
FAMILIARES, FÃS E 
AMIGOS DÃO ADEUS
A GENESIO PITANGA

Alta nas infecções
por Covid-19 no RN
liga alerta na Saúde

LUTO NO JORNALISMO. 5 | Familiares, 
amigos e admiradores se despediram 
nesta segunda-feira 16, com muita 
comoção, do comunicador Genesio 
Pitanga. Apresentador de rádio e 
televisão, ele morreu em Natal, aos 54 
anos, após um infarto fulminante.

O velório e o sepultamento 
aconteceram no Cemitério Morada 
da Paz, em uma cerimônia que teve a 
presença de fãs, colegas de trabalho 
e parentes.
Com mais de 30 anos de carreira 
no jornalismo, Genesio trabalhou 

em diversas emissoras de rádio e 
televisão do Estado. Conhecido pela 
voz marcante e opiniões contundentes, 
o comunicador tinha destaque 
especialmente na cobertura policial. 
Ele também foi jogador de futebol, com 
passagens por ABC e Alecrim.

PANDEMIA. 10 | Dados do comitê 
estadual consultivo para o enfrentamento 
da pandemia pela Covid-19, com 
números até o dia 26 de outubro, 
mostram que a variação percentual 
diária (VPD) dos casos de infecção pelo 
novo coronavírus teve crescimento de 

2% ao dia no mês passado.
Outro sinal de preocupação surgiu após 
a divulgação dos números da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). O levantamento 
do sistema Infogripe, que monitora 
casos de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) em todo o País, aponta 

para o crescimento moderado ou forte 
dos casos da Covid-19 para Natal e 
outras oito capitais brasileiras. 
Até esta segunda-feira 16, o Rio Grande 
do Norte soma 2.643 mortes e 83.653 
infecções pela Covid-19, segudo a 
Secretaria Estadual de Saúde (Sesap).
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MDB elege 39 prefeitos 
e volta a ser líder nas 
cidades potiguares
ELEIÇÕES 2020. 4 | Lideranças do 
partido, ex-senador Garibaldi Filho 
e deputado Walter Alves comentam 
crescimento do partido no RN

Novo Bolsa Família 
deve ser lançado em 
dezembro, afirma Onyx
ASSISTÊNCIA. 2 | Ministro da 
Cidadania afirmou que novo 
programa social tem um orçamento 
próprio e deve atingir 20 milhões

Governo federal aprova 
R$ 75,7 mi para ampliar 
sistema VLT em Natal
TRANSPORTE. 7 | Recursos serão 
utilizados para a implantação de 
um novo trecho de linha férrea, com 
3,6 quilômetros de trilhos

O OLHAR DE 
EMANUISMO  

PERFIL. 13 | Natalense Emanuel Fernandes
só tem 22 anos, mas já pode ser considerado

um ícone da fotografia do rap no Estado
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O ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ampliou o acesso do ex-

-presidente Lula a todos os documen-
tos e provas colhidos pela Lava Jato a 
partir do acordo de leniência � rmado 
com a Odebrecht e que embasam de-
núncia de suposto favorecimento da 
empreiteira em contratos com a Pe-
trobrás. A decisão valida uma liminar 
que, em setembro, mandou a 13ª Vara 
Federal de Curitiba permitir a consulta 
do petista aos termos da delação � r-
mados com a força-tarefa.

A decisão desta segunda 16 garante 
acesso a “todos os elementos probató-
rios e demais informações”, incluindo 
acordos de cooperação internacional 
� rmados pela força-tarefa, que sejam 
conexos ao acordo de leniência e à 
denúncia contra Lula. A consulta é per-
mitida desde que “tais dados tenham 
sido ou possam ser empregados pela 
acusação” ou “tenham a aptidão de 
contribuir para a comprovação de sua 
inocência”.

A ação penal em questão envolve 
supostos atos de corrupção praticados 
por Lula em benefício da Odebrecht 
em oito contratações celebradas com 

a Petrobras. O esquema teria envolvido 
o pagamento de R$ 75,4 milhões em 
propinas ao PT e lavagem de outros R$ 
12,4 milhões por meio de dois imóveis 
– um deles seria usado para abrigar o 
Instituto Lula, em São Paulo.

O acordo de leniência – espécie de 
“delação” � rmada por empresas – da 

Odebrecht detalha o suposto esquema 
envolvendo Lula. A defesa do petista 
tentava obter acesso aos documentos 
desde setembro de 2017.

Lewandowski concedeu em se-
tembro uma liminar que deu a Lula o 
direito de consultar os termos fecha-
dos pela Odebrecht com a Lava Jato, 
incluindo a troca de correspondência 
da força-tarefa com outros países que 
participaram das negociações e de-
poimentos relacionados aos sistemas 
internos da empreiteira.

A medida já havia sido autorizada 
pela Segunda Turma do Supremo, mas 
a defesa de Lula apresentou reclama-
ção à Corte após a 13ª Vara Federal 
de Curitiba pedir à Lava Jato que sele-
cionasse quais documentos poderiam 
ser liberados ao petista — para Lewan-
dowski, a consulta prévia à Procurado-
ria viola o direito à ampla defesa.

“Como a� rmei em sede cautelar, 
não se a� gura cabível submeter a entre-
ga dos elementos de prova já coligidos 
a uma espécie de escrutínio por parte 
do Ministério Público e de seus cola-
boradores, deixando à discrição destes 
aquilo que pode ou não ser conhecido 
pelo acusado”, reforçou o ministro.
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O novo programa social do 
governo federal que irá subs-
tituir o Bolsa Família já está 

pronto e deve ser lançado no começo 
de dezembro, disse nesta segunda-
-feira o ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni.

“O programa já está pronto, foi 
todo trabalhado, já foi apresentado 
ao presidente (Jair Bolsonaro), só 
falta o OK, e isso não tem a ver com 
a grana, até porque temos previsto 
para o ano que vem R$ 34,8 bilhões”, 
disse o ministro a jornalistas em 
evento no Palácio Guanabara, sede 
do Governo do Rio de Janeiro.

O ministro acrescentou que o 
programa social tem um orçamento 
próprio e deve atingir mais de 20 mi-

lhões de brasileiros de baixa renda.
“Temos um programa hoje total-

mente diferente de tudo que foi feito 
na América, é um programa inovador 
que passa muito pela experiência da 
digitalização vista no auxílio emer-
gencial”, disse Onyx. “Vamos fazer um 
encontro entre quem precisa do em-
prego e que tem emprego a oferecer”.

Uma das novidades do programa 
social será a introdução de quesitos 
de meritocracia para os assistidos, 
com o que o governo está chamando 
de “portas de entrada e saída”.

Ao ser questionado se o novo 
programa usaria o modelo de vou-
cher para os bene� ciários, o ministro 
a� rmou que o programa dará mais 
liberdade e autonomia e não terá vi-

és político eleitoral.
“Eles vão votar em que quiserem 

e não no candidato que montou o 
programa”, disse. “Tem muitas coisas 
para além do voucher e acho que no 
início de dezembro ele (Bolsonaro) 
nos autoriza a divulgar. A esquerda 
vai ter que bater palma”.

O governo ensaiou este ano o 
lançamento do programa “Renda Ci-
dadã”, mas Bolsonaro vetou a ideia 
após divergências com a equipe eco-
nômica e falta de recursos.

Durante a pandemia de Covid-19, 
o governo federal vem concedendo 
o auxílio emergencial, inicialmente 
no valor mensal de R$ 600 e depois 
de R$ 300, que bene� ciou mais de 60 
milhões de pessoas.

Novo Bolsa Família deve ser lançado 
em dezembro, afirma Onyx Lorenzoni
ASSISTÊNCIA | Ministro da Cidadania afirmou que novo programa social tem um orçamento próprio e deve atingir mais de 20 milhões de brasileiros de baixa renda. Governo
ensaiou este ano o lançamento do programa “Renda Cidadã”, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou a ideia após divergências com a equipe econômica e falta de recursos

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que novo programa social já está formatado

Ministro Ricardo Lewandowski (STF)

Lewandowski amplia acesso de 
Lula à “delação” da Odebrecht

LAVA JATO

NELSON JR / STF Após mais de dois anos de apu-
rações, o Ministério Público 
do Rio de Janeiro apresentou 

a primeira denúncia contra o sena-
dor Flávio Bolsonaro (Republica-
nos-RJ) no caso das “rachadinhas”. 
O � lho mais velho do presidente 
é acusado, ao lado do ex-assessor 
parlamentar Fabrício Queiroz e de 
outras 15 pessoas, por peculato, 
lavagem de dinheiro e organização 
criminosa em um suposto esquema 
de desvio de salários de funcionários 
fantasmas durante seu mandato 
como deputado estadual na Assem-
bleia Legislativa � uminense.

Na denúncia de 290 páginas, 
além de detalhar o histórico da in-
vestigação e o modus operandi dos 
núcleos político, operacional e exe-
cutivo apontados como integrantes 
do esquema, a Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça de Assuntos Criminais 
e Direitos Humanos deixa claro, em 
mais de um momento, que as apura-
ções envolvendo os supostos desvios 
no gabinete de Flávio Bolsonaro não 
chegaram ao � m.

Segundo o MP, a primeira parte 
das imputações foi apresentada à 
Justiça uma vez que foram reunidos 

“elementos de prova su� cientes para 
lastrear a presente denúncia”. Mas, 
de acordo com os investigadores, 
o procedimento investigatório cri-
minal “prosseguirá em autos des-
membrados para apurar a prática de 
outros fatos delituosos”.

A continuidade das investiga-
ções envolve a identi� cação de ou-
tros envolvidos no esquema e a sus-
peita de lavagem de dinheiro através 
da loja de chocolates mantida por 
Flávio Bolsonaro.

O senador nega todas as acu-
sações e a� rma que a denúncia do 
Ministério Público é infundada.

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)

Flávio Bolsonaro pode ser 
alvo de novas denúncias

RACHADINHAS

JEFFERSON RUDY / AGÊNCIA SENADO
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ACERTO DA EXATUS
O Instituto Exatus, que realizou 

diversas pesquisas durante o período 
eleitoral e que é pertencente ao Grupo 
Agora RN, acertou o resultado do 
pleito em vários municípios. Destaque 
para Natal e Mossoró. Pesquisas 
publicadas nas vésperas da eleição 
praticamente cravaram os percentuais 
que Álvaro Dias e Allyson Bezerra, 
respectivamente os vencedores nas 
duas cidades, obtiveram nas urnas.

UNIÃO
Terceiro colocado na disputa para 

prefeito de Natal, o delegado Sérgio 
Leocádio (PSL) gravou um vídeo 
para agradecer os 35 mil votos que 
recebeu. E mandou uma mensagem 
para os outros candidatos de direita, 
sugerindo que a pulverização de 
candidaturas foi o que resultou na 
vitória de Álvaro Dias (PSDB) em 1º 
turno. “Aos companheiros de direita, 
precisamos nos unir!”, disse Leocádio.

SUBTENENTE DEPUTADO
Apesar de não ter conseguido ser 

eleito vereador de Natal nas eleições 
deste ano, o subtenente da PM Eliabe 
Marques (Solidariedade) tem motivos 
de sobra para comemorar. Isso porque, 
com a eleição do deputado estadual 

ALEXVIANAALEX
Allyson Bezerra para a Prefeitura 
de Mossoró, ele será chamado para 
assumir o mandato na Assembleia 
Legislativa, na condição de 1º 
suplente.

DUAS OPÇÕES
Enquanto muitos ainda lamentam 

a derrota nas eleições, o professor 
universitário Robério Paulino deverá 
ter em breve duas opções de mandato: 
vereador de Natal por quatro anos 
ou deputado estadual por dois anos. 
Eleito para a Câmara Municipal pelo 
PSOL, ele também é o 1º suplente do 
deputado Sandro Pimentel, que foi 
cassado pela Justiça Eleitoral.

JUNTAS
Se Robério resolver assumir 

o mandato de deputado, quem 
� caria com a vaga na Câmara seria 
Camila do Juntas. Se isso acontecer, 

será a primeira vez que o legislativo 
natalense terá um “mandato coletivo”. 
Camila representa o coletivo Juntas – 
que tem, ainda, Cida Dantas, Letícia 
Catu e Ariane Idalino. As quatro 
prometem exercer o mandato em 
conjunto caso cheguem à Câmara.

SEGUNDA ONDA
O prefeito reeleito de Natal, Álvaro 

Dias, acredita que a cidade poderá ter 
uma segunda onda de infecções pelo 
novo coronavírus nas próximas semanas. 
E a culpa, ele afirma, é das aglomerações 
promovidas por seus adversários durante 
a campanha eleitoral.

IVERMECTINA
Por causa disso, Álvaro promete 

intensi� car, nos próximos dias, ações 
da prefeitura no combate à pandemia. 
Em entrevista a emissoras de rádio 
e TV nesta segunda-feira 16, um dia 

após a eleição, voltou a defender o 
uso do vermífugo ivermectina pela 
população, apesar de não haver 
comprovação cientí� ca de que o 
medicamento – usado historicamente 
para tratar piolho – seja e� caz contra 
a Covid-19.

RENOVAÇÃO AMPLA
A renovação na Câmara Municipal 

de Natal foi expressiva (de quase 
50%), mas não chega perto da taxa de 
mudança nas câmaras de Mossoró e 
Parnamirim. Na capital do Oeste, só 
6 dos 23 vereadores eleitos estão na 
legislatura atual. Serão 17 novatos. Já 
na cidade Trampolim da Vitória, dos 
18 parlamentares, 12 serão novatos. 
Apenas 6 conseguiram se reeleger.

