
Anvisa interrompe 
estudos de vacina 
depois de “evento 
adverso grave”

NATAL, TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 941 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES

www.agorarn.com.br

CORONAVÍRUS. 5 | A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu 
temporariamente os testes em humanos 
da vacina Coronavac. De acordo com a 
agência, a interrupção foi determinada 
nesta segunda-feira 9 por causa de um 
“evento adverso grave”.

O anúncio acontece no mesmo dia 
em que o governador de São Paulo, 
João Doria, revelou que o primeiro lote 
de 120 mil imunizantes chegaria a São 
Paulo no próximo dia 20.

Nenhum novo voluntário poderá ser 
vacinado enquanto a suspensão estiver 

em vigor.
A Coronavac é desenvolvida pelo 

laboratório chinês Sinovac Biotech. O 
Governo de São Paulo firmou acordo 
para compra de doses e para a 
produção do imunizante no Brasil pelo 
Instituto Butantan.
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ENTREVISTA. 2 | Candidato do PSC a 
prefeito de Natal participou de sabatina 
no Agora RN e falou sobre proposta de 
criar “auxílio emergencial” permanente na 
capital potiguar, além de vale-creche e 
escolas cívico-militares

Coronel Azevedo 
propõe auxílio social 
permanente em Natal

AGÊNCIA BRASIL

Horário eleitoral registra 
queda de audiência e 
suscita debates
RÁDIO E TV. 3 | Estrategista 
argumenta que os blocos de 
propaganda deveriam acabar, 
dando lugar às inserções

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Flamengo demite 
Domènec Torrent após 
goleadas no Brasileirão
FUTEBOL. 16 | Treinador, contratado 
em julho para substituir Jorge 
Jesus, foi dispensado depois da 
goleada sofrida para o Atlético-MG

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Dickson Júnior: “Unimos 
Prefeitura e empresários 
viabilizando ações”
ENTREVISTA. 5 | Vereador e 
candidato à reeleição pelo PDT faz 
balanço de atuação parlamentar e 
apresenta novos projetos

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Frota de ônibus deve
ser 100% retomada em 
Natal até quinta-feira 12
TRANSPORTE. 8 | Medida deve ser 
adotada em virtude de não ter sido 
possível acordo em ação proposta 
pela Defensoria Pública

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Hermano promete pagar 
auxílio emergencial por 
mais seis meses
ASSISTÊNCIA. 12 | Candidato 
destaca que, em Natal, mais de 50 
mil pessoas vivem em situação de 
extrema pobreza, segundo IBGE

FRASES 
DE BUSÃO

CULTURA. 13 | Artista natalense Thayná Almeida se
inspira em frases pichadas nos ônibus da capital

potiguar para criar ilustrações. Exposição online segue
na galeria virtual do Sesc até 11 de dezembro
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O candidato do PSC a prefeito 
de Natal, Coronel Azevedo, 
a� rmou nesta segunda-feira 

9 que pretende criar, caso seja eleito, 
um programa municipal para conce-
der auxílio social permanente a pes-
soas em situação de vulnerabilidade.

O benefício, inspirado no auxílio 
emergencial pago pelo Governo Fe-
deral durante a pandemia do novo 
coronavírus, seria bancado exclusi-
vamente com recursos da Prefeitura 
do Natal.

Ele registrou que, atualmente, 
existem cerca de 70 mil pessoas em 
Natal que dependem unicamente do 
programa Bolsa Família para sobre-
viver e que o pagamento do auxílio 
emergencial mostrou que há um 
grande contingente na cidade em si-
tuação de miséria.

O candidato destacou que, por 
causa do pagamento do auxílio, além 
de muitos natalenses terem saído da 
linha da extrema pobreza, a arreca-
dação de impostos aumentou, por 
causa do incremento no poder de 
compra das pessoas.

“Existe uma Natal de fantasia 
que é apresentada com extenso tem-
po de TV. E existe a Natal real, que é 
insegura, que tem falta de limpeza. 
Existe diferença de tratamento nos 
serviços públicos nas zonas de Natal. 
Temos uma Zona Norte abandonada 
em relação à Zona Sul. Por essa ne-
cessidade de assistência à população 
mais carente, eu criei o auxílio social 
permanente”, a� rmou, durante en-
trevista ao Agora RN.

Para garantir recursos para pagar 
o auxílio social permanente, Coronel 
Azevedo propõe reduzir a estrutu-
ra administrativa da Prefeitura do 
Natal. Ele a� rmou que, se for eleito, 
vai eliminar cargos comissionados, 
combater a corrupção e acabar com 
desperdício de dinheiro público.

ÁLVARO É O CANDIDATO DE
HENRIQUE, DIZ CORONEL AZEVEDO

Coronel Azevedo aproveitou, 
ainda, para fazer críticas ao atual 
prefeito e candidato à reeleição, Álva-
ro Dias (PSDB). Segundo Azevedo, o 
atual prefeito conduz uma máquina 
administrativa inchada para atender 
interesses de famílias tradicionais da 
política do Estado.

“Com a eleição de Bolsonaro, as fa-
mílias tradicionais da política tiveram 

di� culdade, porque muitos cargos fo-
ram modi� cados. Saiu dessas famílias. 
Houve redução dessas pessoas, que 
viviam desses cargos comissionados. 
Com a eleição da governadora Fátima, 
ainda mais essas famílias � caram re-
duzidas. Elas todas estão dependentes 
do governo municipal”, a� rmou Coro-
nel Azevedo.

O candidato do PSC enfatizou 
que Álvaro Dias tem o apoio de per-
sonalidades como o ex-ministro 

Henrique Eduardo Alves, que é inves-
tigado por corrupção na Operação 
Lava Jato, e o ex-senador José Agripi-
no Maia. Coronel Azevedo também 
lembrou que Álvaro faz parte de uma 
ala tradicional da política do Estado, 
por ter ligações na política de Caicó e 
por ter sido presidente da Assembleia 
Legislativa.

“Vamos reduzir o tamanho do 
município de Natal. Não teremos 
uma Natal para dar emprego de 
cargo comissionado e funções grati-
� cadas a essas pessoas, essas famí-
lias. Muitos integrantes delas nunca 
trabalharam, viveram agarrados em 
cargos comissionados”, destacou o 
candidato do PSC.

Coronel Azevedo declarou, ainda, 
que Álvaro Dias só virou prefeito de 
Natal porque, antes, foi vice de Carlos 
Eduardo Alves – que renunciou em 
2018 para disputar o Governo do Es-
tado. Segundo o candidato do PSC, a 
indicação de Álvaro para a chapa de 
Carlos Eduardo foi feita por Henri-
que. “Ele é o candidato de Henrique à 
reeleição”, a� rmou.

ESCOLAS CÍVICO-MILITARES
E CRECHES

Na área da educação, o candidato 

do PSC apresentou duas propostas.
No ensino infantil, Coronel Azeve-

do lamentou o fato de que, hoje, não há 
vagas suficientes em creches da rede 
pública em Natal. Para solucionar o 
problema, ele afirmou que vai propor 
propõe a criação de um “vale-creche”, 
ou seja, a distribuição de vouchers para 
que mães matriculem seus filhos em 
creches particulares, sendo tudo ban-
cado pela prefeitura.

Ele disse que, com isso, a prefeitu-

ra economizaria recursos, já que não 
precisaria ter despesa com a constru-
ção de novos centros de educação in-
fantil e não precisaria fazer concurso 
público para contratar cuidadores de 
crianças. “E ainda vai fomentar a eco-
nomia, pois vai gerar a abertura de 
novas creches, sobretudo em bairros 
periféricos”, argumentou.

Em relação ao ensino fundamen-
tal, o candidato do PSC apresentou a 
meta de instalar 20 escolas cívico-mi-
litares em Natal ao longo de quatro 
anos. Segundo ele, no modelo, os 
professores seriam civis, enquanto 
militares policiais e bombeiros atua-
riam para manter a disciplina dentro 
das unidades de ensino e dar instru-
ções sobre defesa pessoal, primeiros 
socorros e música.

TRANSPORTE
Na área do transporte, Coronel 

Azevedo se comprometeu a realizar 
licitação para o sistema público de 
ônibus. Ele falou que vai exigir das 
empresas que cobrem uma “tarifa 
justa” e que coloquem para rodar 
ônibus mais novos, com piso baixo e 
ar condicionado, entre outras exigên-
cias. O candidato também a� rmou 
que vai cobrar a reforma das paradas.

SEGURANÇA
Sobre segurança pública, o candi-

dato – que é coronel da reserva da Po-
lícia Militar – destacou que fará con-
curso público para ampliar o efetivo 
da Guarda Municipal e que vai criar 
“cinturões de segurança” em pontos 
turísticos e locais estratégicos dos 
bairros. Nessas áreas, haverá maior 
presença de guardas municipais para 
ajudar no patrulhamento ostensivo.

“A Guarda vai ser ampliada, 
faremos concurso público. Vamos 
modernizar, ofertar capacitação 
e vamos ampliar a área coberta 
por sistemas de segurança. Vamos 
integrar as câmeras de trânsito ao 
Ciosp”, � nalizou.

SÉRIE DE ENTREVISTAS
Coronel Azevedo (PSC) foi o 10º 

convidado da série de entrevistas do 
Agora RN com os candidatos à Pre-
feitura do Natal. A série continua nesta 
terça-feira 10, com a participação do 
candidato Kelps Lima (Solidariedade). 
A entrevista terá transmissão ao vivo 
nas redes sociais, a partir das 18h.

Coronel Azevedo propõe auxílio social, 
vale-creche e escolas cívico-militares
ELEIÇÕES 2020 | Candidato do PSC a prefeito registrou que, atualmente, existem cerca de 70 mil pessoas em Natal que dependem unicamente do programa Bolsa Família para sobreviver
e que o pagamento do auxílio emergencial pelo Governo Fedeal mostrou que há um grande contingente na cidade em situação de miséria. Ele propõe programa semelhante em Natal

Coronel Azevedo (PSC) acusou Álvaro Dias (PSDB) de conduzir uma máquina administrativa inchada para atender interesses de famílias políticas

Existe uma Natal de fantasia 
que é apresentada com 
extenso tempo de TV. E 
existe a Natal real, que é 
insegura, que tem falta de 
limpeza”

“
CORONEL AZEVEDO (PSC)
CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

Vamos reduzir o tamanho 
do município de Natal. Não 
teremos uma Natal para 
dar emprego de cargo 
comissionado e funções 
gratificadas a essas 
pessoas, essas famílias 
tradicionais”

“
CORONEL AZEVEDO (PSC)
CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL
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NORONHA I
O presidente da Comissão de 

Meio Ambiente do Senado, senador 
Fabiano Contarato (Rede-ES), ajuizou 
uma ação popular na Justiça Federal 
para barrar a liberação da pesca de 
sardinha no Parque Nacional Marinho 
de Fernando de Noronha (PE).

NORONHA II
Na ação, o senador pede a 

nulidade do termo de compromisso 
que permitiu essa atividade, em 
acordo � rmado entre o Ministério 
do Meio Ambiente, o Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) e os 
pescadores da ilha.

NORONHA III
Em sua ação, Contarato a� rma 

que a liberação da pesca de sardinha 
na região, em período reprodutivo 
e com a � nalidade de obtenção de 
isca-viva, ou seja, com possibilidade 
de utilização posterior na pesca 
comercial oceânica, é incompatível 
com as regras de proteção ambiental 
estabelecidas em lei federal para 
aquela região.

LAVA JATO I
O ministro Alexandre de Moraes, 

do Supremo Tribunal Federal (STF), 
autorizou a destinação de R$ 14 
milhões de recursos recuperados 
pela Operação Lava Jato ao Instituto 

ALEXVIANAALEX
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). O 
pedido havia sido apresentado pela 
Advocacia-Geral da União no âmbito 
do acordo homologado por Moraes 
no ano passado, que destinou verbas 
da operação a áreas como Educação e 
Meio Ambiente.

LAVA JATO II
O termo havia � xado que, dos 

R$ 2,6 bilhões recuperados da Lava 
Jato, cerca de R$ 1 bilhão deveria 
ser direcionado à medidas de 
proteção ambiental. Desse montante, 
ao menos R$ 50 milhões foram 
destinados ao Ibama para ações de 
preservação, � scalização e combate 
ao desmatamento ilegal.

PREVIDÊNCIA I
Às vésperas de completar um ano, 

a reforma da Previdência do governo 
ainda tem propostas pendentes. O plano 
de endurecer as regras de cobrança dos 
grandes devedores, por exemplo, nem 
sequer avançou o primeiro passo no 

Congresso. Esse era um dos quatro pilares 
da reforma apresentada pela equipe 
econômica, no início de 2019.

PREVIDÊNCIA II
Além disso, ainda não foi 

apresentado o projeto da Lei de 
Responsabilidade Previdenciária, cujo 
objetivo é incentivar que estados e 
municípios façam adesão à reforma 
e adotem medidas para controlar os 
gastos com aposentadorias e pensões 
de servidores.

PREVIDÊNCIA III
Outro ponto sem conclusão é a criação 

de regras claras para aposentadorias 
especiais, como de vigilantes —assunto que 
foi negociado com o Senado em outubro do 
ano passado.

SOLIDARIEDADE A LULA I
Um manifesto internacional 

em solidariedade ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi 
encaminhado ao ministro Gilmar 
Mendes, do STF (Supremo Tribunal 

Federal), nesta segunda-feira 9.

