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no rn, são mais de 7 mil mortes e 
quase 400 mil casos confirmados

600 mil mortes. de quem é a culpa? vamos, senador. tenha coragem!
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O Rio Grande do Norte registrou 
369.581 casos confirmados de Covid 
desde o início da pandemia. A doença 
vitimou 7.350 pessoas no estado. Os da-
dos estão no boletim epidemiológico 
da Secretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap) desta sexta-feira (8). Ou-
tros 1.339 óbitos estão sob investigação. 
O Rio Grande do Norte tem, até esta 

sexta-feira, 2.436.905 pessoas vacina-
das com a 1ª dose das vacinas Corona-
vac, Pfizer ou Astrazeneca. Isso represen-
ta 81% da população inteira do Estado. 
Desse total, 1.475.016 já receberam a 2ª dose. 
E outros 58.080 receberam a dose única 
da vacina da Janssen. No total, são 1.533.261 
completamente imunizados, o que repre-
senta 51% da população do Estado.

As 600 mil vidas perdidas desde o iní-
cio da pandemia são de vítimas de duas 
doenças. A primeira, a física, levou milha-
res de pessoas em condições de saúde 
já debilitada, idosos e até pessoas saudá-
veis que sucumbiram ao destrutivo ata-
que do vírus. A segunda, a da alma, atin-
giu uma legião de pessoas que cegaram 
diante de um presidente capaz de man-
ter-se indiferente à dor e ao sofrimento. 
Sim, presidente, a culpa é sua!

A sanha doentia de cegar-se diante 
de teorias da conspiração comunista, 
acreditar nas tramas chinesas para ex-
termínio mundial, plantar uma ceita fa-
miliar aguçada por um desejo insano de 
vitimizar-se diante da incapacidade in-
telectual de enxergar o óbvio e, por fim, 
ignorar a ciência. Esse foi o caminho es-
colhido por Jair Messias Bolsonaro.

Ontem, o Brasil atingiu a marca de 
600 mil mortos pela Covid-19 e ainda 
são quase 500 mortes por dia. Especia-
listas reforçam que a pandemia ainda 
não acabou e que é preciso, sim, con-
tinuar com todos os cuidados reco-
mendados pelas autoridades sanitárias. 
Além disso, há sempre o risco de novas 
variantes no ar. 

De acordo com o consórcio de veícu-
los de imprensa, até a tarde da sexta-fei-
ra (8), eram 600.077 vítimas da Covid-19 
no Brasil. Com relação ao número de 
pessoas hospitalizadas, a Fiocruz apon-
tou queda de 27,7%, e de 42,6% nas mor-
tes, em balanço realizado entre 12 e 25 
de setembro. Tirando o Distrito Federal e 
o Espírito Santo, 25 estados apresentam 
taxa de ocupação de leitos de UTI Covid 
menor que 60%.

A Fiocruz, porém, apresenta um alen-
to e prevê o fim da crise sanitária para os 
primeiros meses do próximo ano, embora 

haja divergências por parte de alguns in-
fectologistas. Mas isso não significa que 
a população deixará de conviver com a 
Covid-19, que deverá permanecer como 
uma doença endêmica, com a possibili-
dade de surtos isolados. O uso de más-
caras e o distanciamento social devem 
continuar como novos hábitos sociais. 

Consciente da importância da va-
cina, a maior parte da população bra-
sileira aderiu à imunização, apesar da 
demora da compra pelo Governo Fede-
ral, do negacionismo e do desdém so-
bre sua eficácia por parte do presidente 
Jair Bolsonaro. Perto de 70% dos brasi-
leiros já tomaram ao menos uma dose. 
Mas, o presidente não se cansa. Conti-
nua sem se vacinar, incentivando mi-
lhares de seus seguidores a ouvir o 
berrante som da morte. Ele continua 
incentivando as aglomerações nos en-
contros afanadores do respeito às leis. 
Ele continua trazendo a certeza de que 
ele não... não mais!

O senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) teve mais 
um momento apoteótico na sua jornada grotesca pelo 
Senado Federal e chamou a casa legislativa de “chiquei-
ro”. O vídeo com a declaração viralizou. Não satisfeito em 
ter chamado o Senado de “chiqueiro” em mais um epi-
sódio da sua grotesca atuação, o senador esteve na CPI 
da Covid na Assembleia Legislativa do RN e, antes de co-
meçar uma entrevista, cercado por jornalistas deu uma 
declaração: “Vocês não estão entendendo que eu quero 
ser cassado? Eu não tenho coragem de pedir para sair.” 
Vamos lá, senador. Coragem!!!

Era evidente, cedo ou tarde, que alguém mostraria uma CPI 
da Covid, em grande parte, sustentada sobre o frágil solo 
da politicagem. Bastou um depoimento, uma declaração: 
“Eu fiz de graça, mas pagaria para fazer essa propagan-
da. Tenho orgulho de ter feito. Faria até para o Governo 
Bolsonaro com quem tenho profundas divergências”, 
disse o médico infectologista Alexandre Mota à CPI. 
Dr. Alexandre foi envolvido na CPI por ter sido candidato 
ao Senado pelo PT e, dois anos depois, aceitar participar 
como médico infectologista da campanha publicitária 
de combate à doença. Fez um papel honroso, distan-
ciando-se da sua militância e dando propriedade ao 
conteúdo da propaganda. Já a bancada de oposição 
continuou no mundinho da militância.

No início da noite dessa sexta-feira o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento de 20 mi-
nutos para apresentar o Plano Nacional de Imunização 
para o ano de 2022. Insensível como o chefe, Queiroga 
falou seguindo a cartilha do presidente e não deu ne-
nhuma palavra sobre os 600 mil mortos pela Covid no 
Brasil. Nem mesmo um “sinto muito”.

Na Câmara Municipal de Natal os vereadores da “banca-
da independente” ensaiaram a abertura de uma Comis-
são Especial de Inquérito para apurar irregularidades 
nos contratos da URBANA. O primeiro movimento ocor-
reu com base em um dossiê que os vereadores tiveram 
acesso. A informação começou a circular nas primeiras 
semanas do desentendimento da bancada com o pre-
feito. Não demorou e veio a ordem para que o assun-
to fosse esquecido. Até quem disse que o dossiê existia 
agora afirma que nunca viu.

O ministro Rogério Marinho tem negado com veemên-
cia irregularidades na compra dos tratores pelo MDR. 
No entanto, ontem (8), o secretário do ministro respon-
sável pelas compras do “tratoraço” e acusado de impro-
bidade, foi exonerado. 

Ainda tem um tempo pela frente, mas já começaram os 
bastidores para mudança de conselheiros no Tribunal 
de Contas do Estado. Uma dessas vagas será de esco-
lha da Assembleia Legislativa.  Lembrando que na últi-
ma vez que a Casa definiu conselheiro foi uma disputa 
ferrenha entre Poti Júnior e Fábio Dantas. Quem será o 
próximo escolhido?

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
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Um dos temas mais discutidos 
atualmente na CPI da Pandemia, 
conduzida pelo Senado Federal, é 
a atuação de médicos de acordo 
com a orientação da administra-
ção do plano de saúde para quem 
eles são prestadores de serviço. 
No Rio Grande do Norte, o pla-
no Hapvida está na mira do Mi-
nistério Público estadual, que, em 
mais de um procedimento, apura 
a conduta de médicos e de hospi-
tais pertencentes à rede. 

Esse tipo de conduta já está 
sendo investigado também pela 
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), que no últi-
mo dia 27 de setembro cumpriu 
diligências na sede da Hapvida 
em Fortaleza (CE), onde o pla-
no já chegou a ser multado pelo 
Ministério Público local, com o 
intuito de apurar denúncias “so-
bre cerceamento ao exercício da 
atividade médica aos prestadores 
vinculados à rede” e “sobre a 
assinatura de termo de consenti-
mento pelos beneficiários atendi-
dos na rede própria, para a pres-
crição do chamado ‘kit covid’”.