DICKSON
O grupo político ligado ao 

deputado estadual Albert Dickson 

(Pros) tinha perdido uma vaga na 
Câmara Municipal com a posse de 
Carla Dickson (Pros) como deputada 
federal. Mas, na eleição de 2020, a 
cadeira foi recuperada. A vereadora 
eleita Margarete Régia é irmã do 
deputado.

LUTA
A vereadora eleita Brisa Bracchi 

(PT) mandou um recado para o 
prefeito reeleito Álvaro Dias nas 
redes sociais. “Álvaro Dias, nos 
aguarde. O PT está chegando com 
3 vereadores na Câmara Municipal. 
Não andamos só”, disse a vereadora. 
Após ser provocada pela jornalista 
Eliana Lima, complementou: “Não 
sou de guerra tola, mas não nego a 
boa luta.”

SISTEMA PODRE
O vereador Cícero Martins 

(Progressistas), que não conseguiu 
ser reeleito para o cargo, publicou 
uma nota sobre o resultado da 
eleição e aproveitou para fazer 
críticas à futura composição da 
Câmara. “Nós vivemos em um país 
democrático e o povo de Natal 
preferiu manter ou, até mesmo, 
piorar o sistema político podre que 
vivemos há décadas”, escreveu.
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Depois do primeiro turno das 
eleições municipais, as lide-
ranças do governo no Con-

gresso vão buscar aprovar projetos da 
área econômica já em tramitação. As 
reformas estruturais, porém, � carão 
para o período após o segundo turno.

A preocupação continua sendo 
a de que as medidas impopulares 
prejudiquem os candidatos apoiados 
pelo governo que foram para a vota-
ção no dia 29 de novembro. Na lista 
da área econômica está, por exemplo, 
a desindexação de despesas do Orça-
mento, ou seja, retirar correções que 
são dadas automaticamente a alguns 
gastos.

O líder do governo na Câmara, 
Ricardo Barros (Progressistas-PR), 
disse que vai tentar votar a pauta que 
combinou com o presidente Jair Bol-
sonaro a semana passada. Ele admi-
tiu que a votação das reformas � cará 
para depois do segundo turno.

“Temos votações já (esta semana). 
As reformas � cam para o segundo 
turno. Acordaremos com os líderes 
amanhã. Isso é importante”, anteci-
pou. Barros previu para esta semana 
a votação da Medida Provisória que 
trata da navegação da cabotagem. “A 
pauta é para quarta”, a� rmou. Segun-
do ele, a MP 993, que trata da prorro-
gação por tempo indeterminado de 
contratos do Incra, também está na 

lista.
O líder do governo no Senado, 

Fernando Bezerra (MDB-PE), infor-
mou ao que terá reunião nesta ter-
ça-feira o presidente da Casa, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e os líderes. 
“De� niremos projetos que serão 
apreciados esta semana”, disse.

“A prioridade nossa é votar a Lei 
de Falências”, ressaltou. Entre as ou-

tras prioridades, ele citou o relatório 
do senador Marcio Bittar (MDB-AC) 
para as Propostas de Emenda Cons-
titucional (PEC) Emergencial e do 
Pacto Federativo, que trarão medidas 
de contenção de despesas e também 
devem incluir a tentativa de reformu-
lar e ampliar o Bolsa Família.

Também estão no horizonte das 
lideranças no Senado a nova lei do 

gás, as concessões ferroviárias e novo 
marco do setor elétrico. Bezerra não 
falou em prazos. “Lei de Falências 
será votada esta semana”, a� rmou, 
acrescentando que pedirá apoio dos 
líderes para esses projetos.

Na área econômica, já é esperado 
que “matérias pesadas” só devem ser 
destravadas de fato após o segundo 
turno das eleições. Até lá, muitos par-

lamentares ainda estarão envolvidos 
em disputas em capitais brasileiras.

Além dos projetos já em vista, 
o governo quer tentar avançar com 
alguns projetos de lei complementar, 
como o PLP 101, do deputado Pedro 
Paulo (DEM-RJ), que reforma a lei 
de recuperação � scal dos Estados e 
representará a porta de entrada para 
um socorro essencial a governos es-
taduais como Rio, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Goiás.

Sem citar diretamente a lista dos 
projetos dos líderes do governo, o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), ironizou a estratégia do 
governo: “Não dá para fazer uma lista 
de dez projetos e � ngir que a socieda-
de não entende o tamanho do proble-
ma � scal”.

Para ele, não se deve, nas suas 
palavras, cair na armadilha de votar 
projetos “bonitos” e que têm “char-
me”, mas que não enfrentam os pro-
blemas estruturais do País. E citou o 
projeto de facilitação da cabotagem 
enviado pelo governo federal.

Ele não acredita, contudo, que se-
rá possível concluir a votação da PEC 
emergencial Senado e na Câmara até 
o � m do ano. Nesse sentido, ele la-
mentou que a pauta da sua sucessão 
à frente da Mesa Diretora da Câmara 
tenha se misturado com a pauta de 
votações da Casa.

Reformas devem ficar para depois
do 2º turno, dizem líderes do governo
ECONOMIA | Segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, a prioridade desta semana é votar a Lei de Falências. Temor é de que medidas impopulares prejudiquem
os candidatos apoiados pelo governo que foram para a votação no dia 29 de novembro. Na lista da área econômica está, por exemplo, a desindexação de despesas do Orçamento

Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR)Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE)
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O MDB foi o partido que mais 
elegeu prefeitos nas eleições 
municipais de 2020 no Rio 

Grande do Norte. Com a apuração 
100% � nalizada nos 167 municípios 
potiguares, a legenda chegou a 39 
prefeitos eleitos nas mais diversas 
regiões do Estado. O número repre-
senta 23% das cidades.

Ao todo, 13 partidos elegeram ao 
menos um prefeito no RN. Depois 
do MDB, o melhor resultado foi o do 
PSDB, que tem 31 prefeitos eleitos 
� liados aos seus quadros. O prefeito 
reeleito de Natal – maior cidade do 
Estado –, Álvaro Dias, é tucano. Em 
seguida, vêm PL, com 20 prefeitos, e 
PSD, com 18.

Líder nas cidades potiguares, o 
MDB também tem o maior número 
de prefeitos eleitos em todo o País 
– considerando os resultados nas 
cidades onde a disputa acabou em 
1º turno. São 782 eleitos em todo o 
território nacional até o momento, 
com mais 7 a caminho da disputa em 
2º turno. No RN, todas as cidades já 
encerraram a eleição no 1º turno.

Com as vitórias em 2020, o MDB 
recuperou a liderança no número de 
prefeituras no Rio Grande do Norte. 
Em 2016, o partido – que ainda se 
chamava PMDB – elegeu mais pre-
feitos (40), mas � cou em 2º lugar, por-

que o PSD teve 51 eleitos. Na época, 
o PSD crescia na esteira da eleição 
do então governador Robinson Faria. 
Em 2020, o partido diminuiu o núme-
ro de prefeitos eleitos para 18.

Em termos populacionais, o maior 
município conquistado pelo MDB 
foi São José de Mipibu, com a eleição 
de Zé Figueiredo. Outras vitórias 
importantes aconteceram em Nova 
Cruz (Flávio de Berói) e Apodi (Alan 
Silveira). Presidente do MDB no RN, 
o deputado federal Walter Alves disse 

que o resultado o surpreendeu, mas 
lembrou do histórico do partido no 
Estado. “O MDB tem toda uma luta 
de serviços prestados ao Estado, com 
o programa de adutoras e o Programa 
do Leite”, disse, em referência a pro-
gramas do governo Garibaldi Filho.

Walter também ressaltou a ima-
gem positiva de Garibaldi junto à 
militância emedebista. “A imagem do 
senador Garibaldi Filho é a de um ho-
mem limpo, honesto, sério, correto”, 
observou.

MDB elege 39 prefeitos e volta
a ser líder nas cidades potiguares
ELEIÇÕES 2020  | Líder nas cidades potiguares, o MDB também tem o maior número de prefeitos eleitos em todo o País – considerando os resultados nas cidades onde a disputa acabou
em 1º turno. Com as vitórias em 2020, o MDB recuperou a liderança no número de prefeituras no Rio Grande do Norte. Em 2016, o partido elegeu mais prefeitos (40), mas ficou em 2º lugar

Ex-senador Garibaldi Alves Filho e deputado federal Walter Alves, lideranças do MDB no RN

Confira o número de 
prefeitos eleitos por partido

MDB – 39
Maior cidade: São José de
Mipibu (Zé Figueiredo)

PSDB – 31
Maior cidade:
Natal (Álvaro Dias) 

PL – 20
Maior cidade:
Macaíba (Emídio Júnior)

PSD – 18
Maior cidade:
Ceará-Mirim (Júlio César)

DEM – 17
Maior cidade:
João Câmara (Manoel Bernardo)

Progressistas – 13
Maior cidade:s
Canguaretama (Wellinson)

Republicanos – 11
Maior cidade:
Parnamirim (Rosano Taveira)

PSB – 5
Maior cidade:
Montanhas (Manuel Gustavo)

Pros – 5
Maior cidade: São Gonçalo
do Amarante (Paulinho)

PT – 3
Maior cidade:
Currais Novos (Odon Júnior)

Solidariedade – 2
Maior cidade:
Mossoró (Allyson Bezerra)

PDT – 2
Maior cidade:
Tangará (Doutor Airton)

PSOL – 1
Maior cidade:
Janduís (Salomão Gurgel)

O presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Luís Roberto 
Barroso, criticou nesta segun-

da-feira 16 pessoas que defendem a 
volta do voto impresso nas eleições 
brasileiras. A fala soou como indireta 
ao presidente Jair Bolsonaro, que apoia 
a volta do sistema antigo ou de uma 
versão híbrida, em que os votos nas 
urnas são impressos imediatamente 
depois que o eleitor registra a opção no 
equipamento.

“Os resultados das eleições saem 
da própria urna imediatamente após 
o término da votação”, disse Barroso. 
Em tom irônico, o ministro também 
a� rmou que, “para quem gosta de voto 
impresso, vamos passar a distribuir es-
se resultado que sai da urna”.

O resultado da eleição é acessível 
a qualquer pessoa, como a� rma o 
ministro, pois o resultado é sempre 
a� xado ao lado de fora da seção elei-
toral para conferência por parte do 
eleitorado brasileiro ou dos candi-

datos. “Toda urna divulga, de forma 
impressa ao � nal do horário de vo-
tação, os resultados e os números de 
cada candidato”, explicou o ministro 
durante entrevista.

Os candidatos e os eleitores po-
dem ter acesso livre a esses resultados, 
a� rmou Barroso ao defender as urnas 
eletrônicas. “Achar que um atraso de 
duas horas e meia na contabilização 

possa repercutir sobre o resultado, é 
simplesmente não lidar com a realida-
de”, argumentou o presidente do TSE.

NOVA VERSÃO
Barroso tentou explicar novamen-

te a demora para a divulgação dos 
resultados das eleições. Ele disse que 
o sistema contratado pelo TSE “tra-
vou em alguns momentos” e mudou 
a versão sobre a causa do problema. 
Segundo ele, houve atraso na mudança 
da centralização da contagem de resul-
tados nos sistemas da Justiça Eleitoral.

“O TSE adquiriu um supercompu-
tador para a contagem dos votos que 
só pode ser entregue em agosto devido 
a pandemia”, explica Barroso.

O ministro explicou que, devido a 
esse atraso da entrega do equipamento, 
os testes não puderam ser realizados 
em tempo hábil e a “pandemia trouxe 
di� culdades de interação humana o 
que acarretou complexidades a todo o 
processo”.

Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), explicou demora na apuração

Presidente do TSE faz críticas a
quem defende a volta do voto impresso

TECNOLOGIA

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

REPERCUSSÃO

O vice-presidente Hamilton 
Mourão disse nesta segunda-
-feira 16 que os partidos de cen-
tro foram “os grandes vencedo-
res” das eleições municipais. A 
declaração foi feita a jornalistas 
no Palácio do Planalto, um dia 
depois do 1º turno do pleito.

Para Mourão, o baixo de-
sempenho dos candidatos 
apoiados pelo presidente Jair 
Bolsonaro nas urnas não se 
deve à atuação do chefe do 
Executivo. “Não pode se debitar 
nada em relação ao presidente 
Bolsonaro, porque ele não en-
trou de cabeça nessa eleição. 
Ele apoiou alguns candidatos 
aí, muito pouco. Você sabe que 
o presidente está sem partido e, 
sem uma estrutura partidária, 
� ca difícil participar de uma 
eleição”, declarou.

MOURÃO, SOBRE 
RESULTADOS: “NÃO 
SE PODE DEBITAR 
NADA A BOLSONARO”
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O ADEUS A GENESIO PITANGA
Familiares, amigos e admiradores 

se despediram nesta segunda-
-feira 16, com muita comoção, 

do comunicador Genesio Pitanga. 
Apresentador de rádio e televisão, 
ele morreu em Natal, aos 54 anos, 
após um infarto fulminante.

O velório e o sepultamento 
aconteceram no Cemitério Mo-
rada da Paz, em Parnamirim, 
em uma cerimônia que teve a 

presença de fãs, colegas de traba-
lho e parentes do apresentador.

