarta-feira 4 
do novo relator do caso no 
tribunal, o corregedor Luis Fe-
lipe Salomão, em uma ação do 
PDT. No despacho, o ministro 
nega pedido do partido para 
obter informações do WhatsA-
pp sobre empresas suspeitas de 
disparar mensagens.

“O WhatsApp não mais pos-
sui as informações pleiteadas, 
razão pela qual deixou de fazer 
tal indicação individualizada em 
sua manifestação”, disse o corre-
gedor do TSE na decisão.

Em outro trecho, Salomão 
a� rmou: “Penso que nenhum 
proveito traria ao processo a 
renovação de requisição de in-
formações solicitadas pela re-
querente, porquanto já foram 
esclarecidas”.

TSE ENCERRA COLETA 
DE PROVAS EM AÇÃO 
SOBRE DISPAROS EM 
MASSA EM 2018

EDILSON RODRIGUES / SENADO
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O Congresso Nacional derrubou o 
veto do governo federal que im-
pedia a prorrogação por um ano 

da desoneração da folha de pagamento 
de 17 setores. Em vez de deixar de valer 
no fim deste ano, o benefício será esten-
dido também em 2021.

Foram 64 votos contra 2 no Senado. 
A sessão não foi comandada pelo pre-
sidente do Congresso, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), mas pelo líder do governo, 
senador Eduardo Gomes (MDB-TO). 
Antes, os deputados votaram pela der-
rubada por 430 a 33.

Na terça-feira 3, em reunião com 
líderes de bancadas do Congresso, o 
governo desistiu de defender a manu-
tenção do veto e abriu caminho para a 
sessão ser realizada. Antes, tentava evi-
tar a votação para ganhar tempo.

O líder do governo do Congresso, 
Eduardo Gomes (MDB-TO), que con-
duziu o acordo, afirmou em plenário 

durante a sessão dos deputados que a 
decisão de abrir mão do veto da deso-
neração foi difícil porque o Executivo 
avalia que está criando despesas sem 
apontar uma receita, o que é proibido.

“Mas, no entendimento que o Con-
gresso Nacional faz da necessidade de 
que nenhuma correção pode ser me-
lhor neste momento do que, em vés-
pera de fim, em fim de exercício fiscal, 
colocarmos 6 milhões de pessoas na 
possibilidade do desemprego”, disse.

A desoneração ganhou um ano a 
mais de vigência por causa de trecho 
incluído pelos congressistas na MP 
(medida provisória) 936 de 2020. Tra-
ta-se do texto que permitiu redução de 
salários e jornada durante a pandemia. 
À época, em julho, governo não aceitou.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, é favorável à desoneração, mas 
de todos os setores. Defende que seja 
criado um imposto sobre transações 

digitais para bancar a renúncia fiscal. 
O tributo lembra aos congressistas a 
antiga CPMF, e tem poucas chances de 

prosperar atualmente.
O Executivo pode vetar trechos ou 

a totalidade de projetos aprovados pelo 

Legislativo. O Congresso, porém, pode 
não aceitar. Para isso precisa do voto de 
mais da metade dos deputados e dos 
senadores. O processo costuma causar 
atritos entre os dois poderes.

As empresas beneficiadas pela 
desoneração podem escolher pagar 
um percentual que varia de 1% a 
4,5% de sua receita bruta como con-
tribuição previdenciária, em vez de 
calcular o valor sobre 20% da folha de 
salários. Com isso, podem diminuir a 
carga tributária.

O governo abriu mão de receber 
R$ 118,3 bilhões em 8 anos de desone-
ração da folha de pagamentos. O valor 
equivale a praticamente a metade do 
que o governo desembolsou com o 
programa Bolsa Família no período 
(R$ 235,7 bilhões).

Em 2019 o governo deixou de ar-
recadar R$ 9,8 bilhões por causa das 
desonerações.

Congresso derruba veto e prorroga 
desoneração na folha por um ano
ECONOMIA | Governo desistiu de defender a manutenção do veto e abriu caminho para a sessão ser realizada. Antes, tentava evitar a votação para ganhar tempo. Governo abriu mão 
de receber R$ 118,3 bilhões em 8 anos de desoneração da folha de pagamentos. Valor equivale a praticamente a metade do que o governo desembolsou com o “Bolsa Família”

Sessão do Congresso Nacional discutiu ontem vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos

O ministro Edson Fachin, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
negou um pedido de liminar do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
para suspender o andamento da aná-
lise do caso do triplex do Guarujá (SP) 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A defesa pedia a suspensão en-
quanto o Supremo não julgasse um ha-
beas corpus que questiona a validade 
de uma sessão da Quinta Turma do STJ 
por ter ocorrido virtualmente.

No recurso, a defesa do ex-presi-
dente afirma que, desde que o caso 
chegou ao STJ, há dois anos, não fo-
ram realizadas sessões presenciais, o 
que provocaria “prejuízo irremediável 
sob a ótica do contraditório e da am-
pla defesa”.

Em seguida, alega que a sessão da 
Quinta Turma questionada ocorreu 
sem a presença do advogado Cristiano 
Zanin, que lidera a defesa do ex-presi-
dente, apesar de Zanin ter informado 
ao tribunal que não poderia participar 
do julgamento, uma vez que estaria em 
outro compromisso relativo a ações 
penais contra Lula.

Além disso, a defesa cita que outro 
recurso, protocolado no Supremo, que 
questiona a parcialidade do ex-juiz 
Sergio Moro, caso seja acolhido, “pode 
levar à anulação de todos os processos” 
envolvendo Lula.

Na decisão, assinada na terça-feira, 
Fachin afirma que liminar em habeas 

corpus “constitui medida excepcional” 
que “somente se impõe quando a situa-
ção demonstrada nos autos representa 
manifesto constrangimento ilegal, o 
que, nesta sede de cognição, não se 
confirma”.

O ministro afirma também que re-
soluções do STJ permitem que sessões 
ocorram virtualmente até o fim deste 
ano, devido à pandemia do novo coro-
navírus. Ele diz ainda que não vê “ile-
galidade ou abusividade” em continuar 

o julgamento dos casos no STJ, apesar 
de o habeas corpus no Supremo que 
questiona a suspeição de Moro ainda 
não ter sido julgado.

No caso em questão, o ex-presiden-
te foi condenado pelos crimes de cor-
rupção passiva e lavagem de dinheiro. 
Em abril de 2019, a Quinta Turma 
manteve a condenação, mas reduziu 
a pena de 12 anos e 1 mês para 8 anos 
e 10 meses de prisão. Lula nega ter co-
metido os crimes.

Ex-presidente Lula foi condenado no caso a 8 anos e 10 meses de prisão e recorre em liberdade

Fachin nega pedido para suspender 
julgamento do caso do triplex no STJ

LAVA JATO

RICARDO STUCKERT
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O candidato do PSL a prefeito 
de Natal, Delegado Leocádio, 
disse nesta quarta-feira 4 que 

a principal meta de sua gestão será 
acabar com a corrupção. De acordo 
com ele, com menos desvios de re-
cursos públicos, será possível obter 
mais dinheiro para realizar investi-
mentos em diversas áreas da cidade, 
especialmente nos serviços básicos.

“Tem que acabar e combater a 
corrupção. Na hora que estanca a 
corrupção, sobra dinheiro para os 
investimentos, principalmente os 
mais básicos, como manter a cidade 
limpa, iluminada e segura”, destacou 
Leocádio durante participação na sé-
rie de entrevistas do Agora RN com 
os candidatos à Prefeitura do Natal.

Leocádio afirmou que, se for 
eleito, vai fortalecer os mecanismos 
de controle interno da prefeitura e 
que vai firmar parcerias com órgãos 
externos para intensificar a fiscaliza-
ção sobre atos da gestão municipal. 
Ele ressaltou, ainda, que vai dar mais 
transparência à administração pú-
blica, disponibilizando na internet 
informações sobre compras públicas.

“Até minhas reuniões de secre-
tariado vamos transmitir através 
de live, para que a população tenha 
transparência total no que está acon-
tecendo na prefeitura, sobretudo nos 
recursos e como eles estão sendo em-
pregados”, frisou.

Com o combate à corrupção, Le-
ocádio disse que irá resolver proble-
mas como o das contas da Previdên-
cia Municipal, que registram déficit 
mensal de cerca de R$ 15 milhões, 
segundo dados da própria prefeitura.

O candidato do PSL defendeu 
ainda que Natal deve acabar com o 
que chamou de “ditadura de famí-
lias”, ao referir-se a políticos ligados 
a famílias tradicionais que foram elei-
tos prefeitos nos últimos anos ou que 
apoiaram administrações, como a 
atual, do prefeito Álvaro Dias (PSDB), 
que é candidato à reeleição.

EMPREGO
Delegado Leocádio declarou que, 

para estimular a geração de empre-
go e renda na cidade, vai autorizar a 
concessão de incentivos para as em-
presas, como a redução de impostos. 
“A prefeitura tem que ser um facilita-
dor”, salientou.

Mas ponderou: “Faremos redução 
de impostos e taxas, desde que acon-
teça a contrapartida. A prefeitura não 
vai dar mole sem ter a contrapartida”.

Nesse ponto, Leocádio também 
defende a diminuição na burocracia 
que envolve a concessão de alvarás 
e agilidade na discussão em torno da 
atualização do Plano Diretor. A revi-
são da lei impulsionaria, segundo o 
candidato, a construção civil, um dos 

setores que mais empregam em todo 
o País.

O candidato relatou também que 
pretende abrir cerca de 800 postos 
de trabalho na prefeitura, a partir da 
demissão de ocupantes de cargos 
comissionados que, segundo ele, são 
indicados por políticos que apoiam 
Álvaro Dias. Essa medida, segundo 
Leocádio, também ajudará no com-
bate à corrupção.

“Vamos moralizar o serviço pú-
blico. Cargo comissionado existe na 
prefeitura, apenas ele é ocupado por 
pessoas que muitas vezes nem vão 
trabalhar. Esses cargos vão ser ocupa-
dos de forma técnica e democrática”, 
enfatizou.

Na área do emprego, o candidato 
também falou em dar mais incen-
tivos para o turismo. Isso será feito, 
segundo ele, com a melhoria na infra-
estrutura das praias e na segurança 
pública. “O destino tem que ser tran-
quilo”, disse ele.

SEGURANÇA
Leocádio acrescentou que dedi-

cará especial atenção à segurança 
pública. Delegado aposentado da Po-
lícia Civil do Rio Grande do Norte, o 
candidato do PSL prometeu elaborar 
um Plano Municipal de Segurança 
Pública, focando em ações preventi-
vas e repressivas.