Em uma das ações no Rio 
Grande do Norte, oriunda da 
denúncia de um usuário do pla-
no de saúde, no Hospital Antô-
nio Prudente, os médicos esta-
vam receitando o chamado “kit 
covid”, contendo uma série de 
medicamentos sem eficácia com-
provada contra a Covid-19. No 
caso dessa denúncia específica, a 
situação é ainda mais grave pelo 
fato de a unidade hospitalar se-
quer ter realizado o teste para 
diagnóstico da doença, com os 
medicamentos sendo receitados 
para tratamento da possível Co-
vid com base apenas em sinto-
mas relatados pelo paciente. 

“O hospital do Alecrim da 
Hapvida não está realizando exa-
me de Covid nos pacientes, mes-
mo quando o paciente solicita ou 
exige; também está receitando 
cloroquina e ivermectina, mes-
mo quando eu não aceitei a iver-
mectina. Solicitei o Azitromicina, 
também não me foi receitado, 
somente obtive a confirmação 
da Covid por exame particular e 
outras duas pessoas que tiveram 
contato comigo também foram se 
consultar na Hapvida e tiveram o 

na mira do ministério público, hospital da 
hapvida receita ‘kit covid’ até a pacientes 
sem teste para a doença 
CONdutA eStá SeNdO INveStIgAdA tAmbém pelA AgêNCIA NACIONAl de SAúde SuplemeNtAr (ANS), que NO últImO 
dIA 27 de SetembrO CumprIu dIlIgêNCIAS NA Sede dA HApvIdA em FOrtAlezA (Ce), ONde O plANO Já FOI multAdO

mesmo atendimento que eu, por 
médicos diferentes”, diz um tre-
cho da denúncia feita ao MP. 

O NOVO entrou em contato 
com o denunciante, que confir-
mou a história, e que, segundo 
uma das médicas da unidade 
hospitalar, o procedimento esta-
va sendo adotado em obediência 

a uma orientação da administra-
ção do hospital. 

“Na conversa com a médica 
eu perguntei: ‘Vocês estão re-
ceitando isso para todos os pa-
cientes?’, e ela respondeu: ‘Sim. 
É uma recomendação da própria 
Hapvida que a gente passe esse 
kit preventivo para você não pio-

rar’”, disse o denunciante. 
A reportagem do NOVO ten-

tou por diversas vezes, durante 
dois dias, contato com o Grupo 
Hapvida, contudo, nenhum dos 
questionamentos foi respondido. 

Com a ausência de infor-
mações por parte da empresa, 
a equipe do NOVO procurou 

ainda conversar com alguns mé-
dicos prestadores de serviços do 
plano de saúde Hapvida. Contu-
do, a informação recebida foi a 
de que “os médicos foram infor-
mados sobre essas investigações 
e foram orientados pela direção 
do plano a não falar sobre o as-
sunto com ninguém”. 

Mesmo com o insistente silên-
cio institucional, o NOVO teve 
acesso às respostas do Hospital 
Antônio Prudente, unidade médi-
ca pertencente ao Grupo Hapvida, 
enviada ao Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(MPRN), e que reconhece a exis-
tência de um protocolo para tra-
tamento da Covid-19. Contudo, o 
Hospital foi omisso em responder 
qual o tipo de procedimento ado-
tado ou quais medicamentos eram 
utilizados no tratamento. 

Entre quatro questionamen-

tos encaminhados ao Hospital, 
o órgão ministerial fez a seguinte 
pergunta: “Existe protocolo de 
atendimento definido pelo hos-
pital ou pela HAPVIDA aos pa-
cientes com suspeita de estarem 
acometidos de COVID 19? Se 
sim, qual seria (medicação e ou-
tros procedimentos)?”

Do questionamento, restou 
a seguinte resposta: “Destaque-
se a dificuldade em discriminar, 
genericamente, a medicação e 
outros procedimentos adotados 
aos pacientes diagnosticados com 

Covid-19, haja vista que tais va-
riam de acordo com os diversos 
quadros clínicos apresentados pe-
los pacientes, com a presença de 
eventuais comorbidades, com o 
estágio da doença, além de outros 
fatores analisados em cada caso 
específico. Ainda assim, a Hapvi-
da elaborou protocolo institucio-
nal para o tratamento de pacien-
tes com Covid-19, com o intuito 
de educar, esclarecer e recomen-
dar um tratamento a ser dado à 
enfermidade”.

Apesar de pouco esclarece-

dora, com relação aos métodos 
usados, a resposta é cristalina 
em dizer que existe sim um pro-
tocolo, inclusive com o uso de 
medicações, que o Hospital julga 
“difícil de discriminar”, utilizando 
isso como justificativa para não 
apresentar os nomes dos medica-
mentos utilizados no tratamento. 

O Ministério Público do Esta-
do do Rio Grande do Norte aponta 
que os procedimentos envolvendo 
a atuação da Hapvida no tratamen-
to de pacientes com Covid-19 se-
guem em fase de apuração.

Hospital reconhece que existe “protocolo institucional” 

Foto:Carlos Azevedo/NOVO

Usuário do Hospital Antonio Prudente, pertecente à Hapvida, afirma ter recebido medicamentos sem eficácia para Covid-19
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Na última quarta-feira (6), o 
país viu nascer a mais nova si-
gla partidária da nação: o União 
Brasil. Resultado da fusão entre 
o DEM e o PSL, o novo partido 
surge com a maior bancada do 
Congresso Nacional, com 82 de-
putados federais e oito senadores, 
além de quatro governadores. Até 
fevereiro do próximo ano, o Tri-
bunal Superior Eleitoral deve ho-
mologar o nascimento do União. 

No Rio Grande do Norte, a 
sigla tem o comando nas mãos do 
ex-senador José Agripino, que já 
foi eleito vice-presidente nacional 
do partido, e que em conversas 
com o NOVO Notícias, já deu 
pistas de quais os caminhos que o 
União deverá trilhar já nas próxi-
mas eleições: “No plano local es-
taremos contra o campo do PT”. 

O ex-senador projeta que o 
União fará jus ao nome e unirá 
grandes forças políticas do Estado 

no rn: união contra o pt
em CONverSA COm O NOvO, JOSé AgrIpINO deIxA ClArO que O uNIãO brASIl, NOvO pArtIdO FOrmAdO dA FuSãO eNtre
dem e pSl, Já tem um ObJetIvO bem deFINIdO NO rIO grANde dO NOrte: derrOtAr O pArtIdO dOS trAbAlHAdOreS

Foto: Frankie Marcone/Novo Foto:Divulgação/DEM

Agripino vai convidar partidos de oposição para o diálogo Ex-senador foi eleito um dos vice-presidentes do União

para juntos trabalharem a viabi-
lização de um nome que esteja à 
altura de ameaçar o projeto de ree-
leição de Fátima Bezerra. “Vamos 
encontrar uma candidatura que 
tenha empatia popular, que tenha 
sintonia eleitoral com o potiguar e 
que seja capaz de juntar as figuras 
importantes do Estado”, diz José 
Agripino, que completa: “Não 
vamos inventar uma candidatura. 
Vamos trabalhar politicamente.” 

Agripino, que já presidiu a 
executiva nacional do Democra-

tas, pretende usar toda a sua in-
fluência política para fortalecer o 
grupo; contudo, não quer estar na 
coordenação, que para ele deve fi-
car com alguém que assuma o pa-
pel de protagonista central, e isso 
não é o que ele quer. 