SOLIDARIEDADE A LULA II
O documento defende a anulação 

das sentenças condenatórias contra 
Lula decorrentes da operação Lava 
Jato. Assinam a carta 400 lideranças 
estrangeiras de 46 países da América 
Latina, África e Europa.

SOLIDARIEDADE A LULA III
“Entendemos que o Estado de 

Direito, no Brasil ou em qualquer outro 
país, corre sérios riscos quando não 
há respeito ao devido processo legal, 
que garante a todos os cidadãos o 
direito a um processo justo e imparcial. 
Entendemos, ainda, que a Corte possui 
1 papel essencial na salvaguarda das 
instituições e da democracia brasileira”, 
afirma o documento.

NARCOBROKER I
O Ministério da Justiça e 

Segurança Pública e o CFA (Conselho 
Federal de Administração) vão indicar 
1 grupo de pro� ssionais para gerir 

3 das empresas alvo da operação 
Narcobroker, de� agrada pela PF 
(Polícia Federal) na última quarta-feira 
4, em ação conjunta com a Receita 
Federal.

NARCOBROKER II
Segundo a PF, as companhias eram 

usadas em 1 suposto esquema organizado 
por 1 grupo de narcotraficantes que 
enviava cocaína para a Europa. De acordo 
com o Ministério da Justiça, as 3 empresas 
confiscadas e outras que estão sendo 
investigadas serviam para lavar dinheiro 
ilícito.

ECONOMIA I
O baque da pandemia do novo 

coronavírus deve deixar um saldo 
ainda mais cruel para a economia 
brasileira: ela pode deixar de � gurar 
entre as dez maiores do mundo este 
ano, sendo ultrapassada por Canadá, 
Coreia do Sul e Rússia.

ECONOMIA II
De acordo com as projeções feitas 

em outubro pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para este ano, 
com a crise da Covid-19 e seus 
impactos na economia mundial, o 
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 
passaria de US$ 1,8 trilhão no ano 
passado para US$ 1,4 trilhão até o � m 
deste ano – o que levaria a economia 
brasileira a ser ultrapassada por 
canadenses, sul-coreanos e russos.

RÁDIO E TELEVISÃO | Estrategista argumenta que os blocos de propaganda deveriam acabar e a propaganda 
eleitoral deveria se dar apenas nas inserções no intervalo, que possuem muito mais efetividade junto ao eleitor

A audiência do horário eleitoral 
está menor este ano do que em 
2016, quando houve a última 

disputa municipal. De acordo com da-
dos do Kantar Ibope Media, há quatro 
anos, 39,48% dos domicílios sintoniza-
ram o programa. Agora, são 33%, seis 
pontos a menos, o que signi� ca uma 
perda de 16% de expectadores.

Os números levantam uma discus-
são sobre a reformulação do formato 
com a defesa, inclusive por parte de 
pro� ssionais  de marketing político, do 
� m dos blocos de propaganda.

O levantamento do Ibope consi-
derou média de audiência dos blocos 
de propaganda do início da tarde e da 
noite de 9 a 29 de outubro deste ano 
em comparação com 26 de agosto e 
15 de setembro de 2016, nas 15 princi-
pais regiões metropolitanas do País. A 
eleição municipal anterior foi realiza-
da em outubro.  O Ibope ressalta que 
mudança de data da eleição deve ser 
considerada para a análise da variação 
de audiência.

Responsável pela comunicação de 
campanhas ao Governo da Bahia de 
Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT) e 
outros de candidatos de outros parti-
dos também, Sidônio Palmeira enten-
de que os blocos de propaganda deve-
riam acabar e a propaganda eleitoral 
deveria se dar apenas nas inserções, 

que possuem muito mais efetividade.
“Defendo que acabem os progra-

mas, que são os que tem mais gasto 
e menor audiência. O retorno disso 
é muito pequeno para o gasto que se 
tem. O certo seria mater só as inser-
ções”, a� rma o estrategista.

Para Palmeira, os gastos com co-
municação poderiam ser reduzidos 
em, pelo menos, 50% sem os blocos de 
programa.

“Não conheço outro lugar do 
mundo que tem esse horário eleitoral 
gratuito (com blocos de propaganda). 

Em vez de ajudar, termina distancian-
do até o político porque � ca uma coisa 
chata”, complementa.

Cientista político e professor da 
Universidade Federal do Paraná, Sérgio 
Braga concorda com Sidônio.

“Teria que ter um formato mais 
dinâmico e compatível com os novos 
tempos. Precisava  ser menos estático. 
As inserções tem um impacto muito 
maior. Essa coisa de en� leirar os parti-
dos todos ao mesmo tempo acho que 
traz para o eleitor di� culdade de saber 
quem está falando”, analisa.

Emissoras de TV e rádio são obrigadas a transmitir horário eleitoral duas vezes por dia

Horário eleitoral registra queda
de audiência e suscita debates

A seis dias das eleições munici-
pais, o presidente Jair Bolso-
naro deu início na noite desta 

segunda-feira 9 ao que batizou de seu 
“horário eleitoral gratuito”, ao lado da 
Delegada Patrícia Domingo (Pode-
mos), candidata à Prefeitura do Recife.

Ao longo da transmissão ao vivo 
pela internet, que prometeu repetir 
todos os dias até a sexta-feira 13, ele 
divulgou os nomes de outros sete 
candidatos a prefeito e de diversos 
postulantes a uma vaga na câmara 
municipal, entre eles o seu � lho, Car-
los Bolsonaro (Republicanos), no Rio.

Bolsonaro lembrou que havia 

prometido não participar do primei-
ro turno das eleições, mas disse ter 
se sentido no dever de ajudar alguns 
aliados e derrotar a esquerda.

E declarou que seus apoiadores 
irão lhe fortalecer se votarem no que 
chamou de “nossos candidatos”.

“A todos vocês que acreditam 
no meu trabalho e estão vendo o 
que está sendo feito, o sacrifício, 
o empenho e a dedicação em es-
pecial junto aos mais humildes. 
Então, se você quer me fortalecer, 
fortaleça nossos candidatos”, dis-
se, pedindo votos para a candidata 
pernambucana.

Presidente Jair Bolsonaro e delegada Patrícia, candidata a prefeita de Recife (PE)

Bolsonaro volta atrás e 
começa campanha em lives

ELEIÇÕES 2020
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Buscando o terceiro manda-
to na Câmara Municipal de 
Natal, o vereador Dickson 

Júnior (PDT) é um dos candida-
tos à reeleição em 2020. Focado 
no eleitor que apoia políticos com 
credibilidade, ele destaca ser um 
representante público moderno, 
indo além de atribuições, com ar-
ticulações e ações que impactam 
vidas para melhor. 

Assim, idealizou uma feira 
multicultural, unindo empresá-
rios e Prefeitura em um dos proje-
tos mais exitosos de parceria pú-
blico-privada de Natal, e articulou 
a distribuição de 10 mil livros na 
rede pública. Nesta entrevista ao 
Agora RN, o vereador fala mais 
sobre sua atuação. Confira:

AGORA RN – O senhor destaca 
que realiza um mandato moder-
no. Como é na prática?

DICKSON JÚNIOR – Sem-
pre falam em mandato participa-
tivo, mas as pessoas não veem na 
prática, ficando frustradas. Nós 
envolvemos, de fato, o cidadão, 
provando que é possível fazer 
mais do que um legislador faz. 
Não executamos, pois compete à 
Prefeitura, mas contribuímos pa-
ra melhorar a cidade, com reque-
rimentos e reuniões de cobranças 
a gestores, audiências públicas, 
leis, ações e articulações em sin-
tonia com necessidades do povo.

Criei o “Conversando com 
Você” e vou nas casas das pessoas 
ouvir demandas, gerando mais 
de 2,6 mil requerimentos e ofícios 
e conquistando revitalizações 
de quadras e praças; mutirões 
de limpeza; faixas de pedestres; 
paradas de ônibus; iluminações; 
atendimentos de saúde; ciclovias; 
entre outros. É com orgulho, por 
exemplo, que, diante da falta de 
opções de entretenimento, me 
reuni com produtores e Municí-
pio e viabilizamos um dos even-
tos mais elogiados do calendário 
cultural de Natal: o Mercado 
Bem-te-vi, na Avenida Afonso 
Pena, que está suspenso por cau-
sa da pandemia, mas já estamos 
articulando seu retorno pra de-
zembro.

AGORA RN – A cultura, então, 
é uma de suas bandeiras?

DICKSON JÚNIOR – Costu-
mo dizer que não elegemos ban-
deiras, justamente por abraçar 
causas que chegam de todos os 
recantos. Mas destacamos que a 
cultura é importante, já que é re-

Dickson Júnior: “Unimos Prefeitura
e empresários viabilizando ações”

Vereador Dickson Júnior (PDT) escuta demandas da população e presta contas do mandato na Câmara Municipal de Natal

lacionada ao turismo, nossa prin-
cipal atividade econômica. Por 
isso, contribuímos de várias ma-
neiras, com emendas parlamen-
tares e lutando por investimento 
na economia criativa. No último 
Carnaval de Natal, realizamos o 
Pirangi Folia, maior carnaval da 
zona Sul, incentivando músicos, 
negócios e ambulantes.

AGORA RN – Em que outras 
áreas o senhor mais atua?

DICKSON JÚNIOR – Tam-
bém priorizo áreas essenciais, 
como assistência social, saúde e 
educação, e lutamos pelos direi-
tos de todos, legislando e atuan-
do em prol de minorias. Com o 
“Mandato Cidadão”, realizamos 
mais de 4 mil atendimentos ofe-
recendo gratuitamente: corte 
de cabelo; manicure; aferição de 
pressão arterial e HGT; nutri-
cionista; psicólogo; clínico geral; 
pediatra; assessoria jurídica; foto 
3×4; entre outros. Também luto 
por alugueis sociais e escrituras 
para áreas periféricas.

Criamos o “Saúde no Bairro” 
para as comunidades que mais 
precisam, promovendo qualida-
de de vida através de dança gra-
tuita, além de fiscalizar e cobrar 
melhorias nas unidades públicas. 
Também é aprovamos a Lei N.º 
6.961/19 criando o “Viva Mente” 
para combater males psicosso-
ciais nas escolas e fizemos edição 
piloto mostrando ao Município 
que é viável. Trabalhamos an-
siedade, depressão, mutilação e 
suicídio, com aprovação de pro-
fessores, funcionários e alunos.

Já na educação, lutamos pelo 
aumento de vagas em creches e 
pré-escolas públicas, votei a favor 
do Plano de Educação com metas 
dos próximos 10 anos, pela valo-
rização dos educadores, aprova-

mos Lei para disponibilizar álcool 
em gel a 70% nas escolas, Lei para 
obrigar faixas de pedestres na 
frente das escolas, articulamos a 
distribuição de 10 mil livros para 
estudantes da educação infantil 
da rede pública, entre outros.

AGORA RN – Com relação à 
produção legislativa, quais são os 
destaques?  

DICKSON JÚNIOR – Temos 
12 leis em vigor, entre elas: Lei 
6.902/19 que cria Protocolo de 
Atendimento às Mulheres Víti-
mas de Violência; Lei 577/18 que 
criou Carteira Municipal do Doa-
dor de Sangue; Lei Nº 549/18 que 
obriga poder público a alinhar 
tampas de esgoto ao asfalto; Lei 
6910/19 para casais homoafe-
tivos terem direito a inscrição 
em programas habitacionais... 
E temos quase 20 projetos de lei 
tramitando, como: PL 210/20 que 
quer instituir equidade de gêne-
ro e combate ao machismo; PL 
95/20 para instituir o “Programa 
de Educação Empreendedora”; 
PL 94/20 para instituir Política de 

Proteção à Saúde Bucal da Pessoa 
com Deficiência; PL 93/20 para 
instituir o Programa Merenda 
nas Férias; PL 175/19 que obriga 
transmissão ao vivo de licitações 
do executivo e legislativo.

AGORA RN – Em quais pautas 
da sociedade o senhor tem traba-
lhado?

DICKSON JÚNIOR – Discu-
timos, em audiências públicas, 
temas como o preço do GNV, 
desdobrando em uma reunião 
com o Governo do Estado, que 
se comprometeu a reduzir tarifa 
do IPVA, melhorar preço da Po-
tigás, fazer conversão da frota; 
os caminhos para tornar #Natal-
MaisLimpa, além de participar de 
audiências da licitação da Urba-
na; mulheres vítimas de violência, 
que culminou com elaboração de 
projeto de lei; cidadania LGBT, 
que também gerou projetos de 
lei e programações alusivas; entre 
outros.

AGORA RN – A pandemia da 
Covid-19 desestabilizou até na-
ções mais estruturadas. Como 
seu mandato contribuir no en-
frentamento da Covid?

DICKSON JÚNIOR – Desti-
nei R$ 200 mil para o Hospital de 
Campanha e R$ 150 mil para mo-
radores em situação de rua.  Dia-
loguei com um escritor, Daniel 
Cavalcanti, Sindicato das Gráfica 
do RN e Prefeitura e consegui 
a distribuição de dez mil livros 
para estudantes, que puderam 
aprender mais sobre a situação 
com “O Vírus Malvadão e as 
Crianças Poderosas”.  Também 
protocolamos vários projetos de 
lei, como: PL 272/20 que dispõe 
sobre a aferição de temperatura 
corporal dos consumidores; PL 
211/20 que estabelece multa por 

festas clandestinas na pandemia; 
PL 127/20 que prevê “agentes de 
conscientização”.

AGORA RN – No contexto do 
funcionalismo, qual sua atuação?