O candidato disse também que 
vai mudar o perfil da Guarda Munici-
pal, apesar de suas atribuições serem 
definidas por lei.

“Vai deixar de ser uma guarda 

patrimonial. Eu vou tirar a Guarda 
Municipal dos ‘próprios municipais’, 
que serão cobertos por segurança 
eletrônica, como é feito na iniciativa 
privada. Qual o maior patrimônio do 
município? São os munícipes, as pes-
soas. Vou colocar a Guarda nas ruas, 
e quem vai comandar isso é o prefei-
to”, declarou.

Leocádio destacou que uma das 
primeiras providências de sua even-
tual gestão será determinar a reali-
zação de um concurso público para a 
Guarda Municipal, para dobrar o efe-
tivo da corporação. “A gente tem um 
déficit na Polícia Militar e na Polícia 
Civil também. Falta efetivo, pessoas. 
É inadmissível que não tenhamos 
uma guarda para fazer esse valor 
agregado na cidade – que, voltando a 

ser segurança, vai voltar a geração de 
emprego e renda através do turismo”, 
argumentou.

ASSISTÊNCIA
Apesar de o plano de governo 

apresentado por Leocádio à Justiça 
Eleitoral ter a previsão de um progra-
ma de transferência de renda, o can-
didato do PSL disse que descarta o 
pagamento de alguma espécie de be-
nefício de renda mínima, como tem 
proposto alguns adversários dele.

Ele disse que, na área da assistên-
cia, o foco da sua gestão será capaci-
tar as pessoas em situação de vulne-
rabilidade social para o mercado de 
trabalho. Mas, de forma imediata, ele 
disse que a prefeitura prestará assis-
tência distribuindo alimentos para os 
mais necessitados.

“Eu me preocupo com a fome. 
Só quem sabe o que é fome é quem 
está passando. Com o auxílio emer-
gencial, o Brasil descobriu a legião 
de invisíveis que temos. São pesso-
as que ninguém sabia e que estão 
passando fome. Vamos ter essa ver-
tente, mas com muita responsabili-
dade”, declarou.

Mais uma vez, o candidato de-
clarou que, “acabando a corrupção, 
sobra dinheiro” – desta vez, para in-
vestir em assistência. A transferência 
de renda que está no programa de 
governo, ele diz, será feita de “forma 
indireta”.

Leocádio afirmou que, para os 
mais necessitados, ele determinará 
a distribuição de pães e sopas, mas 

que, em um segundo momento, é 
preciso capacitar essas pessoas para 
o trabalho.

“Num primeiro momento, você 
dá um prato de sopa. Num segundo 
momento, cobertor. Mas, num ter-
ceiro momento, tem que profissiona-
lizar aquela pessoa, tentar inserir de 
novo aquela pessoa no mercado de 
trabalho. São vários ciclos. Assistên-
cia tem que ser assim, preparando. 
Num primeiro momento tem que dar 
o peixe, mas depois ensinar ela a pes-
car”, complementou.

SAÚDE
Na área da saúde, o candidato 

defendeu a modernização do atendi-
mento através do uso da tecnologia. 
Ele disse que sua gestão vai focar na 
implantação de mecanismos com o 
prontuário eletrônico e a telemedici-
na.

Além disso, ele falou que hoje a 
prefeitura gasta mal na saúde e que 
as unidades básicas de saúde estão 
mal distribuídas. Ele também afir-
mou que planeja amplias as equipes 
hoje existentes – que são cerca de 
130, quando as entidades médicas 
afirmam que o ideal seria pelo menos 
200.

CARNAVAL
O candidato disse que, se for elei-

to, fará um estudo para definir se a 
prefeitura promoverá ou não Carna-
val em 2021. Ele declarou que, caso 
haja uma segunda onda de infecções 
pela Covid-19, é preciso “pensar mui-
to mais na vida das pessoas”. “Seria 
irresponsável dizer se vou fazer ou 
não fazer. Eu não sou irresponsável”, 
destacou.

Ele também afirmou que, em sua 
gestão, a festa de Carnaval custará 
menos do que custou nos últimos 
anos, durante a gestão de Álvaro Dias. 
Ele, no entanto, não apresentou pro-
jeção de valores.

SÉRIE DE ENTREVISTAS
Delegado Leocádio foi o 7º entre-

vistado da série que o Agora RN tem 
promovido com todos os candidatos 
à Prefeitura do Natal.

Os primeiros convidados foram 
Carlos Alberto (PV), Álvaro Dias 
(PSDB), Hermano Morais (PSB), 
Fernando Freitas (PCdoB), Senador 
Jean (PT) e Afrânio Miranda (Po-
demos). Todas as entrevistas estão 
disponíveis nas páginas do jornal 
no Facebook, YouTube e Instagram 
(IGTV).

Nesta quinta-feira 5, dando con-
tinuidade à série, a convidada será a 
candidata Rosália Fernandes (PSTU). 
A entrevista será transmitida ao vivo, 
a partir das 18h, em todas as redes 
sociais do Agora RN.

“Na hora que estanca a corrupção, 
sobra dinheiro”, afirma Leocádio
ELEIÇÕES 2020 | Candidato do PSL a prefeito de Natal participou de série de entrevistas do Agora RN e disse que vai priorizar combate à corrupção se for eleito. Ele declarou
que vai fortalecer os mecanismos de controle interno da prefeitura e que vai firmar parcerias com órgãos externos para intensificar a fiscalização sobre atos da gestão municipal

Delegado Leocádio, candidato do PSL a prefeito de Natal, participou nesta quarta-feira 4 de série de entrevistas do Agora RN nas eleições 2020

Até minhas reuniões 
de secretariado vamos 
transmitir através de live, 
para que a população 
tenha transparência total no 
que está acontecendo na 
prefeitura”

“
DELEGADO LEOCÁDIO (PSL)
CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL
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SAÚDE

A campanha de vacinação 
contra a poliomielite e multi-
vacinação foi prorrogada até o 
próximo dia 30 de novembro 
nas unidades básicas de saúde 
(UBS) de Natal. Apenas 34,64% 
da meta estabelecida pelo 
Ministério da Saúde contra a 
polio foi imunizada na capital 
potiguar. 

Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, 15.033 do total de 
43.106 crianças de 1 a menores 
de 5 anos. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) fez um 
apelo para que os pais levem os 
filhos para preveni-los da doen-
ça através da imunização.

O objetivo da campanha é 
imunizar crianças contra pólio, 
além de atualizar a carteira va-
cinal dos menores de 15 anos. 
“Essa campanha tem foco na 
Poliomielite, mas também é 
uma atualização vacinal, onde 
estarão disponíveis todas as va-
cinas para menores de 15 anos. 
O profissional de saúde irá con-
ferir a caderneta de vacinação e, 
caso alguma vacina disponível 
não esteja em dia, será minis-
trada naquele momento”, disse 
a diretora do Departamento de 
Vigilância em Saúde de Natal, 
Juliana Araújo.

Natal dispõe de 60 salas de 
vacinação, cada uma com ho-
rário específico. A SMS destaca 
que é importante que, antes de 
ir ao posto, a família se certifi-
que do horário de vacinação do 
mesmo. Para saber o horário, 
basta ligar para o Distrito Sani-
tário da região em que reside. 
Confira abaixo:

Distrito Oeste: Rua Rubens Mariz, 
10. Nossa Senhora de Nazaré 

Distrito Norte 2: Av. Florianópolis, 
05. Santa Catarina

Distrito Leste: Praça Augusto 
Severo, 281. Ribeira 

MENOS DE 35% DAS 
CRIANÇAS DE NATAL 
FORAM VACINADAS 
CONTRA POLIOMIELITE 

DIVULGAÇÃO

O sonho de conquistar uma vaga 
em universidade pública ainda 
é distante para milhares de 

brasileiros, principalmente os que não 
conseguem obter as condições neces-
sárias de preparação para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Foi 
para tentar mudar essa realidade que 
surgiu a rede de cursinhos Emancipa, 
um movimento social de educação 
popular que, desde 2007, organiza cur-
sinhos populares pré-universitários 
para atender à demanda represada 
dos estudantes de escolas públicas pe-
lo acesso ao ensino superior. 

O cursinho já conta com cerca de 
70 unidades em oito estados do País. 
São quatro unidades só no Rio Grande 
do Norte. Em Natal, o Emancipa é co-
ordenado por Tati Ribeiro, que disputa 
pelo PSOL uma vaga na Câmara Mu-
nicipal e tem na luta por melhorias na 
educação pública uma de suas princi-
pais bandeiras de campanha. 

O cursinho sobrevive da dispo-
sição de educadores voluntários em 
transformar vidas. Os alunos não 
pagam nada para as aulas. Muitas 
histórias são transformadas a partir 
das aulas do cursinho, uma delas é a 
de Vivian Mikaelly da Silva Pereira, 
20, que frequentou as aulas em 2018, 
e em 2019 conseguiu acessar a univer-
sidade. Hoje, ela atua como voluntária 

dando aulas de história na rede.  Só em 
Natal, o cursinho já atendeu  cerca de 
2000 alunos. 

“Eu acho que a rede Emancipa é 
importante porque, de certa forma, 
minimiza essa lacuna que a gente 
tem para ingressar na universidade, 
infelizmente a gente sabe que a edu-
cação ainda não é igualitária. Então 
esse espaço do Emancipa é importan-
te não só para a educação, também é 
importante para a formação do aluno, 
não oferecemos só aulas, a gente tem 
outros espaços de discussão”, afirma 

Vivian Mikaelly. 
A estudante revela acreditar que 

esse é o diferencial do Emancipa. 
“Quando eu era aluna a gente fazia 
vaquinha para ajudar na passagem do 
colega, no almoço, a rede Emancipa é 
muito mais que um cursinho, aqui a 
gente se ajuda como uma grande famí-
lia [...] a relação de Tati com os alunos é 
incrível, a forma como ela fala dos alu-
nos, acredito que se todo profissional 
da educação fosse 10% como a Tati a 
gente estaria muito bem encaminha-
dos”, destaca. 

Durante a pandemia, sem aulas 
presenciais, o cursinho precisou se 
reinventar. Tati e os professores da 
rede passaram a construir conteúdo 
para aulas à distância em plataformas 
como whatsapp. 

