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DESPEDIDA  | Matérias foram votadas em regime de urgência e contemplaram várias áreas da administração 
pública. Foram aprovadas campanhas educativas, ações para a saúde e a alteração do nomes de praças

Os projetos dos vereadores que 
não conseguiram renovar o 
mandato nas eleições deste ano 

foram priorizados na sessão ordinária 
desta quarta-feira 16 na Câmara Mu-
nicipal de Natal. As matérias, votadas 
em regime de urgência, contemplaram 
várias áreas da administração pública 
para beneficiar a população.

“Entendemos que estes vereadores 
estão terminando o ciclo mas seu lega-
do precisa ser concluído com suas pro-
posituras conservadas, haja visto que 
são projetos cujo objetivo é melhorar 
a vida da população”, destacou a vere-
adora Nina Souza (PDT), que presidiu 
a sessão.

Entre os projetos incluídos nesta 
pauta estavam os do vereador Dick-
son Júnior (PDT), que instituem uma 
campanha informativa para empresas 
sobre epilepsia e uma semana de orien-
tação profissional nas escolas muni-
cipais para o primeiro emprego. Do 
vereador César de Adão Eridan (PDT), 
foi aprovado o projeto que institui o dia 
3 de setembro como Dia Municipal do 
Trilheiro e o Projeto de Resolução que 
cria a Comenda Paulo Bezerra, em re-
conhecimento aos profissionais radio-
logistas. “Estou feliz e com a sensação 
de dever cumprido. Em apenas cinco 
meses de mandato trabalhamos bas-
tante em prol do povo natalense”, disse 

o parlamentar.
Também passaram os projetos dos 

vereadores Fernando Lucena (PT), que 
cria normas gerais de compartilha-
mento da infraestrutura de telecomu-
nicações, previsto na Resolução n°683/
ANATEL. Já Ary Gomes (PDT) que al-
tera o nome da Praça Coronel Norton 
Chaves para Praça Cristo Redentor, no 
Conjunto Potilândia.

Algumas matérias apreciadas 
foram de vereadores que renovarão 
mandato, mas também foi rejeitado 
um veto do Executivo ao projeto da ve-
readora Eleika Bezerra (PSL), que trata 

da autorização do regime especial de 
aulas não presenciais na rede de ensino 
do município e, em primeira discussão, 
aprovado o projeto do Executivo Muni-
cipal, que institui a Política Municipal 
de Turismo. “Foi um trabalho elabora-
do junto ao Conselho Municipal de Tu-
rismo e traz as diretrizes para nortear 
o setor nos próximos anos, com grande 
importância na obtenção de recursos 
por meio de convênios. Precisamos 
desse planejamento para retomar o 
setor”, explicou o vereador Felipe Alves 
(PDT), representante da Câmara no 
Conselho Municipal de Turismo.

Câmara Municipal está na reta dos trabalhos para encerramento do calendário legislativo

Câmara vota projetos de vereadores 
que encerram mandatos em 2020

MARCELO BARROSO /  CMNAT

O conselheiro Paulo Roberto Cha-
ves Alves assumiu nesta quar-
ta-feira 16 como presidente do 

Tribunal do Contas do Rio Grande do 
Norte (TCE). A solenidade de posse, 
em razão dos protocolos de prevenção 
à Covid-19, teve a presença apenas do 
novo responsável pela Corte, do seu 
vice, conselheiro Renato Dias, além de 
Poti Júnior, que exercia a presidência 
até esta quarta-feira.

No discurso de posse, o conselhei-
ro Paulo Roberto lembrou que, ao lon-
go dos mais de vinte anos atuando no 
TCE, viu muitas mudanças acontece-
rem.  “O tempo e as pessoas fizeram do 
TCE uma instituição sólida e respeita-
da no Rio Grande do Norte”, destacou, 
prestando uma homenagem ao conse-
lheiro Alcimar Torquato de Almeida, 

do qual foi vice-presidente. 
“A experiência de gestões anterio-

res serve de guia para novos desafios”, 
disse, acentuando que nas gestões 
anteriores em que presidiu a Corte de 
Contas, deixou marcas importantes, 
como a implantação do Planejamento 
Estratégico, a Ouvidoria, a política de 
recursos humanos, a primeira de au-
ditoria operacional, entre outras ações.

Agora, enfatizou, a ação preventiva 
é o que norteia o trabalho do TCE. “É 
preciso estar vigilante em relação aos 
gastos do erário. Uma ação rápida para 
impedir o desperdício do recurso pú-
blico”, disse. 

Durante o processo eleitoral, cujos 
votos foram tomados por meio de sis-
tema virtual, também foram escolhi-
dos os membros das duas Câmaras de 

Contas, e seus respectivos presidentes, 
além do diretor da Escola de Contas, o 
Corregedor e o Ouvidor de Contas.

A Primeira Câmara de Contas será 
composta pelos conselheiros Adélia 
Sales (presidente), Carlos Thompson 
Costa Fernandes e Poti Júnior. Já a Se-
gunda Câmara será constituída pelos 
conselheiros Gilberto Jales (presiden-
te), Tarcísio Costa e Renato Dias. Para 
a Corregedoria, foi eleito o conselhei-
ro Poti Júnior. O diretor da Escola de 
Contas será Carlos Thompson Costa 
Fernandes. E a Ouvidoria de Contas 
será dirigida pelo conselheiro Tarcísio 
Costa. Também foram definidos os 
conselheiros substitutos nas Câmaras: 
Marco Montenegro na Primeira Câma-
ra; Antônio Ed Souza Santana e Ana 
Paula Gomes na Segunda.

Conselheiro Paulo Roberto Alves 
vai assumir TCE pela terceira vez

CONTAS

A AUDÁCIA E A PRUDÊNCIA 
DE ROGÉRIO MARINHO

OLHO ABERTO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

PROJETO SERIDÓ
O projeto Seridó é outro 

avanço. O curso do rio Piranhas-
Açu prosseguirá de “Oiticica” até 
a Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves (maior reservatório 
do RN), no município de Açu, 
permitindo o abastecimento, 
através da “adutora Seridó”, de 
todos os municípios seridoenses.

A oferta d’água chegará 
em dezenas de municípios e 
milhares de pessoas, nas regiões 
Seridó, Oeste e Central potiguar.

PRESENTE DE NATAL
O “presente de Natal”, 

segundo expressão do próprio 
ministro Rogério Marinho, será 
o início do ramal do Apodi, que 
proporcionará a integração dos 
açudes de Pau dos Ferros e Santa 
Cruz.

Nesta região ficam as 
maiores fazendas de produção de 
melão do estado, que é o maior 
exportador deste tipo de fruta do 
país, além da produção de outros 
alimentos de exportação.

O ramal do Apodi atingirá 54 
municípios das regiões do Médio 

1. A estratégia do ministro-potiguar deu certo. Seis mil obras 
paradas estão sendo concluídas no país neste ano, mesmo com 

as dificuldades da pandemia. Cabe registrar que o nosso Rio Grande 
do Norte, conhecido como a “terra do já teve”, é um dos estados mais 
beneficiados com obras, que atingem cerca de 500 mil habitantes.

2.  O projeto de transposição do rio São Francisco começou há mais 
de 15 anos. A   construção da barragem de Oiticica, no RN, já dura 

mais de 30 anos. Essa barragem é a primeira represa a receber as 
águas do São Francisco em solo potiguar. Finalmente, o “Velho Chico” 
chegará ao Estado no município de Jardim de Piranhas, fronteiriço 
à Paraíba e escoará até Jucurutu, alcançando a barragem de Oiticica 
para armazenamento. A inauguração já está prevista para período 
entre outubro e dezembro de 2021.

Napoleão, imperador francês, dizia que “a arte de vencer é a arte de 
ser ora audacioso, ora prudente”. O ministro e conterrâneo Rogério 
Marinho, do Desenvolvimento Regional, ao conceder ontem, 16, 

entrevista à “Inter TV RN”, mostrou que, para conseguir significativas 
vitórias em benefício do nosso Estado e do país, agiu com audácia e 
prudência, nos bastidores do poder federal. A audácia foi a coragem 
de enfrentar o “poderoso” Ministro da Economia e reivindicar mais 
dinheiro para o seu Ministério, com a finalidade de retomar parte das 
30 mil obras estacionadas e não paralisar aquelas em andamento. A 
prudência foi agir com extrema habilidade política, sempre creditando 
ao presidente Bolsonaro o sucesso das metas que anunciava.Vejamos 
as conquistas anunciadas pelo Ministro Rogério Marinho, em sua 
entrevista à “Inter TV RN”, vinculadas diretamente ao nosso estado.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

e Alto Oeste potiguar, incluindo 
a segunda maior cidade do 
estado, Mossoró.

JUSTIÇA
A chegada do chamado 

“cinturão das águas” irá gerar 
cerca de 10 mil empregos no 
RN.

As ações do Ministério do 
Desenvolvimento Regional no 
RN incluem ainda, a expansão 
do sistema VLT, que oferecerá 
transporte urbano de qualidade 
e barato no “Grande Natal”.

Estão previstas extensões 
interligando Parnamirim, São 
José de Mipibu e Papari, em 
Nísia Floresta, além do trecho 
Natal- Extremoz – Distrito 
Industrial, que ofertará 
transporte para cerca de 30 mil 
trabalhadores.

Tais iniciativas do ministro 
Rogério Marinho, com o apoio 
do Presidente Bolsonaro, 
significarão divisor de águas 
para a economia norte-rio-
grandense.

Por justiça, merecem 
registro e aplausos.
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ELPIDIO JÚNIOR   / CMNAT

O atual prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), é um nome que 
não pode ser descartado para 

as eleições de 2022, avalia o vereador 
de Natal Eriko Jácome (MDB). O par-
lamentar, que também é o presidente 
do diretório municipal emedebista, 
analisa que a boa avaliação popular 
do gestor municipal diante da pan-
demia deve consolidar uma possível 
candidatura do tucano para enfren-
tar a governadora Fátima Bezerra 
(PT) nas urnas.

O vereador avalia que mesmo ne-
gando participar do processo eleitoral 
para o governo do Estado, Álvaro Dias 
tem plena ciência de que a candidatura 
está ganhando fôlego ao longo dos úl-
timos meses. O principal sinal disso foi 
a expressiva vitória no primeiro turno 
das eleições deste ano – o prefeito foi 
reeleito com 56,58% dos votos válidos.

“Quem sai de uma campanha, 
geralmente não pensa na outra. Se ele 
[Álvaro Dias] continuar a fazer uma 
boa gestão, tendo a população poti-
guar verificado como Natal está sendo 
bem cuidada, acho que isso vai causar 
um conflito e o nome dele pode apare-
cer com mais força nas pesquisas. Isso 
pode mudar a decisão dele de não ser 
candidato para, desta forma, passar a 
ser candidato”, considera o vereador 
Eriko Jácome.  

Logo após se reeleger para a pre-
feitura, no entanto, o tucano negou 
uma possível candidatura em 2022. Ele 
confirmou, logo após a vitória, que vai 
cumprir os quatro anos de mandato. 
“Vou honrar a confiança da população 
e cumprirei os quatro anos de man-
dato, do início até o fim, dando conti-
nuidade ao que trabalho já realizado”, 
disse o prefeito no dia 17 de novembro.

Ainda sobre as eleições de 2022, de 
acordo com o vereador Eriko Jácome, 
a governadora Fátima Bezerra terá di-
ficuldades para pleitear a recondução 
ao cargo. Ele cita os problemas finan-
ceiros do Rio Grande do Norte como 
empecilhos para o fortalecimento da 
candidatura petista. 

Por conta disso, ele avalia que a dis-
puta nas urnas vai atrair um número 
elevado de candidatos. “Existe o nome 
do atual prefeito Álvaro Dias, do ex-pre-
feito Carlos Eduardo Alves, do senador 
Styvenson Valentim, além do próprio 
MDB, que pode ter candidatura pró-
pria, amas é algo muito cedo para de-
finir um cenário para as eleições”, diz.