DICKSON JÚNIOR – Sem-
pre ouço suas demandas, pautan-
do o plenário e votando a favor 
dos trabalhadores. Apresentei 
emenda à PL da Reforma Admi-
nistrativa reajustando 60% salá-
rios da saúde, fiz relatório de CEI 
garantindo direitos a servidores e 
votei a favor do Plano de Carreira 
dos guardas municipais. Na pan-
demia, apresentei projetos de lei 
para obrigar testes em todos os 
servidores; autorizar afastamen-
to de pessoas de grupo de risco; 
entre outros.

AGORA RN - O transporte 
público de qualidade é um dos 
desafios dos natalenses e seus re-
presentantes. Como o senhor tem 
contribuído?

DICKSON JUNIOR – Tenho 
lutado por aumento de linhas de 
ônibus para comunidades que 
precisam, assino pedidos de urgên-
cia e voto a favor de projetos para 
revogar aumentos do preço da pas-
sagem, participo de audiências que 
debatem a licitação pública.

AGORA RN – No esporte, quais 
os destaques de sua atuação?

DICKSON JÚNIOR - Esta-
mos lutando junto à Prefeitura e 
conquistando quadras esporti-
vas, campos de futebol e arenas 
de vôlei para várias comunidades, 
articulando espaços de convivên-
cias com mesas de jogos e recen-
temente estou articulando com 
iniciativa privada e poder público 
a fomentação dos esportes ele-
trônicos (e-sports) em Natal, uma 
bandeira que pode ser benéfica 
para turismo e economia.

AGORA RN – Quais os desafios 
da próxima legislatura e como 
pretende contribuir?

DICKSON JÚNIOR – A vo-
tação do Plano Diretor não pode 
mais ser adiada. É uma pauta 
urgente não só dos vereadores, 
mas de toda Natal. Sendo reeleito, 
contribuirei para que a aprecia-
ção evolua com o zelo que o tema 
requer. Mas também cobrarei um 
assunto que ninguém dá atenção 
– a urgente elaboração de Plano 
de Resíduos Sólidos, que contribui 
não só para a preservação do meio 
ambiente, mas pode gerar recur-
sos, emprego e renda. Também 
fiscalizarei obras importantes pra 
impulsionar economia, como os 
equipamentos turísticos da Redi-
nha e Pedra do Rosário e obras em 
Ponta Negra (engorda da Praia e re-
vitalização na Av. Roberto Freire).

Cultura é importante, já que é 
relacionada ao turismo, nossa 
principal atividade econômica. 
Por isso, contribuímos 
de várias maneiras, com 
emendas parlamentares e 
lutando por investimento na 
economia criativa”

“
DICKSON JÚNIOR (PDT)
VEREADOR E CANDIDATO À REELEIÇÃO

CEDIDA

ENTREVISTA | Vereador viabilizou Mercado 
Bem-te-vi e distribuição de 10 mil livros na 
rede pública, além de promover iniciativas 
sociais de grande alcance
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#MANDATO
DE RESULTADOS

39 PROJETOS DE
LEIS APRESENTADOS

458 REQUERIMENTOS
APROVADOS

24 LEIS SANCIONADAS

209 PROJETOS RELATADOS

KLEBER FEZ POR NATAL
E VAI FAZER MUITO MAIS

CNPJ 38.953.192/0001-23  - Valor do anúncio: R$ 850,00 - 03/06

“VACINA CHINESA” | Agência federal não esclareceu qual foi o problema registrado. Em fase final de testes, o imunizante é desenvolvido pelo 
Instituto Butantã, que disse ter sido surpreendido com a decisão, e o laboratório chinês Sinovac. Primeiro lote de vacinas chega no dia 20

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
suspendeu temporariamente 

os testes em humanos da vacina Co-
ronavac. De acordo com a agência, a 
interrupção foi determinada nesta 
segunda-feira (9) por causa de um 
“evento adverso grave”.

O anúncio acontece no mesmo 
dia em que o governador de São Pau-
lo, João Doria, revelou que o primeiro 
lote de 120 mil imunizantes chegaria 
a São Paulo no próximo dia 20.

Nenhum novo voluntário poderá 
ser vacinado enquanto a suspensão 
estiver em vigor.

A Coronavac é desenvolvida pelo 
laboratório chinês Sinovac Biotech. O 
Governo de São Paulo firmou acordo 
para compra de doses e para a pro-
dução do imunizante no Brasil pelo 
Instituto Butantan.

Em nota, o Instituto Butantan 
informou que “foi surpreendido” pela 
decisão da Anvisa e que está “apuran-
do em detalhes o que houve com o 

andamento dos estudos clínicos da 
Coronavac”.

Em entrevista à TV Cultura, o 
diretor do Butantan, Dimas Covas, 
afirmou que a Anvisa foi notificada 
de um óbito não relacionado com a 
vacina. Ele negou que a morte possa 

ser classificada como um evento ad-
verso. “Como são mais de 10 mil vo-
luntários neste momento, pode acon-
tecer um óbito”, disse Dimas Covas.

A Anvisa disse, por meio de um 
comunicado, que foi notificada de um 
efeito adverso grave em 29 de outubro. 

A agência não informou, no entanto, a 
causa específica da suspensão.

Segundo uma lista divulgada 
pela agência federal, são considera-
dos eventos adversos graves: “morte, 
evento adverso potencialmente fatal, 
incapacidade ou invalidez persisten-
te, internação hospitalar do paciente, 
anomalia congênita ou defeito de 
nascimento, qualquer suspeita de 
transmissão de agente infeccioso 
por meio de um dispositivo médico e 
evento clinicamente significante”.

A rádio CBN informou que a pausa 
nos ensaios clínicos foi dada depois da 
morte de um voluntário. A informação 
não foi confirmada pela agência.

No total, 13.060 voluntários par-
ticipam dos estudos da Coronav. 
Testes do imunizante são feitos nas 
cidades de Brasília, Belo Horizonte, 
Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, 
Pelotas, Porto Alegre, Barretos, Cam-
pinas, Ribeirão Preto, São Paulo, São 
Caetano, São José do Rio Preto e Rio 
de Janeiro.

Governador de São Paulo, João Doria, é entusiasta da vacina chinesa desenvolvida no Butantã

Anvisa interrompe estudos de vacina 
depois de um “evento adverso grave”

AMANDA PEROBELLI / REUTERS

PRIMEIRA PARCELA

PDT

A Polícia Federal realizou 
nesta segunda-feira 9 a opera-
ção “Primeira Parcela”, contra 
fraudes no recebimento do 
auxílio emergencial pago du-
rante a pandemia de Covid-19. 
Foram cumpridos 4 mandados 
de prisão e 10 de busca e apre-
ensão em 3 Estados: Bahia, To-
cantins e São Paulo.

Um dos mandados de pri-
são foi cumprido na capital 
paulista, assim como 3 das 
buscas. Segundo a polícia, o 
grupo causou prejuízos de R$ 
350 mil só no Estado de São 
Paulo.

A ação é resultado de uma 
articulação entre a Polícia Fe-
deral, o MPF (Ministério Pú-
blico Federal), o Ministério da 
Cidadania, a Caixa Econômica 
Federal, a Receita Federal, a 
CGU (Controladoria Geral da 
União) e o TCU (Tribunal de 
Contas da União).

A iniciativa chamada de 
“Estratégia Integrada contra 
as Fraudes ao Auxílio Emer-
gencial” busca sistematizar a 
investigação de fraudes na con-
cessão do benefício.

O ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT) afirmou nesta segun-
da-feira 9 que “lavou a roupa 
suja” com o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na reunião 
entre os dois no começo de se-
tembro.

Segundo o pedetista, entre-
tanto, os dois não mudaram de 
opinião em relação a temas da 
política nacional.

“Tivemos uma conversa 
muito franca mesmo. Para 
usar uma expressão popu-
lar: lavamos a roupa suja 
para valer. Sobre o ponto de 
vista das compreensões da 
questão brasileira para trás 
e para frente continuamos 
como estávamos. Mas a mim 
me agrada que a gente faça 
essa política conversando”, 
afirmou.

Apesar de confirmar a reu-
nião com Lula, Ciro apontou 
que as eleições municipais se 
encaminham para uma derro-
ta do “bolsonarismo boçal” e 
do “lulopetismo corrompido”.

POLÍCIA FEDERAL FAZ 
OPERAÇÃO CONTRA 
FRAUDES NO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

CIRO PREVÊ 
DERROTA DE 
BOLSONARO E DO
PT NAS ELEIÇÕES
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MOURÃO PODE CONVIDAR 
KAMALA A VISITAR A AMAZÔNIA

DF OUTORGARÁ “CORREDORES” 
ENTRE LOTES A MORADORES

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

FALTOU O PARA-RAIOS
Ex-diretor da Agência 

Nacional de Energia Elétrica, 
Edvaldo Santana não percebeu 
no apagão do Amapá, duas coisas 
básicas: para-raios e porta corta-
fogo entre um gerador e outro. Até 
agora ninguém foi demitido. 

THE BOOK IS ON THE TABLE
Em inglês, o ministro Fábio 

Faria (Comunicações) deu 
detalhes da fase 5 da Operação 
Amazônia Viva. Foram 10 presos 
e 17 assentamentos ilegais 
destruídos, além de 31 garimpos 
ilegais interditados.

DEU ERRO
Dilma Rousse�  deu uma 

de Dilma Rousse� . Depois de 
defender a autonomia do Banco 
Central nas campanhas de 2010 
e 2014, mudou tudo e passou 
a atacá-la porque a ideia é 
defendida por Bolsonaro.

PERDEU AS CONTAS
Sem dizer qual e onde, o 

ex-presidiário Lula reclama de 
habeas corpus “há dois anos sem 
julgamento”. Está confuso com as 

centenas de recursos já negados 
em todas as instâncias da Justiça.

ENQUETE MAROTA
O deputado Major Vitor 

Hugo (PSL-GO) perguntou 
nas redes sociais o que os 
seguidores acham da possível 
chapa Sergio Moro/Luciano 
Huck para 2022. Acusado 
de mudar de lado, teve de 
esclarecer: “a pergunta apenas é 
mais uma chance para mostrar 
que ninguém está com os dois”.

FALTA INFORMAÇÃO
O PIX começa a funcionar 

nesta segunda 16 e só 15% das 
pessoas sabem como ele funciona, 
segundo pesquisa encomendada 
pelo PayPal. Mas 61% dos 
entrevistados não gostam de 
pagar taxas de DOC e TED.

FUTEBOL DE SEGUNDA
Só mesmo no futebol de 

segunda que se pratica no Brasil o 
líder e o 3º colocado do seu maior 
campeonato, Inter e Flamengo, 
� cam sem os seus treinadores. 
Por isso o hexa mundial � ca cada 
vez mais distante.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, vai mexer em outro vespeiro: ele 
enviou projeto à Câmara Legislativa que prevê a outorga de “corredores” 
de passagem, entre lotes residenciais nos lagos Sul e Norte, para os 
respectivos ocupantes. A outorga é condicionada a pagamento anual 
de valores calculados a partir da Pauta de Valores Venais de Terrenos e 
Edi� cações do DF. Corredores são fonte de a� ição, há anos, por razões 
de segurança: as casas � cam vulneráveis a invasões de assaltantes.

ROTA DE FUGA
O projeto de Ibaneis Rocha 

atende a antiga aspiração de 
moradores até pela utilização dos 
“corredores” como rota de fuga de 
criminosos.

FEDENTINA IMPERA
Os corredores entre lotes, 

a maioria com dois metros 

de largura, sem iluminação e 
limpeza, são usados também 
como “sanitário” público.

ÁREAS VERDES
Além dos corredores, 

o projeto de Ibaneis Rocha 
pretende regulamentar a 
utilização das áreas verdes, muito 
comuns em Brasília.

Os diplomatas estão reservando ao vice Hamilton Mourão um papel 
protagonista na tentativa de reduzir as tensões entre o governo brasileiro 
e a futura administração dos Estados Unidos. Eles avaliam convencer 

Mourão a convidar Kamala Harris, futura vice norte-americana, a visitar Amazônia, 
com objetivo de conferir a floresta, que continua 70% intacta, e conhecer 
iniciativas para sua proteção. Tem um “porém”: em política externa, convites são 
feitos quando se sabe que serão bem recebidos. Os diplomatas acham que a 
futura vice-presidente certamente terá o maior interesse de conhecer a floresta, 
um dos temas de seu discurso. A avaliação dos profissionais de política externa 
é que eventual convite a Kamala Harris fará o Brasil sair da defensiva, sem nada 
a esconder.  A certeza no Itamaraty é que, após visitar a floresta, Kalama fará 
ideia da vida como ela é, na Amazônia, fora das manchetes e das redes sociais. 
Recentemente, Mourão levou diplomatas e um grupo de jornalistas para visitar a 
Amazônia, mas a iniciativa não repercutiu como se esperava.

ABUSO INFANTIL |  Augusto Aras informou apuração preliminar ao STF e disse que, se houver indícios,
pedirá inquérito formal. Ministra da Mulher agiu para evitar interrupção da gravidez, segundo reportagem

A Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) abriu uma apuração 
preliminar para investigar se 

houve participação da ministra da 
Mulher, Famí lia e Direitos Humanos, 
Damares Alves, no suposto movimen-
to para impedir que uma menina de 10 
anos, vítima de estupro, tivesse acesso 
à interrupção da gravidez.

O estupro aconteceu no Espírito 
Santo e o aborto foi realizado, com 
aval da Justiça, em um hospital de Re-
cife (PE) em agosto. O tio da menina, 
principal suspeito de ter cometido o 
crime, foi preso.