O principal foco era não deixar cair 
o rendimento dos alunos, e estimulá-
-los a continuar a preparação para o 
Enem, mesmo com o ensino público 
regular fechado. Um dos desafios foi 
fazer os alunos acessarem o conteúdo, 
mesmo com pouco acesso à internet, 
o que fez Tati também levar esse deba-
te para dentro de suas propostas para 
a Câmara Municipal. 

“Nosso papel na rede Emancipa é 
democratizar o acesso à educação, em 
todos os níveis. A pandemia é um de-
safio, principalmente porque lidamos 

com estudantes que têm dificuldade 
de acessar a internet. Fica claro tam-
bém que a gestão municipal precisa 
olhar mais para essa área. Na Câmara, 
vamos brigar pela universalização do 
acesso à internet banda larga em Na-
tal”, afirma Tati. 

Uma das metas da candidatura 
também é fazer com o que o cursinho 
popular chegue a mais regiões e perife-
rias de Natal. 

Além disso, Tati quer a inclusão 
no currículo escolar municipal de 
conteúdos que tratem das raízes ne-
gras e indígenas brasileiras. Inclusive, 
por ter um histórico de participação 
em movimentos de negros e negras, a 
candidata quer fazer formações com 
professores da rede pública sobre o as-
sunto, aos moldes do que já acontece 
no Emancipa.  

“Acredito que meu papel na Câ-
mara é de ampliar o acesso de todos 
os espaços que os jovens negros não 
estejam representados. Quero mais 
negros na Câmara, nas universidades, 
como juizes em tribunais e como mé-
dicos em hospitais. O melhor caminho 
para isso é a educação pública e po-
pular. Quero ampliar nosso trabalho 
no Emancipa, e da tribuna da Câmara 
Municipal de Natal lutar por melho-
rias na educação pública de Natal”, 
completa a candidata do PSOL.

Tati Ribeiro propõe ampliar 
acesso à educação superior
ELEIÇÕES 2020 | Candidata do PSOL à Câmara Municipal de Natal, Tati Ribeiro defende políticas públicas para fortalecer acesso de moradores de 
áreas periféricas da capital potiguar ao ensino superior. Um das metas da candidatura é  levar cursinho popular para todas as regiões da cidade

Tati Ribeiro coordena cursinho pré-vestibular popular em Natal e vai disputar vaga na Câmara Municipal pelo PSOL. Ela diz que a luta por melhorias na educação é uma bandeira da campanha

Acredito que meu papel 
na Câmara é de ampliar o 
acesso de todos os espaços 
que os jovens negros não 
estejam representados. 
Quero mais negros na 
Câmara, nas universidades, 
como juizes em tribunais”

“
TATI RIBEIRO
CANDIDATA À CÂMARA PELO PSOL
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As buscas continuam e a pergun-
ta segue sem resposta: Onde es-
tá José Carlos? O garoto, que só 

tem 8 anos, saiu de casa, na Zona Nor-
te de Natal, para levar suco a irmãos 
que trabalhavam pedindo dinheiro em 
um semáforo, e não voltou mais. Isso 
aconteceu no dia 21 de outubro. Desde 
então, familiares e amigos procuram 
pelo menino. 

Nesta quarta-feira 4, também 
participaram das buscas – que foram 
realizadas em uma área de mata e ter-
ra – policiais civis, cães farejadores e 
até bombeiros da Paraíba. Os animais 
são treinados em resgate de corpos em 
locais de difícil acesso. 

Quem não lembra da barragem 
que estourou na cidade mineira de 

Brumadinho em janeiro de 2019? Pois 
bem, um dos quatro cães que ajuda-
ram a procurar por José Carlos tam-
bém participou das ações de resgate 
de mortos e sobreviventes da tragédia. 
Foram 270 pessoas mortas. Onze con-
tinuam desaparecidas e seus corpos 
ainda são procurados até hoje. 

Segundo o major Edson Ferraz, do 
Corpo de Bombeiros da Paraíba, os 
cães farejadores que participam das 
ações em Natal são especializados em 
busca de cadáveres. Alguns, são espe-
cialistas em odores específicos, como 
o de corpos em decomposição, por 
exemplo. 

Ainda de acordo com o militar, 
uma calça do menino foi apresentada 
aos cachorros para que eles pudessem 

sentir o cheiro e rastrear o percurso 
realizado por José Carlos. O ponto de 
partida foi o local onde o menino foi 
visto pela última vez, pela mãe, antes 
de desaparecer.

Ao Agora RN, a dona de casa Oze-
nilda das Dores da Silva, de 36 anos, 
contou que os cães sentiram o cheiro 

do seu filho perto de um cajueiro, pró-
ximo da casa dela, mas de lá não sen-
tiram mais os rastros do menino. “Aí, 
pode ser que um carro tenha passado 
por lá e levado ele”, disse a mãe. 

Além de José Carlos, dona Ozenil-
da tem mais oito filhos.

DESAPARECIMENTO E INVESTIGAÇÃO
De acordo com as investigações, 

no dia em que desapareceu, a criança 
saiu de casa para levar um suco para 
os irmãos que estavam pedindo di-
nheiro em um semáforo na avenida 
Moema Tinoco. Foi este o ponto de 
partida para os cães. Além disso, os 
cachorros indicaram um local por 
onde o menino teria passado, e isso 
serviu para os policiais civis coletarem 

imagens de câmeras de segurança. As 
buscas foram encerradas ao escurecer, 
mas devem continuar nos próximos 
dias, sempre nos horários menos 
quentes, para garantir o conforto dos 
animais atuantes nas buscas. Delega-
do do Núcleo de Investigação sobre 
Desaparecidos na Divisão de Homicí-
dios e Proteção à Pessoa, Cláudio Hen-
rique disse que todas as possibilidades 
estão sendo checadas para evitar que 
qualquer fato escape. Além disso, ele 
ressaltou que a equipe da DHPP con-
tinuará seguindo todas as pistas que 
chegarem até obterem uma resposta 
sobre o caso.  A Polícia Civil solicita 
que a população continue enviando 
informações, de forma anônima, atra-
vés do Disque Denúncia 181.

SUMIÇO | Garoto, que só tem 8 anos, saiu de casa, na Zona Norte de Natal, para levar suco a irmãos que 
trabalhavam pedindo dinheiro em um semáforo, e não voltou mais. Isso aconteceu no dia 21 de outubro. 
Policiais civis, cães farejadores e até bombeiros da Paraíba participaram de buscas nesta quarta-feira 4

Família, bombeiros e 
polícia querem saber: 
Onde está José Carlos?

APREENSÃO
Familiares de José Carlos buscam 
pela criança desaparecida

Ação que envolveu Polícia Civil e Bombeiros também procurou pistas sobre o sumiço da criança

José Carlos tem apenas 8 anos de idade

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O candidato do Partido Demo-
crata à presidência dos Estados 
Unidos, Joe Biden, traz em sua 

trajetória política uma breve passagem 
por Natal. Em 2014, durante a Copa do 
Mundo do Brasil, o então vice-presi-
dente do governo Barack Obama (2009-
2017) acompanhou a estreia da seleção 
americana no torneio de futebol. 

A visita em terras potiguares du-
rou pouco tempo. Foram pouco mais 
de quatro horas de atividades. Ele veio 
acompanhado da neta, Naomi Biden. 

Em 18 de junho de 2014, o avião da 
comitiva do governo americano pou-
sou pontualmente às 17h na Base Aérea 
de Natal, em Parnamirim. Por volta das 
18h30, sob forte esquema de segurança, 
que contou com integrantes do serviço 
secreto americano, Joe Biden seguiu até 
a Arena das Dunas.

Neste dia, cerca de seis mil agen-
tes de segurança ocuparam as ruas de 
Natal. O esquema contou com efetivo 
de policiais militares, policiais federais, 
policiais rodoviários federais, agentes 
de trânsito e as Forças Armadas. 

O vice-presidente entrou no estádio  
com a partida de futebol em andamen-
to — perdeu o primeiro gol dos Estados 
Unidos, marcado pelo americano Clint 
Dempsey aos 30 segundos do primeiro 
tempo. A chegada após o apito inicial,  
às 19h, foi sugerida pelo serviço de se-
gurança americano. Havia o temor de 
que a carreata que o levara ao local do 
jogo encontrasse possíveis pontos de 

protesto. Durante toda a Copa, as ci-
dades-sedes do mundial foram palcos 
de diversos protestos contra o governo 
federal.  

Seguro e dentro do estádio, Joe 
Biden se assentou no setor de camaro-
tes. Ele ficou sentado ao lado da então 
governadora do Rio Grande do Norte, 
Rosalba Ciarlini, e do prefeito de Natal 
à época, Carlos Eduardo Alves.

Após o apito final, Biden foi até os 
vestiários para falar com os jogadores 
norte-americanos. Ao saudar os atletas 
pela vitória, ele disse que a governadora 
Rosalba Ciarlini trouxe “sorte” para o 
time. “Ela estava torcendo por nós. A 
governadora [do Rio Grande do Norte] 
disse que venceríamos”, disse ele, dian-
te do olhar incrédulo de Rosalba.

Logo em seguida, ele retornou para 
a Base Aérea de Natal. A próxima para-
da foi Brasília. A vinda do representante 
do governo americano tinha o objetivo 
de buscar aproximação com a então 
presidente brasileira Dilma Rousseff. À 
época, as relações entre os dois países 
estavam distantes. Isso porque meses 
antes da Copa explodiu o escândalo da 
espionagem dos Estados Unidos.

Documentos classificados como 
ultrassecretos da Agência de Seguran-
ça Nacional Americana (NSA, na sigla 
em inglês), divulgados pelo ex-analista 
Edward Snowden, mostravam que Dil-
ma Rousseff foi alvo direto de espiona-
gem do governo Barack Obama.

Em 19 de junho, em reunião com a 

presidente brasileira, Joe Biden ressal-
tou que os EUA tinham mudado as táti-
cas de espionagem que anteriormente 
levavam à espionagem direta das co-
municações do líder brasileiro. Ainda 
naquele dia, o vice-presidente retornou 
aos Estados Unidos.

BIDEN É O PRIMEIRO CANDIDATO À 
PRESIDÊNCIA DOS EUA A ATINGIR A 
MARCA DE 70 MILHÕES DE VOTOS

O candidato democrata à presidên-
cia dos Estados Unidos, Joe Biden, bateu 
recorde e se tornou o primeiro presiden-
ciável da história americana a alcançar 
a marca de 70 milhões de votos. Ele dis-
puta o cargo com o atual presidente dos 
EUA, o republicano Donald Trump.