“Eu estou me dispondo a con-
versar com as pessoas e organizar 
um grupo, sem coordenação. Eu, 
com a experiência que tenho e 
com a credibilidade que imagino 
ter, tenho condições de convidar 
e reunir pessoas para se começar 

a conversar um projeto de inte-
resse da recuperação do Estado”, 
diz Agripino.

No processo de discussões 
na tentativa de viabilizar a fusão, 
o principal nome do PSL no RN, 
deputado General Girão, sem-
pre se mostrou muito contrário 
ao projeto, já deixando claro que 
deixará o partido. A insatisfação 
foi levada pessoalmente ao ex-se-
nador, em uma conversa entre os 
dois, chamada de cavalheira e re-
publicana por Agripino, que disse 

entender os motivos de Girão. 
A principal discordância entre 

Girão e Agripino fica no campo 
político nacional, onde o presi-
dente Jair Bolsonaro tem o apoio 
do deputado potiguar. Contudo, 
há um ponto de convergência 
entre os políticos, que é o desejo 
de derrotar o PT no Rio Grande 
do Norte. “Seguiremos posições 
divergentes, mas teremos pelo 
menos um pouco de convergên-
cia no campo da disputa local”, 
conclui José Agripino.

sem pressa

sinalizando...

estimulados

salão?

de olho

giro pelo twiter 

papo com francisco do pt

daniela freire

“Estamos conversando. Sem açodamento, sem pressa”. Foi as-
sim que o deputado federal Walter Alves, presidente do MDB no 
RN, respondeu à coluna quando questionado se a legenda emede-
bista potiguar havia saído ‘alinhada’ com o PT do jantar com o ex
-presidente Lula, nesta quarta-feira, na casa do ex-senador Eunício 
Oliveira, presidente do MDB no Ceará.

Walter deixou em suspense a possibilidade de uma aliança 
com o PT para 2022, apesar de já ter tido duas conversas pratica-
mente seguidas com o ex-presidente petista. Mas ele deu dicas. 
“A gente está conversando. O MDB decidirá no momento certo. 
Estamos escutando, prefeitos, vice-prefeitos e o povo. E estamos 
fazendo pesquisas”, contou o deputado.

A respeito das boas colocações que tem conseguido nas pes-
quisas já divulgadas para a disputa de deputado federal, a exemplo 
de como o seu pai, o ex-senador Garibaldi Alves, também vem se 
saindo na corrida pelo Senado, Walter admitiu que está havendo 
“muita animação” geral com os números. “Com muita humildade, 
mas ao mesmo tempo estimula, não é?”, comentou o parlamentar.

Atento ao desenrolar dos bastidores das discussões sobre o 
novo Plano Diretor de Natal, entregue essa semana pela Prefeitura 
de Natal à Câmara Municipal, um vereador contou à coluna sobre 
um convite feito pelo presidente da Casa, vereador Paulinho Freire, 
em conjunto com o presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz, a 
todos os edis da capital, para que, neste sábado, no Hotel Barreira 
Rocha, participem de um “encontro de trabalho” onde serão deba-
tidos “aspectos relativos à proposta do novo plano diretor”, com o 
objetivo de “inspirar” os parlamentares. “Para você entender o que 
é lobby”, disparou o vereador-atento.

Com a mira da CPI da Covid do Senado direcionada ao 
Conselho Federal de Medicina, pela possível omissão do órgão 
diante de abusos cometidos por médicos, hospitais e planos de 
saúde no uso de medicamentos sem eficácia comprovada con-
tra a covid-19, membros da comissão, como o senador Hum-
berto Costa (PT-PE) já estão querendo saber melhor como se 
comportaram também os conselhos regionais de medicina.

> ...da deputada estadual Isolda Dantas: “Qual o interesse de 
um senador da República que nunca compareceu a CPI da 
Covid-19 do Senado ir até a CPI de um parlamento que ele 
não faz parte para tentar fazer perguntas a um depoente?”;
...do vereador de Natal Felipe Alves: “Já que sempre negou 
a política e o políticos por que se candidatou? (Styvenson 
Valentim) É um egocêntrico irrecuperável”;
...do deputado estadual Jacó Jácome: “O senador Styvenson 
já declarou que não quer votos, não gosta do Senado, não 
precisa enviar emendas aos prefeitos, não deve satisfação a 
ninguém. Afinal ele quer o que? Ficar postando foto na aca-
demia ganhando salário de senador?”.

Relator da CPI da Covid na Assembleia 
Legislativa do RN, o deputado Francisco 
do PT falou com exclusividade à coluna a 
respeito da mais recente e polêmica sessão 
da comissão até agora, realizada na última 
quarta-feira (6), e afirmou que o silêncio 
do secretário-executivo do Consórcio Nor-
deste, Carlos Gabas, na comissão, garantido 
através de  habeas-corpus, “foi um equívoco”. 
“Ele poderia ter prestado uma contribuição 
ao responder às perguntas”, disse o deputa-
do. Já com relação às declarações de Kelps 
Lima, presidente da CPI, de que há indícios 
claros de roubo nos contratos dos respira-
dores, Francisco avaliou: “Se ele já sabe disto 
e tem provas, precisa dizer ao povo potiguar 
quem roubou”. O relator, que confirmou ter 
tido acesso a parte de documentos sigilosos 
envolvendo a compra de respiradores, cita-
dos por Kelps,considera que “está patente” 
que houve, sim, um golpe praticado por uma 
empresa contra os estados, mas critica o que 
classifica como um “pré-julgamento” que 
estaria sendo feito pela presidência da co-
missão na Assembleia. “Afinal, a CPI como 
instrumento de investigação deve buscar os 
fatos e ao final oferecer ao povo potiguar a 
verdade. Prefiro fazer algum juízo de valor 
sobre estes processos quando tiver acesso ao 
conjunto e ao final das oitivas”, avaliou.Pre-
firo fazer algum juízo de valor sobre estes 
processos quando tiver acesso ao conjunto 
e ao final das oitivas”, avaliou.Prefiro fazer 
algum juízo de valor sobre estes processos 
quando tiver acesso ao conjunto e ao final 
das oitivas”, avaliou.

O deputado Walter Alves fez questão de regis-
trar o jantar que participou com Lula, na casa 
do ex-senador do MDB Eunício Oliveira
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A Secretaria de Estado da Saú-
de Pública do Rio Grande do Nor-
te (Sesap/RN) afirmou ao NOVO 
Notícias que o estado ainda não 
estuda liberar o uso de máscaras 
de proteção contra o coronavírus 
em locais abertos nos próximos 
meses, pois o controle total da 
pandemia ainda não foi alcançado.

No mês de setembro, o secre-
tário estadual de Saúde, Cipriano 
Maia, disse que se o Rio Grande do 
Norte atingir a marca de 70% da 
população completamente imuni-
zada; ou seja, com as duas doses de 
vacina; o governo poderia permitir 
à população não usar máscaras em 
locais abertos e sem aglomeração.

Entretanto, em entrevista a uma 
emissora de rádio nesta semana, o 
titular da Sesap ressaltou que, apesar 
de o cenário da Covid ser extrema-
mente favorável, o Governo ainda 
não pode anunciar prazos para a de-

covid no rn: sesap ainda não estuda 
 fim do uso obrigatório de máscaras

Foto:Carlos Azevedo/NOVO

O cenário epidemiológico 
do estado tem apresentado me-
lhoras. Segundo dados da pla-
taforma RN+VACINA, mais 
de 50% da população adulta 
do RN tomou as duas doses 
contra a Covid-19 ou vacina de 
dose única. Na última semana, o 
Hospital Giselda Trigueiro, re-
ferência estadual no combate à 
Covid-19, divulgou que não re-
gistra mortes pela doença há 30 
dias. É o maior tempo sem mor-
tes desde o início da pandemia.