Com mais de 30 anos de 
carreira no jornalismo, Genesio 

trabalhou em diversas emissoras 
de rádio e televisão do Estado. Atual-

mente, estava no ar com o programa 
“SOS Urgente”, na TV Metropolitano. 
Antes, teve passagens pela TV Ponta 
Negra, Sim TV e TV União. Em 2019, 
trabalhou na rádio Agora FM, do 

CRÍTICA | Apresentador de 54 anos, morto após um infarto fulminante, teve o corpo sepultado nesta segunda-feira em cerimônia que teve a presença de parentes, colegas de 
trabalho e fãs. Amigos falam sobre como era a relação com ele e rendem homenagens. Com os mais próximos, tinha uma relação marcada pelo companheirismo e pela simpatia

Além do pro� ssionalismo, 
amigos de Genesio Pitanga des-
tacaram durante as cerimônias 
de despedida a boa relação que 
mantinham com o apresentador. 
Colegas de trabalho enalteceram 
como o comunicador era gentil, 
bem humorado e solidário com os 
companheiros de trabalho.

Repórter fotográ� co do Ago-
ra RN, José Aldenir conta que 

conheceu Pitanga ainda nos 
anos 1990. À reportagem, 
Joinha – como é mais co-
nhecido – relata que o 
comunicador era, além 
de um grande pro� ssio-
nal, um amigo.

“Ele respeitava a 
todos. Gostava de dar e 
ouvir conselhos. Por isso, 
era tão querido por to-
dos. Na área profissional, 

era um verdadeiro ‘cava-
dor’ de matérias policiais e 

sabia como ninguém como man-
ter um bom relacionamento com 
as fontes”, enaltece o fotógrafo.

O jornalista Tiago Rebolo, que 
também integra a equipe de repor-
tagem do Agora RN, trabalhou 
com Genesio na Agora FM no ano 
passado. Amigo do apresentador, 

Amigos rendem 
homenagens

Grupo Agora RN, apresentando o 
programa “Patrulha Agora”.

Conhecido pela voz marcante e 
opiniões contundentes, o comuni-
cador tinha destaque especialmente 
na cobertura policial. Sempre bem 
informado, transmitia conteúdos com 
agilidade e com a credibilidade da 
apuração junto às principais fontes da 
área de segurança públicos. A atuação 
rendeu um público � el, que o acompa-
nhou ao longo de toda a carreira.

Ele também foi jogador de futebol, 
com passagens por ABC e Alecrim.

Com os mais próximos, tinha 
uma relação marcada pelo compa-
nheirismo, pela simpatia e pela hu-
mildade. Solícito, gostava de ajudar 
os amigos e colegas de trabalho. Com 
sua extrema generosidade, valorizava 
o trabalho de assistentes e parceiros 
de pro� ssão.

Rebolo enfatizou que era admira-
dor de Genesio e que a principal 
marca dele era a generosidade.

“Por onde passou, Genesio 
deixou sua marca. No jornalis-
mo, comandava seu programa 
com brilhantismo, sempre tendo 
o interesse público como maior 
preocupação. Era uma pessoa ex-
tremamente rara. Sempre com um 
sorriso no rosto, tratava a todos 
com cordialidade e respeito. Era 
extremamente generoso com to-
dos, do iniciante ao mais experien-
te. Além disso, tinha uma alegria 
contagiante. Agora, essa alegria vai 
contagiar o Céu”, a� rmou.

Diretor-presidente do Grupo 
Agora RN, o jornalista Alex Viana 
ressaltou que Genesio merece todas 
as homenagens recebidas. “Ele fez 
parte da história do Agora RN ao 
integrar os quadros da Agora FM. 
Sempre com muito profissionalis-
mo e a simpatia que só ele tinha, 
conquistou um público cativo, que 
hoje chora a perda de um grande 
comunicador. Fará falta!”, pontuou.

Companheiro de trabalho 
de Genesio Pitanga no programa 
“Patrulha Agora”, o locutor Pedro 
Binderli disse que aprendeu muito 
com o amigo. “E, como pessoa, era 
alguém que despertava em todos 
que conviviam com ele muita ad-
miração. Vai deixar saudades em 
todos aqueles que tiveram o prazer 
de conhecê-lo”, acrescentou.

 O jornalista Júnior Lins lembra 
que virou amigo de Genesio Pitanga 
ao pegar carona com o apresenta-
dor. À reportagem, Júnior destacou 
que ficará com boas lembranças de 

Genesio e recordou de histórias 
engraçadas com o amigo. Além 
disso, fez questão de lembrar que 
Pitanga tinha jargões marcantes 
que conquistavam o público.

“Quando chegava, era fácil 
descobrir. Lá de longe a gente já te 
ouvia dizendo ‘Alôôôôôôôô, Natal!’.  
Seu jeito de comunicar era sensa-
cional. Eu amava imitar suas frases 
de efeito. Grande figura, profissio-
nal e amigo. Cumpriu a sua mis-
são. Muito obrigado por me dar o 
prazer de te conhecer”, declarou.

Para Jalmir Oliveira, também 
repórter do Agora RN, o Estado 
“perde um homem que digni-
� cou a pro� ssão de jornalista”. 
“Lamento a morte de Genésio 
Pitanga, uma das grandes vozes 
do jornalismo potiguar. Era um 
homem afável, humilde e de voz 
ativa para as ações relacionadas 
com a segurança”, registrou.

“PIOR NOTÍCIA DA MINHA VIDA”
Filho do apresentador, Ro-

drigo Pitanga disse que guardará 
grandes lições do pai. Ele desta-
cou como Genesio removia céus 
e terras para ajudar as pessoas e 
enfatizou que vai herdar do pai 
incontáveis ensinamentos. “Hoje 
eu recebi a pior notícia da minha 
vida”, a� rmou durante um discur-
so emocionado.

LEALDADE
Amigo de Genesio, o advoga-

do, jornalista e vereador de Natal 
Ney Lopes Júnior (PDT) falou que 
o apresentador era leal, dedicado 
e excelente pro� ssional. Ele tam-
bém lembrou que, ao longo da 
campanha eleitoral de 2020, ele e 
Genesio foram “um só”, tão gran-
de era o empenho do apresenta-
dor na sua campanha à reeleição. 
“Descanse em paz, meu amigo”, 
disse Ney.

Além dele, policiais, delega-
dos, outros jornalistas, amigos 
e familiares renderam homena-
gens ao apresentador. Em um dos 
momentos mais emocionantes 
da despedida, os presentes ento-
aram uma canção de Fagner, de 
quem o comunicador era fã.

“Quando penso em você, fe-
cho os olhos de saudade”, diz o 
início da letra da música.

Sempre com muito 
profissionalismo e a simpatia 
que só ele tinha, conquistou 
um público cativo, que hoje 
chora a perda de um grande 
comunicador. Fará falta!”

“
ALEX VIANA
DIRETOR-PRESIDENTE DO AGORA RN
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PT E PSDB SÃO OS GIGANTES 
QUE ENCOLHEM DOMINGO

LULA “TÓXICO” VIRA UM 
PROBLEMA ATÉ PARA BOULOS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

FIASCO AMPLO, GERAL...
O � asco do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) não se limitou à 
demora vexatória na divulgação 
de resultados. No domingo (15), 
o app E-Título não funcionou. 
Além disso, não há o site tão ruim 
quanto o do TSE.

APOIOU, VENCEU
Em Maceió, o � el da balança será 

Davi Filho, candidato que chegou em 
terceiro, com 25,5% dos votos, e o PP 
do deputado Arthur Lira. Estão no 
segundo turno Alfredo Gaspar (MDB) 
e JHC (PSB): somaram 28% cada.

VOTO QUE LAVA A ALMA
A eleição em Simões Filho 

(BA) lavou a alma do presidente 
do Paraná Pesquisas, Murilo 
Hidalgo, xingado e até ameaçado 
ao apontar a derrota Eduardo 
Alencar, irmão do senador Otto 
Alencar (PSD), que � cou possesso. 
Mas a pesquisa acertou: deu Dinha 
(MDB), eleito com 53,1%.

CHEFE DE GOVERNO É OUTRO
Rodrigo Maia continua com 

seu complexo de “primeiro-
ministro”. Nesta segunda (16), ele 

voltou a criticar os projetos que o 
Planalto considera prioritários. Ele 
sugeriu que, por discordância (ou 
implicância), vai barrar.

30, 29, 28, 27...
Faltam 30 dias para acabar, de 

fato, as presidências de Rodrigo 
Maia e Davi Alcolumbre na 
Câmara e no Senado. O recesso 
começa em 17 de dezembro e 
acaba em 1ºde fevereiro, com a 
eleição dos sucessores.

LITÍGIO TRANSNACIONAL
A Warde Advogados con� rmou 

haver contratado parecer do ex-
ministro Sergio Moro, a pedido do 
empresário israelense Benjamin 
Steinmetz, mas é sobre um litígio 
transnacional, que se estabelece 
prioritariamente em Londres. Sem 
qualquer relação com a JBS.

LARISSA VIVE
Proposta da senadora Simone 

Tebet (MDB-MS) denomina de 
Repórter Larissa Bortoni a sala da 
redação da Rádio Senado. Muito 
querida pelos colegas da emissora, 
Larissa faleceu prematuramente 
em 2019.

O apoio do ex-presidente e presidiário Lula, antes ambicionado, 
virou “tóxico”. O candidato do Psol à prefeitura de São Paulo, Guilherme 
Boulos, que até imitava o jeito de falar de Lula, agora é bem menos 
enfático nas referências político condenado por corrupção. Indagado 
pela Rádio Bandeirantes, nesta segunda (16), sobre o apoio do petista, 
Boulos tentou desconversar: “Eu espero o apoio de todas as lideranças 
que entendam que São Paulo precisa superar a desigualdade...” etc. 

UM ENTRE MUITOS
Em sua resposta, Boulos 

não destacou o petista, insistiu 
apenas que espera apoio de todos 
contra o PSDB, “inclusive do ex-
presidente Lula”.

PISANDO EM OVOS
No segundo turno, Boulos 

tentará ampliar suas alianças 

e atrair o apoio inclusive de 
eleitores que têm desprezo por 
Lula, daí sua hesitação.

CHUMBO TROCADO
A estratégia do candidato do 

Psol é repetir o mantra “Bruno 
Covas é Doria”, e teme um troco 
dos tucanos lembrando que 
“Boulos é Lula”.

PSDB e PT, que já goram considerados gigantes, saem encolhidos das 
eleições de 2020. Há quatro anos, o PT conquistou 254 municípios já no 
primeiro turno, este ano despencou para 179, queda de mais de 30%. Já 

o PSDB perdeu 35% dos 785 prefeitos que elegeu há quatro anos. É o maior 
número absoluto de derrotas entre as grandes agremiações: 273. Mas o PSB 
foi o maior derrotado entre os partidos com mais de 200 prefeitos: caiu de 403 
prefeituras para 250, uma redução de quase 38%. Levantamento do site Diário do 
Poder mostra que, em Minas Gerais, o PT perdeu em 33 dos 42 municípios onde 
havia vencido em 2016. O MDB teve um desempenho proporcional melhor que 
PT e PSDB, mas perdeu 25% de suas prefeituras: 261 das 1.035 que conquistou 
em 2016. Outros partidos menores tiveram perdas mais significativas, como o 
PCdoB, que ficou sem metade das prefeituras: elegeu só 46. O pequeno Partido 
Trabalhista Cristão (PTC) elegeu 16 prefeitos no primeiro turno de 2016. Em 2020, 
apenas um. É a pior queda: 94%.

ELEIÇÕES 2020 |  Casa Legislativa terá renovação de quase 50% em 2021, com a entrada de
14 novos vereadores. Outros 15 foram reeleitos para o cargo e prometem fazer mandato propositivo

A Câmara Municipal de Natal 
terá uma nova formação a 
partir de 2021. Serão 14 novos 

nomes em relação à atual legislatura. 
No pleito deste ano, 27 dos 29 verea-
dores buscavam a renovação do man-
tado. Eleika Bezerra (PSL) e Franklin 
Capistrano (PSB) foram os únicos que 
optaram por encerrar suas atividades 
enquanto parlamentares em 2020.

A nova con� guração impactou 
a bancada do PDT, que, embora per-
maneça como a maior, caiu de 9 para 
5 parlamentares. PT (3) e PSDB (3) 
aparecerem logo em seguida, como as 
segundas maiores bancadas eleitas.

Entre os candidatos eleitos, algo 
em comum: o compromisso de hon-
rar o voto dos eleitores e a promessa 
de tornar Natal um lugar melhor.

Os que conseguiram a renovação 
do mandato asseguram que darão 
continuidade ao trabalho realizado, 
além de desenvolver novas ações em 
benefício da população.

Já os que integrarão a CMN pela 
primeira vez a� rmam que atuarão 
com o propósito de renovação e o de-
sejo de mudança do fazer política.

Con� ra abaixo o depoimento dos 
quatro vereadores eleitos mais vota-
dos: Herberth Sena (PL), Divaneide 
Basílio (PT), Paulinho Freire (PDT) e 
Kleber Fernandes (PSDB).

HERBERTH SENA
Herberth Sena, do PL, obteve 

6.029 votos em Natal e foi o candida-
to com mais votos para vereador nas 
eleições municipais de 2020. O núme-
ro representa 1,67% do total de votos 
apurados.

Em seu per� l o� cial no Instagram, 
Herberth comemorou o resultado. 
“Obrigado, Natal. Quanta emoção! O 
momento é de agradecer a Deus e a 
cada um dos eleitores que deposita-
ram na urna um voto de con� ança 
em nosso projeto. A nossa luta conti-
nua agora na Câmara Municipal, tra-
balhando em favor das comunidades 
e proporcionando mais qualidade de 
vida para as pessoas. Estamos juntos, 
contem comigo!”.