A participação popular, que não 
é obrigatória no país, nestas eleições 
já é considerada a maior em 112 anos. 
Estima-se que 157 milhões de norte-a-
mericanos votaram para eleger o novo 
presidente, o equivalente a 65,7% das 
pessoas com direito a voto no país.

No entanto, diferentemente do Bra-
sil, o número de votos total não é o sufi-
ciente para eleger o próximo presidente 
dos Estados Unidos. O sistema eleitoral 
do país contabiliza os votos em cada 
estado - que tem um número específico 
de delegados.

Até o fechamento desta edição, 
Biden liderava a disputada, com 264 de-
legados, seis a menos que o necessário 
para ser eleito presidente dos EUA.

PRESIDENCIÁVEL |  Em 18 de junho de 2014, sob forte esquema de segurança, que contou até com 
integrantes do serviço secreto americano, o então vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 
acompanhou a estreia da seleção norte-americana na Copa do Mundo na Arena das Dunas 

O dia em que
Joe Biden
visitou Natal

Joe Biden foi recepcionado na Base Aérea de Natal pela então governadora Rosalba Ciarlini

O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assistiu do jogo da seleção americana em Natal ao lado da neta, Naomi (à direita)

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



10 GERAL QUINTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2020   |

SAEB | Estudantes do 9º ano do ensino fundamental têm baixos níveis de conhecimento em ciências, de 
acordo com dados desta quarta-feira 4 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira

Alunos do 9º ano do ensino fun-
damental têm baixos níveis de 
conhecimento em ciências, de 

acordo com dados do Sistema de Ava-
liação da Educação Básica (Saeb) 2019, 
divulgados nesta quarta-feira 4 pelo 
Ministério da Educação (MEC) e Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em ciências humanas, a maior 
parte (52,16%) está na faixa abaixo do 
nível 1 até o nível 2 (em uma escala até 
9), seguida por 30,78% dos alunos nos 
níveis 3 e 4. Em ciências da natureza, 
68,61% teve desempenho abaixo do 
nível 1 até o nível 3.

Esta foi a primeira vez que o Saeb 
analisou o que os estudantes estão 
aprendendo em ciências.

Outra novidade foi a avaliação de 
alunos em fase de alfabetização, no 2º 
ano do ensino fundamental. Eles tive-
ram seus os conhecimentos em mate-
mática e português avaliados.

Além disso, a maior parcela dos 
estudantes do 2º ano do ensino fun-
damental brasileiro (21,55%) está no 
Nível 5, em uma escala que vai até 8 

para medir os conhecimentos em lín-
gua portuguesa. Quanto à proficiência 
em matemática, a maioria dos alunos 
(19,83%) encontra-se no Nível 4. 

Nesta edição, o Saeb mediu tam-
bém os conhecimentos de estudantes 
do 9º ano na área de ciências humanas 
– nesse caso, a escala vai de “abaixo do 
Nível 1” até o 9 – e ciências da natu-
reza. Em ambas, a maior parcela dos 
estudantes está no Nível 2 (18,6%, no 

caso de ciências humanas; e 17,98%, 
no caso de ciências da natureza).

De acordo com o levantamento, 
4,62% dos alunos do 2º ano do en-
sino fundamental estão abaixo do 
Nível 1 em língua portuguesa, o que 
indica a “provável falta de domínio 
no conjunto das habilidades que 
compuseram o teste por parte desses 
participantes”.

Segundo Waleska Karinne, es-
pecialista escalada para apresentar 
os resultados do Saeb 2019, na outra 
ponta, estão 5,04% dos estudantes que 
se encontram no Nível 8, o que indica 
“domínio da maioria das habilidades 
testadas”. Já em matemática, 2,82% 
dos participantes estão abaixo do Ní-
vel 1, enquanto 6,99% encontram-se 
no Nível 8.  

Na edição do ano passado, o 
Saeb contou com a participação de 
5.660.208 (80,99%) dos 6.989.131 es-
tudantes previstos para a avaliação. 
Segundo o Inep, 72.506 escolas parti-
ciparam do Saeb 2019. Dessas insti-
tuições, 62.769 tiveram os resultados 
divulgados.

Nos próximos dias, os equipamentos serão entregues pelo Governo do Estado aos hospitais Giselda Trigueiro, João Machado e Tarcísio Maia

Alunos do ensino fundamental têm 
baixa aprendizagem em ciências

REPRODUÇÃO

5,6 milhões

52,16%
é o número de estudantes 

avaliados em 2019

é o índice de alunos com baixo 
nível de conhecimento

Cosern doa 20 respiradores para 
três hospitais públicos do Estado
A saúde pública do Rio Grande do 

Norte ganhou um reforço com a 
doação de 20 respiradores feita 

pela Companhia Energética do Rio 
Grande do Norte (Cosern) nesta quar-
ta-feira 4. A entrega dos aparelhos é re-
sultado de uma parceria da instituição 
com unidades hospitalares estaduais.

O objetivo é garantir que os respi-
radores possam contribuir no trata-
mento de pacientes acometidos por 
doenças respiratórias que compro-
metem o sistema pulmonar, como é o 
caso da Covid-19. Nos próximos dias, 

os equipamentos serão entregues pelo 
Governo do Estado aos hospitais Gisel-
da Trigueiro e João Machado, em Natal, 
e do Tarcísio Maia, em Mossoró. 

“Embora a doação dos respiradores 
tenha sido motivada pela pandemia, a 
iniciativa irá beneficiar a estrutura de 
saúde pública como um todo. Os mo-
dernos respiradores serão utilizados 
tanto no atendimento de pacientes 
infectados pelo coronavírus como 
também no atendimento das diversas 
doenças respiratórias que exigem o uso 
desse tipo de equipamento. Nosso ob-

jetivo é contribuir para o acesso ao ser-
viço de saúde com qualidade.”, afirma o 
CEO da Neoenergia, Mario Ruiz-Tagle.

Para Júlio Giraldi, a doação dos 
respiradores se soma à outras ações 
desenvolvidas pela Cosern e pela Neo-
energia desde março no combate à 
Covid-19. 

“Nesse momento, fazemos um 
apelo para que as pessoas continuem 
se cuidando e seguindo as recomenda-
ções do Ministério da Saúde”, lembrou 
o Superintendente de Relacionamento 
com Clientes da Cosern.

SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 032/2020
 MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1011/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação, dia 23/11/2020 as 08h30min 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SECRETARIA 
DO MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A quem interessar encontra-se a disposição o edital e 
seus anexos no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o 
edital na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Maria Veronica Avelino 
Presidente da CPL.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial Titular do Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, faz saber aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que foi apresentada para registro e posterior notificação ao interessado da carta a seguir transcrita, o qual por não 
haver sido encontrado, fica por este edital NOTIFICADO de todo o teor da carta que lhe foi endereçada, tudo conforme no Art. 160 da Lei 
6.015/73.ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS; NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BRASILIA, 04 DE NOVEMBRO 2020.São Paulo, 
02 de setembro de 2020. Ilmo(a) Sr(a): YVSON HELIO MARQUES DA SILVA PIRES AV ANTARTIDA, 201-PARQUE DAS NAÇOES 
PARNAMIRIM-RN CEP 59158155 Na qualidade de procuradores da (o) Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, inscrito no 
CNPJ/MF sob n° 52.568.821/0001-22, com sede no núcleo administrativo denominado Cidade de Deus, localizada na Vila Yara, na cidade 
de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, servimos da presente para notificá-lo, nos termos do parágrafo 2° do artigo 2º do 
Decreto-lei 911/69, com a atual redação dada pelo artigo 101° da lei 13.043 de 13/11/2014, quanto ao não pagamento do débito do contrato 
de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado face a contemplação da cota por V. Sas. aderida Grupo / Cota 9507/374, 
referente as prestações vencidas de 10/12/19 a 10/08/20. Tratando-se de dívida contraída pelo sistema consorcial, está sujeito a 
alteração, caso haja variação no preço do bem básico do plano até a realização da assembleia respectiva a data de efetivo pagamento. 
Assim, solicitamos que o pagamento do débito, ora apontado seja efetuado dentro do prazo improrrogável de 03 (três) dias corridos a 
contar do recebimento desta, sob pena de ser constituído em mora, ensejando o vencimento antecipado de toda a dívida vincenda 
conforme contrato firmado por V. Sa., e tomada das medidas judiciais cabíveis, nos termos do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, com a atual 
redação dada pelo artigo 101° da Lei 13.043/14. O pagamento deverá ser efetuado junto ao escritório dos patronos do credor, na M.L. 
Gomes Advogados associados, na rua XV de Novembro, 228,9°andar, Centro, São Paulo – SP. Para orientação sobre formas de 
pagamento à distância, colocamos, desde já, a sua disposição o fone: 08008810202. Na hipótese de V. Sas., haver efetuado o pagamento 
da mencionada dívida antes do recebimento desta notificação, fineza desconsiderá-la. Prevalecendo, todavia, nossa solicitação no 
sentido de entrar em contato conosco, pelo fone acima, para que possamos estar sendo efetuando o acerto de controles, pelo que 
antecipadamente agradecemos. Sem mais, atenciosamente M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS Maria Lucilia Gomes OAB/SP 
84.206 M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 02.906.123/0001-11 ALAMEDA ASIA, 42, TÉRREO, POLO EMPRESARIAL 
TAMBORÉ, SANTANA DE PARNAÍBA-SP, CEP: 06543-312. Ouvidoria Bradesco – Fone: 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, exceto feriados Foi apresentada para registro em 08/09/2020, Selo Digital: TJDFT20200220087190QGJL e 
microfilmada sob o nº 0004504954 respectivamente. Eu, Jessé Pereira Alves, o fiz digitar. 45 L.A. K-05/11

SINEC-RN - SINDICATO DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, DE PREVIDÊNCIA, DE CAPITALIZAÇÃO 
E DE RESSEGUROS DO ESTADO DO RN. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA 

 
   O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de 
Resseguros do Estado do RN, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as Empresas Corretoras de Seguros, 
de Previdência, de Capitalização e de Resseguros do Estado do RN associadas, a participarem da Assembléia Geral 
Ordinária, que será realizada no auditorio da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) situada na Avenida 
Prudente de Morais nº 4283 – edificio Comercial Tawfic Hasbun no primeiro andar ao lado da sala 101 lagoa Nova – 
Natal RN,  no dia 12 de novembro de 2020 às 15:00h em 1ª convocação e às 15h30 em 2ª convocação, com qualquer 
número de presentes, para deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: Apreciação e votação da previsão orçamentária 
2021. 