Para a subcoordenadora de 
vigilância epidemiológica da Se-
sap, Diana Rêgo, o avanço da 
vacinação e a continuidade dos 
cuidados sanitários devem per-
manecer para seguir contribuin-
do com os números positivos. 

“Percebemos que o nos-
so cenário epidemiológico no 

estado tem apresentado me-
lhoras, e nós associamos, com 
certeza, ao avanço da imuniza-
ção. Ficamos felizes e alerta-
mos toda a população para que 
continue mantendo todos os 
cuidados e que busquem cada 
vez mais o esquema completo 
da vacinação”, disse Diana. 

A taxa de ocupação de 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) está abaixo de 30% nos 
hospitais do Rio Grande do 
Norte. Na Região Metropolita-
na, a taxa de ocupação de UTI 
de leitos públicos e privados foi 
de 30% nesta sexta-feira (8). 
De acordo com a plataforma 
Regula RN, mais de 170 leitos 
estão disponíveis, consideran-
do leitos de UTI e também de 
enfermaria, em hospitais públi-
cos ou privados.

Pandemia apresenta 
melhora nos índices 

SeCretArIA de SAúde dO rN AFIrmA que ApeSAr de OS NúmerOS Serem pOSItIvOS em relAçãO à pANdemIA NO
rIO grANde dO NOrte, AINdA NãO é O mOmeNtO de lIberAr O ACeSSórIO de prOteçãO em lOCAIS públICOS

Decisão depende do Comitê Científico e Vigilância Sanitária

sobrigação do uso de máscaras.
“Essa possibilidade não se 

aplica no momento. Vamos ana-
lisar a pandemia diante dessa re-
tomada de atividades sociais. A 
máscara tem tido um papel fun-
damental na proteção da trans-

missibilidade entre as pessoas”, 
pontuou Cipriano. 

Ainda de acordo com o se-
cretário, esta é uma decisão que 
passa pelo crivo e avaliações do 
Comitê Científico e da Vigilância 
Sanitária do RN.

casamento arranJado

relação fechada

tinder

rafael no pt

Às cegas

bandeira…

…arriada

caminho

thaisa galvão

Os partidos, principalmente as executivas estaduais, 
estão em polvorosa com a criação de Federações. É 
que o casamento com validade de 4 anos será coman-
dado por uma executiva nacional, com as decisões 
tendo que ser respeitadas por estados e municípios. 
E uma posição de São Paulo não será a mesma do 
estado do RN que não será a mesma do município de 
Venha Ver, por exemplo.

A Federação, que juridicamente parece uma pedrei-
ra, politicamente será uma grande confusão. O es-
tatuto, com mesa diretora completa, será registrada 
no TSE como um novo partido. E o que assumir o 
comando anulará os demais federados.

E o casamento do PL com o PP não passou de uma 
consulta ao ‘tinder’ sem direito nem ao primeiro en-
contro. Até porque o PP, se depender dos ministros 
Ciro Nogueira, Fábio Faria e Tereza Cristina, será o 
partido do presidente Jair Bolsonaro. Vantagem zero 
para o PL, que hoje olha para o outro lado do Palácio 
do Planalto.

No ‘tinder’, o aplicativo de namoro, foram vistos re-
gistros de entrada ao mesmo tempo do PSB e PT.
Se rolar casamento, no Rio Grande do Norte o deputado 
Rafael Motta (PSB), que não conta com uma nominata 
forte, se integrará à nominata petista que já tem Fernan-
do Mineiro, Samanda Alves, Natália Bonavides….
E se não rolar Federação, já se fala na filiação de Ra-
fael ao PT.

Com a janela partidária aberta somente até 2 de abril, fica 
cada vez mais complicado para detentores de mandatos 
mudarem de partido dentro do prazo permitido. É que 
a tal Federação, que cria um dono nacional com o con-
trole remoto apontado para estados e municípios, pode 
ser criada até agosto, no último dia das convenções. Então 
quem mudar de partido agora estará sujeito a cair numa 
Federação e ser obrigado a seguir regras que poderão lhe 
garantir uma derrota.

A vereadora de Natal Nina Souza, que vem levantando a 
bandeira de distribuição gratuita de absorventes higiêni-
cos com mulheres em situação de vulnerabilidade ficou 
estarrecida com o veto do presidente Bolsonaro. O Pla-
nalto que aprovou o Programa de Proteção e Promoção 
da Saúde Menstrual, vetou a previsão de distribuição de 
absorventes.

“Esse veto foi uma decepção muito grande pra todas nós. A 
gente entende o trabalho que a ministra Damares está fa-
zendo com as mulheres e de repente vem um veto desse, de 
algo que, a princípio pode-se até não entender a gravidade 
do problema. Estou decepcionadíssima” disse a vereadora, 
considerando que a política pública já deveria ter sido im-
plantada  

O Governo Fátima Bezerra está abrindo licitação para obras 
de recapeamento e recuperação de estradas. Licitação que 
deverá ser encerrada, seguindo os trâmites normais, lá para 
janeiro. Portanto, com obras previstas para o início de 2022.

 o ministério público federal vai investigar 
a postura do conselho
federal de medicina sobre o uso do “kit 
covid” e poderá entrar com ação contra a 
instituição.

 detalhe perigoso: tem agência de viagem 
orientando que clientes não cancelem seus 
pacotes mesmo estando eles com sintomas 
de covid.

e compartilhe

 thaisagalvao.com.br

lÁ e lô
como foi a reunião da executiva na-
cional do pl?
-Em princípio não haverá Federação; a não 
ser que aconteça um fato nov

e como ficará o pl no rn?
-Vamos cuidar das nominatas e no tempo 
adequado definir com qual chapa majoritária 
vamos seguir.

Com o deputado
João maia

“Só meninas menstruam; só ho-
mens usam camisinha masculina, 
no entanto elas são distribuídas em 
qualquer posto de saúde”
Gabriela Prioli - CNN | confira vídeo 
no Blog

“
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A Petrobras anunciou na últi-
ma sexta-feira, 8, mais um reajuste 
nos preços da gasolina e do gás 
liquefeito de petróleo (GLP), o 
gás de cozinha. O litro da gasolina 
vai ficar R$ 0,20 mais caro a partir 
de sábado, 9, e o quilo o GLP vai 
subir R$ 0,26. Com isso, o gás de 
cozinha (botijão de 13 kg) sairá das 
refinarias da estatal custando R$ 
50,15 para as distribuidoras.

Para a gasolina A (sem adição 
de álcool anidro), o preço médio 
de venda da Petrobras, para as 
distribuidoras, passará de R$ 2,78 
para R$ 2,98 por litro.

Considerando a mistura obri-
gatória de 27% de etanol e 73% 
de gasolina A para a composição 
da gasolina comercializada nos 
postos, a parcela da Petrobras no 
preço da gasolina na bomba pas-
sará a ser de R$ 2,18 por litro em 
média. A variação é de R$ 0,15 
por litro, segundo a empresa.

Já o preço médio de venda do 
GLP da Petrobras, para as distri-
buidoras, passará de R$ 3,60 para 
R$ 3,86 por kg. O preço do produ-
to não era reajustado havia 95 dias.

A avaliação da Associação Bra-
sileira dos Importadores de Com-
bustíveis (Abicom) é de que esse 
aumento da gasolina, após 58 dias 
de estabilidade, não é suficiente 
para equiparar os preços da Petro-
bras aos do mercado internacio-
nal, onde o produto e também sua 
matéria-prima, o petróleo, estão 
em recorrente valorização.

“Com o aumento anunciado, as 
janelas para importações continuam 
muito fechadas”, afirmou Sérgio 
Araújo, presidente da Abicom.