As eleições de 2022 também deve-
rão modificar o panorama da Câmara 
Municipal de Natal, avaliou o vereador. 
Ele cita o que ocorreu em 2018, quan-
do os até então vereadores Natália 
Bonavides (PT), Eudiane Macedo (Re-
publicanos) e Ubaldo Fernandes (PL) 

deixaram a Casa para assumir novos 
mandatos. A primeira assumiu cadeira 
na Câmara Federal, os outros dois atu-
am hoje na Assembleia Legislativa do 
Estado. “Poderemos ter um número de 
30% a 40% de vereadores de Natal que 
sairão candidatos para o Legislativo, 
seja atual ou federal”.

REELEIÇÃO DE PAULINHO FREIRE
Eriko avalia que o atual presidente 

da Câmara Municipal, Paulinho Freire 
(PSDB), deve continuar no cargo para 
o próximo biênio. Os 29 vereadores que 
vão compor a próxima legislatura to-
marão posse em 1º de janeiro de 2021. 
No mesmo dia, logo após a cerimônia 
de posse, será eleita a Mesa Diretora 
para os dois próximos anos.

Paulinho Freire é favorito para con-
tinuar no cargo porque, até agora, não 
apareceram possíveis adversários. A 
maioria dos vereadores eleitos ou ree-
leitos já manifesta apoio à recondução 

dele ao cargo.
“Eu acredito que ele deve ser reelei-

to. Paulinho Freire teve uma gestão que 
fez história na Câmara. Conseguiu, in-
clusive, devolver mais de R$ 5 milhões 
aos cofres do Executivo”, justifica.

Atual vice-presidente da Casa, 
Eriko revela que não vai praticar da 
composição da próxima mesa diretora. 
“Resolvi abdicar de participar do pró-
ximo biênio, para que outras pessoas 
possam trabalhar pela Casa. Eu tenho 
certeza que fiz o meu papel de tra-
balhar pela Câmara Municipal. Atuei 
para manter a harmonia nos trabalhos 
legislativos. Para o próximo biênio, 
quero presidir a Comissão de Ética da 
Câmara”, reforça.

 ATUAÇÃO NA CÂMARA
Eleito com 3.040 votos nas eleições 

de 16 novembro, o emedebista consi-
dera que atuação dele na defesa das 
bandeiras do segmento evangélico, 
saúde e das ações relacionadas com o 
combate da pandemia o ajudaram no 
sucesso nas urnas.

“Sou um vereador com o trabalho 
voltado para defender algumas bandei-
ras, como a do segmento evangélico. 
Também fui responsável por algumas 
leis importantes. Uma delas foi a o 
“Abril Verde”, com um mês inteiramen-
te dedicado à prevenção aos acidentes 
de trabalho. Já conseguimos, com isso, 
reduzir o número de acidentados de 
trabalho em Natal. Também criei o 
projeto “Saúde Bucal do nos Bairros”. 
Levo para todas as regiões de Natal 
uma equipe odontológica para prestar 
serviços à população”

Ele cita, ainda, que conseguiu des-
tinar parte das emendas impositivas 
para o combate da pandemia da Co-

vid-19. “Destinei mais de R$ 100 mil pa-
ra a compra de cestas básicas”, ressalta.  

Álvaro Dias não está descartado para 
2022, avalia vereador Eriko Jácome
DE OLHO EM 2022 | Vereador reeleito este ano para a Câmara, além de presidente do diretório municipal emedebista, Eriko Jácome analisa que a boa avaliação popular diante da crise 
sanitária da pandemia do novo coronavírus na capital potiguar deve consolidar a possível candidatura de Álvaro Dias para enfrentar, nas urnas, a governadora Fátima Bezerra (PT) 

Vereador Eriko Jácome quer presidir a Comissão de Ética da Câmara no próximo biênio

ÁLVARO DIAS DEVE 
REFORÇA A SAÚDE, DIZ 
ÁLVARO DIAS

Para Eriko Jácome, o trabalho 
de reforço da área de saúde e de en-
frentamento da pandemia devem 
ser a prioridade do prefeito Álvaro 
Dias em 2021. “Ele se destacou 
pelo trabalho feito na saúde. Deve 
investir ainda mais na área. Quero 
ter mais participação da gestão. Já 
sugeri a aquisição de um equipa-
mento para a mamografias. A ideia 
é trazer uma ação que ocorre na 
cidade Barretos (SP), com uma car-
reta que foi transforma em clínica 
oncológica”, detalha.

 Ele analisa, ainda, que as dis-
cussões sobre o Plano Diretor de 
Natal devem ocupar as atenções 
do Legislativo e do Executivo mu-
nicipal no início de 2021. “Não 
sabemos o que de fato virá para a 
Câmara Municipal. Cada reunião 
relacionada com o assunto, muda 
alguma coisa ou acrescenta outro 
ponto. Não temos ainda o formato 
do que vamos votar. Eu concordo 
que Natal está muito engessada. 
A culpa no atraso da cidade é do 
Plano Diretor. Sou favorável à 
mudança radical, desde que se te-
nha critérios, como os respeito às 
normas, copiando normas que ge-
raram bons resultados em outros 
locais. Eu voto pelo crescimento de 
Natal”, encerra.

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), disse, nesta quarta-feira 

16, que a falta de empenho do governo 
federal em fazer andar reformas neces-
sárias à retomada dos investimentos 
no País e a falta de reorganização do 
Estado gerarão desgaste para a gestão 
de Jair Bolsonaro a partir de março a 
abril.

“A impressão que me dá é que o 
governo (Bolsonaro) não vai mais na 
linha de reorganizar a despesas públi-
cas. Pois organizar a despesa pública 
significa um desgaste de curto prazo e 

um grande benefício de médio e longo 
prazo”, disse ele.

Na avaliação de Maia, o que ele 
classifica de enfraquecimento do mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, 
reflete no atual cenário econômico. 
Aliás, ao falar de Guedes, o presidente 
da Câmara deu uma alfinetada, dizen-
do que nesses tempos de pandemia, 
enquanto as lideranças da Câmara 
mostraram liderança, a começar pela 
PEC do orçamento de guerra, o minis-
tro passou um tempo em sua cidade, 
no Rio de Janeiro. “A minha impressão 
pelos acontecimentos das últimas 

semanas, dos últimos meses é que o 
governo vem abandonado aos poucos 
principalmente as reformas que olham 
do lado das despesas, principalmente 
os gatilhos, e acho que a reforma admi-
nistrativa não terá o mesmo apoio que 
tem por parte da equipe econômica do 
resto do governo”, disse o democrata.

E continuou:“Mas eu acho que o 
enfraquecimento do Paulo (Guedes) 
nos últimos meses também atrapa-
lhou esse planejamento que tinha sido 
construído - que estava atrasado, por 
parte do governo - de forma correta 
pelo ministro da Economia”, concluiu. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou ações do presidente Jair Bolsonaro

Falta de reorganização do Estado vai 
gerar desgate do governo, diz Maia

CONSSADF
SÉRGIO LIMA
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contrato com irregularidades jo-
cosas. Este contrato é um enredo 
de humor, ao ponto de exigir que 
no ombro esquerdo dos jalecos de 
médicos, paramédicos e enfermei-
ros esteja bordada a bandeira do 
Brasil e no ombro direito bordada 
esteja a bandeira do estado da Pa-
raíba. Preciso dizer mais alguma 
coisa? A saúde do nosso estado 
está sendo toda administrada por 
organizações sociais que aparelha-
ram por muito tempo a esquerda 
no nosso Brasil. É assim que a 
banda toca com eles. O presidente 
anunciará os membros da comis-
são na próxima semana e a partir 
da volta as sessões presenciais vo-
cês assistirão a uma brincadeira de 
“control C control V”.

Agora RN - O Governo do Es-
tado tem manifestado interesse 
em comprar doses da Corona-
Vac, se antecipando ao plano de 
imunização do Governo Federal. 
O senhor acha que essa atitude é 
correta?

GC - Os governantes estão pre-
cisando fazer leitura dos resultados 
das urnas. Quando falo assim não 
deixo de incluir inclusive o gover-
nador de São Paulo que pertence 
ao meu partido. Esta é hora de va-

lorizarmos as pessoas, as famílias e 
seguirmos com as orientações da 
ciência. O Brasil é uma federação. 
Não existe brasileiros de São Pau-
lo e brasileiros do Rio Grande do 
Norte. Nós somos irmãos da mes-
ma pátria. Portanto, quem quiser 
usar deste momento para armar 
palanque receberá uma resposta 
indesejável. É assim que eu penso.

Agora RN - Como avalia o re-
sultado das eleições municipais 
de 2020? Considera que o resulta-

do pode influenciar na disputa de 
2022? De que forma?

GC - Com serenidade. A tra-
dução das urnas repercutirá nas 
próximas eleições, no entanto 2022 
com vitórias não se necessita ape-
nas desse ingrediente. A receita que 
tem se apresentado nos últimos 
pleitos nos faz entender que são 
fundamentais a humildade, trans-
parência, boa gestão e sobretudo a 
honestidade de propostas e ações. 
A hipocrisia está sendo derrotada 
pouco a pouco, mas o bom é que 
esteja. Esse somatório deixa bem 
próxima a vitória e distancia-se das 
velhas e ultrapassadas práticas.

Agora RN - O PSDB elegeu 31 
prefeitos no Rio Grande do Norte, 
o segundo melhor resultado en-
tre todos os partidos. Com isso, a 
legenda se torna peça-chave para 
2022, em sua opinião?

GC - Prudência e equilíbrio fa-
zem bem a tudo. Já vi, já coordenei 
e também participei de campa-
nhas que tinham o apoio da grande 
maioria de prefeitos e que ao final 
não lograram êxito. 31 prefeitos 
eleitos representam muito, porém 
não será tudo. Admiro e sempre 
tentei buscar coalizão de forças 
para os projetos políticos que 

O deputado estadual Gustavo 
Carvalho (PSDB) avalia o 
resultado das urnas elei-

torais de 2020 com serenidade, 
porém não será fator preponde-
rante para o pleito de 2022, quando 
estarão em jogo os cargos de pre-
sidente da república, senadores e 
governadores.

“A receita que tem se apresen-
tado nos últimos pleitos nos faz 
entender que são fundamentais 
a humildade, transparência, boa 
gestão e sobretudo a honestidade 
de propostas e ações. A hipocrisia 
está sendo derrotada pouco a pou-
co, mas o bom é que esteja. Esse 
somatório deixa bem próxima a 
vitória e distancia-se das velhas e 
ultrapassadas práticas”, observa.

Em entrevista ao jornal Agora 
RN, o parlamentar, que faz oposi-
ção ao governo estadual, analisa a 
atuação da gestão petista frente à 
pandemia como “pífia” e defende 
a abertura de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) para 
apurar irregularidades na saúde. “A 
saúde do nosso estado está sendo 
toda administrada por organiza-
ções sociais que aparelharam por 
muito tempo a esquerda no nosso 
Brasil”, denuncia. 

Ainda sobre 2022, Carvalho an-
tecipa que o PSDB apoiará como 
candidato ao Senado o atual minis-
tro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho. “Vamos fazer de 
Rogério um candidato que possa 
representar o profeta José Datrino 
que universalizou: ‘gentileza gera 
gentileza’”, afirmou. Confira sua 
entrevista:

Agora RN - Como o senhor ava-
lia o desempenho do Governo do 
Estado no enfrentamento da pan-
demia do coronavírus?

Gustavo Carvalho - Avalio 
como pífio o desempenho do go-
verno na pandemia. A governado-
ra se escondeu, aliás, como sempre 
se comporta quando os temas lhe 
são desconfortáveis. Escondeu os 
investimentos do governo federal 
que foram fundamentais para 
abrandar a pandemia na inércia do 
Estado.

Agora RN - Recentemente, o se-
nhor pediu a abertura, na Assem-
bleia Legislativa, de uma CPI para 
apurar irregularidades na saúde. 
Que indícios o senhor encontrou? 
E como está o andamento da CPI?

GC - A CPI é para apurar um 

Gustavo Carvalho: “Governantes 
precisam ler resultados das urnas”

disputei e também para os que só 
apoiei, porém a primeira força a ser 
buscada é a força do povo. Antes 
da construção do palanque, vamos 
construir as ruas.