Natal, 05 de novembro 2020. 
Marcus Vinicius Melo de Arruda 

Presidente 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA 

 
   O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de 
Resseguros do Estado do RN, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as Empresas Corretoras de Seguros, 
de Previdência, de Capitalização e de Resseguros do Estado do RN, a participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária, realizada no auditorio da Federaçao Norte-Rio-Grandense de Futebol(FNF),situada na Avenida 
Prudente de Morias nº 4283 Edificio Comercial Tawfic Hasbun, no primeiro andar ao lado da sala 101 – Lagoa Nova – 
Natal RN, no dia 12 de novembro de 2020, às 15h00min em 1ª convocação e às 15:30h em 2ª convocação, com 
qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Convenção Coletiva 2021 ; 2) 
Taxas associativa e confederativa 2021 ;   

Natal, 05 de novembro de 2020. 
Marcus Vinicius Melo de Arruda 

Presidente 
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SINEC-RN - SINDICATO DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, DE PREVIDÊNCIA, DE CAPITALIZAÇÃO 
E DE RESSEGUROS DO ESTADO DO RN. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA 
  
O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de 
Resseguros do RN, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as Empresas Corretoras de Seguros, de 
Previdência, de Capitalização e de Resseguros do Estado do RN associadas e quites com suas obrigações a 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no auditorio da Federação Norte-Rio-Grandense de 
Futebol (FNF) situada na Avenida Prudente de Morais nº 4283-Edificio Comercial Tawfic Hasbun ,no primeiro andar ao 
lado da sala 101-Lagoa Nova Natal RN , no dia 12 de novembro de 2020, às 14:00h em 1ª convocação e às 14:30h em 
2ª convocação com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Apreciação 
e Votação das Contas exercício 2019.  

Natal, 05 de novembro de 2020. 
Marcus Vinícius Melo de Arruda 

Presidente 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL. Rua
Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20(vinte) dias. O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite
de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0804521-
62.2017.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra EXECUTADO: S & E COM. DE
MOVEIS LTDA - ME , sendo determinada a CITAÇÃO de S & E COM. DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ: 13.107.615/0001-63 -,  para que: 1) no
prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$  10.309,77 (dez mil, trezentos e nove reais e setenta e sete centavos), acrescido
de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo
de três dias,  passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá,
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora
de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade
da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em
execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos
do art. 257, IV do CPC. Natal, 22 de novembro de 2019 .

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020 - SRP
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento futuro e parcelado de medicamentos 
que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC 
FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias e drogarias do setor, para 
atender a gerência de saúde do Município de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de 
Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados 
através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo “MAIOR DESCONTO POR ITEM”, visando 
a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as 
seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:De 06/11/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 
18/11/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS:Dia 18/11/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS:Às 09h30min do dia 18/11/2020. LOCAL/SITE:www.portaldecompraspublicas.com.br.REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no 
sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel 
Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado 
através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 04 de Novembro de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ



As empresas cadastradas no 
sistema do Simples Nacional 
já podem parcelar débitos 

tributários, informou a Receita Fede-
ral. Os valores podem ser parcelados 
e os débitos apurados pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional).

De acordo com informações da  
Receita, a Instrução Normativa RFB 
nº 1.981, de 9 de outubro de 2020, 
excluiu o limite de um pedido de par-
celamento por ano. “Desta forma, o 
contribuinte poderá reparcelar sua 
dívida quantas vezes quiser. A pos-
sibilidade visa estimular a regulari-
zação tributária dos contribuintes e, 
consequentemente, evitar ações de 
cobrança da Receita Federal que po-
dem ocasionar a exclusão do Simples 
Nacional”, diz o órgão.

As condições para o reparcela-
mento dos débitos tributários é o 
pagamento da primeira parcela de 
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Receita Federal facilitou regras de pagamento

Empresas do Simples Nacional já 
podem parcelar débitos tributários

SERVIÇO

MERCADO | Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores aponta que foram comercializadas 
332.888 unidades em outubro, ante 328.221 em setembro; foi o sexto mês seguido de alta nas vendas

A venda de veículos automotores 
novos registrou alta de 1,42% 
em outubro em comparação 

com o mês anterior. Segundo dados 
da Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fenabrave), 
divulgados nesta quarta-feira 4, foram 
comercializadas 332.888 unidades em 
outubro, ante 328.221 em setembro. 
Esse foi o sexto mês seguido de alta nas 
vendas e o melhor resultado do ano, até 
o momento.

Já na comparação com outubro de 
2019, quando foram vendidas 367.599 
unidades, a retração foi de 9,44%. Os 
números se referem a todos os seg-

mentos automotivos somados (auto-
móveis, comerciais leves, caminhões, 
ônibus, motocicletas, implementos 
rodoviários e outros). “O mercado vem 
retomando bons patamares de venda. 
Ainda que com o mesmo número de 
dias úteis (21) de setembro, em outubro 
tivemos o maior volume de emplaca-
mentos de 2020”, destacou o presiden-
te da Fenabrave, Alarico Assumpção 
Júnior. No acumulado do ano, janeiro 
a outubro de 2020, 2.465.396 veículos 
novos foram vendidos, o que repre-
senta uma retração de 25,74% sobre o 
mesmo período de 2019, quando foram 
comercializados 3.319.946 veículos.

Entre janeiro a outubro de 2020, 2.465.396 veículos novos foram vendidos, o que representa queda de 25,74% no mesmo período de 2019

Venda de veículos novos registra
alta de 1,42% em outubro no Brasil

AGÊNCIA BRASIL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

332.888

9,44%
é o número de veículos vendidos 

em outubro de 2020

é a retração nas vendas ao se 
comparar com outubro de 2019

SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES EM TRANSPORTE DE VALORES, CARRO FORTE, 
ESCOLTA ARMADA, CARRO LEVE, TRABALHADORES DO CAIXA FORTE E TESOURARIA BANCÁRIA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SINDFORTE-RN, 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente do SINDFORTE-RN – Sindicato dos Empregados em transporte de valores, carro forte, escolta armada, 
carro leve (ATM), Trabalhadores do caixa forte e Tesouraria Bancaria (Guarda e contagem de Valores), do Estado do 
Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ: 13.311.175/0001-61, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, convoca 
todos os trabalhadores da empresa PROSEGUR BRASIL TRANSPOTADORA DE VALORES S/A. inscrita no CNPJ 
sob o n º 17.428.731/0148-61 situada na Av. Interventor Mário câmara nº2442 Cidade da Esperança CEP: 59.070-600 
Natal/RN. Que estão lotados na base territorial Do Estado do Rio Grande do Norte/RN para participar e deliberar na 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia: 09 de Novembro de 2020, em Natal na Av. Rodrigues Alves s/n 
no Clube dos Oficias da PM/RN, em primeira convocação às 19h00 horas com o quórum legal, ou às 19h30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
em segunda convocação com o número de presentes interessados. Em Mossoró no dia 10 de Novembro de 2020,  na 
Rua Prudente de Morais nº 940 no Auditório do Sindsaúde Mossoró/RN às 19h00 horas com o quórum legal, ou às 
19h30  em segunda convocação com o número de presentes interessados. As assembleias tratara da ordem do dia a 
seguir exposta: a) deliberação sobre a confirmação da aceitação das propostas de acordos apresentadas pela 
Empresa PROSEGUR BRASIL S/A relativas aos seguintes processos coletivos: 0001117-76.2015.5.21.0006 e 
0001013-90.2015.5.21.0004 e suas respectivas execuções provisórias b) Outros assuntos de interesse da categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
RN- Natal – RN. 04 de Novembro de 2020. 

Marcio Figueredo da Silva  
Diretor Presidente. 
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SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES EM TRANSPORTE DE VALORES, CARRO FORTE, 
ESCOLTA ARMADA, CARRO LEVE, TRABALHADORES DO CAIXA FORTE E TESOURARIA BANCÁRIA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SINDFORTE-RN, 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente do SINDFORTE-RN – Sindicato dos Empregados em transporte de valores, carro forte, escolta armada, 
carro leve (ATM), Trabalhadores do caixa forte e Tesouraria Bancaria (Guarda e contagem de Valores), do Estado do 
Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ: 13.311.175/0001-61, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, convoca 
todos os trabalhadores que estão lotados na base territorial Do Estado do Rio Grande do Norte/RN para participar e 
deliberar na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia: 09 de Novembro de 2020, em Natal na Av. 
Rodrigues Alves s/n no Clube dos Oficias da PM/RN,  em primeira convocação às 18h00 horas com o quórum legal, ou 
às18h30  em segunda convocação com o número de presentes interessados. Em Mossoró no dia 10 de Novembro de 
2020,  na Rua Prudente de Morais nº 940 no Auditório do Sindsaúde Mossoró/RN às 18h00 horas com o quórum legal, 
ou às 18h30 em segunda convocação com o número de presentes interessados. As assembleias tratara da ordem do 
dia a seguir exposta: a) deliberação sobre honorários advocatícios contratuais nas ações coletivas b) Outros assuntos 
de interesse da categoria. 

 
RN- Natal – RN. 04 de Novembro de 2020. 

Marcio Figueredo da Silva  
Diretor Presidente. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLITICADA

ESCOL SERVICOS E CONSTRUCOES EMPRESA DE EIRELI inscrita no CNPJ: 35.649.433/0001-
57, torna público que recebeu da SEMUR/SGA, com prazo de validade até 03/11/2022 a LICENÇA 
SIMPLIFICADA N 19992020 em favor de 160 unidades habitacionais, distribuídas nos Blocos “I”, “L”, 
“M”, “N” e “O”, totalizando 9.701,48 m2 de área construída, denominado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
INTERCITIES, situado na Rua São Vicente De Paula, 250, Bairro Olho d’água, São Gonçalo/RN.

                                
EDNALDO SOARES DA SILVA                                                                 

DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GAMELEIRA VIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CNPJ nº 38.050.255/0001-
31, torna público que requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para um Condomínio, localizado no Sítio Monte Ale-
gre, S/N, Monte das Gameleiras/RN.

                                
GAMELEIRA VIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Phoenix Óleo e Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a de Licença de 
Operação, com prazo de validade até 30/10/2023, em favor do empreendimento 01 (um) poço petrolífero 
de código e coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-CCZ-0002-RN: 9.410.271,00 
mN; 704.603,00 mE, com produção escoada para a Estação Coletora Satélite CCZ (9.410.365,00 mN; 
705.141,00 mE), localizado no Campo de Produção Concriz (CCZ), município de Mossoró/RN.