A Petrobras, em comunica-
do à imprensa, admite que o au-
mento reflete apenas parte da alta 
externa. A companhia fala em 
“elevação nos patamares inter-
nacionais de preços de petróleo, 
impactados pela oferta limitada 
frente ao crescimento da deman-
da mundial, e da taxa de câmbio, 
dado o fortalecimento do dólar 
em âmbito global”.

A Prefeitura do Natal, por 
meio da STTU concluiu a pri-
meira fase de reforma da passa-
rela da avenida Senador Salgado 
Filho, onde vai liberar para tra-
vessia de pedestres a partir da 
próxima quinta-feira 14.

O semáforo que foi instala-
do provisoriamente para traves-

sia de pedestres será desativado, 
a próxima fase é construir a 
nova rampa de acesso, a obra 
deverá durar até o final de de-
zembro deste ano.

De acordo com a secretária 
Daliana Bandeira, “ estamos en-
tregando essa primeira fase para 
que os pedestres voltem a utilizar 

a passarela, nos próximos dias, a 
equipe de educação de trânsito da 
secretaria estará no local comuni-
cando a população que usa aquela 
travessia diariamente”.

A obra contempla reforço 
da estrutura metálica, pintura, 
construção de uma nova rampa 
de acesso e iluminação

passarela da salgado filho 
tem primeira fase concluída

mais um 
aumento 
no valor da 
gasolina e do 
gás de cozinha
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Em virtude do feriado nacio-
nal de Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, na próxima 
terça-feira (12), o comércio e parte 
do transporte público de Natal vão 
funcionar de forma diferenciada. 
Grande parte do comércio de rua 
terá o horário alterado, enquanto 
lojas, cinemas e praças de alimen-
tação e de lazer dos shoppings de-
vem funcionar normalmente.

O comércio de rua do Ale-
crim, maior centro comercial 
popular de Natal, terá funciona-
mento facultativo. As lojas que 
vendem artigos e produtos des-
tinados a crianças e adolescen-
tes vão abrir às 8h na terça-feira, 
em virtude do Dia das Crianças. 

Na Cidade Alta, as lojas também 
funcionarão de forma facultativa, 
com abertura também às 8h e fe-
chamento às 15h. O comércio de 
rua da zona Norte estará fechado.

Já os shoppings instalados na 
capital potiguar começam a abrir 
a partir das 11h com o fechamen-
to programado para as 21h, com 
exceção do shopping Via Direta 
– que abrirá às 12h e fechará às 
20h -, e o Praia Shopping – que 
receberá o público a partir das 
15h. Os restaurantes desses es-
tabelecimentos abrem de acordo 
com o horário de abertura dos 
mesmos. Apenas o shopping 10, 
no Alecrim, estará fechado.

As lojas dos shoppings centers 

de Natal estarão abertas a partir 
das 11h, de forma facultativa. Já 
os cinemas funcionarão de acor-
do com programação própria, 
que devem ser verificadas direta-
mente nos canais disponibilizados 
pelos estabelecimentos.

Quanto ao transporte ferro-
viário de passageiros, a CBTU 
informa que no feriado de Nos-
sa Senhora Aparecida, terça-feira, 
dia 12, o Sistema de Trens Ur-
banos de Natal não funcionará. 
Na segunda-feira (11), porém, os 
trens circularão normalmente, a 
partir das 5h05 na Linha Norte, 
no percurso Ceará-Mirim/Natal; 
e 5h35 na Linha Sul, no percurso 
Parnamirim/Natal.

comércio e transporte público 
de natal funcionam de forma 
diferenciada no feriadão
COmérCIO de ruA dO AleCrIm e dA CIdAde AltA Abrem NO dIA dAS 
CrIANçAS (12), mAS de FOrmA FACultAtIvA. prAçAS de AlImeNtAçãO 
e CINemAS dOS SHOppINgS tAmbém terãO HOrárIOS AlterAdOS

o que abre e o que fecha 
no feriado do dia 12

costa neto, Advogado do CCGD Advocacia, e professor universitário

A Câmara dos Deputados en-
viou na última quarta-feira (06 de 
outubro de 2021) para a aprecia-
ção da Presidência da República 
o Projeto de Lei n.º 2505/21, cujo 
objetivo é alterar a Lei Federal n.º 
8.429, de 2 de junho de 1992, po-
pularmente conhecida como Lei 
de Improbidade Administrativa. 

A presente discussão trata de 
mudanças que o Congresso Na-
cional entendeu cabíveis a norma 
que trata das sanções aplicáveis a 

quem atue direta ou indiretamen-
te com a Administração Pública 
causando-lhe dano, leia-se prejuí-
zo, cuja configuração não implica 
necessariamente em redução pa-
trimonial do ente público.

O tema é polêmico, pois a dis-
cussão gira em torno de situações 
sensíveis a realidade do povo bra-
sileiro na contemporaneidade, vis-
to que a sociedade se divide acerca 
das alterações propostas pelo Po-
der Legislativo ao Executivo. 

Parcela da sociedade diz que o 
Projeto em comento flexibiliza a Lei 
de Improbidade emprestando-lhe 
uma pecha de legislação mais bran-
da aos ímprobos, por outro lado há 
quem defenda que o Projeto de Lei 
em trâmite aperfeiçoa a legislação e 
lhe traz uma perspectiva mais pró-
xima do disposto no ordenamento 
jurídico com relação as áreas do di-
reito com viés sancionatório.

As mudanças são emblemáti-
cas e extensas, razão pela qual se 

defende a possibilidade de que ao 
invés de ter se seguido pelo trâ-
mite para alteração da norma vi-
gente, poder-se-ia criar uma nova 
norma revogando a anterior, mas 
essa discussão possui pouca rele-
vância de cunho prático.

De toda sorte, as alterações 
legislativas principais quando se 
compara o texto atual e o envia-
do para a apreciação do Executivo 
Federal são: a exigência da carac-
terização do dolo para aplicação 

de sanções, ou seja, somente será 
punido quem agiu com o intuito 
de infringir a norma; e a impos-
sibilidade de sancionar o agente 
público que aja com fundamento 
em interpretação razoável do or-
denamento jurídico, de modo que 
se garante segurança jurídica.

O texto possui mais alterações e 
merece um debate condizente com 
sua importância. Já leu o texto apro-
vado pelo Congresso? Fazem senti-
do as alterações acima apresentadas? 

comércio de rua
Alecrim 
Funcionamento facultativo 
Lojas que vendem produtos des-
tinados a crianças e adolescentes 
irão funcionar na terça-feira 
12/10/2021 a partir das 8h 
 
centro da cidade
Abertura facultativa 
Os grandes magazines abrem 
das 8h às15h 
 
zona norte 
Lojas fechadas 
 
shoppings 
Midway Mall 
Praça de alimentação e lazer: 
11h às 21h 
Demais lojas: 
Abertura entre 12h e 15h. En-
cerramento entre 20h e 21h 
 
natal shopping 
Praça de alimentação: 11h às 
21h (facultativo até 22h) 
Lojas e quiosques: 11h às 21h 
(abertura obrigatória a partir 
das 14h) 
Lojas âncoras: abertura 13h 
Cinema: conforme programação 
própria 
Academia BT: 9h às 13h 

praia shopping 
Lojas e quiosques – 15h às 21h 
Praça de alimentação – 11h às 
21h -Cinemas - ver programa-
ção no site 
 shopping via direta 
Lojas, boxes e quiosques: 14h às 
20h - Facultativo 
Praça de alimentação: 12h às 
20h Facultativo 
partage norte 
shopping natal 
Praça de alimentação e lazer: 
11h às 22h 
Lojas e quiosques: 15h às 21h, 
com abertura facultativa a partir 
das 11h 
Carrefour: 7h às 21h 
Cinema: conforme programação 
Academia: 8h às 18h 
Cosern: fechada 
cidade Jardim 
Praça da alimentação: a partir 
das 11h - Lojas e quiosques: 14h 
às 20h 
shopping 10 
Totalmente fechado 
 
supermercados 
7h às 21h 
 
bancos 
Fechados

O Parque das Dunas, até hoje 
conhecido por alguns como Bos-
que dos Namorados, no bairro do 
Tirol, preparou uma programação 
especial para comemorar o Dia 
das Crianças, durante todo o fe-
riadão haverá eventos como feira 
ecológica, espetáculos teatrais, cir-
censes e oficinas de meditação e 
musicais. O ingresso custa R$1,00.  
Outra opção é visitar o “maior 
cajueiro do mundo”, em Pirangi, 
distante cerca de 25 km de Natal. ]