A abertura da investigação prelimi-
nar foi informada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) pelo procurador-geral da 
República, Augusto Aras. No documen-
to, Aras diz que, se essa primeira apu-
ração encontrar indícios su� cientes, a 
PGR pedirá a abertura de um inquérito 
formal contra Damares.

“Caso surjam indícios mais robus-
tos de possível prática de ilícitos penais 
pela noticiada, poderá ser requerida a 
instauração de inquérito nesse STF”, 
escreveu o PGR.

Em nota, o ministério afirmou que 
“enxerga a situação com total tranquili-
dade, tratou sua atuação nessa ação com 
absoluta transparência e lisura, com ab-
soluto respeito aos princípios da Admi-

nistração Pública. Esclarecemos, ainda, 
que a própria ministra Damares Alves 
solicitou investigação do caso à PF”.

Parlamentares acionaram o STF 
após reportagem do jornal “Folha 
de S. Paulo” apontar que a ministra 
agiu nos bastidores para impedir 
que a crianç a fosse submetida ao 
procedimento. Para os deputados e 

senadores, se con� rmada a conduta, 
Damares pode ter cometido crime de 
responsabilidade.

A reportagem publicada em agosto 
a� rma que Damares buscava transferir 
a menina para um hospital em Jacareí 
(SP) – onde seria realizado um parto, 
mesmo que houvesse risco ao bebê e à 
criança.

Ministra da Mulher, Famí lia e Direitos Humanos, Damares Alves

Entregador Elson Oliveira foi vítima de racismo em Goiânia (GO) há 15 dias

PGR apura se ministra Damares 
tentou impedir aborto de menina

A Justiça de Goiás acatou nesta 
segunda-feira 9 a solicitação 
de quebra de sigilo de todos os 

dados da usuária do iFood que cha-
mou um entregador da plataforma de 
macaco, em Goiânia (GO), há 15 dias. 
O pedido de informações foi feito pela 
Polícia Civil, para que possa dar con-
tinuidade à investigação do crime.

O iFood informou em nota que 
recebeu a ordem judicial na tarde 
desta segunda-feira e enviará as 
informações disponíveis dentro do 
prazo requerido. “A empresa reite-
ra que repudia o racismo e atos de 
discriminação racial e continua à 
disposição das autoridades para a 
investigação”, a� rma o posiciona-
mento. O iFood baniu a usuária.

A Polícia Civil informou em no-
ta que a decisão do Judiciário tem 
caráter sigiloso e urgente. A corpo-
ração completou que a “Delegacia 
Estadual de Repressão a Crimes Ci-
bernéticos (Dercc) aguarda o forne-
cimento dos dados requeridos nos 
próximos dias”.

O alvo das mensagens racistas 
foi o entregador Elson Oliveira, de 
39 anos. Ele foi levar sanduíches 

Justiça determina que iFood informe 
dados de cliente racista de Goiânia

CHAMOU ENTREGADOR DE MACACO

para uma cliente na noite de 25 de 
outubro, mas o endereço estava in-
completo no cadastro.

Por isso, a gerente da hambur-
gueria, Ana Carolina Gomes, enviou 
uma mensagem pelo chat do aplica-
tivo pedindo o número da quadra e 
do lote, além da permissão para a 

entrada do funcionário no local em 
que mora. A cliente, então, digitou:

“Esse preto não vai entrar no meu con-
domínio. Mande outro motoboy que seja 
branco. Eu não vou permitir esse macaco”.

Diante da resposta, a gerente 
cancelou o pedido, dizendo que não 
aceitaria o ato de racismo.

MARCOS CORRÊA / PR

TV ANHANGUERA / REPRODUÇÃO
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ÁGUA

Após quase três décadas 
recebendo água em sistema de 
rodízio em Caicó, nos últimos 
dois meses, a Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern) está realizan-
do o fornecimento de água de 
forma continuada para todas as 
áreas da cidade. 

Luiza Costa, Dona Bela, 85 
anos, moradora da Praça Dr. 
José Augusto, conhecida como 
Praça da Alimentação, no Cen-
tro de Caicó, já estava acostu-
mada com o rodízio de água. As 
dificuldades com água fizeram 
parte da rotina de Dona Bela e 
sua família nos últimos 30 anos.

“Sabemos que viver em 
uma região seca é se acostu-
mar com as dificuldades. Eu 
não consigo olhar para o Itans 
e ver ele com pouca água. Infe-
lizmente, a falta de chuvas nos 
trouxe essa tristeza”, relata. A 
nova realidade com as chuvas 
deste ano, os investimentos no 
sistema via adutora Manoel 
Torres e o envio de água do sis-
tema Coremas mudaram a re-
alidade em Caicó. O Centro da 
cidade, aonde dona Bela vive, 
chega água todo dia. “Ter água 
todo dia é uma riqueza. Para 
nós caicoenses, é a maior rique-
za que existe”, explica. 

A gerente da Regional Se-
ridó da Caern, Rosy Gurgel, 
explica que o fim do rodízio 
de abastecimento é uma vitó-
ria para toda Caicó. “Estamos 
muito satisfeitos em poder con-
tribuir com a população e dar 
essa boa notícia para a cidade. 
Depois de anos de muita difi-
culdade”, ressalta. Mesmo com 
a melhoria hídrica a população 
deve se manter alerta para o uso 
racional da água. Esta melhoria 
no abastecimento é resultante 
de um bom inverno que propi-
ciou uma boa recarga do Açu-
de Coremas, responsável pela 
perenização do rio Piranhas. 
E, também, dos investimentos 
realizados nos últimos anos no 
Sistema de Abastecimento de 
Água no município. Foram in-
vestidos mais de R$ 60 milhões 
na execução de novas adutoras, 
Estações Elevatórias de Água 
(EEA), reservatórios e Estação 
de Tratamento de Água (ETA).

ABASTECIMENTO DE 
CAICÓ É RETOMADO 
SEM RODÍZIO APÓS 
27 ANOS

REPRODUÇÃO

O Instituto Técnico-Científico de 
Perícia do Rio Grande do Norte 
iniciou nesta segunda-feira 9 o 

cadastramento biométrico do sistema 
prisional potiguar. Isso significa que, a 
partir de agora, todas as pessoas com 
restrição de liberdade no estado – cer-
ca de 8 mil homens e mulheres – serão 
submetidos a coleta de impressões di-
gitais. A primeira unidade a receber a 
equipe do Itep foi a Cadeia Pública de 
Ceará-Mirim, na Grande Natal.

O trabalho atende a uma reco-
mendação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). No RN, os trabalhos estão 
sendo conduzidos pelo Setor de Análi-
se Biométrica, por meio do Instituto de 
Identificação do Itep.

Segundo o juiz Henrique Baltazar 
dos Santos, que além de titular da Vara 
de Execuções Penais de Natal ainda 
acumula a função de coordenador 
criminal, o objetivo do cadastramento 
biométrico é evitar casos de falsidade 
ideológica, e assim impedir que ino-
centes paguem por crimes no lugar dos 
verdadeiros culpados.

“Trata-se de uma ação estratégica 
para o sistema de segurança pública, 
pois permitirá a criação de uma base 
de dados biométrica para solução de 
crimes, como diminuir muito a possibi-
lidade de prisões indevidas, conferindo 
segurança ao poder judiciário ao deter-
minar a prisão de alguém”, destacou 

Marcos Brandão, diretor-geral do Itep.
“Posso resumir este trabalho com 

uma palavra: confiabilidade. Todos os 
sistemas de identificação têm que ser 
confiáveis. E é isto que estamos que-
rendo aqui no estado, que o sistema 
de identificação seja 100% confiável”, 
acrescentou o magistrado.

Ao Agora RN, Baltazar explicou 
que o sistema de identificação das pes-
soas que ingressam no sistema carce-
rário potiguar ainda não é totalmente 
infalível, basicamente, porque muitas 
vezes o detento é identificado toman-
do como base apenas informações 
repassadas pelo próprio preso. “E isso 
causa problemas, porque muitos não 
dizem a verdade”, acrescentou.

Mas, quais problemas um preso 
pode causar se ele mentir ou omitir 
informações sobre ele mesmo? “Ao dar 
um nome falso, por exemplo, um cri-
minoso pode acabar sendo solto e não 
pagando pelo crime que cometeu. Ou 
pior: pode acontecer de uma pessoa 
inocente ser presa e obrigada a pagar a 
pena de um crime que ela não come-
teu”, respondeu o juiz.

Baltazar citou exemplos de 

problemas sérios ocasionados pe-
la falha na identificação de uma 
pessoa. É o caso do agricultor El-
dis Trajano da Silva, que mora em 
Pedro Velho. Por causa da troca 
de duas letras, ele passou 2 anos 
preso no lugar do irmão dele, que 
se chama Eudes. O caso foi exibido 
em rede nacional pelo programa 
Fantástico, da Globo, no final de 
2019.

Eldis foi preso no lugar do ir-
mão em agosto de 2017. Na época, 
o sistema de identificação criminal 
não fazia comparação de impres-
sões digitais, o que comprovaria 
que Eldis não era Eudes, o verda-
deiro fugitivo.

 O verdadeiro culpado, o Eu-
des com U, tinha sido preso em 
Canguaretama, com uma identi-
dade falsa com nome de Francisco 
de Assis. Ele até confessou ter usa-
do o nome falso, mas deu o nome 
do irmão Eldis como sendo a sua 
verdadeira identificação.

Com o passar do tempo, Eu-
des passou a cumprir pena em 
regime semiaberto. Nesse tipo de 
regime, o presidiário passa o dia fo-
ra da cadeia e retorna para dormir. 
Ele não havia voltado para a unida-
de em que estava lotado, e assim 
passou a ser considerado foragido 
da Justiça. O problema é que, para 

a polícia e para a Justiça, Eudes se 
chamava Eldis. Foi quando a polí-
cia passou a procurá-lo, e acabou 
achando o irmão dele. A trapaça só 
foi descoberta porque o diretor da 
cadeia para onde Eldis foi levado 
conhecia o rosto do Eudes de ver-
dade, e avisou a Justiça.

OUTROS CASOS
O juiz Henrique Baltazar re-

velou que, depois do caso do agri-
cultor Eldis, pelo menos outros três 
casos de falsidade ideológica che-
garam ao seu conhecimento den-
tro do sistema prisional potiguar.

 “Um deles, foi o caso de um 
pastor evangélico, que foi preso no 
Maranhão. Era inocente. A questão 
é que a pessoa que foi presa aqui no 
Rio Grande do Norte deu o nome 
dele, do pastor. Quando o crimino-
so fugiu e passou a ser procurado, a 
polícia procurou pela pessoa com 
o nome do pastor. Aí o pastor, que 
morava no Maranhão, foi preso co-
mo fugitivo”, recordou.

 “Também lembro de um ou-
tro caso de uma pessoa que foi pre-
sa no lugar do irmão. Foi a própria 
mãe dele quem ajudou a Justiça a 
identificar o erro. O verdadeiro cri-
minoso deu o nome do irmão, que 
tinha problemas mentais”, afirmou 
Baltazar.

INFORMAÇÃO | Instituto Técnico-Científico de Perícia iniciou cadastramento biométrico e a coleta de impressões digitais das pessoas com restrição 
de liberdade no Rio Grande do Norte; primeira unidade prisonal a receber o serviço do Itep foi a Cadeia Pública de Ceará-Mirim, na Grande Natal

Juiz Henrique Baltazar diz que o objetivo do cadastramento biométrico é evitar casos de falsidade ideológica e impedir que inocentes paguem por crimes no lugar dos verdadeiros culpados

Itep inicia cadastramento biométrico 
das unidades prisionais potiguares

DUAS LETRAS 
TROCADAS, DOIS ANOS 
NA CADEIA



8 CIDADES TERÇA-FEIRA,10 DE NOVEMBRO DE 2020 |

O Ministério da Saúde afirmou 
que todas as vacinas contra co-
vid-19 com estudos avançados 

no mundo estão sendo analisadas para 
possível aquisição, inclusive a da Pfizer, 
após a farmacêutica norte-americana 
ter anunciado que seu imunizante 
apresentou eficácia de pelo menos 90% 
em seus testes.

“O Ministério da Saúde tem traba-
lhado em diversas frentes para alcan-
çar com agilidade e segurança uma 
solução efetiva para a cura da covid-19 
no Brasil. Todas as vacinas com estu-
dos avançados no mundo estão sendo 
analisadas, inclusive a do laboratório 
Pfizer”, disse o ministério em nota.

A empresa Pfizer disse nesta se-
gunda-feira 9 que sua vacina experi-
mental contra a Covid-19 mostrou ser 
90% eficaz na prevenção da doença, 
com base em dados iniciais de um 
estudo amplo, numa grande vitória 
na luta contra a pandemia que matou 
mais de 1 milhão de pessoas, abalou a 
economia global e causou impacto no 
cotidiano das pessoas.

A farmacêutica Pfizer e a parceira 

alemã BioNTech são as primeiras em-
presas a anunciarem dados bem-suce-
didos de um ensaio clínico em larga es-
cala com uma potencial vacina contra 
o novo coronavírus. 

As empresas disseram que, até o 
momento, não encontraram nenhuma 
preocupação de segurança com a can-

didata a imunizante e que esperam pe-
dir autorização para uso emergencial 
da vacina nos Estados Unidos (EUA) 
neste mês. Se obtiver a autorização, o 
número de doses da vacina será limi-
tado inicialmente. Uma das questões 
pendentes é por quanto tempo a vaci-
na fornecerá proteção. 