                                
Ana Claudine de Melo Lago

Diretora Administrativa

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTÍVEL PALHOÇA LTDA ME, CNPJ: 10.790.288/0001-07 , torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença de Alteração - LA, para capacidade de armazenamento de 30m3 passando a ficar 
num total de 50m3, Localizado na Rua Silvano Bezerra, 194, Centro, Acari/RN.

                                
JAELSON DANTAS DE MEDEIROS BRITO

 SOCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

•SANOVO GREENPACK Embalagens do Brasil Ltda., CNPJ nº 61.585.931/0001-93, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LO, para o funcionamento de uma fábrica de embalagens de polpa para ovos e frutas, 
a ser localizada na Av. Georgenor Chaves Barbalho, n°637, Polo Industrial de Goiainha/RN. 

                                
Edson Roberto Donzeli

Gerente Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SÃO FRANCISCO I LTDA, CNPJ: 00.841.152/0001-17, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a   
Licença de Operação - LO, para Revenda Varejista de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 50m3, Localizado na Rua Felipe Camarão, 1550, Aeroporto, Mossoró/RN.

                                
DENISE SARA DA SILVA MORAIS

SÓCIO-ADMINISTRADOR

acordo com os seguintes percentuais: 
I - 10% do total dos débitos consoli-
dados; ou II - 20% (vinte por cento) do 
total dos débitos consolidados, caso 
haja débito com histórico de reparce-
lamento anterior.

O pedido de reparcelamento 
deverá ser feito exclusivamente por 
meio do site da Receita Federal na in-
ternet, acessando o Portal e-CAC ou 
Portal do Simples Nacional.

Para outras informações sobre o 
reparcelamento, acesse o Manual de 
Parcelamento do Simples Nacional, 
disponível no Portal do Simples Na-
cional.
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ZAPPING

A lista de convidados para a próxima edição do “Big brother 
Brasil” está crescendo. Além de Luana Piovani, outro nome 
já está na mira do diretor Boninho para integrar o elenco do 
reality show. É Graciele Lacerda, atual mulher de Zezé Di 
Camargo. Ela já havia sido sondada no ano passado. Resta 
saber se a in� uenciadora digital � tness toparia o desa� o, já 
que ela teria que adiar o plano de engravidar do sertanejo. 
Os dois planejam ter um � lho no ano que vem.

SUA IDEIA, NOSSA 
MELHOR IMPRESSÃO.

PANFLETOS, 
FOLDERS E  
CARTAZES. 

CARTÃO DE VISITA
E ADESIVOS.

 PASTAS, 
ENVELOPES  
E CONVITES.

CAMISETAS 
E BRINDES. 

PING

A lista de convidados para a próxima edição do “Big brother 
Brasil” está crescendo. Além de Luana Piovani, outro nome 
já está na mira do diretor Boninho para integrar o elenco do 
reality show. É Graciele Lacerda, atual mulher de Zezé Di 
Camargo. Ela já havia sido sondada no ano passado. Resta 
saber se a in� uenciadora digital � tness toparia o desa� o, já 
que ela teria que adiar o plano de engravidar do sertanejo. 
Os dois planejam ter um � lho no ano que vem.

GRACIELE LACERDA, 
MULHER DE ZEZÉ DI 
CAMARGO, ENTRA 
NA MIRA DE BONINHO 
PARA O ‘BBB 21’

Paulinho, de 68 anos, 
vocalista do Roupa Nova, 
está internado com 
Covid-19 no Copa D’Or, na 
Zona Sul do Rio de Janeiro. 
Paulinho contraiu o vírus 
durante a recuperação 
de um transplante bem-
sucedido de medula óssea, 
há dois meses.

PAULINHO, 
VOCALISTA DO ROUPA 
NOVA, É INTERNADO 
COM COVID-19

A atriz Bruna 
Marquezzine adicionou 
um “z” a mais ao seu 
sobrenome. A alteração 
na gra� a foi realizada na 
biogra� a do Instagram. 
Teria sido numerologia? 
Entretanto, uma rápida 
busca no Google dá para 
ter acesso à informação de 
que a atriz e in� uenciadora 
digital tem se apegado 
à fé e frequentado os 
cultos da igreja evangélica 
Mananciais, localizada na 
Barra da Tijuca, na zona 
oeste do Rio de Janeiro.

O divórcio de Tom Veiga 
com a terceira mulher, 
Cybelle Hermínio Costa, 
de quem ele se separou em 
setembro, após oito meses de 
casamento, estava previsto 
para sair nesta quinta-feira. 
O intérprete do Louro José 
queria se separar para se 
casar com Alessandra Veiga, 
sua segunda mulher e mãe 
dos seus dois � lhos caçulas. 
Eles se separaram em 2018, 
mas reataram recentemente.

BRUNA ALTERA 
A GRAFIA DO 
SOBRENOME PARA 
“MARQUEZZINE”

DIVÓRCIO 
DO ATOR TOM VEIGA 
SAIRIA NESTA QUINTA
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QR CODE
Acesse e assista à programação
no canal do Do Sol no YouTube

FESTIVAL GRATUITO  | Por causa da pandemia da Covid-19,
tradicional festival natalense será exibido no YouTube em novembro

C omo consequência da 
pandemia da Covid-19, o 
tradicional Festival DoSol vai 

acontecer em formato virtual em 
2020. A programação do “DoSol 
Online” que vai ao ar nos dias 20, 21 e 
22 de novembro no canal do YouTube 
com apresentações de artistas 
potiguares, papos sobre jornalismo 
cultural e documentação, designer e 
composição, além de entrevistas. O 
projeto pretende levar um alento para 
os fãs do festival, que podem curtir os 
shows na mesma data que ocorreria o 
evento presencialmente.

Com cautela, a organização 
decidiu não realizar a edição 
presencial do DoSol neste ano por 
acreditar que não há como garantir 
os protocolos de prevenção ao 
novo coronavírus com o público 
presente e animado. “O festival tem 
uma característica forte de misturar 
público, artistas, equipe. E fazer uma 
versão do evento que não atentasse 
para isso é ir contra o próprio DNA, 
por isso preferimos aguardar para 
fazer a edição do DoSol quando 
pudermos realizá-lo em toda a sua 
essência”, explicou a diretora Ana 
Morena.

Assim surgiu o DoSol Online. A 
programação foi quase toda gravada 

na Casa da Ribeira, sem público e 
com uma equipe reduzida. “A ideia 
é fazer uma espécie de programa de 
TV, com apresentação, entrevistas, 
papos e shows gravados, tudo 
pensando no visual, na fotogra� a, na 
qualidade de áudio e vídeo. Já que não 
podemos ter público, vamos fazer 
o melhor conteúdo audiovisual que 
conseguirmos”, pontuou Anderson 
Foca, também diretor do DoSol.

A programação virtual abre 
as comemorações dos 20 anos 
do Combo Cultural DoSol, que 
começou como um estúdio e selo 
em 2001 e desde então ampliou 
as atividades como festival, 
produtora de vídeo, espaço cultural, 
realizadora de projetos culturais 
diversos e incubadora. Mantendo 
o foco principal em fomentar e dar 
visibilidade para a cena da música 
potiguar no resto do país, o DoSol 
prepara uma série de atividades 
comemorativas para 2021, entre elas, 
uma loja virtual e um novo ciclo da 
incubadora com 20 lançamentos 
ao longo do próximo ano. O projeto 
DoSol Online 2020 é patrocinado pela 
Unimed Natal através da Lei Djalma 
Maranhão e Prefeitura de Natal e 
tem o Deezer como player o� cial da 
programação dos 20 anos.

DOSOL 
ONLINE 2020

ALINE KRUPKOSKIALINE KRUPKOSKI

EVENTO Programação
foi quase toda gravada na
Casa da Ribeira, sem público
e com equipe reduzida

Confira a programação completa: 

Apresentação Ana Morena e Anderson 
Foca

Sexta-feira, dia 20: 
18h - DoSol Stories “A documentação 
histórica de uma cena”. Convidados: 
Luana Tayze, Diego Marcel e Rafael 
Passos. Anfitriã: Ana Morena
18h45 - Show Orquestra Greiosa
21h - Discotecagem com Gabriel 
Souto

Sábado, dia 21: 
15h - DoSol Stories “Jornalismo 
cultural: relevância e resistência”. 
Convidados: Cinthia Lopes, Lúcio 
Ribeiro e Hugo Morais. Anfitrião: 
Anderson Foca
16h45 - DoSol Stories “Ideologia 
através do designer”. Convidados: 
Caio Vitoriano, Fernanda Diniz, Filipe 
Anjo. Anfitriã: Ana Morena
18h20 - Show Pedro Mendes 
19h10 - Show CLARA 
20h - Show Cazasuja 
20h50 - Show Luísa e os Alquimistas 
21h40 - Show Camarones Orquestra 
Guitarrística

Domingo, dia 22:
16h - DoSol Stories “A composição e 
seus processos”. Convidados: Simona 
Talma, Chico César, Khrystal. Anfitrião: 
Anderson Foca
17h45 - Show Aiyra 
18h30 - Show Alphorria
19h20 - Show Dusouto



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

CASO FERRER 
O deputado federal bolsonarista 

General Girão comentou em 
suas redes sociais o assunto mais 
comentado na terça-feira e que gerou 
revolta e indignação, principalmente 
entre as brasileiras: o tratamento 
recebido por Mariana Ferrer durante 
o julgamento de André de Carmargo 
Aranha, o homem que a estuprou (de 
acordo com inquérito policial) em 
Santa Catarina. 

 CRÍTICA 
Girão, assim como boa parte 

dos políticos, do Judiciário, dos 
artistas, das celebridades e dos 
in� uenciadores, fez fortes críticas 
ao caso. Ele considerou “exacerbada 
a postura do promotor durante 
a audiência e indiscutivelmente 
absurda a omissão daquele que 
presidia a audiência, ao deixar 
de reprimir eventuais abusos do 
promotor e do advogado de defesa 
contra Mariana Ferrer”. 

JUSTIÇA 
Para o parlamentar do RN, 

“não pode um promotor querer 
inovar, criar tipos penais a � m de 
considerar culposas modalidades 
exclusivamente dolosas”. Em seu 
per� l no Twitter, Girão a� rmou: 
“Uma falta de caráter fazer uma 
conjunção carnal sem a certeza de 
que havia receptividade, não poderia 
nunca � car impune. Nossa Justiça 
precisa defender toda a sociedade”. 