A partir deste sábado (9), 
será reaberto o acesso ao miran-
te para os visitantes, das 8h às 
17h. As visitas aos equipamen-
tos seguem observando todas as 
medidas de segurança sanitária, 
como o uso obrigatório de más-
caras. O órgão tem estabelecido 
os protocolos de atendimento 
aos visitantes, com o respeito ao 
distanciamento entre as pessoas 
e normas de limpeza dos espa-
ços. O ingresso custa R$ 8,00. 

Parque das Dunas 
apresenta programação 
cultural e Cajueiro de 
Pirangi reabre mirante

Fotos: Carlos Azevedo/NOVO

Parque das Dunas oferece programação de espetáculos teatrais e circenses voltados às crianças



Sábado, 9 de outubro de 2021 www.novonoticias.com.br9 geral

Eleições para 
o triênio 
2022/2024

A pandemia atingiu a advoca-
cia em cheio. Com efeito, embora 
o inconsciente popular suponha 
que é nas crises que os advogados 
faturam, isso não corresponde à 
realidade. De acordo com notícia 
publicada no blog da jornalista 
Daniela Freire, no portal NOVO 
Notícias, a atual gestão da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Sec-
cional do Rio Grande do Norte 
(OAB-RN) já vinha sendo muito 
criticada pela insensibilidade em 
não ter reduzido ou mesmo sus-
pendido temporariamente o valor 
da anuidade durante esse período. 
Segundo a publicação, esta sema-
na a instituição visitou algumas 
cidades para realizar cobranças de 
quem está com a anuidade atrasada.  
A advocacia é mais requisitada 
quando os negócios estão em 
ebulição. Em vista da pande-
mia e seus reflexos econômicos, 
além da manutenção do valor, 
alguns advogados procuraram 
o blog de Daniele Freire para 
denunciar que cobranças acin-
tosas estão sendo feitas nas vés-
peras das eleições da Ordem, e 

oab-rn é criticada por taxas durante a pandemia
AdvOgAdOS deNuNCIAm que CObrANçAS ACINtOSAS eStãO SeNdO FeItAS NAS véSperAS dAS eleIçõeS dA Ordem 
dOS AdvOgAdOS, NO períOdO em que A CAtegOrIA pASSA pelO Seu mOmeNtO FINANCeIrO mAIS dIFíCIl

a primavera e seus vinhos! decantação

vinho da semana
BERNE ESPRIT DI 
MEDITERRANEE IGP 2019

vinho e gastronomia por Rodrigo Lima

Em Natal não temos as estações climáticas do 
ano bem definidas, porém a chegada da primave-
ra se anuncia com a florada dos Ipês e outras es-
pécies. Por aqui temos dias mais quentes e noites 
ainda frescas, pouca chuva e os dias no litoral já 
fazem parte da programação das famílias. O clima 
em geral é mais agradável que o do verão, fazendo 
da primavera o momento ideal para pratos mais 
leves que pedem vinhos específicos.

A meia-estação é perfeita para apreciarmos 
vinhos que muitos pensam que só valem para o 
verão ou inverno, vou explicar como: desfrutar 
um dia de sol com um branco ou rosé é perfeito, 
na praia ou piscina; bem como um bom tinto, nas 
noites ainda amenas, apreciando o estilo de vinho 
preferido do brasileiro.

Os vinhos Rosés são a primeira opção que 
vem na cabeça de muitos quando as flores apare-
cem. E não é para menos! Uma taça de rosé bem 
geladinho combina com a estação e suas receitas 
mais leves que levam camarão, frutos do mar, car-
ne branca em geral e uma variedade de legumes, 
assados ou cozidos.

Muito associados com o verão, o vinho branco 
é a cara da meia-estação. Estamos falando de uma 
bebida leve e aromática, ou seja, um vinho para o 
clima tropical, para aperitivos com queijos, frutos 
do mar, ou mesmo para um belo papo com ami-
gos em uma varanda de frente para o mar.

Se você é daqueles que não dispensa um bom 
vinho tinto, aqui trazemos uma opinião: ele é um 
vinho para o ano todo! Mas na primavera há uma 
procura maior por uvas mais leves como Merlot, 
Pinot Noir, Garnacha, etc, vinhos mais macios e 
fáceis de beber. A ideia é que seja uma experiência 
que não pese no dia seguinte! 

Uma das funções do decanter é evitar 
que os sólidos continuem em contato com 
o vinho, depois de aberta a garrafa. Deixar 
ir para a taça os sólidos não é prejudicial à 
saúde, inclusive o gosto desses sedimentos 
costuma ser bastante neutro. A tendência 
atual é que os vinhos sejam cada vez me-
nos filtrados e clarificados, o que indica 
que os sedimentos estarão mais presentes. 
Saber decantar corretamente, e deixar os 
sólidos na garrafa, torna-se ainda mais im-
portante, uma vez que o equilíbrio entre a 
oxidação e a redução é o que traz harmo-
nia ao vinho.

Além de evitar que os sólidos fiquem 
em contato com o vinho, o decanter é ca-
paz de permitir a aeração ao deixar o vinho 
em contato com o oxigênio e possibilitar a 
liberação dos compostos aromáticos, por 
meio da evaporação, isso também pode 
ser conseguido ao colocar o vinho na taça, 
porém no decanter tudo ocorre de forma 
mais acelerada, devido à maior superfície 
de contato do líquido com o ar.

Um ponto muito interessante da eva-
poração é a eliminação com facilidade de 
alguns aromas da redução do vinho, como 
exemplo: ovo podre e palito de fósforo, 
pois muitos desses compostos que são en-
xofrados possuem baixo ponto de ebulição 
e rapidamente se dissipam. Isso explica por 
que, algumas vezes, abrimos um vinho que 
possui esse caráter reduzido e depois de 
uma agitação na própria taça, esses aromas 
já não existem mais, predominando outras 
notas aromáticas muito mais interessantes.

Notas de Prova: O espírito do Mediterrâneo não 
é algo difícil de decifrar, duas palavras bastam: 
carpe diem. E é exatamente essa a sensação que 
este rosé cheio de frescor consegue proporcionar, 
possui notas olfativas de morangos e framboesas 
frescas, aliados a uma excelente acidez, boa per-
sistência e leveza, um vinho para beber aprecian-
do o por do sol, na praia ou piscina. Feitos com 
as uvas: Cinsault, Grenache, Carignan, Cabernet 
Sauvignon. Chateau de Berne – Mediterraneé – 
França. Importado pela Grand Cru.