O vereador eleito ainda fez uma 
nova publicação para reforçar a satis-
fação com o resultado. “Ainda muito 
emocionado e grato por essa nossa 
conquista! Estamos juntos, amigos”, 
comentou.

DIVANEIDE BASÍLIO
Divaneide Basílio (PT) renovou 

o mandato na Câmara Municipal de 
Natal ao conquistar 5.966 votos, o que 
equivale a 1,65% do total de votos váli-
dos para o cargo.

A vereadora celebrou o resulta-
do postando uma foto na qual está 
abraçada com a � lha. A imagem foi 
acompanhada de uma mensagem 
a� rmando que ela irá trabalhar para 

honrar o voto da população, especial-
mente dos segmentos que representa.

“Minha � lha, você  pode ser tudo o 
que quiser. Essa é  a Natal das Nossas 
Vozes Juntas. Com esse sentimento 
de amor e gratidã o, eu agradeç o aos 
5.966 votos que Natal me con� ou, me 
colocando como a segunda vereadora 
mais votada da cidade. Em nome da 
minha famí lia, de cada coletivo, movi-
mento social, amigos e companheiros 
do PT, sou só  gratidã o. Essa vitó ria é  
nossa! Obrigada, Natal!”, a� rmou.

PAULINHO FREIRE
Paulinho Freire, do PDT, que é o 

atual presidente da Câmara Munici-
pal, foi reeleito no domingo com 5.547 
votos (1,53%). O vereador comparti-
lhou sua satisfação com os seguidores 
nas redes sociais.

“Natal, tenha certeza que honra-
rei cada voto recebido. Meu compro-
misso é continuar a trabalhar sempre 

com seriedade e propositividade na 
Câmara Municipal”, disse.

KLEBER FERNANDES
O vereador Kleber Fernandes (PS-

DB), líder do prefeito reeleito Álvaro 
Dias (PSDB), é um dos 14 vereadores 
que permanece na Câmara Municipal 
de Natal. Ele teve 5.409 votos (1,50%).

“Gratidão!! O que dizer hoje? 
Agradecer. A cada um dos 5.409 na-
talenses que depositou em nós a con-
� ança em dias melhores. Que referen-
dou o trabalho que vimos realizando 
na Câmara Municipal de Natal. Um 
número que nos enche de orgulho e 
responsabilidade. Com cada bairro, 
com cada comunidade, com cada 
natalense, com cada eleitor. Obrigado 
Zona Norte, Obrigado Zona Leste, 
Obrigado Zona Oeste, Obrigado Zona 
Sul. Obrigado, Natal! Vamos em fren-
te! Temos muito trabalho a realizar”, 
destacou.

Herberth Sena (PL), o mais votado

Paulinho Freire (PDT), vereador reeleito

Divaneide Basílio (PT), reeleita para o cargo

Vereador Kleber Fernandes (PSDB)

Mais votados para a Câmara
de Natal comemoram nas redes
e prometem honrar confiança
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REPRODUÇÃO

SERVIÇO

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
assina nesta terça-feira 17 a 
sanção da Lei dos Consórcios 
Interfederativos de Saúde no 
Rio Grande do Norte. A nova lei 
foi aprovada pela Assembleia 
Legislativa em outubro.

Segundo o governo esta-
dual, a medida vai ampliar o 
acesso ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) nos municípios po-
tiguares por meio de parcerias 
entre a gestão estadual e gestões 
municipais. Ao ser regulamen-
tada, a nova lei vai possibilitar 
atendimentos como urgência e 
emergência hospitalar, pré-hos-
pitalar, através de unidades de 
pronto atendimento de nature-
za regional.

A proposta que institui os 
Consórcios Interfederativos 
de Saúde foi aprovada pela As-
sembleia Legislativa no dia 21 
de outubro. O modelo pretende 
de regionalização da saúde está 
presente em outros estados do 
Nordeste.

O Ceará é um dos pioneiros 
nos consórcios com os muni-
cípios para a estruturação das 
redes de saúde. O objetivo da 
medida é a de reduzir custos 
para manutenção dos serviços 
de saúde e permitir que a po-
pulação tenha acesso à serviços 
mais especializados.

No Rio Grande do Norte, os 
consórcios funcionarão como 
um espaço articulador de par-
cerias, convênios, contratos e 
outros instrumentos similares, 
facilitando o financiamento e a 
gestão compartilhada dos ser-
viços públicos de saúde numa 
perspectiva territorial.

Entre os serviços que po-
dem ser consorciados estão 
os de urgência e emergência 
hospitalar, pré-hospitalar, uni-
dades de pronto atendimento 
de natureza regional e centros 
de especialidades odontológi-
cas (CEOS), e demais serviços 
relacionados à saúde, em con-
sonância com o Plano de Regio-
nalização (PRD) do Estado.

FÁTIMA SANCIONA 
NOVA LEI DOS 
CONSÓRCIOS 
INTERFEDERATIVOS

A Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU) recebeu a au-
torização do Governo Federal 

para promover investimentos na re-
gião metropolitana de Natal. A medida 
permite aplicação de R$ 75,7 milhões 
na remodelação das linhas Norte (Ce-
ará-Mirim/Ribeira) e Sul (Ribeira/Par-
namirim) do sistema do Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT).

Com a implantação de novo tre-
cho, com 3,6 quilômetros de trilhos 
— o que inclui quatro novas estações 
—, a rede do VLT terá conexão com o 
Aeroporto Internacional Aluízio Alves, 
em São Gonçalo do Amarante.

A Resolução nº 143 do Conselho 
do Programa de Parcerias de Investi-
mentos foi publicada no Diário Oficial 
da União desta segunda-feira 16. 

 O documento, assinado conjun-
tamente pelos Ministros Paulo Guedes 
e Rogério Marinho, também prevê 
a construção de um novo trecho de 
24 quilômetros de via permanente, 
com seis estações, o que vai permitir 
a ligação entre Natal e Nísia Floresta, 
passando pela cidade de São José do 
Mipibu. 

A ampliação da rede vai permitir 
a criação de um anel que interliga toda 
a Região Metropolitana de Natal.

O Sistema de Trilhos é operado 
pela Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU), que se encontra em 

estágio inicial de desestatização.
Apesar da liberação, caberá aos 

prefeitos eleitos dos municípios que 
irão receber a nova estrutura a elabo-
ração de políticas públicas de moder-
nização das legislações de mobilidade  

urbana. As cidadades acima de 20 mil 
habitantes precisam aprovar Plano 
de Mobilidade Urbana para garantir o 
recebimento de recursos federais des-
tinados à mobilidade urbana. 

De acordo com a Lei, os municí-

pios com população superior a 250 
mil habitantes devem aprovar o plano 
até 12 de abril de 2022, enquanto os 
demais têm o prazo até abril de 2023. 
Natal, por exemplo, ainda tem plano 
municipal de mobilidade urbana.

TRANSPORTE PÚBLICO | Recursos serão utilizados para a implantação de um novo trecho de linha férrea, com 3,6 quilômetros de trilhos, para 
permitir que a rede do Veículo Leve sobre Trilhos ganhe conexão com o Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante

A ampliação da rede de VLT vai permitir a criação de um anel para interliga municípios da Região Metropolitana de Natal

Moradores de 12 municípios passaram um dia sem que o serviço fosse interrompido

Governo federal aprova R$ 75,7 mi 
para ampliar sistema VLT em Natal

Onze dias após um incêndio em 
um transformador deixar 13 
das 16 cidades do Amapá sem 

energia elétrica, e exatamente no dia 
em que ocorria o primeiro turno das 
eleições municipais – à exceção da ca-
pital, Macapá, onde o pleito foi adiado 
por segurança – moradores de 12 mu-
nicípios passaram um dia sem que o 
serviço fosse interrompido.

De acordo com a Companhia de 
Eletricidade do Amapá (CEA), domin-
go 15 o fornecimento energético fun-
cionou integralmente durante todo o 
dia em 12 das 13 cidades afetadas pelo 
problema. 

Já em Macapá, onde há dias a po-
pulação convive com um sistema de 
rodízio, o sistema funcionou a 100% 
apenas das 7h ao meio-dia.

Entre 12h e 19h, 90% da capital do 
estado pôde ser atendida sem maiores 
problemas, mas após este horário, o ro-
dízio precisou ser retomado devido ao 
aumento da demanda. E o fornecimen-
to voltou a ser parcialmente interrom-
pido, conforme a escala previamente 

divulgada pela Companhia de Eletrici-
dade do Amapá.

Segundo a empresa transmissora 
estatal, ao longo do dia houve registros 
de problemas pontuais em algumas lo-
calidades, mas que foram rapidamente 
solucionados.

Apesar do breve alento deste do-
mingo, o esquema de rodízio em vigor 
desde a última quinta-feira, 12, já foi 
restabelecido nos 13 municípios afeta-
dos, e seguirá sendo adotado por tem-
po indeterminado. 

Entre 7h e 19h, o fornecimento é 
mantido por quatro horas, conforme a 
escala de horários e bairros divulgada 
pela CEA. E das 19h às 7h do dia se-
guinte, por três horas.

O apagão que afetou a milhares 
de amapaenses foi causado por um 
incêndio em um transformador da 
subestação da capital, Macapá, que 
acabou por ocasionar o desligamento 
automático nas linhas de transmissão 
Laranjal/Macapá e das usinas hidrelé-
tricas de Coaracy Nunes e Ferreira Go-
mes, que abastecem a região.

Rodízio de energia elétrica
é restabelecido no Amapá

APAGÃO

JOSÉ ALDENIR  /AGORA RN
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BEBÊ PREMATURO: 
CUIDADOS PARA 
PRESERVAR A 
VIDA
NOVEMBRO ROXO | Nascimentos prematuros são a principal causa de morte infantil no Brasil e no mundo.
São considerados prematuros aqueles bebês nascidos antes das 37 semanas de gestação.
No Brasil, cerca de 10% dos  recém-nascidos que vêm ao mundo nascem antes do tempo previsto

MAURO TERAYAMA

No dia 17 de novembro, é co-
memorado anualmente o Dia 
Mundial do Prematuro. Duran-

te o mês, também acontece a campa-
nha “Novembro Roxo” (cor-símbolo do 
tema), que visa conscientizar a preven-
ção dos nascimentos prematuros, além 
da humanização e dos cuidados no 
atendimento desses bebês prematuros. 

São considerados prematuros 
aqueles bebês nascidos antes das 37 
semanas de gestação. No Brasil, cerca 
de 10% dos  recém-nascidos são pre-
maturos. 

A médica neonatologista da Ma-
ternidade Escola Januário Cicco (MEJ-
C-UFRN) Viviane Borges explica que a 
maioria dos bebês prematuros nasce 
antes do tempo previsto em decorrên-
cia de problemas gestacionais.

“Mais da metade dos casos dos 
nascimentos prematuros poderiam 
ser evitados nos cuidados à assistência 
ao pré-natal. A hipertensão, a diabetes 
e algumas infecções são as principais 
causas dos nascimentos prematuros”. 

A especialista esclarece a impor-
tância de datas alusivas como o No-
vembro Roxo para a conscientização 
dos partos prematuros. “O mês da pre-
maturidade é para chamar a atenção 
do cuidado para salvar vidas e evitar 
sequelas. É para chamar atenção para 
o fato de que a prematuridade pode ser 
evitada e para que a mulher tenha esse 
cuidado. Pensar no cuidado da mulher 
para poder ter uma gestação segura e 
evitar que esse bebê nasça prematuro, 
que precise passar por uma UTI e por 
um trauma familiar”. 

Na maternidade, que é referência 
em gestação de alto risco, 31% dos 
nascidos vivos são prematuros, o que 
representa 1.088 bebês no ano de 2019 
e 656 no primeiro semestre de 2020. Os 
bebês prematuros passam por diversas 
etapas de recuperação até o momento 
que se tenha alta médica juntamente 
da sua família.

“A assistência a esse bebê prematu-
ro é diferenciada porque ele necessita 
muito mais de uma aparelhagem e um 

cuidado mais especializado, de uma 
UTI para ter esse suporte individualiza-
do e multiprofissional até que ele con-
siga respirar e se recuperar desta fase”, 
explana.

Após esse primeiro período de cui-
dados, o bebê prematuro é levado para 
a unidade “Canguru”, um modelo de 
assistência ao recém-nascido prematu-
ro, cujo objetivo é dar a devida assistên-
cia mais humanizada na Unidade de 
Tratamento Intensivo Neonatal e com 
uma maior participação da família nes-
ses cuidados. 

“O método Canguru já começa na 
UTI. Nele, o bebê permanece até que a 
mãe aprenda a ter esses cuidados espe-
cializados, aprender a mamar direta-
mente no seio, para poder ter uma alta 
para o domicílio e acompanhamento 
da equipe”, disse.

O Método Canguru ainda fortalece 
o estímulo ao aleitamento materno, 
incentivando a presença e o contato 
da mãe junto do recém-nascido. Nele, 
a mãe é orientada a realizar a extração 
manual do leite materno e ofertá-lo ao 
filho.

MÃE AOS 43 
A idade gestacional também pode 

ser uma das causas da prematuridade. 
Mães adolescentes e mulheres acima 
dos 35 anos são mais suscetíveis ao 
parto prematuro. É o caso da paraense 
Thaiza Souza Freire, de 43 anos, que 
teve a filha Pérola prematura. Além da 
idade, ela também é diabética e hiper-
tensa. 

Ela foi internada na Maternidade 
Escola Januário Cicco no dia 25 de 
setembro. A gestação de 31 semanas 
teve de ser antecipada devido a uma 
centralização fetal - quando a placenta 
que oxigena o bebê não tem um bom 
funcionamento. 