PANDEMIA |  Empresa farmacêutica disse na segunda-feira 9 que sua vacina experimental se mostrou ser 
90% eficaz na prevenção contra o novo coronarívus; pesquisas seguem sobre o tempo de imunização

De acordo com a decisão judicial, devem ser restabelecidas também 20 linhas de ônibus que foram suspensas após o início da pandemia

Pfizer espera pedir autorização para uso emergencial da vacina nos EUA ainda este mês

Ministério da Saúde avalia 
compra de lotes da vacina 
da Pfizer contra a Covid-19

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana (STTU) deve adotar to-
das as providências cabíveis 

para restabelecer a partir da quinta-
-feira 12 em 100% a frota de ônibus 
e opcionais do transporte coletivo 
em circulação na capital potiguar. 
A medida deve ser adotada em vir-
tude de não ter sido possível acordo 
em ação civil pública proposta pela 
Defensoria Pública do Estado do 
Rio Grande do Norte (DPE).

Até a última sexta-feira 6, a frota 
de ônibus em circulação estava em 
72,71%. 

No curso do processo judicial, 
foram realizadas duas audiências 
de conciliação pelo Juízo de Direito 
da 6ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Natal com a presença 
da DPE e do Ministério Público Es-
tadual. 

Ambas encerradas sem êxito. 
Além disso, foi realizada audiência 
extrajudicial entre a Defensoria Pú-
blica, STTU, Procuradoria do Muni-
cípio e Ministério Público Estadual, 
mas sem acordo entre as partes.

Na última audiência judicial, 
restou determinado pelo Juízo de 

Direito que, caso as partes não 
chegassem a um consenso até 9 de 
novembro de 2020, a decisão limi-
nar teria seus efeitos restabelecidos 
em sua integralidade, de forma que, 
a partir do dia 12 de novembro de 
2020, a frota deverá ser restabeleci-
da em 100%.

De acordo com a decisão judi-
cial, devem ser restabelecidas tam-
bém 20 linhas de ônibus (01A, 01B, 
12-14, 13, 18, 20, 23-69, 30A, 31A, 34, 
41B, 44, 48, 57, 65, 66, 81, 587, 588 
e 592) que foram suspensas após 
o início da pandemia da Covid-19 
sem prévia deliberação do Conselho 
Municipal de Transporte e Trânsito 
Urbano.

A decisão judicial determina 
ainda que sejam realizadas fiscali-
zações dos órgãos competentes do 
Município do Natal (STTU e Setor 
de Vigilância Sanitária) quanto à 
observância das normas sanitárias 
de combate à disseminação da Co-
vid-19, inclusive, com aplicação das 
medidas administrativas cabíveis às 
empresas permissionárias do setor 
em situação irregular. A Prefeitura 
ainda poder recorrer da sentença. 

Frota de ônibus deve ser 
100% retomada até o dia 12

NATAL

DADO RUVIC
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Ohomem que apedrejou e esfa-
queou um cachorro na manhã 
de domingo 8 no bairro Pla-

nalto, na zona Oeste de Natal, será o 
primeiro a responder pela nova lei de 
maus-tratos a cães e gatos no Rio Gran-
de do Norte. Se condenado, o suspeito 
pode passar até 5 anos na cadeia.

Do crime de maus-tratos não cabe 
fiança. A família do homem compare-
ceu à Central de Flagrantes portando 
um documento que alegava que o 
suspeito tinha transtornos mentais, 
porém ele só poderá ser solto após a 
decisão da Justiça.

O crime foi registrado por uma câ-
mera de segurança de um dos imóveis 
da rua. Os moradores compartilharam 
as imagens na tentativa de localizar 
o suspeito. O suspeito foi preso pela 
Guarda Municipal de Natal no bair-
ro Neópolis na tarde do domingo, 8, 
na Zona Sul, e foi conduzido para a 
Central de Flagrantes da Polícia Civil. 
Quando foi detido o homem estava 
com sinais de embriaguez.

As imagens que mostram a morte  
do cão serão usadas pela Polícia Civil 
como prova. 

O autor do crime aparece se 
aproximando do cachorro e atira uma 
pedra contra o animal. Em seguida, o 
suspeito ainda desfere vários golpes de 
faca contra o cão, que tenta se proteger.

O suspeito é a primeira pessoa 
presa em Natal que terá inquérito poli-
cial instaurado pela Delegacia Especia-
lizada em Proteção ao Meio Ambiente 
(DEPREMA) depois da mudança da lei 
de maus-tratos. Na manhã desta se-
gunda-feira 9 o homem foi conduzido 

para Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Parnamirim. Por lá, ele deve 
permanecer preso por cerca de 15 dias 
para cumprir uma quarentena em ra-
zão da pandemia do novo coronavírus. 
Após isso, ele será transferido para um 
presídio. 

LEI SANSÃO
No dia 29 de setembro o presiden-

te Jair Bolsonaro sancionou durante a 
lei que aumenta a pena por maus-tra-
tos a cães e gatos. 

O texto altera a Lei dos Crimes 
Ambientais (Lei 9.605, de 2018), que 
prevê pena de três meses a um ano de 
detenção e multa para crimes contra 
todos os animais. Lei e é originária do 
Projeto de Lei (PL) 1.095/2019, do de-
putado Fred Costa (Patriota-MG).

 O novo dispositivo prevê prisão 
de dois a cinco anos de detenção, mul-
ta e proibição de guarda para quem 
maltratar, ferir, abusar ou mutilar cães 
e gatos, especificamente.

A legislação foi apelidada de lei 
Sansão, em homenagem ao cachorro 
da raça pitbull Sansão, de 2 anos, que 
teve as duas patas traseiras decepadas 
em Confins, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte.

As primeiras pessoas foram 
presas no Brasil após a mudança 

na Lei no dia  1° de outubro, em 
São Paulo e Minas Gerais.

Em Minas Gerais, a ação ocor-
reu após denúncia do deputado 
federal Fred Costa (Patriota-MG), 
autor do projeto que resultou na 
nova lei. A tutora, uma mulher de 
37 anos, foi presa em flagrante. 
Segundo a Polícia Civil, foram res-
gatados quatro cães, um em esta-
do grave, e uma gata com filhotes 
foram resgatados da casa em Belo 
Horizonte.

No Jardim das Rosas, em São 
Paulo, policiais do Departamento 
de Polícia de Proteção à Cidadania 
prenderam em flagrante um ho-
mem apontado como proprietário 
de um canil clandestino. Segundo 
os policiais, o homem mantinha 
cães da raça pinscher em local 
com péssimas condições de hi-
giene, onde cortava o rabo dos fi-
lhotes, o que é proibido, e cruzava 
mãe e filhos para a procriação.

No dia 14 de outubro um ho-
mem foi preso em Barcarena, no 
Pará após uma denúncia, o suspei-
to é acusado de deixar dois cães 
que estavam sob seus cuidados 
acorrentados todo o tempo, sob 
sol e chuva, sem água e sem ali-
mentação, além de agredi-los.

Em Salvador, na Bahia, uma 
mulher foi presa no dia 23 de ou-
tubro sob suspeita de maus-tratos 
em um abrigo clandestino de ani-
mais. De acordos investigadores 
do caso foram encontrados vários 
animais desnutridos e sujos no 
imóvel.

CRIME | Homem apedrejou e esfaqueou um cachorro no domingo 8 no bairro Planalto, na zona Oeste de 
Natal, e foi preso em flagrante horas depois; caso seja condenado, ele pode passar até 5 anos na cadeia

Legislação foi apelidada de lei Sansão, em homenagem ao cachorro da raça pitbull Sansão, de 2 anos, que teve as duas patas decepadas

O crime foi registrado por uma câmera de segurança de um dos imóveis da rua na zona Oeste

Homem mata cachorro e 
é o 1º a ser preso pela nova 
lei de maus-tratos no RN

REPRODUÇÃO

APLICAÇÃO 
DA LEI EM 
OUTROS ESTADOS

REPRODUÇÃO
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A perda auditiva é uma das de� -
ciências mais comuns na po-
pulação brasileira. Por isso, 10 

de novembro foi escolhido como o Dia 
Nacional de Prevenção à Surdez para 
conscientizar as pessoas sobre a im-
portância de manter cuidados diários 
com a audição. 

De acordo com o Ministério da 
Saúde, a perda ou diminuição da capa-
cidade de ouvir pode ser causada por 
uma série de fatores: otites mal cuida-
das ou de repetição; uso de remédios 
prejudiciais à audição; problemas no 
tímpano; envelhecimento; frequentar 
ou trabalhar em locais barulhentos; 
uso contínuo de fones de ouvido em 
volume alto;  entre outros fatores.

Para evitar a de� ciência auditiva, é 
preciso ter em mente alguns cuidados 
com a audição, assim como fazemos 
com o restante de nosso corpo. Achar 

que surdez é uma preocupação somen-
te na terceira idade é ideia ultrapassa-
da. Apesar do distúrbio ser frequente 
em idosos devido à degeneração das 
células sensoriais da audição ou do 
nervo auditivo, a perda auditiva tam-
bém pode atingir crianças, adolescen-
tes e adultos; e isso já vem ocorrendo 
em escala cada vez maior por causa da 
‘overdose’ sonora que nos rodeia. “Sem-
pre que sentirem uma diminuição na 

audição ou zumbido - o que pode ser 
o primeiro sinal de perda auditiva -, 
as pessoas devem buscar a orientação 
de um médico otorrinolaringologista. 
É preciso investigar as causas e tomar 
providências imediatas para evitar o 
agravamento do quadro. Se for cons-
tatada perda auditiva, uma das opções 
de tratamento é com o uso de apare-
lhos auditivos”, explica a fonoaudiólo-
ga Marcella Vidal.

SAÚDE | Dia Nacional de 
Prevenção à Surdez, que 
acontece neste dia 10 de 
novembro, busca conscientização 
sobre os cuidados diários com a 
audição

Para evitar a deficiência auditiva, é preciso buscar orientação de médico otorrinolaringologista

Aprenda a cuidar de sua 
audição para evitar uma 
surdez precoce

REPRODUÇÃO

Em casa, modere o som da TV e de 
aparelhos sonoros (em volume de até 
60 decibéis);

Não ligue a TV, rádio, 
máquina de lavar, 
liquidificador e outros 
eletrônicos ao mesmo 
tempo; 

Evite o som muito 
alto no carro e 
circule com os vidros 
fechados para evitar os 
ruídos externos;  

Não deixe seus ouvidos se costumarem 
ao som alto, nem em casa, nem no 
carro, nem no trabalho. Preste atenção 
e proteja-se;

Cuidado com a música alta nas 
academias. O barulho pode chegar 
a 110 decibéis. Proteger a audição 
também é cuidar do corpo;

Evite permanecer por longos períodos 
em ambientes fechados com música 
alta ou ruídos em excesso;

Use protetores auditivos em você e, 
principalmente, nas crianças, quando 
estiver em locais muito barulhentos;

Dê um descanso aos ouvidos. 
Mantenha-se em silêncio sempre 

VEJA DICAS PARA MANTER A AUDIÇÃO SEMPRE SAUDÁVEL

Em casa, modere o som da TV e de 
aparelhos sonoros (em volume de até 

eletrônicos ao mesmo 

fechados para evitar os 

Não deixe seus ouvidos se costumarem 
ao som alto, nem em casa, nem no 
carro, nem no trabalho. Preste atenção 

Cuidado com a música alta nas 
academias. O barulho pode chegar 

que possível, principalmente depois de 
dias agitados. A prática traz uma série de 
benefícios, inclusive para a audição;

Crianças, adolescentes e adultos que usam 
fones de ouvido com frequência correm 
maior risco de perda auditiva, principalmente 
ao ouvirem música em volume elevado e 
por horas seguidas. O limite máximo é de 85 
decibéis por 45 minutos;

Cuidado com objetos pontiagudos ou 
cotonetes na região da orelha. Eles podem 
empurrar a cera para o tímpano e até 
perfurar a membrana timpânica, afetando a 
audição;

Cuidado com gripes, otites e sinusites 
mal curadas. Infecções frequentes ou 
que não foram devidamente tratadas 
podem causar danos à audição;

Cuidado com 
medicamentos que 
podem causar danos 
à audição, como 
anti-inflamatórios 
e até aspirina, que 
tomados em excesso 

podem levar à perda 
auditiva;

No ambiente de trabalho, 
não esqueça de utilizar protetores 
auriculares sempre que exposto a 
ruídos elevados;

Atenção motoqueiros! Motocicletas, 
principalmente as de média e altas 
cilindradas, emitem ruídos em torno 
ou acima de 95 decibéis, o que é 
prejudicial à audição;

Quem tem mãe e/ou pai com problemas 
auditivos deve procurar um especialista 
com antecedência. Em muitos casos, a 
perda de audição é fator genético;

Faça o teste da orelhinha no bebê logo 
após o seu nascimento, mas avalie 
novamente a audição na época da 
alfabetização. Criança que não ouve 
bem tem dificuldades na aprendizagem.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Instalação da ETE da Zona Norte de Natal – ETE Jaguaribe , no Estado do 
Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira 
Diretor de Empreendimentos

E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL -   PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 

EXERCÍCIO DE 2020 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de 
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 
1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em atendimento ao princípio da 
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, 
pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados, e/ou empreendem, a qualquer 
título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento da Guia de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2020, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 04 de dezembro de 
2020 para pessoa física e para pessoa jurídica, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de 
compensação bancária. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – SRFB com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não 
recebimento da Guia de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à Federação 
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, 
ainda, pela sua retirada, diretamente pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no 
SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da 
Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema 
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais 
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.  