Foto:Carlos Azevedo/NOVO

Gestão da seccional do RN já vinha sendo criticada por não suspender anuidade

no período que os advogados 
estão passando pelo seu mo-
mento financeiro mais difícil. 
Segundo o atual presidente da 
OAB/RN, Aldo Medeiros, as 
anuidades foram suspensas por 
três meses durante o período 
pandêmico. Ele afirma que a re-

ceita das anuidades garante a so-
brevida financeira da instituição.  
“A OAB vive exclusivamente 
da receita das anuidades. E o 
impacto foi sentido, pois asso-
ciados a novos dispêndios com 
despesas decorrentes da pan-
demia,  inclusive auxílios ex-

traordinários aos profissionais 
que assim requereram”, rela-
tou o presidente à reportagem.  
As denúncias dos advogados 
ainda relatam que a OAB/RN 
está indo de cidade em cidade 
fazer a cobrança de quem está 
com a taxa em débito. 

A eleição para a nova composi-
ção da OAB/RN, relativa ao triênio 
2022/2024, acontecerá de maneira 
presencial, no dia 19 de novembro 
de 2021, no horário de 9h às 17h.  
As votações em Natal ocorrerão na 
UNI/RN. Nas subseccionais, a vo-
tação será realizada em suas respec-
tivas sedes, exceto em Macau, onde 
a votação será feita na Sala da Ad-
vocacia da Vara do Trabalho de Ma-
cau, e no Mato Grande, em que os 
pleitos ocorrerão no SEST/SENAT. 
O registro de chapas pode ocorrer 
a partir do primeiro dia útil após a 
publicação do edital até o dia 20 de 
outubro de 2021. Cada chapa deve 
ser composta por 35 Conselheiros 
Seccionais Titulares, incluindo 5 
membros para composição da di-
retoria; 35 Conselheiros Seccionais 
Substitutos; três Conselheiros Fede-
rais Titulares; três Conselheiros Fe-
derais Suplentes; cinco membros da 
Diretoria da CAARN; dois suplentes 
da CAARN; e Diretorias das Subse-
ções e/ou Conselhos Subseccionais, 
e Suplentes, se houver.
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@diegonegrellos

Considerada uma das princi-
pais duplas da música brasileira, 
Jorge & Mateus desembarcam em 
Natal no próximo sábado (16) em 
um show considerado a retoma-
da dos grandes eventos no Rio 
Grande do Norte. Além deles, Raí 
Saia Rodada e a banda Limão com 
Mel formam a grade de atrações 
do Arena das Dunas 360.

O show marca a retoma-
da dos grandes eventos no Rio 
Grande do Norte para um setor 
que foi um dos mais atingidos 
pela pandemia e tem buscado 
sua retomada de forma gradati-
va e dentro do que orientam os 
protocolos sanitários e os decre-
tos – municipal e estadual – de 
combate à Covid-19. 

Em um projeto diferenciado 
que será realizado na Arena das 
Dunas, palco de Copa do Mundo 
de 2014, Jorge & Mateus chegam 
com sucessos marcantes ao longo 
de 16 anos de carreira. 

Com organização da Clap En-
tretenimento, o Arena das Dunas 
360 vai seguir todos os protocolos 
estabelecidos em uma grande área 

aberta e ventilada proporcionan-
do espaço para o distanciamento 
do público – com um palco cen-
tral além de mesas divididas por 
setores – e equipes de produção 
devidamente orientados e testa-
dos contra a Covid-19. 

Este ano a dupla lançou o 
álbum “Tudo em Paz”, que foi 
gravado ao vivo em Pirenópolis 
(GO) em 2020 com músicas e 
participação de Marília Mendon-
ça. E a expectativa para o show 
na Arena das Dunas é de uma 
noite com muitos sucessos da du-
pla como “Pode Chorar”, “Voa 
Beija Flor”, “Amo Noite e Dia”, 
“A Hora é Agora”, “Sosseguei”, 
“Propaganda”, entre outras.

Mais duas atrações também 
estão confirmadas para comple-
tar a noite do Arena das Dunas 
360. Com quase 5 milhões de 
ouvintes mensais, Raí Saia Roda-
da não para de subir no ranking 
das mais tocadas do Spotify.  
Diretamente de Caraúbas, no 
Oeste potiguar, Raí foi o pioneiro 
na formação da banda Saia Roda-
da. Isso por volta do ano 2000. 

De lá pra cá, 10 CDS e 7 DVDs. 
Este ano, Raí lançou em janei-

ro o álbum “Som no Talo” com 
sete faixas, sendo seis inéditas, 
que conta ainda com duas partici-
pações especiais: Márcia Felipe e 
Gabi Martins.

A grade do show fica completa 
com uma das principais bandas de 
forró do Brasil: Limão com Mel. 
E com uma novidade: o show em 
Natal é o primeiro no Rio Grande 
do Norte após o retorno de Ed-
son Lima à banda após 20 anos.

Promessa de uma noite com 
os grandes sucessos que marca-
ram época nas festas em Natal 
e também de ouvir músicas que 
podem estar na gravação do novo 
DVD da banda, que acontece 
em novembro, em Recife (PE). 
Com relação a disponibilidade de 
mesas para o show, a organização 
informou que a procura por com-
pras tem sido movimentada.

E não só pelo público do RN! 
Pessoas do Ceará, Paraíba, Per-
nambuco, Bahia, Amazonas e Rio 
Grande do Sul já garantiram sua 
compra para o show.

retomada em 
grande estilo
COm SHOwS de JOrge & mAteuS, rAí SAIA rOdAdA e lImãO COm mel, 
AreNA dAS duNAS 360 mArCA O retOrNO dOS grANdeS eveNtOS

Dupla sertaneja Jorge e Mateus voltam aos palcos  em Natal no próximo sábado

38 minutos

tem cheiro de amor no ar

em salvador

feliz 2021

ela voltou!

Em apenas 38 minutos, o cantor Bell Marques esgotou todos os 
abadás do 1º lote do Bloco Vumbora. Para quem desacreditou no 
Carnatal, vem aí mais uma edição de muito sucesso. O Bloco Vum-
bora vai desfilar na quinta, sexta e sábado do evento.

Falando em Carnatal, a micareta vai comemorar 30 anos, e claro, a 
celebração promete surpresas. Uma delas, é a negociação com Mar-
cia Freire que durante anos puxou o bloco Caju, se tudo der certo, 
e a gente torce muito por isso, o Furacão Loiro pode estar entre as 
atrações da festa.

Os eventos também seguem a retomada. Em dezembro, Xanddy, 
Tony Salles e Léo Santana voltam a se apresentar juntos com o pro-
jeto ENCONTRO. O local ainda é mantido em segredo, mas a festa 
acontecerá no dia 12 e promete mais de 5 horas de apresentação.

Com Matheus e Kauan no comando, o Sonhos Réveillon inicia as 
vendas na próxima quarta-feira (13). Além da dupla sertaneja, a 
festa em Natal ainda vai contar com Luan Estilizado, Henry Freitas, 
Pedro Luccas e Felipe BZ.

Walkyria Santos está de volta aos palcos. Na última quarta-feira, a 
cantora gravou seu novo DVD Única com participações mais que 
especiais no Espaço Di Trento. Dividiram o palco com Walkyria, 
as cantoras Solange Almeida, Taty Girl, Samya Maia, Eliane, Tetê 
Pessoa e outros. Foi uma noite especial.
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decisão é hoJe

pagando sentença

var

tentativa de homicídio

na serra gaúcha encaminhar 
em caXias

Marcos Lopesem campo

Torcedor do América vive neste sábado mais uma decisão para 
sair da Série D. Joga a partir das cinco e meia da tarde contra o 
Campinense, sabendo que precisa encaminhar e bem a classificação 
dentro da Arena para não passar sufoco na semana que vem no 
Amigão. O grande desafio do América é conseguir manter a regula-
ridade e não dar mole para o Campinense como deu para o Moto lá 
no Maranhão. Vencia por 3 a 0 e permitiu que os caras fizessem dois 
gols e botassem pressão. Margem de erro é 0,00000. A verdadeira 
deci-são para o América é neste sábado, na Arena das Dunas, diante 
do seu torcedor.