“Eu sabia que seria uma gestação 
difícil, mas eu nunca imaginei que fosse 
uma gestação prematura. Eu fui logo 
encaminhada para a maternidade pa-
ra fazer o acompanhamento. Em uma 
ultrassom, foi detectada uma centrali-
zação fetal”. 

No dia 2 de outubro, em uma nova 

ultrassom, a equipe médica informou 
que o parto precisaria ser antecipado 
para evitar que houvesse complicações 
para a vida da mãe e do bebê. Thaiza 
relata a sensação de medo que teve 
durante a fase final da gravidez. “É uma 
sensação de medo quando nós estamos 
no curso da gravidez quando a gente 
sabe que o bebê vai nascer prematuro. 
A gente fica um pouco ansiosa, temero-
sa”, revela.  “Quando a gente tem nosso 
bebê, que a gente tem o contato pela 
primeira vez e nós vemos aquele peda-
cinho de gente, eu olhei pra minha filha 
e disse ‘meu deus, a minha filha não vai 
resistir, não vai aguentar’, porque ela 
era muito pequenininha, ela já estava 
cheia de aparelhos. Então foi um mo-
mento muito difícil”, lembra. 

A paraense conta que a primeira vi-
tória da filha prematura começou des-
de o momento que a pequena Pérola, 
saiu da Unidade de Terapia Intensiva. 

“Ao sairmos da UTI, a gente tem a 
sensação de dever cumprido, porque a 
etapa mais difícil ela já passou. Mas o 
mais legal é quando a gente sabe que 
o filho tira o CPAP [dispositivo que 
mantém o bebê respirando]. Quando a 
médica tirou o CPAP, que ela conseguiu 
respirar naturalmente, foi a primeira 
vitória”. 

A segunda maior emoção para a fa-
mília foi quando ela saiu da dieta “zero” 
e passou a receber o leite materno via 
sonda. “Foi muito legal porque a gente 
sabia que ela já estava se recuperando. 
Cada dia ela passava a receber mais mi-
lilitros de leite”. 

Agora, a família aguarda uma alta 
médica até a próxima sexta-feira 20. 
A recém-nascida deve sair da sonda 
alimentar para a amamentação direta-
mente na sonda já nos próximos dias.  
“É um sentimento de dever cumprido, 
a luta aqui é muito grande. Cada mãe 
tem o seu sofrimento e a sua história 
de vida. E essa etapa mais difícil é da 
unidade Canguru, porque o cuidado é 
todo nosso, mas o que faz a gente pas-
sar por isso aqui com êxito é o carinho 
dos profissionais que têm um cuidado 
muito grande conosco e isso nos ajuda 
a passar por essa etapa”, disse aliviada.  

IDADE GESTACIONAL  
Thaiza Souza Freire, de 43 anos, 
teve a filha, Pérola, prematura. 
Idade da mãe pode ser uma das 
causas da prematuridade
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REPRODUÇÃO

MATERNIDADE 
PRECISA DE DOAÇÃO 
DE LEITE MATERNO

Os estoques de leite materno 
estão baixos no Banco de Leite 
da Maternidade Escola Januário 
Cicco, referência em atendimen-
to de bebês prematuros. Mães 
saudáveis que estejam amamen-
tando podem contribuir com a 
doação do alimento, que é essen-
cial para a manutenção da vida 
dessas crianças.

Em funcionamento desde 
1995, o Banco de Leite da MEJC é 
considerado referência no Estado 
pela Rede Brasileira de Bancos de 
Leite Humano/Fiocruz (rBLH), 
sendo responsável pelo controle 
de qualidade e distribuição do 
leite materno para cerca de 80% 
dos recém-nascidos em situação 
de risco no Rio Grande do Norte.

O aleitamento materno é de 
extrema importância tanto para 
a mãe quanto para o bebê. O ato 
de amamentar, auxilia nas con-
trações uterinas, diminuindo o 
risco de hemorragia. E, além das 
questões de saúde, a amamen-
tação fortalece o vínculo afetivo 
entre mãe e filho.

As mães que desejarem con-
tribuir devem entrar em contato 
pelo telefone 0800.721.0078, a 
MEJC dispõe de coleta domici-
liar através do Projeto Amigo do 
Peito, realizado em parceria com 
o Corpo de Bombeiros Militar do 
RN.

O método Canguru já 
começa na UTI. Nele, 
o bebê permanece até 

que a mãe aprenda 
a ter esses cuidados 

especializados, aprender 
a mamar diretamente 

no seio, para poder ter 
uma alta para o domicílio 
e acompanhamento da 

equipe”

“
VIVIANE BORGES  

MÉDICA NEONATOLOGISTA

656

31%

é o número de prematuros nascidos 
na Maternidade Januário Cicco 

é o estimativa de partos de 
prematuros por ano na Januário Cicco 
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REPRODUÇÃO

PANDEMIA

A Escola Nacional de Saú-
de Pública (ENSP), da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
começou os testes do Brace 
Trial Brasil (BTB), um estudo 
com o uso da vacina BCG (Ba-
cillus Calmette-Guérin) com 
objetivo de reduzir o impacto 
da Covid-19 em profissionais 
de saúde. O voluntário não 
pode ter sido infectado pela 
doença nem ter participado de 
outro ensaio clínico. 

O projeto é liderado mun-
dialmente pelo pesquisador 
australiano Nigel Curtis, do 
Murdoch Children’s Research 
Institute, e financiado pela 
Fundação Bill e Melinda Gates 
(Gates Foundation). Com o iní-
cio dos testes, o Brasil se junta 
à Austrália, Espanha, Reino 
Unido e Holanda. 

Ao todo serão vacinados 10 
mil profissionais de saúde, sen-
do mil no Rio de Janeiro e dois 
mil em Mato Grosso do Sul.

A coordenadora do estu-
do no Brasil, pneumologista 
e pesquisadora da Fiocruz, 
Margareth Dalcolmo, disse que 
antes de começarem a fazer 
parte do estudo os voluntá-
rios fazem testes de PCR para 
verificar se não têm covid no 
momento da aplicação. Os par-
ticipantes terão amostras de 
sangue colhidas para estudos 
de marcadores imunológicos 
e serão acompanhados du-
rante um ano. “Serão vistos e 
examinados após três meses, 
aos seis, aos nove e 12 meses. 
Em todas essas consultas, será 
colhido sangue para deter-
minação desses marcadores 
imunológicos, e será avaliado 
interinamente aos seis meses 
após a vacinação e ao final co-
mo qualquer estudo de Fase III 
de vacina ao final de 12 meses 
os resultados definitivos”, ex-
plicou Margareth Dalcolmo.

O recrutamento dos vo-
luntários será realizado pelo 
Centro de Referência Professor 
Hélio Fraga (CRPHF) e pelo 
Centro de Estudos da Saúde do 
Trabalhador e Ecologia Huma-
na (Cesteh). O interessado em 
ser voluntário pode se inscre-
ver na página da Fiocruz. 

Segundo a pneumologis-
ta, o estudo já conta com 500 
inscritos no Rio de Janeiro. Os 
testes começaram a ser feitos 
nas instalações da Fiocruz, em 
Curicica, e na quarta-feira 18 
têm início no Campus de Man-
guinhos. A médica informou 
que os estudos já partem da Fa-
se III, porque a BCG é uma va-
cina singular muito conhecida, 
e usada há 50 anos em todos os 
recém-nascidos. 

FIOCRUZ INICIA TESTES 
COM VACINA BCG 
PARA O COMBATE DA 
COVID-19

A Secretaria de Saúde Pública do 
Rio Grande do Norte (Sesap) li-
gou o sinal de alerta após o cres-

cimento dos casos da Covid-19 entre os 
potiguares. Dados do comitê estadual 
consultivo para o enfrentamento da 
pandemia pela Covid-19, com núme-
ros até o dia 26 de outubro, mostram 
que a variação percentual diária (VPD) 
dos casos de infecção pelo novo coro-
navírus teve crescimento de 2% ao dia 
no mês passado.

Outro sinal de preocupação sur-
giu após a divulgação dos números 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
O levantamento do sistema Infogri-
pe, que monitora casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 
todo o País, aponta para o crescimen-
to moderado ou forte dos casos da Co-
vid-19 para Natal e outras oito capitais 
brasileiras. 

Até esta segunda-feira 16, o Rio 
Grande do Norte soma 2.643 mortes e 
83.653 infecções pela Covid-19, segudo 
a Secretaria Estadual de Saúde (Sesap).

De acordo com a Fiocruz, com 
números pesquisados entre 25 a 31 de 
outubro, Natal apresenta tendência 
de alta nos registros da doença nas 
duas semanas anteriores à divulga-
ção do estudo. A possibilidade de au-
mento nos registros da doença levou 
o comitê estadual consultivo para 
o enfrentamento da pandemia pela 
Covid-19 a apresentar estratégias a se-
rem seguidas pelos municípios e pelo 
Estado no combate à doença. “A ten-
dência de queda de casos que ocorreu 
ao longo do mês de agosto tivesse per-
manecido, teríamos hoje um número 
bem menor de casos diários, provavel-
mente algo em torno de 40 casos e não 
os 263 registrados em 26 de outubro”, 
pontuou o comitê estadual consultivo 
para o enfrentamento da pandemia 
pela Covid-19. 

Segundo a Sesap, 6ª Região, com 
sede em Pau dos Ferros, é a que mais 
chama atenção, já que os dados obser-
vados mostram que ainda não houve 
um pico da doença e os casos são cres-
centes desde meados de julho.

Apesar da perspectiva de alta nas 
infecções, ressaltam os especialistas, o 
Rio Grande do Norte não apresenta au-
mento no número de mortes causadas 
pela doença. Entre os meses de maio e 
junho 

Com relação aos óbitos, observa-se 
que no mês de maio o número de óbi-
tos diários triplica e o pico ocorre em 
21 de junho, com 33 óbitos. A partir daí 
há uma queda sustentável, com redu-
ção de 2,2% ao dia até 26 de outubro. 
Em Natal, a curva de óbitos atinge o pi-
co em 4 de julho, com média diária de 
16 óbitos. A partir daí há uma queda, 
sustentável, com queda de 3,0% ao dia 
até 26 de outubro na capital do Estado. 

O comitê alerta que a interrupçao  
no processo de queda e o aumento no 
número de casos indicam que a epi-
demia ainda não está sob controle. “A 
tendência de aumento observada em 
outubro, embora pequena, deve ser 
monitorada cotidianamente, no senti-
do de verificar se irá atingir níveis que 
possam impactar na rede assistencial”, 
sugerem os especialistas. 

RECOMENDAÇÕES
Foram listadas 11 recomendações 

aos estados e municípios, entre elas: o 
fortalecimento das ações de prevenção 
e monitoramento; ações de comuni-
cação para melhorar o acesso à infor-
mação e sensibilização da população; 
qualificação das ações educativas 
– principalmente nos municípios lito-
râneos e nas divisas com os estados da 
Paraíba e Ceará. Também foi sugerido 
o  rastreio de casos suspeitos nos voos 
e aeroporto, entre outras medidas. Há 
ainda uma importante recomendação 
sobre o uso de termômetros infraver-
melhos. Apesar dos informes da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e de outros órgãos, os esta-
belecimentos comerciais adotaram 
como padrão a medição no pulso e não 
mais na testa, contrariando as normas 
dos fabricantes e levando a medição 
errada da temperatura, podendo, in-
clusive, não detectar aumento de tem-
peratura em paciente febril.

Alta nas infecções pelo novo 
coronavírus no RN coloca 
Secretaria de Saúde em alerta
PERIGO | Estudos do comitê estadual de enfrentamento da pandemia pela 
Covid-19 e da Fiocruz pedem atenção com possível aumento de casos

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Rio Grande do Norte soma 2.643 mortes e 83.653 infecções pela Covid-19, segudo a Sesap
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato 
do Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no Processo nº 1023/86-SEIJ) situada à Av. Rio Branco, 760, 
Centro, na cidade de Natal/RN (CEP  59025-003) anexo ao 6º Ofício de Notas, em virtude da Intimação inicial não ter 
atingido os objetivos (comunicação direta com os convocados)  e atendendo ao determinado em Lei (§ 4º do art. 26 da 
Lei nº 9.514/1997) vem por meio deste convocar o Sr. Antônio Miguel Neto e s/m Francisca Antônia Ivanecia do 
Nascimento, Fiduciantes do apartamento nº 104 da Torre II "Residencial Ahead Lagoa Nova" do "Condomínio Lilac", da 
Rua Jornalista Francisco Sinedino, 1140, esquina com a Rua Joaquim Victor de Holanda, no bairro do Lagoa Nova, 
zona urbana/sul desta capital, para que dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação deste Edital, efetuem os devidos pagamentos das prestações vencidas e as que se vencerem até aquela 
data, juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais decorrentes da aquisição com alienação 
fiduciária, firmada com o Banco Bradesco S/A., face ao Contrato nº 000627663  de 03.06.2011, nos termos dos atos 
registrais lançados nesta 2ª CRI, na matrícula nº 57.910. Alertando que, a não quitação do débito decorrente das 
prestações em atraso até a data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela consolidação) da 
propriedade (imóvel)  ao Agente Fiduciário.  
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Associação dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte – ASDER/RN 
– CNPJ 08.327.702/0001-96 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Associação dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte – 
ASDER/RN vem convocar seus associados a comparecerem no dia 18 de dezembro de 2020, às 14h00 
(catorze horas), em sua sede localizada na Rua Francisco Ferreira de Lima, nº 105, Lagoa Nova, na cidade de 
Natal/RN à Assembleia Geral Extraordinária para eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Informamos 
que durante o período de 18/11/2020 à 03/12/2020, os interessados em concorrer à presidência deverão 
apresentar a composição das chapas.  