Agora RN - O PSDB hoje é um 
partido eclético, tendo em seus 
quadros simpatizantes e oposito-
res da governadora Fátima Bezer-
ra. O senhor acha que o partido 
deve continuar com esse perfil ou 
se precisa se posicionar mais clara-
mente no cenário estadual?

GC - Não sou defensor de mu-
ros. Defendo o posicionamento 
forte de ideias. Cada político pensa 
de uma maneira diferente e acho 
que o respeito é importante em 
tudo na vida. A nossa unidade vai 
acontecer, pode ficar certo. Não só 
nas ideias, não só no partido, não 
só com partidos outros, mas sobre-
tudo com o que pensa e representa 
o povo nesse novo tempo.

Agora RN - O senhor defende 
que o PSDB tenha candidatura 
própria a governador em 2022? Se 
sim, que nomes o senhor sugeriria?

GC - O nosso PSDB tem e te-
rá com algumas novas filiações 
que faremos bons nomes para 
apresentarmos ao nosso RN. Eu 
particularmente sou um entu-
siasta desse projeto e além dos 
ingredientes que citei em resposta 
acima, esse perfil na minha mo-
desta opinião tem que defender 
políticas públicas que sejam de 
modernização do estado, dimi-
nuição do seu tamanho, privatiza-
ções, extinção de órgãos, fusão de 
secretarias, convencimento dos 
poderes sobre a necessidade de 
uma gestão parceira preservando a 
independência e ao mesmo tempo 
com gestos de que o nosso estado é 
um só e que não podemos habitar 
ilhas. Quando falo isto, incluo o le-
gislativo, poder que hoje faço parte.

Agora RN - Recentemente, o 
jornalista Cassiano Arruda citou 
seu nome como possível candidato 
a senador nas próximas eleições. O 
senhor cogita a possibilidade?

GC - Nosso grupo tem um 
candidato a senador. Chama-se 
Rogério Marinho. Nós vamos ten-
tar construir este projeto juntos. 
Ser lembrado pelo jornalista Cas-
siano Arruda é gratificante demais 
para qualquer político da terrinha. 
Rogério merece do povo do nosso 
estado o reconhecimento da sua 
competência, inteligência e das su-
as atitudes e ações em busca de um 
diferente Rio Grande do Norte e 
de um novo Brasil. Vamos fazer de 
Rogério um candidato que possa 
representar o profeta José Datrino 
que universalizou: “gentileza gera 
gentileza”.

ENTREVISTA | Deputado estadual pelo Solidariedade 
fala sobre a forma como as gestões municipal e 
estadual enfrentam a pandemia e não poupa críticas 
ao prefeito de Natal: “Brinca com a vida das pessoas”

JOÃO GILBERTO/ASSESSORIA

Avalio como pífio o 
desempenho do governo na 
pandemia. A governadora 
se escondeu, aliás, como 
sempre se comporta 
quando os temas lhe são 
desconfortáveis”

“
GUSTAVO CARVALHO
DEPUTADO ESTADUAL (PSDB)
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NÃO FOI RECADO, É CORPORATIVISMO
A rejeição pelo Senado do 

embaixador Fabio Marzano para 
assumir a missão do Brasil na ONU, 
em Genebra, foi uma reação solidária 
dos senadores a Kátia Abreu (PSD-TO), 
cuja pergunta amalucada provocou no 
diplomata reação de ironia, disparando 
o gatilho do corporativismo. 

FALTARAM PLATITUDES
Experiente diplomata explicou 

à coluna que diplomatas dever 
afirmar apenas “platitudes”, durante 
as sabatinas. Fabio Marzano deveria 
seguir os manuais de diplomacia e 
dar uma resposta qualquer, dizer 
platitudes.

NOVO NOME NO SENADO
O senador Rodrigo Pacheco 

(DEM-MG), de primeiro mandato, é o 
novo nome que surge para disputar a 
presidência do Senado. A candidatura 
nasceria com apoio do ainda 
presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP).

DEMAGOGIA IN NATURA
“O grau de crueldade dessas 

demissões é que ocorrem no meio da 
pandemia, quando os trabalhadores 

têm menos expectativas.” A frase, 
há algumas semanas, é do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), aquele 
que demitiu chefes de família para 
acomodar apaniguados.

MANGAS ARREGAÇADAS
O prefeito eleito de Maceió, JHC 

(PSB), anunciou que obteve R$ 500 mil 
para compra de mobiliário para escolas 
infantis. Segundo ele, é simples: “com 
trabalho sério, independente e técnico, 
os resultados chegam”.

RECUPERAÇÃO CONTINUA
A resiliência e empreendedorismo 

brasileiros têm dado show na 
recuperação da economia. Segundo 
o último boletim Focus, do Banco 
Central, o mercado prevê queda no 
PIB de -4,41% em 2020. Em junho, a 
previsão era de -6,54%.

CRISE PARA TRÁS
A Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) revelou dados 
animadores para a economia em 
2021. A previsão é de alta de 4% 
no geral. O PIB da indústria deve 
crescer 4,4% e recuperar as perdas 
da pandemia.

A falta de escrúpulos atinge níveis inacreditáveis do Amazonas. 
Nesta quarta (16), horas depois de seu pai Josué Cláudio de Souza Filho 
antecipar a aposentadoria como conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado, o deputado Josué Cláudio de Souza Neto, presidente da 
Assembleia Legislativa, convocou reunião de urgência e se fez escolher 
sucessor da vaga vitalícia, na mais desavergonhada operação oportunista 
“de pai para filho” de que se tem notícia na política brasileira.

ÓLEO DE PEROBA
Estarreceu os meios políticos 

e jurídicos do Amazonas o 
deputado Josué Neto comandar 
todo o processo que o fez herdeiro 
de um cargo público.

TOMA LÁ, DÁ CÁ
O relator da armação da 

“capitania hereditária” foi o 

deputado Roberto Cidade, que 
o novo conselheiro Josué Neto 
elegeu presidente da Aleam.

AUSÊNCIA DEU CORAGEM
Mais uma vez, a jogada dos 

deputados ocorreu na ausência 
do governador, Wilson Lima, 
em Brasília para o evento sobre 
vacinação.

O ativismo doentio de representantes de ONGs e entidades sindicais 
ameaça aprovar resolução, no Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda) que, na prática, coloca sob grave 

risco internos do sistema socioeducativo. A proposta autoriza visitas íntimas 
a assegura aos criminosos de menor idade relacionar com outros internos, 
a partir dos 12 e até os 21 anos. A certeza é que isso deverá “normalizar” o 
estupro de internos fisicamente mais frágeis, no sistema. Monitores advertem 
que o Conanda pode favorecer que um menor de 12 anos seja coagido a 
ter relações com alguém mais velho e mais forte. “No caso de formação 
de casais entre as adolescentes”, diz a proposta, “dever-se-á permitir que 
permaneçam no mesmo alojamento”. A proposta criminosa ignora a lei e o 
próprio Estatuto da Criança, que consideram “estupro de vulnerável” relações 
com menores de 14 anos.  A ministra Damares Alves (Mulher e Direitos 
Humanos) está indignada com tudo isso: “A lógica é simples: quer transar, 
não cometa crimes”.

O preço da gasolina apresentou 
aumento de 17% do mês de 
maio até o fechamento da 

primeira quinzena de dezembro, de 
acordo com o Índice de Preços Ticket 
Log (IPTL). Segundo a empresa, o 
combustível deve fechar o ano de 2020 
em patamares próximos ao período 
pré-pandemia.

Segundo o levantamento, a gasoli-
na, que foi registrada na média de R$ 
4,684 o litro nos primeiros quinze dias 
do mês, já está maior do que o valor 
encontrado nas bombas no mês de 
março, quando apresentou a média 
de R$ 4,628.

Ainda de acordo com a Ticket Log, 
a gasolina está 1,4% mais cara do que 
a registrada no fechamento do mês de 
novembro, mas segue compensando 
mais na relação 70/30 do que o etanol 
em 23 Estados. O litro do etanol só 
vale mais a pena do que a gasolina em 
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e 

São Paulo.No comparativo entre regi-
ões, a gasolina mais cara foi encontra-
da no Centro-Oeste, comercializada a 
R$ 4,764 o litro. O Sul registrou o valor 
mais barato, com o combustível ven-
dido na média de R$ 4,470 nas bom-
bas. “Dentro do território brasileiro, a 
gasolina chegou a variar quase 7% nos 

primeiros quinze dias de dezembro e 
a tendência é de aumento nessa dife-
rença até o final deste ano”, conclui 
Douglas Pina, da Ticket Log. O IPTL é 
um índice de preços de combustíveis 
levantado com base nos abasteci-
mentos realizados nos 18 mil postos 
credenciados da Ticket Log.

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

Gasolina está 1,4% mais cara do que a registrada no fechamento do mês de novembro

Preço da gasolina aumenta 17% 
desde maio, aponta pesquisa

COMBUSTÍVEIS

DIVULGAÇÃO

MERCADO | Com 536 vagas de estacionamento, o Maxxi Atacado já começa com 8.200 itens de prateleira e 
24 áreas de checkouts para facilitar o trânsito de clientes e agilizar o serviço dos operadores de caixa

Depois de meses de uma refor-
ma alucinante onde antes era 
o Hiper Bom Preço da Aveni-

da Prudente de Moraes, o Grupo BIG 
inaugura nesta quinta-feira 17, às 8h 
da manhã, a primeira loja do Maxxi 
Atacado em Natal.

Com 536 vagas de estacionamen-
to, o Maxxi Atacado já começa com 
8.200 itens de prateleira e 24 áreas de 
checkouts para facilitar o trânsito de 
clientes na saída da loja e aperfeiçoar 
o trabalho dos operadores de caixa.

Para a inauguração a loja na capi-
tal potiguar foi preparada para aten-
der os novos padrões de segurança  e 
prevenção biossanitárias de combate  
à propagação do novo coronavírus. 

Entre as medidas as de praxe, co-
mo o controle do número de clientes 
na loja, a instalação de placas de acrí-
lico nos caixas, o reforço na higieni-
zação dos carrinhos e o uso de luvas e 
máscaras por parte dos funcionários.

Com uma área de vendas de mais 
de cinco mil metros quadrados, o 
novo Maxxi Atacado emprega apro-
ximadamente 200 pessoas, entre pos-
tos diretos e indiretos.

A iniciativa é parte do projeto que 
a prevê a mudança de posicionamen-
to da marca Maxxi Atacado, com a 
transformação do layout das unida-
des em todo o Brasil.

A bandeira, considerada uma 
unidade estratégica de negócios para 
o Grupo BIG, tem foco em consu-
midores e comerciantes de todos os 
tamanhos e segmentos.

“O formato atacarejo ganhou 
bastante força nos últimos tempos e 
acreditamos haver um potencial de 
crescimento ao reposicionar a mar-
ca com diferencial em sortimento, 
preço, atendimento, autosserviço e 
experiência de compra, focando em 
todos os públicos, desde pequenos a 
grandes comerciais e consumidores 
finais”, explica Beto Alves, diretor-
-executivo de Atacado do Grupo BIG.

O horário de funcionamento 
também é o normal: de segunda a 
sábado, das 7h às 22h, e das 8h às 18h 
aos domingos.

O Maxxi Atacado pertence ao 
Grupo BIG, com 46 lojas de ataca-
do de autosserviço em 11 estados, 
atendendo desde pequenos e médios 

comerciantes até grandes consumi-
dores e profissionais liberais.

Presente no país desde 1995, o 
Grupo BIG, ex-Walmart Brasil, opera 
hoje com 389 unidades e mais de 50 
mil funcionários em 18 estados brasi-
leiros, além do Distrito Federal.

Ao todo, são sete bandeiras entre 
hipermercados (BIG e BIG Bompre-
ço), supermercados (Super Bompre-
ço e Nacional), atacado (Maxxi Ata-
cado), clube de compras (Sam’s Club) 
e lojas de vizinhança (TodoDia), além 
de postos de combustíveis.