Este é o quinto ano de uma pena imposta pela incompetência e que 
se persistir pode determinar ao América ausência de calendário 
nacional  em 2022. Ou o América passa pelo Campinense ou a pró-
xima temporada será terrivelmente complicada. É preciso muita 
atenção com o Campinense, que é um time que tem na aplicação 
e nas variações táticas o ponto forte. Por isso que digo que é fun-
damental que o América encaminhe dentro de casa a classificação. 
Lá no Amigão, o buraco é bem mais embaixo.

Uma ferramenta importante que a Série D ganha a partir desta fase. 
Fato que o VAR não é infalível na medida que é operado pelo ho-
mem e que é sempre do árbitro central a últi-ma palavra, mas é uma 
ferramenta importante para uma fase que vale tanto para os oito 
clubes envolvidos.

Aquela imagem do jogador William Ribeiro, do São Paulo do Rio 
Grande do Sul, agredindo o árbitro Rodrigo Crivellaro com um 
chute na cabeça foi terrível. O cara chutou o árbitro já no chão, de 
forma propositada em uma clara tentativa de homicídio, que feliz-
mente não se consumou. O margi-nal que estava jogando futebol 
profissional vai responder por tentativa de homicídio. O árbitro 
teve alta e segue a recuperação em casa. William Ribeiro já tem 
antecedentes por agressões. Tem que ser banido do futebol.

O ABC faz o primeiro jogo neste 
domingo no estádio Francisco 
Stédile, o Centenário, enfren-
tando a equipe do Caxias que 
está longe de ser uma equipe 
brilhante ou com jogadores ca-
pazes de desequilibrar. A força 
do time grená está na competiti-
vidade, uma equipe que briga o 
jogo todo, que marca forte, que 
sai rápido e que não tem bola 
perdida, e tem um atacante que 
merece atenção, Michel de 32 
anos e artilheiro do Caxias.

O ABC precisa encaminhar 
a classificação longe de casa, 
no Centenário. Precisa fazer 
um jogo equilibrado, firme 
no setor defensivo e explo-
rar o que tem de melhor, a 
grande fase que está viven-
do o atacante Negueba, a 
experiência de Wallyson e 
o oportunismo de Gustavo 
Henrique. Mas a palavra 
chave é equilíbrio, técnico, 
tático e emocional,

Torcida do América está confiante na classificaçao do time

 Foto: Gabriel Leite/Universidade do EsporteNeste fim de semana, ABC 
e América iniciam o primeiro 
mata-mata que define o futu-
ro das duas equipes na Série D. 
Conforme divulgado pela CBF, 
o América irá jogar a primeira 
peleja na Arena das Dunas, con-
tra o Campinense, neste sábado 
(9), às 17h30, mesmo horário do 
jogo de volta, que será no sábado 
(16), em Campina Grande. Já o 
primeiro jogo das quartas de final 
da Série D do Campeonato Bra-
sileiro, entre Caxias e ABC, acon-
tecerá no próximo domingo (10), 
às 17h30min, no Estádio Cente-
nário, na cidade de Caxias do Sul, 
Rio Grande do Sul. A partida de 
volta será em Natal, no estádio 
Frasqueirão, no domingo (17), às 
17h30min. Quem passar, estará 
na Série C de 2022.

O clube alvirrubro terminou 
a primeira fase com um rendi-
mento abaixo do esperado, inclu-
sive com derrota na última roda-
da para o Central de Caruaru, que 
já estava eliminado, no estádio 
Lacerdão. Com a terceira posição 
assegurada, o Mecão teve pela 
frente na segunda fase o Itabaia-
na, segundo colocado do Grupo 
4. O empate por 1 a 1 na partida 
de ida, na Arena das Dunas, che-
gou a gerar preocupação no tor-
cedor americano. Todavia, a boa 
vitória por 2 a 0 no estádio Bar-
retão, em Sergipe, foi suficiente 
para classificar o time americano 
para as oitavas de final.

Com três vitórias e um em-
pate, a equipe americana possui 
a melhor campanha entre os ti-
mes classificados para as quartas 
de final. Para o técnico Renati-
nho Potiguar, a campanha po-
sitiva no mata-mata demonstra 
um crescimento no trabalho do 
grupo em um momento crucial 
da competição.  

“Dentro da minha chega-
da aqui no América, só tivemos 
uma derrota contra o ABC e uma 
derrota contra o Central, onde 
a equipe estava totalmente mo-
dificada, onde poupamos vários 
jogadores. Então, nessa fase final 
a equipe que tem jogadores mais 
cascudos tudo acaba tendo esse 
crescimento, em que os jogado-
res assumem bem essa respon-
sabilidade de uma mata-mata, eu 
acredito que tenha sido isso que 
aconteceu. Na hora que o Amé-
rica precisou os atletas respon-
deram e responderam à altura, 

chegou a hora: abc e 
américa definem o futuro 
na série d do brasileiro
àS véSperAS dOS JOgOS mAIS ImpOrtANteS dA tempOrAdA, 
treINAdOreS vIvem expeCtAtIvA de FeItO INédItO

A Série D do Campeona-
to Brasileiro chega à fase final 
para definição dos quatro times 
que sobem para a Terceira Di-
visão. E, neste confronto deci-
sivo, nos dois confrontos das 

equipes potiguares, o árbitro 
de vídeo (VAR) será utilizado. 
Os custos serão pagos pela entida-
de. A tecnologia começa a ser ado-
tada a partir dessa etapa da Quarta 
Divisão.

Jogos decisivos terão 
árbitro de vídeo

destacou Renatinho. 
Já no lado alvinegro do RN, o 

ABC vive uma regularidade des-
de o início da competição, que 
terminou a fase de grupos, como 
primeiro colocado do Grupo 3, e 
avançou para encarar, na segun-
da fase, a equipe pernambucana 
do Retrô, quarta colocada do 
Grupo 4. Após um empate por 
1 a 1 na Arena Pernambuco, o 
Mais Querido precisou de uma 
virada aos 43 do segundo tempo 
no Frasqueirão para avançar às 
oitavas e enfrentar a equipe do 4 
de Julho, do Piauí. 

Contra a equipe de Piripiri
-PI, após mais um empate por 1 
a 1 no jogo de ida fora de casa, 
a partida de volta, no último do-
mingo, foi com mais tranquili-
dade e sem grandes emoções. A 
vitória por 2 a 0, no Frasqueirão, 
foi autossuficiente para time do 
técnico Moacir Júnior chegar até 
o mata-mata do acesso contra o 
Caxias, tradicional equipe gaúcha 
no cenário nacional do futebol, 
onde terá a possibilidade de re-

tornar à 3ª divisão nacional duas 
temporadas após ser rebaixado 
diante do seu torcedor.

Com a segunda melhor cam-
panha na classificação geral da 
Série D, e a confiança em alta 
com o seu elenco, o técnico Moa-
cir Júnior enxerga com otimismo 
o desempenho da equipe para a 
disputa do principal confronto do 
clube alvinegro no certame. 

“O grupo tá tranquilo, apren-
deu muito com as lições, princi-
palmente sob o meu comando, 
onde chegamos a ficar perto de 
uma quase desclassificação no es-
tadual e ficar sem calendário, para 
irmos direto para o título de um 
returno, depois para uma classifi-
cação heroica na Copa do Brasil, 
então é um grupo que sempre 
chamado na responsabilidade, ele 
deu uma boa resposta e agora a 
gente espera que seja a melhor 
resposta possível, porque se tra-
ta de um confronto que define 
muitas coisas para o clube e todos 
que estão envolvidos no proces-
so”, ressaltou Moacir. 
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