Brasília, 10 de novembro de 2020. 
 

João Martins da Silva Junior 
Presidente da Confederação  

 
2x8,5 
 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

2 D INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.602.725/0001-39, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplifi cada – LS para uma Fábrica de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção, localizada na Rua 
Francisco Assis de Medeiros, 931, Acampamento, Caicó - CEP: 59.300-000

Diego Lucas Braz 
Proprietário
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O Brasil teve saldo positivo de 
231.253 novos negócios no 
mês de outubro, quando foram 

abertas 320.559 empresas e 89.306 fo-
ram fechadas. Os dados são do Mapa 
de Empresas, ferramenta digital do 
Ministério da Economia para acom-
panhamento dos registro empresariais 
no País. 

De acordo com a pasta, entre as 
unidades da federação com maior au-
mento percentual em relação ao regis-
tro de novas empresas, o Amapá foi o 
que mais cresceu. Em outubro, foram 
abertos 755 novos empreendimentos 
no estado, 15,62% de crescimento se 
comparado com setembro. Destacam-
-se, também, Mato Grosso (5,13%) e 
Rondônia (3,71%).

Por outro lado, Tocantins registrou 
a maior variação em relação ao núme-
ro de empresas fechadas. Em outubro, 
601 negócios foram finalizados no 
estado, o que representa um aumento 
de 19,48% em relação ao mês anterior”, 
informou o Ministério da Economia.

A atividade econômica com maior 
crescimento em outubro foi o comér-
cio varejista de bebidas, que teve au-
mento de 4,81% no registro de novos 
negócios, na comparação com o mês 

anterior. Transporte rodoviários de 
cargas cresceu 4,77% e promoção de 
vendas, 3,26%.

Para o Ministério da Economia, 
os números são mais uma evidência 
da retomada da atividade econô-
mica, após os efeitos causados pela 
pandemia do novo coronavírus, e do 
impacto das medidas de simplificação 
e melhoria do ambiente de negócios, 
bem como de transformação digital, 

implementados pelo governo. No mês 
de outubro, para abrir uma empresa, o 
empreendedor levou, em média, 2 dias 
e 17 horas. O tempo é 4 horas menor 
que o registrado em setembro. 

Goiás segue na liderança como a 
unidade da federação mais rápida no 
processo de abertura de empresas no 
Brasil. No estado, leva-se, em média, 
1 dia e 2 horas para registrar um novo 
negócio. 

 Em outubro, o Brasil registrou a abertura de 320.559 empresas e outras 89.306 foram fechadas

Brasil tem saldo de mais de 231 mil 
novas empresas abertas em outubro

MERCADO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O s atendimentos da experi-
ência piloto de realização de 
perícias médicas com uso da 

telemedicina ocorrerão a partir da 
próxima segunda-feira 16 até o dia 31 
de janeiro de 2021.

De acordo com a Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho, o 
protocolo da experiência piloto foi 
aperfeiçoado para dar segurança ao 
ato pericial dos peritos médicos fede-
rais, que ficam autorizados a realizar 
perícias médicas por telemedicina, 
durante o período de enfrentamento 
da pandemia da covi-19. A medida foi 
tomada em cumprimento a decisão do 
Tribunal de Contas da União (TCU).

“A Secretaria Especial de Previdên-
cia e Trabalho e o Instituto Nacional do 
Seguro Social realizaram reuniões com 
o Conselho Federal de Medicina e a 

Associação Nacional de Medicina do 
Trabalho para aperfeiçoar o protocolo 
e dar cumprimento à decisão do tribu-
nal”, informou a secretaria.

De acordo com a secretaria, houve 
consenso entre os órgãos sobre a ne-
cessidade de se promover ajustes no 
protocolo formalizado pela Subsecre-
taria da Perícia Médica Federal e INSS 
no dia 7 de outubro, especialmente no 

que diz respeito à atuação do médico 
do trabalho.

A secretaria informou ainda que 
as entidades trabalharam no roteiro 
de procedimentos. O INSS disponibili-
zará às empresas, por meio eletrônico, 
o Termo de Adesão de Participação da 
Experiência Piloto de Realização de 
Perícias Médicas com Uso da Teleme-
dicina (Pmut), a partir desta semana.

SERVIÇO | Atendimentos de 
perícias médicas com uso da 
telemedicina para a previdência 
serão iniciados na próxima 
segunda-feira 16 e seguem até o 
dia 31 de janeiro de 2021

Protocolo da experiência piloto foi aperfeiçoado para dar segurança ao ato pericial dos peritos

INSS inicia perícia 
por telemedicina a partir 
da próxima semana

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., 00.474.300/0029-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia (LP) para atividade 
de agricultura irrigada, localizada na Fazenda Pauliceia, Zona Rural da cidade de Mossoró, S/N, CEP 59649-899.

Carlo Porro
CEO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

EMPREENDIMENTOS MEDEIROS LTDA - ME, CNPJ: 17.458.452/0001-14, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença 
Simplificada - LS, para Pousada para fins residenciais, composto por 20 unidades, com uma área de construção de 
747,27m2, Localizado na Rua Gamaliel Martins Bezerra, 610, Alto da Alegria, Angicos/RN.

RILDENIRO MEDEIROS
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE  LICENÇA PRÉVIA

ERONIDES CANDIDO DE OLIVEIRA, CPF: 057.798.634-15, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Prévia-LP, com 
validade: 09/11/2022, para viabilidade ambiental para uma área destinada a Posto de Revenda de Combustível, com 
capacidade de 60m3, localizado Rod. RN064, distrito de Umari, Ielmo Marinho/RN.

ERONIDES CANDIDO DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JACIENE PINHEIRO DOS SANTOS HOLANDA, CNPJ 22.163.575/0001-68, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação 
– LRO para um RESTAURANTE E PIZZARIA COM SERVIÇO COMPLETO, localizada na Rua Coronel Jose Bezerra, 
N° 117, Centro, Currais Novos/RN - CEP: 59.300-000.

Jaciene Pinheiro dos Santos Holanda 
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA E DE INSTALAÇÃO

MANOEL F. DA SILVA FILHO EIRELI, 38.540.087/0001-62, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Previa (LP) e Licença 
de Instalação (LI), para o Posto Fernandes, localizado na Av. Batista Montenegro, S/N, Centro, Município de Afonso 
Bezerra/RN.

Manoel Fernandes da Silva Filho
Proprietária

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Morumbi Construtora Incorporadora Ltda., CNPJ/MF n.º 08.235.327/0001-54, torna público que está requerendo 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Renovação de Licença Simplificada 
– RLS, para a construção de um condomínio residencial vertical, denominado Real Boulevard, composto de 3 (três) 
Torres, com 19 (dezenove) pavimentos, totalizando 336 (trezentos e trinta e seis) unidades habitacionais, inserindo em 
uma área de 8.709,50 m2, localizada na Av. Gandhi, s/n, Parque do Jiquí, Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte.

Francisco Canindé Abdon Gosson
Diretor Presidente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

R C F SILVA, 24.594.640/0002-16, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação, para um posto revendedor 
de combustíveis líquidos, localizado na Rua Otoni Maia, n° 02, Centro, Janduis/RN, CEP: 59.690-000..

Ronnie Cezar Fernandes Silva
Proprietário

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA

PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 20.228.158.001-20, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada n° 
2020-154771/TEC/LS-0304, com prazo de validade até 21/10/2026, em favor do empreendimento Infraestrutura 
da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – RNP-BFN-001, localizada na Rua Paulo Nicácio Nunes, nº 82, Bairro Alto do 
Rondon, Município de Bento Fernandes/RN.  
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ELEIÇÕES 2020  | Na capital do Rio Grande do Norte, mais de 50 mil pessoas vivem em situação de extrema pobreza, de acordo com o IBGE. 
Candidato a prefeito de Natal pelo PSB disse que benefício criado pelo Governo Federal será bancado pela prefeitura em 2021, caso seja eleito

O candidato a prefeito de Natal 
pelo PSB, Hermano Morais, 
assumiu nesta segunda-feira 

9, publicamente, o compromisso 
de manter o pagamento do auxílio 
emergencial por mais seis meses a 
famílias que estão na extrema po-
breza, a partir de janeiro de 2021, 
após o pagamento da última parce-
la pelo Governo Federal, programa-
da para dezembro deste ano.

Ele tornou o compromisso pú-
blico durante entrevista à rádio 
Jovem Pan News. O pagamento por 
mais seis meses do auxílio emer-
gencial será feito com recursos mu-
nicipais, segundo o candidato.

Na capital do Rio Grande do 
Norte, mais de 50 mil pessoas vivem 
em situação de extrema pobreza, de 
acordo com o IBGE. “A partir de ja-
neiro, vamos garantir o auxílio de R$ 
600,00. A suspensão do benefício po-
de piorar a situação dessas famílias 
e da economia como um todo. Natal 
ainda não se recuperou da crise ge-

rada pela pandemia”, destacou ele.
Hermano ressalta que a pan-

demia veio para agravar o quadro 
econômico, com o aumento dos 
índices de desemprego. Segundo 
dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados divulgados 

pelo Ministério da Economia, Natal 
acumula, de janeiro a setembro de 
2020, o fechamento de 6.522 postos 
de trabalho.

Atualmente, 48 mil famílias em 
Natal recebem o benefício. O can-
didato do PSB afirma que em sua 

gestão vai governar com foco no de-
senvolvimento social. Para garantir 
o benefício, ele pretende cortar gas-
tos e aumentar a receita. “Vamos 
evitar o desperdício. Hoje existem 
27 secretarias na Prefeitura, pode-
mos diminuir. Nossa prioridade 
será o natalense”, concluiu ele.

Candidato a prefeito de Natal pelo PSB, Hermano Morais, e candidata a vice, Tatiana Pires

Hermano promete pagar auxílio 
emergencial por mais seis meses

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

A partir de janeiro, vamos 
garantir o auxílio de R$ 
600,00. A suspensão do 
benefício pode piorar a 
situação dessas famílias e da 
economia como um todo”

“
HERMANO MORAIS (PSB)
CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

SUS

ELEIÇÕES 2022

O Governo do Rio Grande 
do Norte anunciou nesta segun-
da-feira 9 que fechou um acordo 
de cooperação com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), para 
instalação do Observatório da 
Gestão Estadual do SUS.

No Rio de Janeiro, a gover-
nadora Fátima Bezerra reuniu-
-se com a presidente da Fiocruz, 
Nísia Trindade, para conversar 
ainda sobre a produção de 
vacinas contra o novo corona-
vírus. A Fiocruz desenvolve um 
imunizante em parceria com a 
Universidade de Oxford (EUA).

A proposta do observatório, 
para melhorar a gestão do siste-
ma público de saúde, será desen-
volvida por meio de uma ação de 
cooperação envolvendo a Secre-
taria Estadual de Saúde (Sesap) e 
o Centro de Estudos Estratégicos 
da Fiocruz, em parceria com as 
instituições de ensino e pesquisa 
locais, em particular o Núcleo 
de Estudos em Saúde Coletiva 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN).

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse ao jornal “Folha 
de S. Paulo” ser “zero” a chance 
de ele apoiar alguma chapa 
presidencial com o ex-juiz e ex-
-ministro da Justiça Sergio Moro 
para as eleições presidenciais 
de 2022.

“Não posso apoiar uma 
chapa integrada por alguém de 
extrema-direita”, disse o depu-
tado federal fluminense.

O presidente da Câmara diz 
que Moro já mostrou ser de ex-
trema direita ao defender pro-
postas como o excludente de 
ilicitude, que isentaria policiais 
de punições caso cometessem 
crimes em ação.

“Moro já defendeu ideias e 
divide a parte do eleitorado de 
extrema-direita com Bolsonaro. 
Por isso ele cai nas pesquisas 
quando disputa com o presi-
dente”, destacou.

Para Maia, “bons candida-
tos” são o apresentador Luciano 
Huck; o governador de São Pau-
lo, João Doria; o ex-ministro da 
Saúde Luiz Henrique Mandetta; 
e o vice-presidente Hamilton 
Mourão.

GOVERNO FECHA 
PARCERIA COM 
FIOCRUZ PARA 
OTIMIZAR GESTÃO

MAIA DIZ QUE MORO 
É DE EXTREMA 
DIREITA E QUE NÃO 
APOIARÁ EX-JUIZ
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EXPOSIÇÃO VIRTUAL   | Artista natalense Thayná Almeida se inspirou em frases pichadas nos ônibus da capital potiguar para criar ilustrações

Inspirada pelas próprias 
andanças por Natal, a artista 
visual � ayná Almeida criou 

um trabalho especial. “Frases de 
Busão” é uma exposição composta 
por ilustrações baseadas em 
escritos encontrados nos ônibus 
que circulam pela capital potiguar. 
Esses dizeres possuem grande 
carga poética e, percebendo 
isso, a jovem deu vida à eles 
com aquarelas em retratos das 
curvas femininas – curvas essas 
que assumem um lugar de 
empoderamento.

A exposição online segue na 
galeria virtual do Sesc RN até o 
dia 11 de dezembro. A partir de 
nove frases escolhidas por � ayná, 
foram criadas nove ilustrações que 
se utilizam de cores fortes, cabelos 
esvoaçantes e silhuetas diversas 
para expressar a ternura que pode 
existir por trás de cada palavra, de 
cada corpo e de cada movimento.