MISSÃO 
Na última quinta-feira, após três 

dias de intensas discussões a respeito 
dos investimentos do Governo do 
RN por meio do Projeto Governo 
Cidadão, a Missão do Banco Mundial 
foi concluída com a apresentação 
da execução global do Projeto. Na 
ocasião, também foi discutida a 
necessidade da extensão do prazo do 
acordo de empréstimo. 

IMPORTÂNCIA 
O vice governador Antenor 

Roberto, representando a 
governadora Fátima Bezerra, 
destacou a importância das 
iniciativas do projeto para a 
população norte rio-grandense. 
“Quando tratamos do Governo 
Cidadão, estamos tratando de 
pessoas, de vida e dignidade”, ele 
disse, que considera que o projeto 
“tem sido imprescindível” para a 
gestão Fátima.

PRAZO
“Nesses últimos dias, discutimos e 

avaliamos cada uma das aplicações do 
Projeto, seus benefícios e di� culdades, 
com as respectivas salvaguardas 
sociais e ambientais, apresentando 
as sustentações técnicas de maneira 
que os projetos sejam � nalizados 
até o atual prazo de conclusão do 
empréstimo (31.03.21) na medida 
do possível”, explicou o secretário de 
Gestão Fernando Mineiro. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> A economia dos EUA 

deve ter turbulência depois das 
eleições, segundo informa o 
Valor Econômico, que mostra 
que economistas preveem riscos 
mais iminentes, no caso de 
um impasse eleitoral, e outros 
mais persistentes, devido ao 
agravamento da pandemia 
no país, que deve levar a mais 
desemprego e falência, se um 
pacote não for aprovado.  

Buhatem, quer uma ação rigorosa 
dos órgãos judiciários contra 
quem se omitiu de proteger a 
influenciadora digital Mariana 
Ferrer, alvo de agressão verbal e 
psicológica durante o julgamento 
de seu estupro. Para ele, é preciso 
mostrar para a sociedade que 
o Judiciário zela pelos direitos 
humanos e pela manutenção da 
Justiça e que o Direito Penal do 
Inimigo nunca é destinado à vítima.

>> A venda de veículos mantém 
recuperação e outubro foi o melhor 
mês de 2020 até agora. Os números 
abrangem as vendas de carros, 
comerciais leves, caminhões e ônibus 
e foram divulgados pela Fenabrave, 
que representa as concessionárias. 

>> Deu em Ancélmo Gois: O 
presidente da Associação Nacional 
dos Desembargadores, Marcelo 
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OBJETIVO 
Na conclusão do projeto 

para a Missão do Banco 
Mundial, também foi mostrada 
a necessidade de ampliação do 
prazo para a conclusão dos demais 
investimentos que demandem 
mais tempo de execução, como o 
Hospital da Mulher, em Mossoró, 
e a Barragem de Pataxó, em 
Ipanguaçu.

CUIDADOS 
A governadora Fátima 

Bezerra recebeu em audiência 
nesta quarta os presidentes das 
federações de triatlon e de ciclismo 
do RN para tratar de medidas de 
segurança para a prática esportiva 
e o transporte por bicicleta.  

SUGESTÕES 
A governadora e o grupo 

discutiram pautas como a 
implantação de ciclofaixa na 
Via Costeira, indicação de 
interdição programada de área 
para treinamentos na Rota 
do Sol e/ou Via Costeira no 
horário das 5h às 7h, melhoria 
no asfalto da ciclofaixa da Rota 
do Sol e campanha educativa de 
conscientização no trânsito com 
foco no ciclismo. 

DE OLHO NA REELEIÇÃO                     
Deu no O Globo que a Câmara 

aprovou projeto que tira R$ 1,4 
bilhão da Educação “para obras 
de infraestrutura”. Perfeito para o 
presidente Bolsonaro sair por aí 
lançando obra de olho na reeleição 
em 2024! Segundo O Globo, após 
acordo, o presidente do Senado 
Davi Alcolumbre garantiu que 
governo se comprometeu a repor 
valor para o setor. Veremos... 

PREOCUPADO 
Donald Trump voltou a 

questionar a apuração dos votos 
nos EUA e nesta quarta-feira ele 
focou na mudança de cenário em 
alguns Estados. “Ontem à noite eu 
estava liderando, muitas vezes de 
forma sólida, em diversos Estados-
chave... Muito estranho”, escreveu 
o atual presidente no Twitter.  

RESPOSTA À ALTURA 
A rede social classi� cou a 

a� rmação como contestável, 
apontando que “parte ou todo o 
conteúdo compartilhado neste 
Tweet são contestáveis e podem 
ter informações incorretas sobre 
como participar de uma eleição ou 
outro processo cívico”.  

 CARIDADE 
Os senadores aprovaram 

nesta quarta a criação do Prêmio 
Chico Xavier do Senado Federal 
(PRS 44/2020), que será concedido 
a pessoas ou entidades que se 
destaquem em ações sociais de 
caridade. 

Segue para promulgação. 

Equipe de Fátima Bezerra a postos para assistir à apresentação de projeto de investimentos do 
Governo do Estado por meio do Projeto Governo Cidadão, a Missão do Banco Mundial: secretário de Gestão e Projetos Fernando Mineiro, 
vice-governador Antenor Roberto, secretário de Saúde Cipriano Maia e secretário de Planejamento Aldemir Freire

Nesta terça-feira, o ministro Fábio Faria recebeu 
a visita do chefe Jair Bolsonaro no seu gabinete 
no Ministério das Comunicações. Momento de 

muitos e soltos sorrisos

A vereadora Júlia Arruda ganhou uma 
companhia especial na sua campanha de rua 
no último fim de semana, o marido publicitário 
Renato Quaresma e o herdeiro Romeu



Falta ao SBT um produto que faça a diferença
Olhando para o cenário atual, 

se constata que há muito tempo 
o SBT não possui um grande 
produto ou um formato que possa 
fazer a diferença diante de seus 
principais concorrentes ou até 
mesmo socorrê-lo em períodos 
complicados como o de agora.

A Globo, no primeiro semestre 
do ano, tem no “Big Brother Brasil” 
a solução para muitos de seus 
problemas, tamanha a sua força 
comercial e de audiência. A última, 

a de número 20, foi até espichada 
para atender ao interesse do 
público e do mercado. E depois 
do “BBB”, os realities musicais, 
de comida, em meio a uma 
programação já conhecida.

Pelo lado da Record, além 
de outros, tem “A Fazenda” 
como enorme sucesso e 
uma contribuição das mais 
importantes em todo o conjunto 
da grade. Novelas e programas 
também são bene� ciados com os 

seus resultados.
Um importante ponto de 

apoio, como no passado já foram 
a discutida “Casa dos Artistas” 
ou o “Show do Milhão”, é tudo o 
que o SBT hoje não tem. Televisão 
nenhuma, aqui ou em qualquer 
outro lugar do mundo, resolve 
seus problemas diminuindo de 
tamanho. Repetir erros, como 
estancar a produção e demitir 
funcionários, nunca será o melhor 
caminho.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Assim como foi com “A 
Fazenda”, já são muitos os 

nomes “colocados” no próximo 
“BBB”... Tantos que daqui 

a pouco serão necessárias 
duas edições simultâneas.
Em se tratando de pessoal 
de vídeo, a Rede TV! corre 
o risco de sofrer desfalques 
bem importantes...Muitas 

dessas pessoas já estão 
em busca de novas opções 
de trabalho.A propósito 
de Rede TV!, diante das 

seguidas viagens de Luciana 
Gimenez, a sua produção 
praticamente já entrou em 

férias. As diretorias de Band 
e SBT estão estremecidas 
e, portanto, é até “natural” 
que ninguém do Morumbi 

marque presença, sábado, na 
campanha Teleton...Também 
não foram chamados, este ano, 
apresentadores da Rede TV!...
A CNN Brasil é outra que 

não terá profi ssionais no evento 
do Teleton.

C.RIBEIRO

GÊNESIS
A atriz Suzana Alves acaba 
de fechar participação em 
“Gênesis”, nova produção 
bíblica da Record que tem estreia 
prevista para janeiro.
O último trabalho de Suzana 
na emissora foi a novela 
“Topíssima”.

E OUTRA
Rejuvenescer a grade de 

programação é outra necessidade 
que o SBT tem pela frente. Vários 
dos seus produtos são os mesmos 
de muito tempo, esgotados e 
incapazes de despertar algum 
interesse.

TÍTULO
O Grupo Globo solicitou o 

registro da marca “Pantanal 
Remake” para o trabalho 
que está sendo desenvolvido 
por Bruno Luperi, baseado 
no original de Benedito Ruy 
Barbosa. A novela deverá ser 
exibida em 2021.

ESQUENTA
Seguindo a estratégia de usar 

a enorme força da TV aberta para 
promover produtos de outras 
plataformas, a Globo exibe dia 16, 
segunda-feira, um episódio especial 
de “As Five”, produção da Globoplay. 
Trata-se de um derivado da novela 
“Malhação – Viva a Diferença”.

INICIATIVA
Nessa tendência de atores 

produzindo conteúdo, vale destacar a 
iniciativa da atriz Reese Witherspoon, 
com projetos em várias plataformas.
Além de uma série de TV, está 
trabalhando em duas comédias 
românticas para a Net� ix.

FALAS NEGRAS
E está confirmado para o Dia da 

Consciência Negra, 20 deste mês, a 
apresentação do especial “Falas Negras” 
na Globo.Participações de Taís Araújo, 
Lázaro Ramos, Babu Santana, Fabricio 
Boliveira, Samuel Melo, entre outros. Os 
atores vivem personalidades reais que 
lutaram contra escravidão, segregação 
racial, racismo e intolerância.

SILÊNCIO
Novembro em curso e ainda não 

existem detalhes sobre a programação 
de � m de ano na Globo. A grande 
expectativa, claro, é o especial de 
Roberto Carlos, uma tradição. Ainda 
não há uma informação o� cial se será 
exibido ou não.

.
HORÓSCOPO

#PARTIU Câncer! Pois é, meus consagrados, hoje a Lua 
dá tchauzinho para o signo de Gêmeos e ingressa em 
Câncer, com isso, o foco de suas atividades nesse dia 
irá se concentrar novamente nos assuntos fi nanceiros. 
Aproveite para fazer um balanço de seus negócios.

Hoje o Sol em Escorpião forma uma oposição com o 
planeta Urano que se encontra em Touro signo que 
se relaciona com as fi nanças e os bens materiais. Esse 
aspecto astrológico, apesar de ser tenso pode estar 
anunciando uma reviravolta no âmbito fi nanceiro.