Em julho de 2018, a Advent In-
ternational anunciou a aquisição de 
80% da operação Walmart Brasil. O 
Walmart Inc. mantém uma partici-
pação de 20% na empresa.

Novo Maxxi Atacado emprega aproximadamente 200 pessoas, entre postos diretos e indiretos

Rede Maxxi Atacado inaugura 
primeira loja em Natal nesta quinta
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

ICAL INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA, 17.157.264/0001-56, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Prévia - LP com 
prazo de validade até 07/12/2022 em favor do empreendimento, pesquisa mineral de calcário para uso na 
construção civil, localizada em Chapada do Apodi, Zona Rural, munícipio de Governador Dix-Sept 
Rosado, estado do Rio Grande do Norte, na área da poligonal do Processo ANM nº 848.734/2010. 

 
Vinícius Alves Vieira de Souza 

Consultor Técnico 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
 

JANETE APARECIDA DE ALCANTARA, CPF: 167.572.638-82, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para o 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, localizado na Rua da Arara, s/n – Pipa – Tibau do Sul/RN. 

 
JANETE APARECIDA DE ALCANTARA  

Proprietária 

 
 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

Luiz Carlos Ferreira Amorim CPF 050.295.158-36 torna público que recebeu do Instituto de Defesa do Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA a Licença Prévia (LP), para Pesquisa Mineral de Feldspato e Água 
Marinha, numa área de 29,16 ha, localizada na Fazenda Talhado, zona rural, Município de Tenente 
Ananias/RN. 

Luiz Carlos Ferreira Amorim 
Empreendedor 

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

A. L. PARENTE E SILVA LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 27.945.495/0001-88 torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO 
DA LICENÇA SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 12/11/2025 em favor do empreendimento com a 
atividade de TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, Localizado na RN 118 ZONA RURAL CEP: 
59.327-000 no município de SÃO FERNANDO/RN. 

 
ANDRE LUIZ PARENTE E SILVA   

TITULAR 

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Ltda.,CNPJ n° 01.387.400/0002-45, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Instalação para a Base de armazenamento e de distribuição de derivados líquidos de 
petróleo, biodiesel e álcool, localizada na Rod RN 221, S/N, KM 7, Zona Rural, Cep: 59.598-000 no 
município de Guamaré/RN. 

 
Antero Miranda 
Gerente de Obra 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

VENTOS DE SÃO FERNANDO II ENERGIA S/A, 32.132.033/0001-81 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, 
com prazo de validade até 10/12/2026, em favor do empreendimento Parque Eólico São Fernando II, 
localizado na RN 129, KM 9,5, Fazenda São Fernando, zona rural do município de São Bento do 
Norte/RN. 

Herbert Laier 
Representante Legal 

 
 

 

SURPRESA | Sem saber que estava grávida, Lidiane Cardoso deu à luz no banheiro do restaurante onde 
trabalha na última terça-feira 15. Doações podem ser feitas para a nova mamãe e a filha, Yasmin Vitória  

Um sentimento inexplicável to-
mou conta de Lidiane Cardoso na 
última terça-feira 15. Isso porque a 
auxiliar de cozinha de 38 anos entrou 
em trabalho de parto sem ao menos 
saber que estava grávida. O caso ines-
perado aconteceu no banheiro do 
restaurante Doce Sabor, em Natal, e 
comoveu as pessoas que estavam no 
estabelecimento.    

Foi com a ajuda da empresária 
Lúcia Cortez que o bebê nasceu sau-
dável. É a segunda filha de Lidiane e 
recebeu o nome de Yasmin Vitória. 
“Quando eu vi que estava saindo 
muito sangue, pensei ser um aborto 
involuntário. Nisso comecei a me pre-
parar psicologicamente, porque eu 
morro de medo de sangue. Quando 
eu vi a cabecinha da criança saindo, 
pedi a Nossa Senhora que me ajudas-
se. Quando ela começou a chorar e eu 
vi que estava viva, rapidamente enro-
lei ela na toalha e coloquei nos braços 
da mãe. Nós três choramos juntas, 
foi uma emoção surreal. De tantas 
coisas difíceis que estamos vivendo, 
esse nascimento foi um presente para 
nós”, contou Lúcia, ainda emociona-
da, em entrevista ao Agora RN.   

Lucielma Clemente, irmã de 
Lidiane, contou que a nova mamãe 
não apresentou sinais que poderiam 
indicar gravidez. Segundo ela, que 
também trabalha no local, Lidiane 
tomava pílulas anticoncepcionais. 
“Ela não sabia de jeito nenhum, disse 
que estava tomando as pílulas regu-
larmente e que a menstruação estava 
vindo”, narrou Lucielma. “Os médicos 
ficaram todos admirados porque não 
teve o pré-natal e a criança nasceu 
linda, super saudável”, continuou. 
Ainda de acordo com Lucielma, a 
mãe e a criança estão na Maternida-
de Leide Morais, na Zona Norte de 
Natal, ambas com quadro de saúde 
estável.    

Os estabelecimentos próximos ao 
restaurante Dom Sabor rapidamente 
se mobilizaram para receber doações 
para a família. “Já estão chegando 
pessoas trazendo algumas coisas, te-
mos doações combinadas para bus-
car, vieram deixar aqui berço e rou-
pinhas. As pessoas estão ajudando”, 

Lidiane Cardoso entrou em trabalho de parto no banheiro de um restaurante nesta terça-feira 15. Nova mamãe e bebê passam bem

Lúcia ajudou a fazer o parto no restaurante

Parto inesperado em restaurante de 
Natal mobiliza doações; “Emoção”

O Instituto Técnico-Científico 
de Perícia (Itep) confirmou, nesta 
quarta-feira 16, à família de Andreza 
Alves que o corpo encontrado no 
município de Tibau do Sul, no litoral 
Sul potiguar, pertence a jovem de 16 
anos, que estava desaparecida desde 
o dia 21 de novembro. 

A informação foi confirmada pe-
lo Itep após o resultado do exame de 
DNA atestar que o sangue do corpo 
encontrado é compatível com os dos 
pais de Andreza, que tiveram o ma-
terial genético coletados na última 
semana. Segundo a irmã da vítima, 
Carla Marinho, o enterro deve acon-
tecer nesta quinta-feira 17. “Vamos 
chegar em Natal às 9h desta quinta. 
Não temos condições de arcar com 
algumas despesas, e, por isso, conta-
mos com a Prefeitura de Tibau do Sul 
para doar o caixão e fazer o transla-
do”, comentou. 

Andreza deixa uma filha de 1 ano 
e 7 meses, vários amigos e familiares. 
“A nossa alegria não vai ser a mesma. 
Esse vazio nunca vai ser preenchido, 
mas, pelo menos, sabemos que é 
ela”, desabafou Carla, revelando que 
a criança ficará sob a guarda da avó 
materna, além dos cuidados dos de-

mais integrantes da família.
Segundo Carla, Andreza havia 

começado a trabalhar em uma la-
vanderia em Pipa há pouco tempo. 
No sábado, dia 21 de novembro, ela 
saiu do estabelecimento às 17h, 
pegou um micro-ônibus e foi até 
Cabeceiras, distrito onde mora. Lá, 
passou na casa de uma colega para 
buscar um documento. Em segui-
da, por volta das 18h, saiu cami-
nhando em direção à própria casa, 
mas desapareceu no percurso de 
cerca de 15 minutos. 

O Boletim de Ocorrência foi re-
gistrado na delegacia do município 
logo em seguida. Já o corpo foi encon-
trado no último dia 29 em uma área 
de mata, em avançado estado de de-
composição. No local, foram achados 
pertences da vítima, de acordo com a 
irmã de Andreza. 

As investigações estão sendo fei-
tas pela Polícia Civil de Tibau do Sul. 
As pessoas que tiveram contato com 
Andreza no dia do desaparecimento 
foram ouvidas, além do companheiro 
da adolescente. A polícia afirmou que 
verificou os locais por onde Andreza 
passou e recolheu imagens de câme-
ras de segurança para o inquérito. 

Andreza desapareceu no dia 21 de novembro. Corpo foi encontrado em área de mata 

Exame de DNA confirma que 
corpo é de Andreza Alves 

TIBAU DO SUL 

CEDIDA

CEDIDA

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

relatou Paulo Cortez, proprietário do 
restaurante. As doações podem ser 
feitas no próprio restaurante, que fica 
na rua Apodi, e nos estabelecimen-
tos próximos: Restaurante da Lúcia, 
Esmalteria Duas Marias e Oldkull 
Barbearia. Ou ainda via transferên-
cia bancária para o Banco do Brasil, 
agência 2623-9, conta 46959-9, CPF: 

055.033.984-16, Rose Kelly Santos 
Cardoso Lima. Mais informações po-
dem ser solicitadas pelo telefone: (84) 
99118-6675 (Lúcia).  

OBSTETRA EXPLICA  
Lidiane Cardoso teve um quadro 

conhecido como “negação da gravi-
dez”, que ocorre quando a mãe não 
toma conhecimento da gestação em 
que se encontra. Segundo a médi-
ca obstetra e ginecologista Patrícia 
Costa Fonseca, o quadro pode ser 
apresentado em qualquer mulher. 
“Mesmo que não tenham um quadro 
psicótico, as mulheres podem desen-
volver isso. Possivelmente é resultado 
de algum trauma passado que preci-
sa ser analisado e tratado”, apontou. 
Quando questionada sobre a conti-
nuação da menstruação, a médica 
explicou que esse sangramento não 
é como uma menstruação regular. “A 
mulher acha que é menstruação por-
que está habituada com aquilo, mas 
o que ocorre na verdade são sangra-
mentos irregulares, geralmente cau-
sados por uma falha na implantação 
da placenta”, pontuou Patrícia. 
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BRUNO VITAL 

O Rio Grande do Norte registrou 
uma média de 19 acidentes 
envolvendo motocicletas por 

dia nos 11 primeiros meses de 2020. 
Os dados são de um levantamento 
feito pelo Hospital Walfredo Gurgel, 
maior unidade pública do estado pa-
ra tratamento de traumas e cirurgias 
gerais. Ao todo, de janeiro a novembro, 
foram 6.297 atendimentos de pessoas 
que deram entrada no hospital com 
alguma lesão decorrente de acidente 
com moto.

O mês com maior número de aci-
dentes foi janeiro, com 719 registros. 
Já o menor foi maio, com 373. As prin-
cipais causas de acidentes registradas 
pelo setor de estatísticas do Walfredo 
Gurgel foram: queda de moto (3.281) e 
colisão entre moto e carro (1.202).

O hospital também atendeu víti-
mas de acidentes envolvendo motoci-
cleta e outros veículos de quatro rodas: 
ônibus (36), caminhão (2), carreta (1), 
trator (2). Além disso, 270 pessoas 
foram vítimas de atropelamentos de 
motos.

“A principal causa destes acidentes 
é a imprudência, é o motociclista que 
às vezes passa muito perto dos veícu-
los maiores ou que transita entre esses 
veículos. Embora isso não seja infração 
de trânsito, vai de encontro às regras 
de direção defensiva. Se os condutores 
de duas rodas tivessem uma atenção 
maior, esse número poderia ser redu-
zido. Claro que temos também a res-
ponsabilização dos veículos maiores, 
que devem zelar pela segurança dos 
menores. Por isso, é necessário uma 
maior prudência de todos”, destacou 
Raiane Brito, agente da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF).

INFRAÇÕES
Para tentar diminuir os índices de 

acidentes com veículos de duas rodas, 
a PRF montou o Grupo Regional de 
Motociclistas (GRM), que atua dire-
tamente na fiscalização deste tipo de 
veículo. A polícia também mantém 
um grupo de educação no trânsito, 
que desenvolve ações preventivas com 
dicas e palestras sobre pilotagem.

Ainda segundo a PRF, as infrações 

mais comuns no Rio Grande do Norte 
são: ultrapassagem irregular, falta do 
uso de capacete e condução sem Car-
teira Nacional de Habilitação (CNH). 
De acordo com Raiane Brito, durante 
as fiscalizações da PRF, os principais 
causadores de acidentes envolvem 
três situações diferentes:veículo que 
ingressa na via saindo de outra via se-
cundária e atinge motocicleta; veículo 
em sentido oposto que cruza a frente 
da moto; e moto que bate atrás de ou-
tro veículo por não manter distância 
mínima.