“Frases de Busão” busca não só 
retratar as palavras como também 
aliá-las à beleza feminina que 
aparece pura e sem padrões. Além 
disso, leva o público a enxergar e 
re� etir sobre a poesia que surge 
em lugares inusitados, que muitas 
vezes se perde no cotidiano, mas 
que move-se pela cidade. Assim, 
as obras da artista natalense são 
delicadas e, ao mesmo tempo, 
representativas.

 O Agora RN conversou 
com � ayná sobre o processo de 
criação das ilustrações. Con� ra: 

Agora RN - De onde veio a 
inspiração e como foi o processo 
de produção das obras que fazem 
parte da exposição “Frases de 
Busão”? 

� ayná Almeida - Meu 
trabalho dentro da arte sempre 
envolveu a mistura da ilustração 
com frases que eu mesma crio, 
ou com poesias, músicas, en� m, 
sempre gostei de misturar a 
imagem com a escrita. E como 
ando de transporte público, eu 
sempre observei as frases escritas 
nos ônibus, e � cava imaginando, 
até como forma de passar o 
tempo, como eu ilustraria aquelas 
frases. Então comecei a fotografar 
aquelas frases que eu mais 
achava interessante, seja pelas 
mensagens fortes que traziam, 
como por exemplo “as mulheres 
querem viver”, ou por serem mais 
engraçadinhas, como “se eu te 
vejo pintada de ouro, te vendo na 
próxima esquina”. Então quando 
eu chegava em casa, começava 
a imaginar as imagens e passava 
elas para o papel. Além disso, eu 
� cava imaginando também como 
as outras pessoas imaginariam 
as imagens daquelas frases. E foi 
a partir daí que surgiu o projeto 
“Frases de Busão”, dessa ideia 
de misturar as imagens com as 
frases que vemos diariamente, 
mas muitas vezes nem prestamos 
atenção nas mensagens que 
trazem.

Agora RN - Como surgiu a ideia 
de relacionar as frases com corpos 
femininos? 

� ayná Almeida - Há um 
ano, mais ou menos, eu comecei 
a ilustrar um pouco mais o corpo 
feminino, tentando ao máximo 
retratá-lo de maneira não 
sexualizada, porque infelizmente 
o corpo da mulher sempre foi visto 
com esse olhar dentro das diversas 

esferas da nossa sociedade. Então 
comecei a retratar mais esses 
corpos nus, tentando diversi� car 
também os tipos físicos, como 
quebra desse paradigma de que 
um corpo feminino para ser 
bonito deve seguir um padrão. 
Comecei a desenhar esses corpos 
também como um meio de tentar 
aceitar meu próprio corpo, vendo 
que a beleza não depende do tipo 
físico, mas sim, de um conjunto 
que vai muito além disso. 
Desenhando essas mulheres, eu 
tento me encontrar e me aceitar 
também. E, como essa temática 
está muito forte nos meus 
últimos trabalhos, eu quis trazê-lo 
também para as ilustrações da 
exposição, como uma forma de 
dar continuidade a esse tema.

Agora RN - Quais são os seus 
planos para o futuro? Algum 
trabalho novo em mente?

� ayná Almeida - Além de 
querer muito ampliar o projeto 
“Frases de busão”, porque na 
exposição foram somente 9 frases 
e a maioria foram de ônibus das 
linhas que costumo circular, 
pretendo fazer registros de frases 
de diversas linhas de ônibus de 
Natal e região metropolitana, e 
quero muito transformar esse 
projeto em um fanzine. Estou 
também trabalhando em ideias 
para mais dois fanzines, ambos 
envolvendo ilustração e poesia. O 
Instagram (@thay_almeida.art) 
vem sendo um grande aliado na 
divulgação dos meus trabalhos. 
Além do per� l no Instagram, 
publico também os desenho numa 
página do Facebook (@Ruiva 
Cacheada).

FRASES 
DE BUSÃO

QR CODE
Acesse e con� ra

exposição online, que 
acontece no site do Sesc RN

THAYNÁ ALMEIDA / SESC RN

ARTE Exposição leva o
público a enxergar e refl etir
sobre a poesia que surge
em lugares inusitados
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por Simone Silva, interina - simonesilvarn1@gmail.com

FINGINDO DEMÊNCIA 
Nem o presidente Jair 

Bolsonaro nem o chanceler 
Ernesto Araújo, ministro das 
Relações Exteriores do Brasil, 
parabenizaram o presidente eleito 
americano Joe Biden por sua 
vitória. Na América do Sul, apenas 
os líderes de Brasil e do pequeno 
Suriname (país bem ao norte do 
continente) não o � zeram. Mesmo 
aliados de primeira linha do 
presidente Donald Trump, como o 
israelense Benjamin Netanyahu e 
o húngaro Viktor Orbán, já � zeram 
congratulações formais e o� ciais.

CORPO A CORPO
Em busca do quarto mandato 

na Câmara Municipal de Natal, o 
vereador Raniere Barbosa (Avante) 
tem destinado boa parte da sua 
agenda para um corpo a corpo 
com os feirantes, ambulantes e 
camelôs, segmento que tem uma 
identidade muito forte com o 
parlamentar.  Raniere, quando foi 
titular da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos, iniciou o 
projeto de urbanização das feiras 
livres da cidade e reformou todos 
os mercados públicos. Além 
disso, ao longo dos anos, destinou 
requerimentos, projetos de lei e 
emendas aos segmentos.

SOS AMAPÁ 
A Justiça Federal determinou 

que a Isolux, dona da Companhia 
de Eletricidade do Amapá, 
restabeleça até hoje o fornecimento 
de energia em todo o estado, que 
está às escuras desde o dia 3. A 
população sofre absurdamente 
com alimentos apodrecendo nas 
geladeiras, sem água limpa, saques 
a pequenos comércios, enfrentando 
temperatura média de 35 graus e 
ondas de protesto. No domingo 
a CEA divulgou um programa de 
racionamento. O blecaute teria sido 
provocado pela explosão de um 
transformador em Macapá.

APAGADO
A crise fez o Centrão crescer 

o olho sobre o ministro das Minas 
e Energia, Bento Albuquerque. 
Integrando a ala militar abençoada 
pelo governo, a sua saída não era 
cogitada... até o apagão no Amapá. 

PLANO
Com a campanha fervendo nas 

ruas na reta � nal, o jovem advogado 
Arthur Dutra (Solidariedade) vem 
apresentando propostas possíveis 
e ao mesmo tempo modernas para 
conquistar eleitores. O Plano Diretor 
de Natal, assunto sobre o qual ele se 
dedica e estuda há mais de 4 anos, 
será uma de suas prioridades assim 
como o desejo de tornar Natal uma 
cidade mais empreendedora. No 
último sábado, Arthur Dutra reuniu 
mais de 100 carros em uma carreata 
que percorreu as ruas da Zona Sul e 
Leste de Natal.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>>Alguns candidatos a 

vereador foram surpreendidos 
com ataques de hackers as 
suas redes sociais. Os perfis de 
Instagram foram invadidos, 
tiveram os nomes trocados e 
ainda a foto principal também. 
Nela uma imagem de alguém 
usando a popular máscara 
do Anonymous, diante de um 
computador. É a política local 
não é para amadores.

>>>O engenheiro civil 

campanha, além da mobilidade 
urbana.

>>> Digno de elogio o trabalho 
da juíza da 3ª Zona Eleitoral 
Hadja Rayanne. Responsável pela 
fiscalização e até o poder de polícia 
sobre a propaganda eleitoral 
de rua e na internet em Natal, 
foi ágil e certeira durante todo 
processo. Só pelo sistema Pardal 
analisou mais de 200 denúncias, 
fora as feitas via Whatts e as 
representações legais.

Victor Hugo Noronha, candidato 
a vereador em Natal pela primeira 
vez, conseguiu reunir o apoio das 
torcidas do América Futebol Clube 
e ainda boas representatividades 
da engenheira, tudo isso em 
torno do projeto rumo à Câmara 
Municipal. Nascido dentro do 
Mecão é apaixonado pelo time do 
qual atua como conselheiro. Tem 
no esporte um dos pilares de sua 

FESTEJOS 
Roberto Chaves, Andrea 

Fernandes, Gioconda Leão e 
René Carlos festejaram os 20 
anos do Laboratório DNA Center, 
um dos maiores do Nordeste. 
A data foi celebrada em uma 
cerimônia íntima, para familiares 
e coordenadores, e contou com 
homenagens aos funcionários que 
trabalharam na linha de frente 
da Covid-19, com uma bênção do 
Padre Nunes. 

E-SPORTS
Ciente da importância dos 

esportes eletrônicos para os jovens, 
mas também do seu potencial 
para o turismo, o vereador 
Dickson Júnior abraçou a causa 
e intermediou três reuniões para  
impulsionar a prática do e-sports 
em Natal. Esteve com o secretário 
de Esportes, Cláudio Porpino; o 
hoteleiro George Gosson e com 
o secretário de Turismo, Joham 
Xavier. Além disso, houve conversa 
com as representantes da Federação 
Norte-riograndense de Esportes 
Eletrônicos, Tabata Diniz e Tania 
Diniz. Novidades já para 2021. 

NICHO
Os chamados e-sports 

movimentam milhões ao redor do 
mundo. Uma febre, claro, também 
no Brasil. Em Natal, já existem 
centenas de adeptos e eventos 
reconhecidos no Nordeste e País, 
trazendo estrelas de renome 
mundial, de relevantes clubes 
esportivos, envolvendo patrocínios 
de grandes empresas nacionais.

SWEET 
Heróis e vilões abrem, na 

próxima quinta, a temporada 
mais doce do ano: a Sweet Co� ee 
Week. Um festival de doces e cafés 
que vai muito além da degustação 
do combo - oferecidos por 27 
estabelecimentos ao preço de único 
de R$ 20,90. É uma experiência para 
os amantes das doçuras, já que os 
combos incluem uma combinação 
de doce, café e salgado ou de gift 
para viagem e prometem levar o 
público a uma verdadeira viagem de 
sabor e criatividade. Tudo ideia da 
turma da Fábrica 2, de Eline Eulalia 
e Marcelo Rodrigues.

TUDO AO MEIO-DIA
Há três semanas no ar e 

já movimentando o cenário 
radiofônico, o Programa Tudo ao 
Meio-Dia promete fazer a maior 
cobertura das eleições, sem � rulas. 
Será o único feito por uma equipe 
de jornalistas de fato e ainda com 
correspondentes espalhados 
por todo o estado, cobrindo as 
principais regiões. Flash desde 
cedo e no estúdio partir das 16h do 
domingo, sem hora para acabar. Na 
Sintonia do bem, a 91.9 FM, com 
Anderson de Almeida, Simone Silva 
e Rodrigo Loureiro.

A ginecologista expert em reprodução assistida, Maria Luísa Capriglione, dá pausa no consultório à espera de Júlia, 
terceira filha com o também médico, Helio Polido. Já são pais de Luís e Pedro.

Brindando o sucesso da nova coleção Cores 
do Brasil, Félix Nunes e o estilista Marcos 
Ramalho, que aposta na flora tropical nas 
estampas exclusivas para o final de ano 

O produtor Amaury Júnior com os 
atores Letícia, Anderson e Pedro que se 
apresentaram com o espetáculo DPA 
(drive-in), este final de semana em Natal

Chef bacana, Léo Campos festejou
nova idade recebendo amigos 
no seu Thomé Galeria e Bistrô 

VOTE EM MIM
Essa é a semana na qual o eleitor vai receber de forma mais intensa uma enxurrada de perdidos de apoio, leia-se 

votos. São mensagens, ligações, imagens, santinhos eletrônicos e etc que invadem principalmente o ambiente virtual via 
WhatsApp. Gente que você nunca viu, gente que faz tempo que não vê, que não fala com você nunca e ainda os ousados, 
gente que nem te conhece, mas já te deseja e muito. E haja paciência!



Plano de estreias na Globo está cercado de dúvidas 
A pandemia, ainda muito 

presente, tem provocado 
mudanças frequentes nos 
planejamentos de todas as TVs.

O que vale hoje, pode mudar 
amanhã, como é o caso das 
novelas da Globo.

Estava tudo certo para voltar 
com produção inédita na faixa 
de “Malhação”, porém, diante das 
di� culdades, veio a ordem para 
continuar com reprises. Ninguém 
sabe até quando.

Já no horário das 18h, trabalha-
se com a possibilidade de estrear 
“Nos Tempos do Imperador” em 
fevereiro, continuação de “Novo 
Mundo”. Que será substituída por 
“Além da Ilusão”, protagonizada 

por Larissa Manoela e Rafael Vitti, 
a partir de agosto.

Entre janeiro e fevereiro, serão 
exibidos os capítulos inéditos 
de “Salve-se Quem Puder” e 
“Amor de Mãe”, acompanhados 
de uma grande campanha de 
relançamento. As gravações, 
retomadas em agosto, estão quase 
no � m.