 
Natal/RN 17 de novembro de 2020. 

Mario Lopes Ferreira Filho 
Presidente da ASDER/RN 

 

2x4 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0172 
 
M & J REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 35.030.370/0001-56, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação nº 0172, com prazo de validade até 28/10/2026, em favor do empreendimento, Posto Revendedor 
de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Olavo Feliciano, nº 163, Centro, São José de Mipibú/RN. 
 

JOSÉ BEZERRA CAVALCANTI FILHO 
Sócio-Administrador 

 

  

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO 
  
MELTECH TECNOLOGIA DE MEL LTDA. CNPJ - 28.237.799/0001-53, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO, com prazo de validade até 30/09/2022, em favor do empreendimento 
MELTECH TECNOLOGIA DE MEL LTDA, localizado na Rua Francisco Severino Xavier, 1057, bairro Santa 
Delmira, Município de Mossoró/RN. 
 

MELTECH TECNOLOGIA DE MEL LTDA 
Proprietário 

 

PEDIDO de Licença Simplificada 
P.M. GUIMARÃES – ME, 04.870.478/0001-23, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada – LS 
para a atividade Estruturas de Lazer e Recreação (Pousada), localizada na Rua Marechal Deodoro, 177 – 
Centro – Ipanguaçu CEP: 59.508.000.  

Paula Maria Guimarães 
Proprietária 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO SALINAS LTDA, CNPJ: 09.355.995/0001-88, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, 
com validade: 15/11/2026, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 90m3, 
Localizado na Rodovia BR304, Km 31, S/N, Bairro Santa Julia, Mossoró/RN. 

FERNANDO REGIS BASTOS DE OLIVEIRA 
 PROPRIETÁRIO 

 

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO SÃO JOÃO LTDA, CNPJ: 31.923.664/0001-56, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Operação-LO, com validade: 15/11/2026, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade 
de armazenamento de 60m3, localizado na Travessa Manoel Pereira de Medeiros, 528, Alto da Bela Vista, 
Jucurutu/RN. 

MARGARIDA SEGUNDA DE ARAÚJO SOARES 
SOCIA 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

Valmir Jose da Costa, 075.010.804-53, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada para um condomínio, 
localizado Av. Baía dos Golfinhos, 50, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  

 
Valmir Jose da Costa 

Proprietário 

 

Licença Instalação- LI 
Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, com endereço a Rua do Passeio, 78, Centro, 
CEP 20021 -280, Município do Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Instalação- LI para a Usina Fotovoltaica - 
UFV Serra do Mel I com  137,48 MW de potência total a ser instalada no município de Serra do Mel/RN em 
uma área total 288 ha. 

Robert Klein - Responsável Legal 
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O INSS e o Ministério Público 
Federal (MPF) assinaram nes-
ta segunda-feira 16 um acordo 

para fixar prazos e dar "blindagem ju-
rídica" ao esforço do órgão para zerar 
a fila de espera por benefícios. O perí-
odo para análise terá limites de 30 a 90 
dias, de acordo com o tipo de benefício 
ou auxílio solicitado. 

Os prazos estabelecidos para aná-
lise começam a valer seis meses após 
o acordo judicial ser homologado pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF). Esse 
período servirá de adaptação para que 
o INSS e a Subsecretaria de Perícia 
Médica Federal elaborem um plano 
de trabalho para cumprir as novas 
exigências.

O prazo para realização da perícia 
médica e da avaliação social para be-
nefícios como o BPC, pago a idosos e 
pessoas com deficiência de baixa ren-
da, permanecerá suspenso enquanto 
perdurarem efeitos da pandemia da 
Covid-19 que impeçam o pleno retor-
no dessas atividades.

Em abril, o presidente do INSS, 
Leonardo Rolim, disse que a ideia do 
acordo é fixar um prazo máximo de 
atendimento por tipo de benefício 
e evitar que nesse período a Justiça 
conceda a segurados o direito de "fu-
rar a fila". Após o INSS ficar na mira 
da população e de órgãos de controle 
por causa das enormes filas de espera 

por benefício, o objetivo, segundo o 
presidente do órgão, era "assumir um 
compromisso público" de que o aten-
dimento à população será aprimora-
do. Ele previu zerar a fila em até seis 
meses.

Hoje, 1,07 milhão de requerimen-
tos aguardam análise do INSS, e ou-
tros 777,7 mil dependem do envio de 
algum documento ou informação do 
segurado. Os números são expressivos, 
mas já foram maiores: em junho de 
2019, o estoque de pedidos pendentes 
era de 2,23 milhões. Nos últimos cinco 
meses, o órgão tem analisado 832 mil 

requerimentos por mês em média.
O acordo estabelece os prazos que 

o INSS terá para concluir os proces-
sos administrativos, de acordo com a 
espécie e o grau de complexidade do 
benefício. O INSS terá até 30 dias para 
efetuar a análise de requerimentos de 
salário maternidade, até 45 dias para 
auxílio-doença comum ou por aciden-
te de trabalho e para aposentadoria 
por invalidez comum e acidentária, 
até 60 dias para pensão por morte, au-
xílio-acidente e auxílio-reclusão e até 
90 dias para BPC e aposentadoria (que 
não seja por invalidez).

INSS e MPF assinam acordo para 
zerar fila de espera por benefícios

APOSENTADORIA

NEGÓCIOS | Nova plataforma de pagamentos e transferências instantâneas do Banco Central começou a 
funcionar plenamente nesta segunda-feira 16. Mais 72 milhões de chaves do mecanismo já foram autorizadas

O presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, disse 
que algumas operações do 

PIX não foram completadas nesta 
segunda-feira 16, mas descartou 
qualquer instabilidade no sistema 
da autoridade monetária. A nova 
plataforma de pagamentos e transfe-
rências instantâneas do BC começou 
a funcionar plenamente nesta segun-
da-feira.

"É importante diferenciar o 
que é instabilidade do sistema e o 
que são operações que não foram 
completadas. Não houve nenhuma 
instabilidade no sistema. Houve um 
volume de operações que não foram 
completadas em um banco ou outro, 
e monitoramos isso, pode ter havido 
um erro na formatação da chave pelo 
banco. Quando há um volume gran-
de de operações rejeitadas, entramos 
em contato com os bancos", afirmou.

O chefe do Departamento de 
Competição e de Estrutura do Mer-
cado Financeiro do BC, Angelo 
Duarte, disse que instituições maio-
res podem ter apresentado alguns 

problemas, que já foram corrigidos. 
"No momento vemos uma operação 
normal no PIX. Houve alguns proble-
mas que já passaram, e todos estão 
operando dentro da estabilidade", 
completou.

O diretor de Organização do Sis-
tema Financeiro e de Resolução do 
BC, João Manoel de Pinho de Mello, 
explicou ainda que parte dos erros 
em operações não completadas 
ocorreu em tentativas de PIX para 
conta salário. 

"Não é possível cadastrar uma 
chave para conta salário", lembrou.

Campos Neto avaliou que as 
quase 72 milhões de chaves já cadas-
tradas em algumas semanas no PIX 
significam uma adesão maior do que 
qualquer aplicativo digital já teve no 
País. 

"Achamos que adesão está bas-
tante ampla, tanto de pessoas físi-
cas como de jurídicas. Obviamente, 
quando o PIX começa a funcionar, a 
necessidade de fazer parte do siste-
ma aumenta. Então ainda haverá um 
processo de cadastramento que vai 

crescer ao longo do tempo", afirmou 
João Manoel de Pinho de Mello.

MOEDA DIGITAL
O presidente do Banco Central 

disse ainda que o estudo para a moe-
da digital pela autoridade monetária 
não tem o objetivo de substituir 100% 
da moeda física, mas deve atender a 
demanda por um dinheiro mais digi-
tal. 

"O projeto da moeda digital vai 
na linha de digitalizar a economia e 
ter o dinheiro mais rastreável Uma 
iniciativa é a de aperfeiçoamento 
do câmbio, outra é o PIX e o open 
banking. Nessa esteira de inovação, 
já iniciamos grupo de estudo para 
moeda digital não apenas para câm-
bio, mas para ir substituindo a moe-
da ( física) aos poucos", respondeu.

Existem hoje as moedas com 
lastro em algum ativo, as chamadas 
stablecoins, e as moedas sem lastro, 
que são as criptomoedas.

Conforme o BC, a moeda digital 
em estudo é uma moeda "com lastro 
na própria moeda", ou seja, no real.

INSS terá até 30 dias para pedidos de salário maternidade, até 45 dias para auxílio-doença

Banco Central diz que o objetivo do PIX é aumentar a digitalização das transações financeiras

Pix: novo sistema de pagamento 
instantâneo entra em funcionamento

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
ASSOCIAÇÃO DOS CERAMISTAS DO SERIDÓ - ACESE, CNPJ/MF: 05.316.441/0001-10, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Simplificada para Extração mineral - argila, Localizada no Leito do Rio Barra Nova, Açude 
Itans, Lotes 42 e 46, zona rural, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, Caicó/RN. 

 
Dario Soares 

Presidente da associação 
 

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CLAUDINY CARLOS CAVALCANTI, CPF: 031.202.144-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a concessão da Licença 
Simplificada-LS, com validade: 15/11/2026, para Agricultura irrigada com exploração comercial de côco, em 
uma área de 73,10ha, localizado na Fazenda Santa Maria II, Lote 34-A, Dom Marcolino, Maxaranguape/RN. 

CLAUDINY CARLOS CAVALCANTI 
PROPRIETÁRIA 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Usina de Energia Eólica Carcará II, CNPJ 15.394.399/0001-00, com endereço na Rodovia RN 404, S/N, 
fazenda Morro Pintado, Zona Rural, município de areia Branca/RN torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Renovação da Licença de Operação, 
pós Licença de Alteração- LA, da Subestação Caracará II de 250MVA, localizada na zona rural do município 
de Areia Branca /RN. 
 

Robert Klein 
Responsável Legal 

 
 

FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE HANDEBOL 
Fundada em 18 de Junho de 1979 

CNPJ: 70.144.688/0001-69 
Filiada à CBHb - Confederação Brasileira de Handebol 

 
Edital de Convocação para Reunião Eletiva da Federação Norteriograndense de Handebol 

A FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE HANDEBOL – FNH, através de seu presidente em exercício 
convoca todos os Clubes filiados e em pleno gozo de seus direitos estatutários a participar da Assembleia Geral 
Extraordinária Eletiva de Constituição e Posse de seus Poderes que acontecerá no dia 18 de dezembro de 2020, 
às 10 horas no Parque Esportivo do Instituto Sagrada Família localizado à Rua Olinto Meira 1076, CEP 59030-600, 
Barro Vermelho – Natal/RN  
O prazo final para inscrição da chapa será no dia 08 de dezembro de 2020 (dez dias antes da assembleia. Em 
virtude do momento pandêmico, o requerimento deverá ser enviado para o e-mail: fnhandebol@gmail.com. Caso 
opte pela entrega física, demonstrar interesse através do mesmo e-mail até o dia 07 de dezembro de 2020 
alinhando local e horário para recebimento até a data limite acima citada 

Natal, 16 de novembro de 2020. 
  

 
 

Roberto Silva de Sousa 
Presidente – FNH  

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LRO 
JUSSARA PEREIRA DA SILVA ALVES, CNPJ: 07.973.281/0001-08, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada - LS para Beneficiamento de mármore e outras rochas, localizada na Rua Antônio Tavares 
de Lira, n° 118, Centro, Goianinha/RN, CEP: 59.173-000.  

JUSSARA PEREIRA DA SILVA ALVES 
EMPRESÁRIA 

 

JONATHAS COSTA 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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A Marinha do Brasil promoveu 
entre os dias 7 de outubro e 15 
de novembro exercícios com 

duas aeronaves AF-1 Skyhawk, perten-
centes ao 1° Esquadrão de Aviões de 
Interceptação e Ataque (AF-1), sediado 
no Rio de Janeiro.

O exercício teve o objetivo de man-
ter os militares capacitados para con-
duzir operações de esclarecimento, de 
Patrulha Naval e contribuir para a ma-
nutenção do adestramento dos navios 
da Esquadra Brasileira. O barulho dos 
caças chamou a atenção dos morado-
res de Parnamirim.

 Além disso, as aeronaves também 
participaram da quarta fase da “Ama-
zônia Azul - Mar Limpo é Vida!”. O 
serviço também permitiu que fossem  
revisitadas as áreas marítimas conta-
minadas pelo criminoso derramamen-
to de óleo ocorrido no litoral brasileiro 
no ano passado.

O 1º Esquadrão de Aviões de Inter-
ceptação e Ataque, criada em 1998, é 
uma unidade da Marinha do Brasil. O 
grupamento foi criado para atuar em 
áreas oceânicas, com a responsabilida-
de de interceptar e atacar alvos aéreos, 
localizar, acompanhar e atacar alvos de 
superfície, além de promover a defesa 
de ponto e de área marítima restrita e 
de plataformas de exploração e explo-
ração de petróleo do país.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Base Aérea de Natal recebe 
treinamento com caças Skyhawk
MARINHA | Exercício aéreo
com os caças teve o objetivo
de manter os militares 
capacitados para conduzir 
operações da Patrulha Naval

O McDonnell Douglas A-4 Skyhawk é um 
avião de ataque naval especialmente 
desenvolvido para operar a partir de porta-
aviões. Desenvolvido nos anos 1950 para a 
Marinha dos Estados Unidos, o caça  é um 
dos modelos mais pelas forças armadas 
de todo o mundo.O avião pode alcançar 
velocidade acima de 1 mil Km/h.