AGENTE DA STTU SEM CAPACETE 
Nesta semana, um motorista fla-

grou uma situação de infração no trân-
sito envolvendo uma agente da Secre-
taria de Mobilidade Urbana de Natal 
(STTU). A agente estava sem capacete 
e foi filmada na garupa de uma moto-
cicleta. O vídeo acabou viralizando e a 
pasta se pronunciou sobre o assunto 
por meio de nota. 

“A STTU informa que vai buscar 
identificar a agente de Mobilidade 
Urbana e instaurar uma sindicância 
para apurar o fato. Cabe ressaltar que 
a STTU combate esse tipo de prática 
através da educação e fiscalização de 
trânsito, não sendo admissível tal ati-
tude por parte de um servidor deste 
Órgão – ainda mais fardado – o qual 
deve agir estritamente dentro das re-
gras por ser um exemplo para socieda-
de”, diz a nota.

RN registra 19 acidentes envolvendo 
motocicletas por dia em 2020
PERIGO | Até agora, foram 6.297 atendimentos de pessoas que deram entrada no Hospital Walfredo Gurgel com alguma lesão decorrente de acidente com moto. Recentemente, uma 
agente da STTU foi flagrada na garupa de uma motocicleta sem capacete, o que caracteriza infração; pasta informou ao Agora RN que vai instalar sindicância para apurar o fato 

Infrações mais comuns são: ultrapassagem irregular, falta de uso de capacete e condução sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Foram 6.297 atendimentos de pessoas que deram entrada no Walfredo Gurgel com alguma lesão decorrente de acidente com moto

A principal causa destes 
acidentes é a imprudência, 
é o motociclista que passa 
muito perto dos veículos 
maiores. É necessário uma 
maior prudência de todos”

“
RAIANE BRITO
AGENTE DA PRF

19 719 270
é a média diária de acidentes 

envolvendo moto no RN em 2020
é o número de acidentes com 

moto registrado em janeiro
é o número de pessoas 

atropeladas por motocicletas



equipamentos de proteção individual 
e estamos capacitando os vacinadores. 
“Mas, a vacina precisa chegar, por isso 
é fundamental o calendário. Temos 
uma administração comprometida em 
prestar a melhor assistência e salvar 
vidas”, declarou Fátima Bezerra.

 COMPRAS DE SERINGAS
O Ministério da Saúde abriu licita-

ção para “possível e futura aquisição” 
de 331 milhões de seringas e agulhas. 
Apesar de não estar detalhado no 
edital publicado no Diário Oficial da 
União, os insumos devem ser usados 
no Programa Nacional de Imunização 
(PNI) contra a covid-19.

A abertura das propostas deve 
acontecer no dia 29 de dezembro. A li-
citação prevê a compra de quatro tipos 
de seringas e agulhas. As vacinas mais 
avançadas até o momento preveem a 
necessidade de aplicação de duas doses.

9CIDADES|  QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O Rio Grande do Norte terá 603 
mil pessoas imunizadas nas du-
as primeiras etapas de vacina-

ção contra a Covid-19. O Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI), com quatro 
fases de aplicação ao todo, foi definida 
nesta quarta-feira 16 pelo Ministério da 
Saúde. Apesar de o plano ter sido divul-
gado oficialmente, o governo federal 
ainda não fixou as datas das primeiras 
aplicações. A estimativa é de que os 
primeiros públicos-alvo comecem a 
receber a vacina de proteção contra o 
novo coronavírus a partir de fevereiro.

Nesta quarta 16, ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, explicou que os 
dois laboratórios nacionais que parti-
cipam do desenvolvimento de vacinas, 
Fiocruz e o Instituto Butantã, devem 
apresentar ainda em dezembro os 
dados finais de pesquisa de seus imu-
nizantes e pedir o registro do produto 
na Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa).

“Se conseguir manter o planejado 
do Butantã e Fiocruz, de apresentar 
fase 3 dos estudos, e toda a documen-
tação de fase 1 e 2, ainda em dezembro 
à Anvisa, aí teremos janeiro para a 
análise da Anvisa e possivelmente em 
meados de fevereiro para frente este-
jamos com essas vacinas recebidas e 
registradas para iniciar o plano”, disse 
Pazuello.

A Fiocruz deve produzir no Brasil a 
vacina desenvolvida pela Universidade 
de Oxford e o laboratório AstraZeneca. 
Mas os pesquisadores responsáveis já 
reconheceram erros nos testes iniciais 
e a necessidade de ampliar ensaios clí-
nicos para medir a eficácia, o que deve 
atrasar o registro.

Já o Butantã trabalha para o regis-
tro da Coronavac, vacina desenvolvida 
pela farmacêutica chinesa Sinovac, 
ainda neste mês. O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), afirma que 
os dados finais sobre esta vacina serão 
entregues em 23 de dezembro à Anvisa.

O plano mantém quatro fases de 
vacinação de grupos prioritários. Ao 
todo, 108 milhões de pessoas serão 
imunizadas neste processo. Para a pri-
meira etapa, a ideia é usar doses da va-
cina de Oxford/AstraZeneca, que será 
fabricada pela Fiocruz, além de aplicar 
a vacina da Pfizer em profissionais de 
saúde de capitais e regiões metropo-
litanas que atuaram na pandemia. A 
ideia é receber 2 milhões de doses da 
Pfizer no primeiro trimestre de 2021.

Na 1ª fase, serão imunizados tra-
balhadores da saúde, população idosa 
com mais de 75 anos, pessoas com 60 
anos ou mais que vivem em asilos ou 
instituições psiquiátricas e população 
indígena.

Nesta primeira fase, serão imuni-
zadas 29 milhões de pessoas em todo 
o Brasil.

No Rio Grande do Norte, segundo 

estimativas do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE), serão 
vacinados 523 mil idosos. Além disso, 
outros 80 mil profissionais da saúde, de 
acordo com a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap), também serão 
imunizados.

Na 2ª fase do plano, entram pesso-
as de 60 a 74 anos. A 3ª prioriza pessoas 
com comorbidades que apresentam 
maior chance para agravamento da 
doença, como as que têm doenças re-
nais crônicas e cardiovasculares. Para 
esta etapa, serão 44 milhões de brasi-
leiros. No âmbito potiguar, são mais de 
300 mil pessoas.

Segundo a pasta, a 4ª fase deve 
abranger professores, forças de segu-
rança e salvamento, funcionários do 
sistema prisional e detentos. O Minis-
tério da Saúde não informou quando 
o restante da população será vacinado.

Em evento no Palácio do Planalto 
para anunciar o plano de vacinação, o 
presidente Jair Bolsonaro adotou um 
tom de conciliação em seu discurso. 
“Se algum de nós extrapolou, ou exa-
gerou, foi no afã de buscar solução”, 
afirmou o presidente.

FÁTIMA COBRA CALENDÁRIO 
DE VACINAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra 
considerou muito importante o fato do 
Governo Federal ter assumido, nesta 
quarta-feira 16, em solenidade no Palá-
cio do Planalto, o papel de coordenar o 
Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacina Contra o Covid-19. “Neste 
momento, quando temos crescimen-
to da pandemia em todo o país, se faz 
necessário celeridade na execução do 
Plano Nacional de Imunização. Toda a 
luta que vínhamos fazendo para que o 
Governo Federal assumisse a coorde-
nação plena do Plano teve eco e hoje o 
Planalto assume formalmente perante 
o país que vai coordenar a imunização, 
em parceria com estados e municí-
pios”.

Fátima Bezerra também conside-
rou positivo o fato da administração 
federal anunciar que vai adquirir todas 
as vacinas que tenham o respaldo téc-
nico e científico da Anvisa e a edição de 
uma Medida Provisória para garantir 
recursos à logística de distribuição e 
armazenamento das vacinas.

A governadora, entretanto, re-
gistrou a ausência de um calendário 
com o cronograma para a vacinação. 
“Faltou algo muito importante, o ca-
lendário, as datas. Repito, precisamos 
ter celeridade para o início do processo 
de vacinação no Brasil”, cobrou para 
registrar em seguida que o estado do 
Rio Grande do Norte. 

Segundo ela, o governo estadual 
vai instalar centrais de distribuição 
em todas as regionais de saúde. Para 
isso, serão distribuídas câmaras frias, 

Covid-19: 603 mil potiguares serão 
vacinados nas duas primeiras fases 
CAMPANHA | Plano Nacional de Imunização (PNI) foi definido nesta quarta-feira 16 pelo Ministério da Saúde. Governadora do RN, Fátima Bezerra esteve em Brasília e cobrou um 
calendário para o início da campanha. Ainda não há datas fixadas, mas a estimativa é de que a vacinação comece em meados de fevereiro do próximo ano, segundo Pazuello

Ministério da Saúde abriu licitação para “possível e futura” aquisição de seringas e agulhas
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DENATRAN   

CONQUISTA | Atualmente, 650 mil potiguares estão registrados no CadÚnico e poderão se inscrever no 
programa, que vai oferecer CNH gratuitamente. Detran deve publicar portaria com detalhes nesta semana

Uma conquista importante pa-
ra a população do Rio Grande 
do Norte acaba de ser concre-

tizada. O Governo do Estado regula-
mentou o programa CNH Popular, 
que permite gratuidade na obtenção 
da primeira Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) para pessoas com-
provadamente de baixa renda. A lei 
prevê isenção para os cidadãos inscri-
tos no Bolsa Família, além de outros 
programas assistenciais. Segundo os 
dados da Secretaria Estadual do Tra-
balho, da Habitação e da Assistência 
Social (Sethas), estão devidamente 
registrados no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Fede-
ral, o CadÚnico, 650 mil potiguares – 
que poderão usufruir do serviço. 

O número de carteiras que serão 
disponibilizadas ainda será definido 
pelo Departamento de Trânsito do 
RN (Detran), que deve existir con-
forme o orçamento anual do órgão. 
Esse orçamento é aberto em meados 
de fevereiro, quando será estipulado 
um valor para esse benefício. “Temos 
uma previsão, para que no exercício 
de 2021, a gente aplique um recurso 
de aproximadamente R$ 600 mil”, 
afirmou Jonielson Pereira de Oliveira, 
diretor do Detran. Segundo ele, vai 
existir uma limitação no número de 
carteiras por ano a serem emitidas 
junto ao projeto. O órgão deve publi-
car uma portaria ainda nesta semana 
para informar mais detalhes sobre o 
assunto, como o período de inscri-
ções e demais prazos.   

“O programa é oriundo de uma 
Lei Complementar de 2011, mas só 
agora, depois de nove anos, é que esta 
lei está sendo sancionada. A carteira 
de habilitação grátis, para aquelas 
pessoas que precisam, as pessoas 
mais carentes, agora é uma realidade. 
Importante destacar que isso vai pos-
sibilitar que essas pessoas, ao adquiri-
rem a CNH grátis possam se legalizar, 
bem como destacar que essa CNH 
passa a ser um grande instrumento 
de trabalho”, afirmou a governadora 
do RN Fátima Bezerra (PT).   

A lei, com o decreto, prevê a 

isenção das taxas necessárias para a 
confecção da primeira CNH, exceto 
exames toxicológicos. Pelo disposi-
tivo legal, o Estado, por intermédio 
do Detran, arcará também com as 
despesas referentes aos cursos teóri-
co e prático de direção veicular, mi-
nistrados pelos Centros de Formação 
de Condutores (CFC’s) ou pela Escola 
Pública de Trânsito (EPTRAN). Será 
criado um sistema, onde os benefici-
ários poderão fazer um requerimento 
para ser processada a matrícula e o 
encaminhamento para os devidos 
testes. 