Só que, por precaução, a Globo 
ainda não crava e nem fala nada 
sobre “Quanto Mais Vida, Melhor!” 
e “Um Lugar ao Sol”, próximas 
atrações inéditas das 19h e 21 h. 
Só informa que o retorno das duas 
aos estúdios já está acontecendo. 
Mas tudo, sempre, com um pé 
atrás.
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Bate-Rebate
O “Se Joga”, programa com 
Érico Brás, Fabiana Karla e 
Fernanda Gentil, sacado no 
começo da pandemia, não 

dá sinais de volta na Globo...
Ao contrário de outros, que 
saíram no mesmo período e já 

retornaram.Serginho Groisman, 
por exemplo, deve voltar com 

o Altas Horas” em estúdio 
agora em dezembro. “Vidas 

Cruzadas”, com Patrícia de Sabrit 
e Dalton Vigh está sendo exibida 

desde ontem na Rede Família, 
19h30...E para janeiro já se 

anuncia “Marcas da Paixão” na 
faixa das 14h.Bola nas costas 
o tempo todo... Funcionários do 

Fox Sports já foram avisados 
que o plano de saúde vai mudar...
Isso em plena pandemia, com 

o pessoal pressionado que o 
canal vai acabar.“Balanço 
Geral”, da Record, em São 

Paulo, realizando entrevistas 
com prefeituráveis...Ontem, 

Reinaldo Gottino recebeu Márcio 
França.

MAURICIO FIDALGO

ABRAÇO VIRTUAL
A mensagem de � m de ano da 

Globo também será adaptada ao 
atual momento e à proposta de 
“abraço virtual”.

As gravações com o 
elenco estão divididas, alguns 
virtualmente e outros no estúdio.

A PROPÓSITO
A Globo acabou decidindo 

que o “Show da Virada” será 
apresentado no dia 31 de 
dezembro.

A convocação para o pessoal 
da música já começou, mas 
também para um esquema de 
gravações bem diferente. Sem 
aglomerações.

TAMBÉM TERÁ
O especial “Família Record” 

também está garantido na 
programação de � m de ano da 

Record, mas será apresentado 
de uma maneira diferente, 
observando cuidados por causa 
da pandemia. Os participantes 
irão se dividir entre estúdio e 
suas respectivas casas, entrando 
remotamente. Comando de 
Sabrina Sato e Marcos Mion.     

AGORA NÃO
A CNN Brasil, informação de 

bastidores, já deixou para o ano 
que vem, o seu canal de streaming 
gratuito.

Terá programação exclusiva 
entre 19h e 0h, e também exibirá 
outros programas da rede, mas 
não de forma simultânea com a 
TV por assinatura.

NO ALVO
Depois de pensar em 

“Libertadores” e “Sul-Americana”, 
a Rede TV! agora conversa com a 

FPF para a transmissão da Copa 
Federação Paulista.

Um torneio que reúne 
equipes excluídas das principais 
competições, mas que vale vaga 
para a Copa do Brasil.

ESTALEIRO
Nelson Gomes, um dos 

apresentadores titulares da rádio 
e TV Bandeirantes, está fora de 
combate. Passou por uma cirurgia 
e agora terá que obedecer a um 
período de recuperação. Em seu 
lugar, na rádio, está o Ricardo 
Caprioti.

FUTEBOL NA GLOBO
Cleber Machado vai transmitir 

Brasil e Venezuela na Globo, jogo das 
eliminatórias, nesta próxima sexta-
feira, depois de “A Força do Querer”. 
Ao seu lado, Casagrande, Caio e Sálvio 
Spinola.

HORÓSCOPO

Áries, preparadx para as surpresas que a terça reserva? 
Hoje a Lua segue o baile em Virgem, na fase Minguante,e 
forma um aspecto favorável com o planeta Urano, 
indicando que um fato importante pode acontecer ou 
uma reviravolta. 

Hoje o Sol que avança em Escorpião e forma um trígono 
com Netuno em Peixes. Esse aspecto dá uma turbinada 
em sua fantasia e permite que você elabore alguns 
projetos que ainda estão no seu imaginário, com os 
quais vem sonhando há algum tempo. 

Touro, meu cristalzinho, hoje o Sol troca likes com 
Netuno e estimula a sua fantasia, dando aquela forla 
para que você possa tirar da gaveta um sonho que você 
já tinha abandonado. Permita-se iniciar algo diferente, 
inclusive relacionado ao seu campo espiritual.

Escorpião, nesta terça, a Lua segue seu baile toda serelepe 
por Virgem, enquanto Júpiter, o grande benéfi co, forma 
uma conjunção com o pequenino e poderoso Plutão. 
Com essa energia à disposição você vai conseguir colocar 
um ponto fi nal num processo em andamento.

O Sol segue o baile em Escorpião e troca vibes perfeitas 
sem defeitos com Netuno. Resultado? Você vai estar 
beeeem criativona/criativão e isso será superimportante 
pra elaborar em em sua mente alguns projetos 
imaginários com os quais sonha há algum tempo.

Nesta terça o Sol forma um aspecto maraigold com o 
nebuloso Netuno e bota no modo turbo sua criatividade 
e fantasia. Por causa desse aspecto, você pode ter 
tido sonhos agradáveis durante a noite e levantará se 
sentindo mais sensível, mas também mais saudosx.

Câncer, quer encontrar soluções e levar seus projetos 
pessoais adiante? Então, aproveite a terça! Hoje vai 
rolar uma conjunção entre o benéfi co Júpiter e o 
poderoso Plutão. Essa dupla perfeita sem defeitos está 
alinhadíssima no signo de Capricórnio. 

Caprica, meu cristalzinho, mesmo você, que é tão práticx 
e pragmáticx, tem direito de sonhar! E hoje você terá essa 
oportunidade graças a um aspecto maravigold do Sol 
com Netuno, que se relaciona com os sonhos e com a 
criatividade.

Foca, Leão! Hoje o Sol forma um bom aspecto com o 
nebuloso Netuno, mas isso pode estimular demais a 
fantasia e você pode acabar se distaindo e se desviando 
de seus afazeres. Essa infl uência também promete te 
deixar mais sonhador e românticx do que de costume.

O Sol segue o baile em Escorpião e hoje forma um 
aspecto positivo com Netuno, que está de rolê em 
Peixes, signo que governa. Essa confi guração planetária 
é superfavorável para que aquarianos e aquarianes tirem 
da gaveta aquele sonho que estava guardadinho.

Virgem, a Lua segue o baile no seu signo e forma um 
aspecto benéfi co com a fada sensata Vênus, planeta 
que representa o prazer e a beleza. Essa energia é 
favorável para os relacionamentos pessoais, sejam eles 
profi ssionais ou familiares. 

Peixes, a Lua segue o baile em Virgem, enquanto o 
planeta Júpiter avança em Capricórnio e fi ca alinhado 
ao pequenino e poderoso Plutão. Isso vai infl uenciar 
diretamente o seu campo profi ssional e algumas soluções 
difíceis poderão ser felizmente completadas e delineadas.

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

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

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

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

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

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)
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AUTOMOBILISMO

O Brasil poderá ter uma 
representante na Academia 
da Ferrari a partir de 2021. As 
adolescentes Antonella Bassa-
ni e Júlia Ayoub são duas das 
quatro finalistas que disputam 
a seletiva “Girls on Track”, pro-
grama promovido pela Fede-
ração Internacional de Auto-
mobilismo (FIA). A vencedora 
assinará contrato de um ano 
com a Academia da Ferrari, 
que já revelou pilotos como o 
monegasco Charles Leclerc, 
hoje do time principal de F-1 
da escuderia.

A catarinense Antonella 
Bassani é a mais jovem das fi-
nalistas. A pilota de apenas 14 
anos revelou como foram as 
etapas anteriores da disputa. 
“É tudo feito num nível muito 
elevado e, conforme você vai 
avançando etapas, tornam-se 
mais difíceis”, disse a jovem 
corredora. O dia a dia tem si-
do puxado desde o início das 
atividades, em 12 de outubro. 
Os dois primeiros dias de ati-
vidades foram realizados no 
tradicional Circuito de Paul Ri-
card, na França. O autódromo 
recebeu o “camping” da dispu-
ta nas semanas seguintes. 

JOVEM BRASILEIRA 
CELEBRA 
APRENDIZADO EM 
TESTES NA FERRARIO técnico Tite, da seleção brasi-

leira, vive uma situação inédita 
nesta semana. Pela primeira 

vez desde a chegada ao cargo, há qua-
tro anos, o treinador não terá nem 
Neymar nem Coutinho para uma par-
tida em data oficial. Por isso, a partir 
desta segunda-feira o elenco inicia em 
Teresópolis (RJ) a preparação para as 
Eliminatórias da Copa com a preocu-
pação de se reinventar.

A situação poderia ser pior porque 
a tendência é Neymar ser desfalque 
apenas na partida da próxima sexta-
-feira, contra a Venezuela, no estádio 
do Morumbi. A CBF espera o retorno 
dele para o compromisso seguinte, 
contra o Uruguai, em Montevidéu, na 
terça-feira. O atacante do Paris Sain-
t-Germain está com um desconforto 
muscular na perna esquerda e tem 
passado por tratamento intensivo.

Coutinho não estará com a equi-
pe. O meia do Barcelona sofreu uma 
lesão na coxa esquerda e acabou cor-
tado da convocação. Para o lugar dele, 
Tite chamou Lucas Paquetá, do Lyon. 
Porém somente durante os treinos 
desta semana na Granja Comary será 
possível ter a certeza de quem será o 
substituto. A opção mais provável é 
Éverton Ribeiro, que entrou na vaga 
do próprio Coutinho no segundo tem-
po dos dois últimos jogos da seleção 
brasileira.

Neymar e Coutinho têm espaço 
especial na equipe de Tite. Apenas 

uma vez sob o comando do técnico a 
seleção brasileira teve de ser escalada 
sem nenhum dos dois. E a ocasião foi 
excepcional. Em janeiro de 2017 a CBF 
organizou um amistoso beneficente 
no Rio diante da Colômbia para des-
tinar recursos às vítimas da tragédia 
da Chapecoense. Só foram chamados 
jogadores que atuam no futebol brasi-
leiro, pois não era data oficial da Fifa.

Coutinho é o jogador que mais 
atuou na era Tite. Dos 50 jogos da se-
leção sob o comando do treinador, o 
meia esteve presente em 46 As únicas 
ausências dele foram nesse amistoso 
com a Colômbia e mais três outras 
ocasiões. E 

Neymar esteve em campo nessas 
partidas sem a presença de Coutinho, 
algo que não será possível na próxima 
sexta-feira. O fato de não ter condi-
ções de enfrentar a Venezuela levou 
Tite a abrir uma exceção e chamar 24 
atletas. O flamenguista Pedro ficou 
com a vaga.

Neymar deve enfrentar o Uruguai

Tite inicia semana com 
dúvidas para as Eliminatórias

BRASIL

O Flamengo anunciou nesta se-
gunda-feira 9 a demissão do 
técnico Domènec Torrent. O 

treinador espanhol, contratado em 
julho para substituir Jorge Jesus, foi dis-
pensado depois da goleada sofrida pa-
ra o Atlético-MG por 4 a 0, no domingo, 
pela 20ª rodada do Brasileirão.

Ex-auxiliar de Pep Guardiola, o 
treinador, de 58 anos, deixa o clube 
após pouco mais de três meses. Ele ha-
via sido escolhido para dar continuida-
de ao bem-sucedido trabalho de Jorge 
Jesus, que decidiu retornar ao Benfica 
em julho.

Em breve comunicado, o Fla-
mengo informou que Domènec e sua 
comissão técnica foram desligados e 
informou que a atividade da terça-feira 
será comandada por Maurício Souza, 
técnico do time sub-20. Ele deve dirigir 
o time interinamente no duelo contra 
o São Paulo, quarta-feira, às 21h30, pe-

las quartas de final da Copa do Brasil, 
no Maracanã.

Domènec vinha muito pressiona-
do no cargo por conta dos últimos re-
sultados negativos. Ele falhou em mon-
tar um defesa segura, tanto que o time 
levou oito gols nas últimas duas derro-
tas para São Paulo e Atlético-MG, pelo 
Brasileirão, desperdiçando a chance de 
assumir a liderança do campeonato.

Sob o comando do espanhol, o 
Flamengo viveu altos e baixos. Está 

Flamengo demite Domènec Torrent 
após goleadas seguidas no Brasileirão
MUDANÇA | Treinador espanhol, contratado em julho para substituir Jorge Jesus, foi dispensado depois da goleada sofrida para o Atlético-MG por 4 a 0, no último domingo, pela 20ª 
rodada do Brasileirão; vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, já iniciou contatos com o atual treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, para que ele assuma o time carioca  

Domènec Torrent comandou o Flamengo em 24 jogos: 14 vitórias, 04 empates e 06  derrotas

garantido nas oitavas de final da Li-
bertadores e nas quartas da Copa do 
Brasil e briga pela ponta no Campeo-
nato Brasileiro - é o terceiro colocado, 
com 35 pontos, um a menos que o líder 
Internacional. No entanto, oscila mui-
to na temporada e tem sofrido gols em 
excesso nos últimos jogos. A defesa foi 
vazada 29 vezes, pior marca entre os 
dez primeiros colocados no torneio

O treinador esteve à frente do ti-
me rubro-negro em 24 jogos, com 14 
vitórias, quatro empates e seis derro-
tas, o que rendeu aproveitamento de 
63,8%. Sob comando do ex-auxiliar de 
Guardiola, a equipe marcou 42 gols e 
sofreu 36. 

Agora, a diretoria vai em busca de 
um novo treinador. Rogério Ceni é o 
nome escolhido pelo Flamengo para 
o lugar de Domènec Torrent. O vice-
-presidente de futebol, Marcos Braz, 
já iniciou contatos com o treinador do 
Fortaleza. 

REPRODUÇÃO

63,8%
é o índice de aproveitamento do 

técnico Domènec Torrent

LUCAS FIGUEIREDO / CBF