1.083 Km/h
é a velocidade alcançada pelos 

caças Skyhawk
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PERFIL  | Natalense Emanuel Fernandes
só tem 22 anos, mas já pode ser considerado um

ícone da fotografia do rap no Estado  

PERFIL  | Natalense Emanuel Fernandes

SOB O 
OLHAR DE 

EMANUISMO  

QR CODE
Acesse e siga para o 

Instagram para conhecer o 
trabalho de Emanuismo

EMANUISMO

FOTOGRAFIA Emanuismo 
acredita que contexto artístico 
local é rico, mas que precisa ser 
mais valorizado

NATHALLYA MACEDO 

A cena local do rap é crescente. 
De uns anos para cá, muitos 
artistas saíram de batalhas 

de rimas pequenas para grandes 
palcos, com o suporte de músicas 
autorais bastante elaboradas – 
mesmo com orçamentos mínimos. 
É assim que resiste a cultura do hip 
hop, das periferias aos prédios, com 
um trabalho admirável, plural e de 
referência.   

Aos 22 anos, o fotógrafo natalense 
Emanuel Fernandes, mais conhecido 
como Emanuismo, já é considerado 
um ícone da fotogra� a de hip hop em 
todo o estado. Isso porque ele trabalha 
ativamente na produção audiovisual 
de rappers locais, dirigindo a fotogra� a 
de clipes e fazendo ensaios para ajudar 
a promover a divulgação dos artistas 
– muitas vezes de graça, em um ato 
nobre de apoio. 

Quando criança, Emanuel foi 
incentivado pelo pai a participar de 
um concurso de desenho, mediado 
por Mauricio de Sousa. O cartunista 
criador da “Turma da Mônica” 
escolheu a colagem do pequeno 
natalense como vencedora e, como 
prêmio, ele ganhou uma câmera 
digital. Esse foi o pontapé inicial para 
uma carreira pro� ssional brilhante.  

“Estudei na Escola Agrícola de 
Jundiaí e lá pude perceber com mais 
força a minha paixão por fotogra� a. 
Iniciei com paisagens, depois gravava 
vídeos nas excursões que fazíamos 
em grupo. No � m de 2018, voltei a 
fotografar gente, tudo por causa dos 
meus amigos”, contou. Foi nesse 
período que Emanuel começou a 
frequentar a batalha de MC’s da 
Cohabinal, em Parnamirim.  

Durante as batalhas, ele retratava 
a empolgação das pessoas com o 
evento sob o olhar das próprias lentes 
e acabou fazendo várias amizades 
dentro da cena criativa. “A produtora 
Nav.noar me acolheu nesse processo. 
Também fui incentivado por Haran 
Nobre e pelo meu padrinho Wilton 
Barbosa. Sou grato e feliz por ter 
muitas inspirações”, a� rmou.  

Emanuismo acredita que o 
contexto artístico local é rico, mas que 
ainda precisa ser valorizado. “A galera 
que está fazendo rap hoje vai começar 
a se destacar porque é natural: quando 
outras pessoas botam fé, todos nós 
conseguimos reconhecimento. O 
rap já foi desacreditado e agora está 
ganhando espaço. Con� o no potencial, 

só precisamos de mais investimentos”.  
Entre os projetos para o futuro, o 

jovem pretende agregar outros artistas 
ao trabalho dele. “Quero sair da 
minha bolha e conhecer gente nova”, 
disse. No momento, está produzindo 
sozinho um documentário sobre 
o rap em Natal. “Entrevistei vários 
produtores e rappers para que o 
material represente com verdade a 
nossa realidade”, pontuou. 

“Se você acredita no seu sonho, 
siga em frente. Alguns vivem dizendo 
que a gente precisa ser médico ou 
advogado pra ser feliz, mas a gente só 
precisa amar. O dinheiro vem como 
uma consequência da dedicação, do 
carinho e do afeto que você deposita 
nos seus propósitos. Não podemos 
parar, compartilhar a nossa arte é uma 
forma de fazer a nossa voz ser ouvida. 
A mudança efetiva vem mais fácil 
quando acontece uma luta conjunta”. 
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dani.freire.jor@outlook.com

PADRINHOS FORTES 
A renovação na Câmara 

Municipal de Natal, com 14 novos 
nomes entre as 29 vagas, mostrou, 
entre outras coisas, a força política 
dos deputados estaduais Ubaldo 
Fernandes, que ajudou a eleger o 
vereador mais votado, Herberth Sena 
(PL), e Albert Dickson, que ajudou a 
eleger a irmã Margarete Régia.  

VIVINHO DA SILVA 
Vale destacar, também, a reeleição 

de Divaneide Basílio (PT), que obteve 
a segunda posição entre os mais 
votados em Natal com o apoio de 
Fernando Mineiro, que diziam estar 
morto politicamente. Parece que não 
nesta capital... 

EXPECTATIVA 
Lembrando que essa nova 

formação da Câmara ainda pode ter 
mudanças: Daniel Valença, do PT, 
está com a vaga sub judice; e Robério 
Paulino pode ir para a Assembleia no 
lugar de Sandro Pimentel. 

ALÍVIO 
E o resultado das eleições para a 

Câmara rendeu momentos de muita 
emoção. Foi grande a alegria de quem 
passou entre os 29, após enfrentar 
semanas de uma campanha inédita 
e com cenário adverso, que deixaram 
muitos parlamentares e políticos 
experientes que tentavam a reeleição 
pelo meio do caminho.  

REZA 
Reeleita neste domingo, Júlia 

Arruda esperou o anúncio dos 
vencedores junto com a família na 
maior expectativa, com mãos na 
cabeça, olhos cerrados e muita reza.  

ADRENALINA 
Em vídeo publicado pela 

parlamentar no Instagram, com 
imagens do momento em que seu 
nome foi citado, dá para ver o nível 
de adrenalina que tomou conta e 
depois a explosão de felicidade com o 
resultado � nal. 

LÁGRIMAS 
Também reeleito vereador, 

Robson Carvalho postou em 
suas redes sociais a emoção de 
sair vencedor desse pleito. Entre 
lágrimas e gritos, abraços e muitos 
agradecimentos aos apoiadores. 

MARKETING VITORIOSO 
O feito do publicitário Alexandre 

Macedo (Base Propaganda), que 
assinou o marketing da campanha de 
reeleição de Álvaro Dias e contabilizou 
com isso oito vitórias consecutivas de 
clientes candidatos a prefeito de Natal, 
foi exaltado pela esposa e advogada 
Tatyanna Bulhões nas redes socias. 
“Essa trajetória começou em 1992, 
ou seja, 28 anos sem interrupção e 
oito vitórias consecutivas. Parabé ns 
por mais essa vitó ria e por continuar 
sendo o marqueteiro mais vitorioso do 
RN”, disse ela. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>>“O que houve com os 

conservadores? Erramos, nos 
pulverizamos ou sofremos 
uma fraude monumental?”. Da 
deputada federal e bolsonarista 
de carteirinha Carla Zambelli 
(PSL-SP), no Twitter, 
‘choromingando’ a derrocada 
extremista nestas eleições. 

para a esquerda e apenas 1 para 
a direita”. 

No Estadão, a notícia de que 
bolsonaristas fizeram autocrítica 
após o revés no primeiro turno. 
“Aliados do presidente tentam 
explicar o fracasso nas urnas e 
criticam até o Centrão, aliado do 
próprio governo”, diz o jornal. 

>>>Aliás, levantamento 
da Folha de S.Paulo mostrou 
que a eleição apresentou 
tendência de leve deslocamento 
à esquerda em capitais. “Entre 
23 cidades, 4 que tiveram 
movimento significativo foram 

PARABÉNS, CARAÚBAS! 
E Carnaúba dos Dantas, no Seridó 

potiguar, entrou para a história após o 
resultado das urnas neste domingo. Por 
ter sido uma das 22 cidades do Brasil a 
eleger para vereador uma pessoa que 
se identi� ca como transexual. � ábata 
Pimenta será a primeira no RN a 
ocupar um cargo eletivo. 

CONTRAPONTO A BOLSONARO 
Um total de 25 transexuais ou 

travestis foram eleitos em todo o Brasil. 
O número representa um aumento 
de 212% em relação às candidaturas 
eleitas no pleito de 2016, quando 8 
candidatos foram eleitos. 

VOTO DESCASADO 
Nira Rocha será a primeira prefeita 

da história de Goianinha. Candidata 
pela oposição, a esposa do ex-prefeito 
Junior Rocha elegeu-se com uma boa 
maioria de votos, mas fez apenas 
quatro dos onze vereadores da cidade. 
Os outros sete são ligados ao ex-
deputado Dison Lisboa. O irmão dele, 
Berg Lisboa, não conseguiu se reeleger. 

TCHAU, QUERIDO 
Os bolsonaristas fracassam nas 

urnas e Bolsonaro depende ainda 
mais do Centrão. Essa é a análise 
do jornalista Chico Alves, do UOL, 
ao término do primeiro turno das 
eleições. 

TRUMP NO BRASIL 
E para tentar mudar o foco do 

desastre que foi a ala bolsonarista nas 
eleições, o presidente fez carreira e 
assumiu o clone de Trump, sugerindo, 
sem apresentar qualquer indício ou 
prova, que o sistema de apurações do 
Brasil deixa margem para dúvidas em 
relação ao resultado.  

NÃO TÊM MEDO DO VEXAME 
Aliados do presidente já haviam 

manifestado discurso parecido, 
também sem apresentar provas, 
criticando o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e espalhando suspeitas contra a 
segurança das urnas eletrônicas. 

PAPEL RIDÍCULO 
Com os resultados negativos 

para os extremistas de Bolsonaro e 
a lentidão da apuração pelo TSE, a 
turma correu logo para pedir o voto 
impresso, para copiar os EUA – que 
não são bom exemplo nessa área. 
Tanto que a apuração demorada por 
lá gerou milhares de memes por aqui 
criticando o processo. 

DEFESA 
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), logo 
defendeu a atuação do TSE no 
primeiro turno das eleições 
municipais e criticou o momento 
da discussão sobre a eventual 
implementação do voto impresso 
no país. Na avaliação de Maia, 
o retorno de pedidos pelo voto 
impresso agora pode causar 
insegurança ao trabalho do TSE. 

O abraço da vitória: Divaneide Basílio, reeleita vereadora de Natal com 
a segunda maior votação, e a novata Brisa Bracchi avisam que serão 
vozes feministas na Câmara Municipal

Pronto para votar: de máscara, o professor 
do Curso de Direito da UFRN e membro da 
Academia Norte-rio-grandense de Letras 
Ivan Lira de Carvalho venceu as dificuldades 
sanitárias para cumprir o dever de escolher 
prefeito e vereador de sua Natal



Nova série da Record terá personagens em vários países
“Ameaça Invisível”, série em 

12 capítulos escrita por Ingrid 
Zavarezzi, sobre pandemia e um 
vírus misterioso, com estreia 
prevista na Record em 2021, já tem 
contornos bem de� nidos.

Por exemplo: além do Brasil, 
também haverá uma participação 
importante de personagens em 
outros países, como França, Itália, 
Canadá, Estados Unidos, Finlândia 
e Nova Zelândia.

Na Itália, a ideia é contar com 
um ator local, Ignazio Oliva.

Já na Nova Zelândia, o alvo é a 
atriz brasileira Julia Sabugosa, que 
tem passagens por Globo e Record, 
além de trabalhos no teatro e 
cinema.

Quanto ao elenco, falta ainda 
de� nir a protagonista, mas 
Rafael Sardão, Karen Julia, Dudu 
Pelizzari, Paloma Bernardi, Nicola 
Siri e Ernani Moraes já estão 
con� rmados.

Ajax Camacho, responsável 
pelo projeto, já trabalha em 
novelas da Record.
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Bate-Rebate
Novo fi lme de Caco Ciocler, 

"Boni Bonita", com a participação 
de Ney Matogrosso e do cantor 
Otto, chega aos cinemas no dia 

26...O longa conta a história de 
Beatriz (Ailín Salas), uma garota de 
17 anos, que, após a morte da mãe, 
é obrigada a se mudar da Argentina 

para o Brasil e morar com um 
pai ausente.Apresentadora da 
Rede TV!, Daniela Albuquerque 

agora dedica-se também a aulas de 
canto e violão, como preparação 
para 3 fi lmes que vai rodar em 

2021.Lucas Gutierrez volta ao 
“Segue o Jogo”, nesta quarta-

feira, na Globo.SBT vai realizar 
o debate em São Paulo, Covas 

versus Boulos, no próximo sábado, 
18h25...Aliás, todas as TVs terão 

os seus neste segundo turno...
As condições de agora são bem 
diferentes e muito mais seguras.
Gloria Perez fez uma “chamada” 
em suas redes sociais, elogiando 

o novo livro de Aguinaldo 
Silva, “Vendem-se Corações 

Despedaçados”.

INSTAGRAM

MAURICIO FIDALGO

PLANEJAMENTO A Globo pretende encerrar as gravações de “Salve-se Quem 
Puder”, novela das sete, entre os dias 10 e 15 de dezembro. Se nada vier a 
comprometer os planos traçados, todo o elenco estará liberado nesse prazo. 
Volta ao ar está prevista para janeiro.