De acordo com o decreto, a maio-
ria das carteiras será para as catego-
rias “A” e “B”. Juntas, elas somam 85% 
do foco do programa. Os 15% restan-
tes serão divididos entre as catego-
rias “C”, “D” e “E”. Todo o processo 
de habilitação deverá ser concluído 
pelo candidato no prazo máximo de 
12 meses, sob pena de eliminação 
do programa. Aliás, o candidato que 
for eliminado, abandonar, desistir ou 
não concluir todas as etapas do CNH 
Popular ficará impedido de participar 
novamente pelo prazo de 2 anos, con-

tados da data de encerramento da 
última etapa que tenha participado. 
Não poderá se beneficiar da gratui-
dade instituída pela lei quem tenha 
cometido infração penal na direção 
de veículo automotor, com condena-
ção em sentença penal transitada em 
julgado. 

Governo do Estado regulamentou o programa CNH Popular, que permite gratuidade na obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação 

650 mil potiguares podem ser 
beneficiados pelo “CNH Popular” 

ALEX REGIS

Fátima Bezerra durante a assinatura da lei 

TAXAS ISENTAS:

Exame de aptidão física e mental; 
Reteste de exame de aptidão física 
e mental; 
Exame de avaliação psicológica; 
Reteste de exame de avaliação 
psicológica;  
Uma junta médica;  
Exame teórico;  
Reteste de exame teórico;  
Licença de aprendizagem de 
direção veicular; 
Exame prático de direção veicular;  
Reteste de exame prático veicular;  
Custo de confecção e postagem 
da primeira CNH ou, em caso de 
mudança para a categoria “C”, “D” 
ou “E”, da nova CNH;  
Exame de atualização para 
renovação da CNH, em caso de 
mudança para a categoria “C”, “D” 
ou “E”. 

REQUISITOS DOS CANDIDATOS: 

Ser maior de 18 anos e penalmente 
imputável; 
Saber ler e escrever;
Comprovar domicílio no RN, nos 
últimos 12 meses anteriores ao 
requerimento do benefício; 
Não estar judicialmente impedido 
de possuir CNH;  
Não estar com CNH suspensa 
ou cassada, administrativa ou 
judicialmente;
Não ter cometido infração penal na 
direção de veículo automotor, com 
condenação em sentença penal 
transitada em julgado;  
Não ter cometido infração de 
trânsito de natureza grave ou 
gravíssima, ou ser reincidente em 
infração de natureza leve ou média, 
nos últimos 12 meses.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário.  
Solicitante: o Sr. PHILIPPE LUCIEN PALÁCIO, francês, divorciado, empresário, portador do RNE G208752-U, 
CPF/MF sob o n° 705.737.771-10, residente e domiciliado no Acesso a Rua da Albacora, s/n, casa café blue, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661- B, CEP 59.179-000.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178- 000, com 300,53m² (trezentos metros e cinquenta e três decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.012.03.1095.0005.4, e sequencial número 
1.007552.6, CEP: 59.178-000. Limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 18,36m, com a empresa Brasil Invest 
Ltda;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 16,50m, com a Travessa da Albacora;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 18,19m, 
com a empresa Casa Chic Ltda;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 15,78m, com a Sra. Debia Barbosa Silveira. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 133.333,33. O requerente alega o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.  
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam Casa Chic Ltda, a Sra. Debia Barbosa Silva, Brasil 
Invest Ltda, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente 
edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a 
identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais 
acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e 
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 17.12.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CASA DO BEM  -  CNPJ (MF) 07.535.041/0001-21 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
     A Presidente da CASA DO BEM, em atenção aos artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22, e seguintes do novo Estatuto, 
convoca os associados em pleno gozo de seus direitos, para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de 
dezembro de 2020, em sua sede social, situada na Rua Papa João XXIII, 1719, bairro de Mãe Luiza, nesta capital, às 
10:00 (dez) horas, em primeira convocação, com a presença de  50% (cinquenta por cento) e mais um dos sócios em 
pleno gozo de seus direitos estatutários e com direito a voto ou às 11:00 (onze) horas, em segunda convocação, com 
qualquer número de sócios, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a)   aprovar ou rejeitar o relatório de atividades e as contas da Diretoria Administrativa relativo ao exercício do ano de 
2019; 
b)   aprovar ou rejeitar o planejamento para o exercício seguinte; 
c)   outros assuntos de interesse da Casa do Bem. 
  

Natal (RN), 17 de Dezembro de 2020 
Edivânia Sales de Souza Cruz 
Presidente da Casa do Bem 

Identidade 001.360.876 – expedida em 6/11/2015 
CPF 836.930.764-72 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA 
 

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Ed. Lagoa Center, Bloco B, sala 503-A, Lagoa 
Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato representada por seu bastante procurador, ao final subscrito, vem 
NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 13, caput, 
do contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 
presente, efetue o pagamento do débito em aberto, cujo descritivo poderá ser obtido junto à Notificante, acrescido das 
demais parcelas eventualmente vencidas, encargos legais e convencionais igualmente devidos, incidentes até a data 
de sua efetiva liquidação, além dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e 
das custas à presente publicação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, a Notificante providenciará, 
nos termos da mesma cláusula 13, em seu item 13.2, a intimação final de Vossa Senhoria para, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, pagar o valor devido referente ao saldo devedor, acrescidas dos juros, das penalidades e dos 
encargos contratuais, além dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis à 
unidade imobiliária, bem como das despesas de cobrança e de intimação. Ultrapassado o prazo da intimação final 
acima referenciada, sem que tenha sido efetivado o pagamento devido, estará Vossa Senhoria, para todos os fins, 
regular e formalmente constituído em mora, antecipando o vencimento total da dívida, resultando na consequente 
adoção das demais providências previstas na Cláusula 14 do contrato supra mencionado, especialmente o leilão 
público da unidade imobiliária, nos termos da Lei nº 9.514/97. 

Natal/RN, 15 de dezembro de 2020. 
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMPREENDIMENTO LOTE CLIENTE 
CENTRAL PARK “I” 59 Roberto Cabral de Medeiros 
CENTRAL PARK “I” 91 Rodolfo José Barreto Barbosa 
CENTRAL PARK “I” 93 MGM Construções e Empreendimentos 
CENTRAL PARK “I” 109 Fabiano Farias Monteiro 
CENTRAL PARK “I” 125 Sandro Marcelo André de Oliveira 
CENTRAL PARK “I” 127 Sandro Marcelo André de Oliveira 
CENTRAL PARK “I” 174 Lucas Lobato Diniz 
CENTRAL PARK “I” 15 Nadja Karina Nascimento Caetano 
CENTRAL PARK “II” 99 MB Construções Ltda. 
CENTRAL PARK “II” 126 Marinalva Soares Fernandes Pinhata 
CENTRAL PARK “II” 137 Gustavo Henrique Ferreira Malaquias 
CENTRAL PARK “II” 147 Renato Cysneiros Lira 
CENTRAL PARK “II” 173 Iolanda Galisa Montenegro 
CENTRAL PARK “II” 175 José Ronni Von Bernando da Silva 
CENTRAL PARK “II” 180 Laureano Marques de Oliveira 
CENTRAL PARK “II” 186 Elias Morais de Lima 
CENTRAL PARK “II” 189 Carlos Marcelo Garcia Cacho Ribeiro e outra 
CENTRAL PARK “II” 194 Felipe Eduardo Rodrigues de Medeiros 
CENTRAL PARK “II” 232 Jurandi Gomes de Medeiros Filho 
CENTRAL PARK “II” 233 João Higor Pinto Dias 

 
 

FEDERAÇÃO DESPORTIVA DE SURDOS DO RIO GRANDE DO NORTE 
Fundada em 14 de abril de 2012 - CNPJ 33.427.512/0001-98 

Av. Largo Junqueira Aires Nº 536 - Cidade Alta, Natal – RN Cep:59025-280 E-mail: 
riograndedonorte@cbds.org.br 

Filiada à CBDS- Confederação Brasileira de Desportos de Surdos 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Federação Desportiva de Surdos do Rio Grande do Norte – FDSRN, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social em vigor, CONVOCA as instituições filiadas em pleno gozo de seus direitos estatutários 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de Janeiro de 2020 na cidade Parnamirim, estado do 
Rio Grande do Norte, em primeira convocação às 08h:30 e caso não haja quórum, em segunda convocação às 09:00h 
para deliberar a seguinte ordem:  
1. Exposição da Proposta de Reforma estatutária;  
2. Deliberação do Item 01.  

Natal, 11 de dezembro de 2019.  
 
 
 

Jorge Willame Xavier Monteiro Presidente da FDSRN 
 

2x4,5 
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ENEM | Mesmo após um ano atípico como 2020, a prova do Enem não deverá ter mudanças extremas. 
Professor de história dá dicas sobre assuntos relevantes, além de indicar um caminho para a redação 

O ano de 2020 foi totalmente 
atípico para todos, e uma das 
maiores dificuldades que a 

pandemia da Covid-19 trouxe foi a 
questão da educação. Com aulas pre-
senciais suspensas e a implantação 
de atividades remotas, os alunos que 
se preparavam para prestar o Exame 
Nacional de Ensino Médio (Enem) se 
viram em um cenário de incertezas e 
insegurança em relação à prova, que 
possibilita o ingresso em instituições 
de ensino superior e que, desta vez,  
acontecerá em janeiro de 2021.  

O professor de história do CEI 
Mirassol, Wellington Albano, avalia 
que as dificuldades causadas pela 
pandemia vão além da questão das 
aulas. “Para os alunos que estão acos-
tumados com um ritmo de estudo 
presencial, com o companheirismo, 
a amizade e o aconchego, esse isola-
mento foi profundamente destrutivo, 
afastou o aluno do convívio social, 
retirou o aluno da dinâmica da com-
petitividade. A escola é um grande 
relacionamento social, não é só o 
conteúdo e a matéria, é a amizade, 
o reencontro, o compartilhamento, 
as brincadeiras, e durante aproxima-
damente seis meses nós não tivemos 
isso”, lamentou. Para ele, a questão 
da socialização e do emocional afeta 
o desempenho dos alunos, e por isso 
o próximo Enem será uma prova atí-
pica.  

No entanto, com relação ao con-
teúdo da prova, a expectativa de 
Wellington é de que não seja muito 
diferente dos anos anteriores. Ele cita 
alguns temas recorrentes da prova 
de história. “Cidadania grega é um 
assunto que vem sendo recorrente, 
conhecer e compreender o proces-
so da cidadania, da construção da 

democracia na Grécia Antiga, e a re-
lação dessa democracia com os dias 
atuais. Outro tema muito recorrente 
é as lutas e conquistas da plebe roma-
na. O estudo e a compreensão do pa-
trimônio cultural, o que é patrimônio 
cultural imaterial e patrimônio cultu-
ral material: O patrimônio material é 
aquela coisa sólida e concreta, como 
uma ponte, uma igreja ou um prédio 
antigo, e o imaterial são os nossos 
valores, as danças, as tradições, as 
festividades. A Guerra Fria, quando 
a gente estuda um tempo mais con-
temporâneo. E, na História do Brasil, 
a República é um assunto muito forte, 
e dentro da república dois temas são 
muito fortes: a Primeira República e 
a Era Vargas, são clássicos”, exempli-
ficou.  

Vale salientar que a redação do 
Enem é um dos principais aspectos 
da prova. Independentemente do 
tema, o professor destaca a impor-
tância de estudar as disciplinas de 

humanas para escrever um bom tex-
to, construindo um repertório socio-
cultural satisfatório. 

“Como sempre as disciplinas de 
história, sociologia, geografia e filo-
sofia que compõem a grade de hu-
manas têm um suporte muito grande 
para uma boa formação de uma re-
dação pelo aluno. A prova de redação 
é uma disciplina da parte de língua 
portuguesa, mas a base de sustenta-
ção do texto, da construção de um 
argumento, da apresentação de pon-
tos é o aluno estar antenado com as 
aulas de humanas. É nelas que muitas 
vezes o aluno encontra o suporte para 
garantir uma boa argumentação den-
tro daquela proposta. Todos os temas 
vão tratar a questão social, humana, 
do cotidiano, as conquistas sociais, os 
desafios, políticas de inclusão, políti-
cas afirmativas, comunicação, cultu-
ra e hábitos. Eu diria que humanas e 
linguagens caminham muito juntas”, 
pontuou o professor.  