Fortes e intensas, igual café quente! Assis são as 
confi gurações astrológicas que vão se formar hoje no 
céu, na medida em que o Sol avança no poderoso signo 
de Escorpião - que faz oposição ao seu signo soltar. 
Especialmente se você nasceu no segundo decanato.

Recalculando rota... Pois é, meu cristalzinho, hoje pode 
rolar um acontecimento inesperado que pode forçar 
você a mudar de direção, modifi cando os seus objetivos 
imediatos. O Sol em seu signo e forma aspectos tensos 
com o velho Chaturno.

Gêmeos, meu cristalzinho, imprevistos acontecem. Aceita 
que dói menos! Se chiar resolvesse, vitamina C não 
morria afogada. Então, em vez de fi car se lamentando, 
você precisa estar prontx para resolver os perrengues! E 
hoje o dia promete.

Sagita, hoje a Lua forma um aspecto fraco, mas positivo 
com o planeta Urano. Isso deve causar uma aceleração 
nas atividades do dia, que lhe parecerá curto para 
poder cumprir a quantidade de ocupações que irão 
aparecendo diante de você.

Eita, Câncer, hoje quem arruma confusão é o Sol, 
que segue o baile no signo de Escorpião, e a Lua 
está de rolê em Câncer, seu signo zodiacal. Essa 
confi guração astrológica produz emoções intensas e 
consequentemente as suas respostas às solicitações 

Caprica, quintou com Q, de quase sexta! Hoje o Sol avança 
no segundo decanato do poderoso signo de Escorpião e a 
energia intensa que ele predispõe é salutar ao seu signo, 
que pertence ao elemento Água. No Zodíaco, Água e a 
Terra se misturam, mas nem sempre resultam em lama! 

Sabe aqueles dias que deveriam ter mais de 24 horas 
para que a gente consiga dar conta do tanto de coisa 
que tem para fazer? Então, hoje é um dia desses! Vai 
rolar uma mudança de clima astral muito importante 
nesta quinta e seu dia a dia poderá lhe parecer curto.

Hoje a Lua começa um rolê por Câncer, trazendo seu 
foco para o âmbito familiar e íntimo. O Sol, que reina em 
Escorpião e forma oposição com o planeta Urano - que 
se encontra em Touro - soma forças com essa vive e 
focaliza principalmente no equilíbrio do orçamento.

Virgem, na medida em que o Sol avança no poderoso 
signo de Escorpião, o astro-rei libera uma energia super 
power que pode afetar o seu signo que pertence ao 
elemento Terra. Eu sei que água e terra geralmente acaba 
em lama, mas coisas são um pouco diferentes.

Hoje o foco de suas atividades será provavelmente 
voltado para os assuntos familiares , pois a Lua ingressa 
hoje no signo de Câncer, que é tradicionalmente 
relacionado com o lar e seus entes queridos. Isso deve 
desviar seu foco de suas atividades profi ssionais.

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

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

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

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

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

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)
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Maradona se recupera bem de cirurgia 
no cérebro, afirma filha do ex-jogador
CRAQUE | Com 60 anos recém-completados,  Diego Maradona foi submetido a uma cirurgia por causa de um hematoma no cérebro O atual treinador do Gimnasia La Plata tinha um 
coágulo acumulado na região subdural por causa de pancadas, segundo os médicos. Na saída da Clínica Olivos, uma das filhas do ex-jogador, Dalma, agradeceu o apoio dos fãs

Diego Maradona foi submetido 
na noite de terça-feira 3, em 
Buenos Aires, a uma cirurgia 

por causa de um hematoma no cérebro. 
O atual treinador do Gimnasia La Plata 
tinha um coágulo acumulado na região 
subdural por causa de pancadas, se-
gundo os médicos. Na saída da Clínica 
Olivos, já nesta quarta-feira 4, uma das 
filhas do ex-jogador, Dalma, agradeceu 
o apoio dos fãs.

“Acabei de sair da clínica e só quero 
agradecer a todos pelas demonstrações 
constantes de amor por meu pai, para 
minha irmã e eu, obrigado a todos que 
rezaram por ele”, escreveu Dalma em 
suas redes sociais. Ela e Gianinna, fi-
lhas de Maradona do casamento com a 
ex-esposa Claudia Villafañe, passaram 
a noite na clínica localizada na região 
norte da capital argentina.

Além do agradecimento, Dalma 
criticou as pessoas que assessoram o Com 60 anos, Diego Maradona foi internado na última segunda-feira após se sentir mal

astro, mas negou o boato de que bus-
cam a tutela do pai. “Como devem ser 
infelizes para inventar alianças e pedi-
dos de tutela. É demais pedir que não 
falem em meu nome e da minha irmã 
quando nunca dissemos o que vamos 
fazer?”, postou.

A intervenção em Maradona du-
rou 1 hora e 20 minutos. Do lado de 
fora da clínica, fãs rezaram e deixaram 
mensagens para o ídolo. O advogado do 
ex-atleta, Matías Morla, confirmou que 
a cirurgia foi um sucesso. 

Com 60 anos recém-completados, 
Maradona foi internado na Clínica 
Ipensa, de La Plata, na última segunda-
-feira após se sentir mal. Uma série de 
exames mostrou que o ex-jogador tem 
hematomas na cabeça possivelmente 
geradas por pancadas recentes. Esse 
tipo de lesão na cabeça precisa ser solu-
cionado com rapidez porque o sangue 
acumulado pode pressionar o cérebro. 

O Maracanã seguirá sendo a casa 
do Fluminense e do Flamengo 
O clubes mantiveram a parce-

ria e renovaram o acordo de gestão do 
estádio por mais 180 dias. O novo con-
trato, iniciado neste mês, será válido 
até 30 de abril de 2021.

Os times administram o estádio 
desde abril de 2019 e essa e a terceira 
renovação do Termo de Permissão de 
Uso com o Governo do Rio de Janeiro. 
Enquanto o Flamengo não cumpre a 
promessa de ter um estádio próprio, 
ambos vão dividindo a gestão.

E o Maracanã vem dando sorte ao 
Fluminense. São 6 jogos de invencibi-
lidade atuando no estádio, com cinco 
vitórias e um empate. 

Os bons resultados levaram o time 
à quarta posição do Brasileirão. A últi-
ma derrota no estádio aconteceu em 
setembro, diante do Flamengo, por 2 
a 1.

Domingo os cariocas recebem o 
Grêmio e podem entrar de vez na bri-
ga pelo título. São somente três pontos 
de distância para Inter e Flamengo. 
Manter o bom desempenho caseiro é 
chance de começar a sonhar grande 
na competição.

O técnico Odair Hellmann terá a 
volta de Fred e Dodi, que cumpriram 
suspensão na importante vitória so-
bre o Fortaleza, fora de casa. Nenê, 
que sentiu dores musculares na coxa 
esquerda, ainda é dúvida.

O meia é o artilheiro do time no 

Fluminense e Flamengo 
mantêm parceria no Maracanã
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Por isso, o neurocirurgião Leopoldo Lu-
que decidiu transferi-lo para o hospital 
da capital argentina. Maradona deixou 
a clínica de La Plata por volta das 19 
horas (de Brasília), acompanhado de 
Gianinna, e horas depois deu entrada 
em Olivos. A cirurgia começou por 
volta das 22 horas. A equipe que ope-
rou o ex-jogador foi composta por sete 
profissionais. Maradona foi transferido 
para a UTI, onde ficará em observação. 
Não está descartada a possibilidade de 
sequelas. Entre os possíveis fatores de 
risco para essa lesão estão a idade e o 
abuso de álcool. Na semana passada, 
Maradona mal comemorou o seu 60.º 
aniversário, que completou na sex-
ta-feira, porque já apresentava uma 
saúde debilitada. O ex-jogador comia 
pouco, aparentava fraqueza e pouco 
participou da partida realizada tam-
bém na sexta-feira entre o Gimnasia La 
Plata e o Patronato.

MUDANÇA

A seleção brasileira olím-
pica, que neste mês terá dois 
amistosos de preparação para 
a disputa dos Jogos de Tó-
quio-2020, em julho e agosto 
do ano que vem, teve mais uma 
mudança em sua lista original 
de convocados. A CBF anun-
ciou que o atacante Pedrinho, 
Benfica, foi cortado por conta 
de uma lesão no pé esquerdo, 
sendo substituído pelo técni-
co André Jardine por Mauro 
Júnior, do PSV Eindhoven, da 
Holanda.

O atleta de 21 anos retorna 
à seleção após convocações 
em 2019 durante a preparação 
para o Torneio Pré-Olímpico. 
Mauro Júnior participou de um 
triangular disputado nas Ilhas 
Canárias, na Espanha, e de 
dois jogos preparatórios contra 
Colômbia e Chile, disputados 
em São Paulo. Da lista original, 
divulgada no último dia 23, An-
dré Jardine já tinha feito uma 
mudança. Por conta da ida do 
meia Lucas Paquetá, do Lyon, 
para a seleção principal, que 
disputará jogos das Eliminató-
rias da Copa de 2022, o técnico 
convocou o meia-atacante Te-
tê, do Shakhtar Donetsk.

PEDRINHO É CORTADO 
E MAURO JÚNIOR 
É CHAMADO PARA 
SELEÇÃO OLÍMPICA 

ano e faz trabalhos separados do gru-
po. Ele corre contra o tempo para ten-
tar jogar no domingo, às 20h30. Além 
dele, o atacante Pacheco também está 
em fase final de tratamento e pode 
pintar em breve.

Além da boa fase no Maracanã, o 
Fluminense ainda defenderá uma in-
vencibilidade de oito jogos ou um mês 
contra o Grêmio.

O Fluminense está prestes a ter de 
volta Nenê e Pacheco aos gramados. A 
dupla deixou o departamento médico 
nos últimos dias e já iniciou a transição 
em campo. Mas eles ainda não foram 
reintegrados ao grupo e continuam co-
mo dúvida para a partida do próximo 
domingo, às 20h30 (de Brasília), no Ma-
racanã, pela 20ª rodada do Campeona-
to Brasileiro. Nenê sofreu uma lesão na 
coxa esquerda na vitória sobre o San-
tos, no dia 25 de outubro. Ele iniciou 
a fase de transição no último sábado. 
Pacheco, por sua vez, lesionou a coxa 
direita no empate com o Atlético-MG 
no dia 14. 

Novo contrato será válido até abril de 2021
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