A PROPÓSITO
O� cialmente, a Globo agora diz 

que “Amor de Mãe” tem previsão de 
reestreia para março de 2021.Noves 
fora, isso signi� ca que a estreia de 
“Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo, 
se dará entre abril ou maio. Tudo 
ainda no campo das possibilidades. 
Nada pode ser cravado.

VIROU BAGUNÇA
A mesma confusão do mês 

passado contra o Peru, que teve 
transmissão da TV Brasil na 
última hora, veio a se repetir para 
o jogo com o Uruguai, hoje, pelas 
eliminatórias, em Montevideo.

E nada será diferente daqui em 
diante. 

VAMOS COMBINAR?
Mudanças na questão dos 

direitos esportivos, já há algum 
tempo, vinham sendo previstas. Só 
que mudaram para muito pior.

Pior porque agora estão nas 
mãos de grupos desinteressados. 
Ou apenas interessados em ganhar 
dinheiro.

HORÓSCOPO

Agora que os três planetas que estão em Capricórnio 
saíram fi nalmente da retrogradação, você sente 
ainda mais vontade de ir adiante com seus projetos 
profi ssionais e se sente otimista e com muita esperança. 
A presença de Marte em seu signo ajuda ainda mais.

Eita, Libra! Nesta terça, Mercúrio - que segue o baile 
em Escorpião - se opõe a Urano em Touro e esse pode 
ser o gatilho para um rompimento defi nitivo no campo 
sentimental e íntimo. Por isso, atenção: caso não deseje 
treta com o mozão, fi nja demência e fuja de DRs!

Reinando toda serelepe em Sagitário, a Lua Crescente 
focaliza assuntos relativos ao comercio exterior e à 
justiça, portanto, se você aguarda a solução de um 
processo, pode receber notícias no dia de hoje. Nosso 
reizinho Mercúrio segue o baile no signo de Escorpião.

Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Terçou com Mercúrio 
de rolê no seu signo e em oposição a Urano, que segue 
o baile retrógrado em Touro. Eita que fala? Pois é, meus 
consagrados! Essa confi guração sugere que podem 
ocorrer imprevistos no âmbito fi nanceiro e econômico.

Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tomara, né, 
Gêmeos! Os últimos dias foram tensos, mas hoje a Lua 
dá tchauzinho para Escorpião e começa um rolê em 
Sagitário, mudando o clima energético deste dia e dos 
próximos dois, principalmente.

Hoje Mercúrio avança no signo de Escorpião e forma 
um aspecto de oposição com Urano, que se encontra 
em Touro. Esse aspecto planetário cria um vórtice de 
energia de difícil concentração, capaz de provocar 
acontecimentos imprevistos em varias áreas da vida.

Câncer, meu cristalzinho, pode respirar aliviado. Hoje você 
deve se sentir capaz de desenvolver construtivamente 
os seus planos e vai conseguir enxergar o seu futuro 
com mais otimismo. Sua vitalidade é reforçada pelas 
confi gurações astrológicas que a Lua.

Hoje a Lua passa suas últimas horas no signo de Sagitário, 
antes de se mudar para Capricórnio. Portanto, aproveite a 
energia para dar andamento em assuntos que envolvam a 
justiça - essa vibe manda uma superajuda que pode facilitar 
a resolução de ações e processos já em andamento.

Taca-le pau nesse carrinho, Marcos! Se esse horóscopo 
fosse em vídeo, eu certamente usaria esse meme para 
defi nir a vibe desta terça-feira. É que, aos poucos, a 
energia que estava reprisada por causa da retrogradação 
de vários planetas, muda o campo astral e solta o freio.

Eita, eita, eita! Segura o forninho, Aquário! Hoje Mercúrio, 
que tá de rolê em Escorpião, arruma um barraco com 
Urano, que segue o baile em Touro. Essa confi guração 
astral promete causar uma perturbação relativa ao 
campo fi nanceiro e podem rolar imprevistos.

Virgem, a Lua cresce no signo de Sagitário e focaliza 
os assuntos que envolvem justiça. Isso deve facilitar a 
conclusão de processos já em andamento ou favorecer 
aqueles que eventualmente precisem ser iniciados. Os 
assuntos relativos ao comercio também são favorecidos.

O cam po fi nanceiro é uma delas. Hoje você precisa evitar 
fazer novos investimentos, aquisições ou até mesmo 
comprinhas. Em outras palavras, pare de torar dinheiro 
e fuja dos boletos, meu cristalzinho. Uma tensão entre 
Mercúrio em Escorpião e Urano em Touro promete.

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)

MUITO LOUCO ISSO
Em relação ao jogo desta noite, 

contra o Uruguai, sabe-se que 
todos os grupos de mídia foram 
procurados e muitos demonstraram 
interesse. Só que a Mediapro, 
a vendedora, sempre insiste 
numa realidade que é só dela. E a 
Conmebol, que poderia intervir e se 

preocupar mais, apenas assiste.

CORONAVÍRUS 
Na Band, a preocupação de todos 

com relação à Covid-19 e às vítimas 
que vem fazendo, tem muito a ver 
com os estúdios das suas emissoras 
de rádio. Principalmente da rádio 
Bandeirantes.
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FORA, BOLSONARO JOGOS OLÍMPICOS

O presidente do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), 
o alemão Thomas Bach, está 
“muito confiante” que os Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020 se-
rão realizados em 2021, inde-
pendentemente da evolução 
da pandemia do novo corona-
vírus, que já adiou o evento em 
um ano. No final de um encon-
tro na capital do Japão com o 
primeiro-ministro Yoshihide 
Suga, nesta segunda-feira, o 
dirigente comentou que está 
“muito, muito confiante na 
presença de espectadores nos 
estádios olímpicos no próximo 
ano” e que os envolvidos este-
jam vacinados. “Para proteger 
o povo japonês, e em respeito 
ao povo japonês, o COI fará um 
grande esforço para que os par-
ticipantes olímpicos e visitan-
tes cheguem aqui vacinados se, 
então, houver vacina disponí-
vel. Juntos podemos fazer dos 
Jogos Olímpicos e da chama 
olímpica a luz no fim do túnel 
em que todos nós estamos du-
rante a crise do coronavírus”, 
afirmou Bach.

Uma pesquisa local mos-
trou que a maioria da popula-
ção japonesa acha que o ideal 
seria adiar os Jogos ao menos 
em um ano - ou até cancelar 
a edição. Nesta segunda-feira, 
um pequeno grupo de mani-
festantes chegou a protestar 
em frente ao edifício que Bach 
dava uma coletiva de imprensa 
em Tóquio. E, de acordo com os 
meios de comunicação locais, 
mais de 60% dos patrocina-
dores japoneses ainda não se 
comprometeram a prolongar 
os contratos para mais um ano.

PLENO DO STJD 
DO VÔLEI ACEITA 
RECURSO E ABSOLVE 
CAROL SOLBERG

EM TÓQUIO, BACH 
DIZ QUE COI ESPERA 
VACINA PARA ANTES 
DOS JOGOS

MIGUEL SCHINCARIOL/CBF

O técnico Tite, da seleção brasi-
leira, confirmou nesta segun-
da-feira a escalação da equipe 

para o jogo contra o Uruguai, nesta ter-
ça-feira 16, pelas Eliminatórias da Co-
pa do Mundo. O time a ser utilizado em 
Montevidéu será o mesmo da última 
sexta-feira, diante da Venezuela, e há 
somente uma dúvida. O volante Allan 
está com um problema clínico e pode 
dar lugar a Arthur, da Juventus.

Allan sente dores musculares e Tite 
disse que essa dúvida só será resolvida 
horas antes da partida. “A opção é do 
Arthur. Vamos definir essa situação. 
Fizemos o trabalho com os atletas. 
Arthur trabalhou nesses dias. Ainda 
precisamos de um processo de evo-
lução e consolidação. Vamos ter uma 
exigência defensiva maior porque o 
Uruguai vai nos agredir mais”, afirmou 
o treinador em entrevista coletiva.

O Brasil treinou pela manhã no 
CT do São Paulo e à tarde embarca ao 
Uruguai. Após três vitórias nas Elimi-
natórias, diante de Bolívia, Peru e Vene-
zuela, Tite admite que agora a equipe 
terá o compromisso mais difícil. Os 
uruguaios venceram semana passada 
a Colômbia por 3 a 0, fora de casa, e são 
um adversário de mais qualidade. A 
preocupação especial é com a dupla de 
ataque formada por Cavani e Suárez.

“Nas duas primeiras vitórias cria-
mos e fizemos bastante gols. Na outro 
não deu pra jogar bonito, mas conse-
guimos a vitória. Talvez algumas des-
sas equipes que vencemos não brigam 
para classificar, mas podem atrapalhar 
outros times. Vamos enfrentar o Uru-
guai, é uma equipe que vem forte”, co-

mentou. Outro desafio de Tite será de 
montar uma seleção com uma propos-
ta de jogo bem diferente da utilizada na 
sexta.

Na vitória diante da Venezuela no 
Morumbi por 1 a 0, o Brasil sofreu com 
a forte marcação. Agora, a aposta de Ti-
te é de que a defesa do Brasil será bem 
mais pressionada pelos uruguaios. 
“Enfrentar a Venezuela é uma pro-
posta dentro de casa, agora diante do 
Uruguai será diferente. Vamos ser mais 
analisados defensivamente. Por outro 
lado, vamos ter mais espaço para cria-
ções ofensivas. São jogos que se carac-
terizam de maneiras bem diferentes”, 
comparou.

A vitória sobre a Venezuela, aliás, 
levou a torcida a criticar bastante o 
Brasil pelas redes sociais, em especial 
pela dificuldade em criar oportuni-
dades de gol. Tite disse ter o conheci-
mento sobre esses comentários, mas 
garante não se sentir pressionado pelas 
cobranças de que a seleção brasileira 
tenha de apresentar um futebol mais 
bonito.

“Procuro ter discernimento e res-
peitar as opiniões. Temos condições 
de melhorar, estamos em processo de 
construção da equipe. O meu papel é 
fazer o melhor papel possível. Desde 
que não sejam informações erradas, o 
conceito e a opinião são de cada um”, 
afirmou o treinador.

Para a partida contra o Uruguai, às 
20h desta terça-feira, o Brasil deve ser 
escalado com: Ederson; Danilo, Mar-
quinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; 
Allan (Arthur), Douglas Luiz e Éverton 
Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino 

e Richarlison.
Após manter conversas nos últi-

mos dias, a Globo desistiu de transmitir 
o jogo da seleção brasileira. A emissora 
carioca não chegou a um acordo com 
a Mediapro, empresa espanhola deten-
tora dos direitos de transmissão de oito 
seleções que disputam o torneio. Com 
isso, o jogo corre um risco real de não 
ser exibido em televisão aberta. 

Tite diz ter dúvida 
sobre Seleção e que 
crítica não o abala
ELIMINATÓRIAS | Técnico Tite, da seleção brasileira, espera por uma nova avaliação clínica do volante Alllan, 
que sofreu um desconforto muscular, para definir a equipe para o jogo contra o Uruguai desta terça-feira 16

Globo desistiu de transmitir o jogo da seleção brasileira após não chegar a acordo com a Mediapro, empresa detentora dos direitos do jogo

O Pleno do Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(STJD) do vôlei absolveu nesta 
segunda-feira a jogadora de 
vôlei de praia Carol Solberg. A 
atleta havia sido advertida por 
ter gritado “Fora, Bolsonaro” 
durante entrevista ao vivo, na 
cerimônia de premiação da 
etapa de Saquarema (RJ) do 
Circuito Brasileiro do Vôlei de 
Praia, em setembro.

No julgamento na primei-
ra instância, no dia 13 de outu-
bro, Carol havia sido condena-
da por 3 votos a 2 com base no 
artigo 191 do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva - “deixar 
de cumprir, ou dificultar o 
cumprimento de regulamento, 
geral ou especial, de competi-
ção”. 

Os auditores tinham apli-
cado multa de R$ 1 mil, con-
vertida para advertência.

Mas, nesta segunda, em 
novo julgamento, o Pleno do 
STJD derrubou a advertência 
pelo placar de 5 a 4. No início 
do julgamento, a jogadora de 
vôlei de praia chegou a estar 
perdendo por 3 a 0, antes de 
ser absolvida por maioria de 
votos.

“Foi uma virada espetacu-
lar”, comemorou o advogado 
Leonardo Andreotti, ex-pre-
sidente do próprio STJD do 
Vôlei. 

Carol também foi defen-
dida por Felipe Santa Cruz, 
atual presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
“A decisão foi reformada e, 
portanto, não há nenhuma pe-
nalidade à atleta”, completou 
Andreotti, em entrevista. SUÁREZ TESTA POSITIVO 

PARA O CORONAVÍRUS E 
DESFALCARÁ URUGUAI

O atacante Luis Suárez está 
fora do jogo da seleção uruguaia 
contra o Brasil, nesta terça-feira, 
pelas Eliminatórias da Copa do 
Mundo. Em comunicado divulgado 
na tarde desta segunda, a Associa-
ção Uruguaia de Futebol (AUF) re-
velou que o jogador do Atlético de 
Madrid testou positivo para o novo 
coronavírus e já deixou a concen-
tração da equipe, em Montevidéu, 
para evitar o risco de contágio.

Além de Suárez, a AUF confir-
mou que a delegação teve outros 
casos. O goleiro reserva Rodrigo 
Muñoz e o assessor de imprensa 
Matias Faral também testaram 
positivo. No domingo, quem teve 
detectada a covid-19 foi o lateral-
-esquerdo Matías Viña, que é do 
Palmeiras. Todos os contaminados 
estão com sintomas leves e têm 
recebido os cuidados do departa-
mento médico.