 Em decorrência da pandemia, as provas do Enem 2020 ficaram para janeiro do próximo ano

Professor destaca importância do 
repertório sociocultural para redação 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Unir linguagens artísticas com 
produções genuinamente poti-
guares é o principal intuito do 

projeto “Dançar álbuns inteiros”, do 
bailarino potiguar Álvaro Dantas, que 
estreia nesta quinta-feira 17, às 11h, no 
Aldeia Sesc Seridó (canal de Sesc-RN 
no YouTube e no Instagram @alva-
rodantas2). “Dançar álbuns inteiros” 
é um projeto antigo de Álvaro, tem o 
objetivo de integrar linguagens como o 
audiovisual, a música e a dança, além 
do diálogo com a arquitetura. Com o 
isolamento social provocado pela pan-
demia da Covid-19, o bailarino resol-
veu expandir os horizontes e assim o 
projeto ganhou vida. A primeira edição 
foi executada no mês de abril e promo-

veu a audição do músico Luiz Gadelha 
junto com a intervenção e performan-
ce em dança contemporânea do artista 
em formato de live. Também foram re-
alizadas performances com os álbuns 
de Aiyra e Alexandre.

“Durante o isolamento provocado 
pela pandemia do novo coronavírus, 
questionei se estaria mesmo no cami-
nho certo e me preocupei muito com 
meu futuro, saúde mental e estabilida-
de financeira, mas criei forças em meio 
ao caos,  conversei com muitos artistas 
e vi que a sensação era quase unânime, 
assim, mesmo que virtual, fui criando 
uma rede afetiva de apoio e encarando 
como algo importante para continu-
ar”, disse Álvaro.

Álvaro comenta ainda que encara 
esse projeto como um marco na pró-
pria trajetória como artista.“ Sempre 
estive envolvido com muitos projetos 
como colaborador, como por exemplo 
o Giradança. Dessa vez vejo que é um 
trabalho “solo”, apesar de feito por mui-
tas mãos, e tenho muito para aprender 
ainda nesse caminho que não tem 
fim, estou aberto para o mundo e pa-
ra outras afetações”, pontuou. Nesta 
nova etapa, Álvaro convida a cantora 
Simona Talma com o álbum intitulado 
“Ficção” e realiza uma performance no 
formato de vídeo-dança, O bailarino 
planeja um trabalho solo para o pró-
ximo ano, além de continuar com as 
parcerias.

Projeto de bailarino potiguar une 
diferentes linguagens artísticas 

LANÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 90/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0621/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “CONSTRUÇÃO” DO NOVO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CANTO GRANDE DO MUNICÍPIO DE 
AFONSO BEZERRA/RN. Referente a Tomada de Preços nº 018/2020 em conformidade com 
projeto padrão de engenharia e arquitetura, celebrado entre o Município de Afonso 
Bezerra/RN e a Empresa CONSTRUTORA PTS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 
12.161.390/0001-60, “O presente termo de Aditivo, objetiva o aditamento contratual com 
impacto no prazo do contrato de 03 (três) meses, com início em 28/12/2020 e término em 
27/02/2021, tendo em vista a justificativa apresentada pela Empresa e em concordância com 
o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos. Assinaturas em 
16/12/2020, Pela Contratante: Francisco das Chagas Félix Bertuleza. Prefeito Municipal, 
CPF: 392.181.124-49, Pela Contratada: Pedro Travessa de Souza, CPF nº. 807.244.264-34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/2019
PROC. 3635/2018 - TP 003/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA – CONVÊNIO Nº 853024/2017 CONT. 
RES. Nº 1.045.319-55/2017 – MINISTERIO DO ESPORTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE 
AFONSO BEZERRA/RN e a Empresa CONSTRUTORA PTS EIRELI, CNPJ Nº. 
12.161.390/0001-60. O presente termo de Aditivo objetiva o aditamento contratual com impacto no 
prazo do contrato de 04 (quatro) meses, com início em 02/01/2020 com encerramento em 
30/04/2021, tendo em vista a justificativa apresentada pela Empresa e em concordância com o 
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos. Assinaturas em 16/12/2020. 
Pela Contratante: Francisco das Chagas Bertuleza. Prefeito Municipal, Pela Contratada: Pedro 
Travessa de Souza CPF nº. 807.244.264-34.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

ALEXANDRE HERCULANO SOARES DE OLIVEIRA, CPF: 876.398.404-06, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LICENÇA 
SIMPLIFICADA, com validade até 28/10/2026, para EXTRAÇÃO DE AREIA, em uma área de: 3,4 HECTARES, 
localizado nas coordenadas UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 194.949,00 mE; 9.347.211,00 Mn, Zona 
Rural, São Paulo do Potengi RN.  

 
ALEXANDRE HERCULANO SOARES DE OLIVEIRA 

EMPREENDEDOR 
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – SEMARH

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN
CNPJ 08.334.385/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia, a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de dezembro de 2020, 
às 10 horas, na sua sede social, localizada a Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol, 
nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Alteração do inciso XIII do artigo 49 do Estatuto Social. 

Natal, 15 de dezembro de 2020
DIRETORIA EXECUTIVA

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.  
Solicitante: o Sr. EMANUELE FONZO, italiano, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 703.012.534-71, portador 
do RNE sob o n° G270308A, residente e domiciliado na Rua da Preguiça, 14, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178- 000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, brasileiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Preguiça, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178- 000, com 420,00m²(quatrocentos e vinte metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.021.04.0210.0000.2 e sequencial n° 1.008311.1, 
CEP:59.178-000. Com a seguinte descrição de acordo com o Memorial Descritivo: Partindo do ponto 1 de coordenadas 
273.958,06 e 9.309.993,50; dai com azimute de 142°24’10’’, mede 12,00m até o ponto 2; dai com azimute de 
232°24’10’’, mede 35,00m até o ponto 3; dai com azimute de 322°24’10’’, mede 12,00m até o ponto 4; dai com azimute 
de 52°24’10’’, mede 35,00m até o ponto inicial 1, fechando um polígono de 420,00m² de área. Limita-se ao norte com 
Ronaldo da Rocha Brunoni, ao Sul com Cícero Lourenço dos Santos, ao Leste com a Rua da Preguiça e ao Oeste com 
César Alberto Ríos Garcia. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 50.000,00. O 
requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Cícero Lourenço dos Santos, o Sr. César Alberto 
Ríos Garcia, o Sr. Ronaldo da Rocha Brunoni, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo 
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a 
qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 17.12.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA), (105.053.11/0001-66), torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a seguinte licença: Licença. 
Previa para a extração de Areia para a construção civil, na Fazenda São José, em uma área de 50,0 hectares, 
zona rural do município de Lajes\RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor- Superintendente 
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
STF DÁ 48 HORAS 
PARA SAÚDE DIZER 
QUANDO VACINAÇÃO 
VAI COMEÇAR

Muita gente faz confusão 
com o par “dar/dá”. “Dar” tem 
dois empregos: 1. Em locução 
(acompanhado de outro 
verbo): “Ele deve dar notícias”. 
2. Nas orações reduzidas de 
infinitivo. Aí, vem antecedido de 
preposição: “Trabalha para dar 
conforto aos filhos”. Já a forma 
“dá” é a 3ª pessoa do singular do 
presente do indicativo: “O pai 
dá bons exemplos aos filhos”. 
A regrinha vale para outro par 
“estar/está”.

NÃO PERCA A HORA
Símbolos são abreviados sem ponto: g (grama), m (metro), h (hora). A forma 

do plural é igual à do singular, sendo sempre errado acrescentar S:  10h, 22h, 
15h30. Há relativa liberdade na formação e no uso de abreviaturas e das siglas, 
diferentemente dos símbolos.

GLOBO MANTÉM PROJETO 
DE NOVELA SOBRE CARLOS 
GOMES

As terceiras pessoas (singular 
e plural) do presente do indicativo 
do verbo “manter” se diferenciam 
pelo acento: agudo no singular 
(ele/ela mantém); circunflexo no 
plural (eles/elas mantêm). Já o 
verbo “ter” só pede o circunflexo 
no plural: ele tem/eles têm. Não 
confunda com os verbos da frase 
“Lêda vê e crê”. Esses têm EE e 
perderam o acento depois do 
Acordo Ortográfico: Eles leem; 
Que eles deem; Eles veem e creem.

ABRE ASPAS

A felicidade não é coisa fácil: é muito difícil encontrá-
la em nós e impossível encontrá-la em outro lugar.   

Chamfort“

“

INGREDIENTES

1/2 xícara de farinha de aveia (60 
g- use sem glúten se necessário)

1/4 xícara de polvilho doce (30 g)
Aproximadamente 1/3 xícara de 

água (80 ml)
Pitada de sal
1/2 colher de chá de fermento em 

pó (3 g)
1/2 colher de sopa de azeite (7,5 

ml – opcional)
2 colheres de sopa de passas (15 g – opcional)
1 colher de sopa de nozes (10 g – opcional)
1 colher de chá de canela (5 g – opcional)

MODO DE PREPARO
1. Colocar a farinha de aveia, o polvilho doce, o sal, o fermento em pó num 

prato. Se estiver querendo dar um toque adocicado para a receita adicione as 
passas, nozes e a canela

2. Mexer bem com um garfo para misturar os ingredientes secos.
3. Adicionar o azeite se estiver usando e a água em temperatura ambiente. 

Não adicionar toda a água de uma vez, misturar aos poucos, deixar a aveia absor-
ver a água e depois adicionar mais um pouco para ajustar a textura.

4. A massa deve ser grossa, mas não seca.
5. Untar uma frigideira antiaderente pequena de 13 cm de diâmetro com um 

pouco de óleo ou azeite e adicionar a massa ainda com o fogo desligado.
6. Espalhar a massa tentando deixar a espessura uniforme, como a massa é 

um pouco grudenta demora um pouquinho mais.
7. Depois de espalhar a massa, ligar o fogo e mantenha-o baixo, colocar uma 

tampa e aguardar aproximadamente 3 ou 4 minutos para verificar se a parte de 
baixo já está dourada.

8. Quando a parte de cima já não estiver mais grudenta, pegar uma espátula 
e virar o pão para assar do outro lado. Mantenha tampado para garantir a correta 
cocção do pão de aveia fit de frigideira.

9. Deixar assar por mais uns 3 ou 4 minutos do outro lado, está pronto quan-
do os dois lados estão dourados.

10. Se você cortar ele ainda quente ele ficará mais “puxa-puxa” por dentro, 
isso acontece por causa do polvilho doce, fica semelhante com a textura do pão 
de queijo. Se esperar esfriar ele fica mais elástico e menos “puxa-puxa”. (Fonte: 
amor pela comida)

PÃO DE AVEIA FIT DE FRIGIDEIRA

Hoje vou falar brevemente sobre uma dúvida que muitas 
pessoas têm: a diferença entre farinha, flocos e farelo de 
aveia.  Todos são feitos a partir da aveia, mas cada um com 
suas particularidades.  

 
FARINHA é obtida da parte mais interna do grão e 

possui mais carboidratos. 

FLOCOS independentemente da espessura, são obtidos 
da aveia integral prensada, ou seja, conserva todas as partes 
do grão. 

FARELO é a parte mais externa do grão, o que o torna 
ganhador no quesito fibras. 

Qual a melhor opção? Tudo vai depender da sua rotina e 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA

do que deseja fazer.  
 
- Para ajudar no controle da glicemia, o farelo e os flocos 

são interessantes. 
- Como estratégia de pós ou pré treino, a farinha é uma 

boa escolha. 
- Para aumentar a ingestão de proteínas, 
o farelo é a opção com maior quantidade. 

Sempre salientando que, o aumento do consumo de 
fibras deve ser acompanhado do aumento do consumo de 
água. Importante saber disso.  

 
“Mas Nutri, como eu devo utilizar a aveia então?” 
A farinha fica ótima em pães, tortas e bolos. Os flocos 

podem ser usados em vitaminas, iogurte, com frutas, em 
um mingau por exemplo. Já o farelo também pode ser usado 
em massas, cookies, panquecas, shakes, com omelete, em 
farofas, pães, etc. 

Consegui tirar tua dúvida?!  

FARINHA, FLOCOS
OU FARELO DE AVEIA?



13CULTURA|  QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020

NATHALLYA MACEDO

Com o nobre objetivo de 
divulgar o trabalho dos artistas 
potiguares e atuantes da 

cena, nasceu a Duna – Feira de Arte 
Contemporânea. A primeira edição do 
projeto acontece de maneira remota a 
partir desta quinta-feira 17, seguindo 
até o dia 31 de dezembro. Ao todo, 
serão expostas obras de 13 artistas, 
sob o eixo temático “O lugar era aqui”. 
Ao redor deste espaço no passado, 
lugar de memória, de reafirmação 
de identidades, territorialidades 
e temporalidades, organizam-se 
imagens que vão além do caráter 
decorativo. Na verdade, são frutos de 
processos e pesquisas artísticas no 
âmbito do contemporâneo. 

A curadoria foi realizada por 
Sofia Porto Bauchwitz, artista visual e 
pesquisadora de arte contemporânea, 
e teve a assessoria da curadora Sanzia 
Pinheiro (BÓLIDE1050). Conta ainda 
com Paula Lima (Margem Hub de 
Fotografia) na equipe de coordenação. 
“Queremos introduzir um mercado 
de arte contemporânea que ensaia 
preços mais justos dentro deste 
mundo específico, e colocamos um 
valor máximo que não pode ser 
ultrapassado (R$ 2.500). São obras que 
teriam preços muito superiores em 
outras cidades do Brasil, que estariam 
participando de uma especulação 
financeira muito forte. Porém, 
optamos por mostrar aqui, em Natal, 
com preços mais acessíveis. Além 
de divulgar e atualizar os nomes dos 

NUANCES DA ARTE 
PROJETO | Para incentivar a produção artística local, foi criada a Duna – Feira de Arte Contemporânea. 

Primeira edição da exposição acontece de maneira remota até o fim de dezembro   

artistas, queremos incentivar a prática 
de um outro tipo de comercialização, 
uso e fruição da imagem aqui no 
estado”, contou Sofia.  

Outro objetivo da Duna 
é incentivar o surgimento de 
movimentos de colecionismo e 
crítica de arte contemporânea no 
Rio Grande do Norte. Na feira, há 
obras de todos os tipos, passando 
por fotografia documental, foto-
performance, bordado-objeto, 
pintura, aquarela, desenho e colagem. 
“Prezamos por uma obra que não 
é só mais uma imagem impressa 
para combinar com o sofá, mas que 
é fruto de uma pesquisa artística. 
Por isso, vem carregada com vários 
valores, até porque temos artistas 
muito novos e mais experientes, de 

diferentes estágios nas carreiras. 
Cerca de 80% das vendas irão para os 
artistas e acreditamos que essa será 
uma boa forma de apoiar a classe de 
trabalhadores culturais”, pontuou.  

Assim, a Duna acaba criando um 
contraponto às grandes feiras de arte 
que acontecem no país, com a real 
expectativa de encorajar novas formas 
de fazer, incentivar a experimentação 
artística e divulgar outras maneiras 
de pensar o objeto-arte e a 
comercialização dentro do mercado 
artístico e cultural. Tentando, com 
isso, revelar as diversas nuances da 
arte contemporânea potiguar, tanto 
para os apreciadores locais quanto 
para os consumidores de fora.  

As informações de contato e todos 
os detalhes sobre o evento e sobre as 

obras disponíveis para aquisição estão 
sendo divulgados a partir do perfil no 
Instagram @feiraduna. A feira é um 
projeto contemplado pela Chamada 
Pública de Emergência Cultural de 
Fomento à Economia Criativa, com 
patrocínio da Prefeitura de Natal e do 
Governo Federal, via Lei Aldir Blanc. 

A curadora da Duna, Sofia 
Bauchwitz, sabe que ama o universo 
da arte desde os 7 anos. Nasceu no 
Rio de Janeiro, mas mora em Natal 
há muito tempo. Ela cursou artes 
visuais na UFRN e defendeu teses de 
mestrado e doutorado na Universidad 
Complutense de Madrid, na Espanha. 
Voltada para a arte contemporânea, 
Sofia já participou de diversos 
projetos sobre o espaço urbano.

Ela acredita que o território 
de Natal é intrigante: “uma cidade 
feita sobre dunas… é efêmera, mas 
cativante”, afirmou. Sofia espera que 
a cultura seja valorizada na capital 
potiguar, para que seja possível a 
criação de uma identidade e para que 
o trabalho dos artistas locais receba o 
reconhecimento merecido. 

CEDIDA

 Verônica Eulália, Puxada de rede, técnica mista sobre madeira encontrada na Praia de Coroa Vermelha (BA), 50x13cm

 Fotografia de João Oliveira, impressão em papel algodão 310g, 40 x 60 cm

CEDIDA

Aponte a câmera do 
celular para o QRCode e siga 
para o Instagram da feira

ARTISTAS PARTICIPANTES: 

Aírton Bruno 

Anchieta Rolim 

EdizitaSigoViva 

Franco Fonseca 

Henrique Bezerra 

João Oliveira 

Laíza Ferreira 

Lara Ovídio 

Luiz Elson 

Mariana do Vale 

Mario Rasec 

Verônica Eulália 

Max Pereira
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PODE IMITAR 

O Governo do RN poderia 
tentar seguir o exemplo do Estado 
do Ceará e iniciar a exibição de 
peças publicitárias educativas de 
combate à Covid-19 no período 
das festas de fim de ano. De 
forma direta e forte, um dos 
filmes produzidos pelo governo 
vizinho emociona ao mostrar uma 
mulher que pede desculpa por 
ter contaminado o próprio pai, 
que não pode estar presente no 
amigo-secreto do Natal. O recado 
principal da peça: “A pandemia 
não acabou. Cuidado com as 
confraternizações”.  

COMPARANDO SE TEM NOÇÃO 
“Já temos mais de 100 mil 

pessoas infectadas em nosso 
Estado e isso corresponde à soma 
da população de São Gonçalo, que 
é a terceira cidade mais populosa 
do RN”. Foi assim que o deputado 
estadual Vivaldo Costa ilustrou o 
cenário preocupante de Covid-19 
em território potiguar nesta 
terça-feira, em pronunciamento na 
Assembleia Legislativa. 

VACINAS, SIM 
Médico, o parlamentar 

defendeu a importância das 
vacinas, independentemente de sua 
origem. “Ao mesmo tempo em que 
a humanidade sofre na quarentena 
com a perda dos parentes e amigos, 
a gente tem esperança de que com 
a vacina nós venceremos esse 
inimigo tão potente. É importante 
que sejamos imunizados o mais 
rápido possível, venha a vacina de 
onde vier”, disse Vivaldo. 

SEGURAS, SIM 
Em tempos em que o governo 

Bolsonaro tenta desacreditar a 
eficácia de vacinas contra o novo 
coronavírus, o ex-governador do 
RN destacou que os imunizantes 
apresentados até agora são 
seguros, como o da Pfizer. “Ela é 
comprovadamente protetora”, 
avaliou. “Mas também temos 
outras vacinas, a da Rússia, que dá 
95% a 97% de proteção. E temos 
a vacina chinesa, que, de acordo 
com os infectologistas, é tão boa e 
protetora quanto a da Pfizer”, ele 
completou. 

DESDENHANDO DOS MORTOS 
“Para que essa ansiedade, essa 

angústia?”. Com essa frase dita 
ontem, durante lançamento do 
plano de vacinação contra covid19, 
ao falar sobre a pressão que ele 
vem recebendo para vacinar a 
população, o ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello materializou 
o seu desdém e o do governo 
Bolsonaro pela vida dos brasileiros. 
São mais de 180 mil mortos! O 
que isso representa para Pazzuelo 
e companhia? Absolutamente 
nada. Apenas números que eles 
gostariam de esquecer. 

RÁPIDAS
>> Ideia bolsonarista? O 

presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse que 
o governo tem estimulado 
uma candidatura própria da 
esquerda, nas últimas horas, 
com o intuito de enfraquecer 
uma frente mais ampla, 
liderada por ele, para derrotar 
o candidato de Jair Bolsonaro 
à presidência da Câmara, o 

Agora, o texto vai à sanção do 
presidente Jair Bolsonaro. 

>> Foi o embaixador nos 
EUA que orientou o Brasil a 
não admitir o triunfo de Biden 
nas eleições norte-americanas. 
Apenas nesta terça-feira, 38 
dias após vitória democrata, o 
Planalto reconheceu resultado. 
O que gerou milhares de memes 
nas redes sociais. 

deputado Arthur Lira (PP-AL). 
>> O Congresso aprovou 

ontem as diretrizes do 
Orçamento de 2021 e aumentou 
poder de parlamentares em 
emendas. A proposta fixa 
a meta fiscal de resultado 
primário e prevê rombo de até 
R$ 247 bilhões no ano que vem. 

UTIS URGENTE 
O avanço da Covid-19 em sua 

‘segunda onda’ tem sido, mais uma 
vez, maior nas regiões Oeste e Alto 
Oeste do Rio Grande do Norte, em 
comparação com as demais áreas 
do Estado. Diante dessa realidade, 
o deputado estadual Dr. Bernardo 
está defendendo a reabertura de 
leitos de UTIs para pacientes com 
coronavírus nestas regiões. Ele 
também quer a contratação de mais 
médicos.  

LIBRAS NAS PROPAGANDAS 
Foi aprovado nesta quarta pelos 

membros da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos e Cidadania 
da Assembleia Legislativa o Projeto 
de Lei Nº 258/2020, de autoria do 
deputado Hermano Morais, que 
institui a inclusão de intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
nos telejornais no âmbito do RN 
e nas propagandas e programas 
institucionais do Governo do Estado. 

PROTEÇÃO
Sobre o projeto de Lei, a relatora 

da matéria, a deputada Eudiane 
Macedo, comentou: “Reconhecemos 
uma matéria extremamente 
oportuna, consistente, pertinente 
por estar em consonância com o 
sistema constitucional e legal, criado 
no País para a proteção de pessoas 
com deficiência”. 

DE VOLTA 
O mercado imobiliário potiguar 

vai ter de volta a marca registrada 
dos lançamentos da Moura Dubeux. 
Ontem, no Thomé Galeria e Bistrô, a 
maior construtora e incorporadora 
do Nordeste apresentou ao 
mercado o seu pré-lançamento 
”Olhar das Dunas”, em Lagoa Nova, 
25º empreendimento da MD em 
Natal. Participaram da ocasião o 
diretor regional da Moura Dubeux, 
Fernando Amorim, do CEO, Diego 
Villar, e da Gerente de Marketing 
e Vendas, Eduarda Dubeux 
Carvalheira. 

SOLUÇÃO 
Bloqueio de milhas usadas 

para viagem. Foi esse o teor de 
determinação da juíza Daniela de 
Almeida Bayma Valdivia, da 11ª Vara 
Cível de Aracaju, ao atender um 
pedido formulado pela advogada 
Deborah Cicco, do RRC Advogados, 
que representa uma distribuidora de 
combustível, na cobrança de dívida 
acumulada por três ex-revendedores.  

RESULTADO 
A magistrada determinou o 

bloqueio de milhas do comerciante 
em todos os programas de fidelidade 
em que ele possua cadastro. O 
processo é uma execução de título 
extrajudicial. Na decisão, a juíza 
determinou a expedição de ofício 
para todas as empresas de milhagem 
a fim de que os três empresários não 
façam uso do benefício.

Senadora Zenaide Maia orgulhosa 
de ter sido uma das homenageadas 
na inauguração da nova galeria 
das deputadas Celina Guimarães. 
“A educadora potiguar, Celina 
Guimarães Viana (1890 - 1972), foi 
a primeira mulher a ser registrada 
como eleitora no Brasil e, por isso, 
ficou para a história do Rio Grande 
do Norte e do país como a patrona 
do voto feminino”, disse ela

Ministro Rogério Marinho e deputado federal Benes Leocádio dividiram 
mesa durante cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Brasileira 
de Supermercados, em Brasília. O novo presidente é João Galassi



Pandemia não impede a TV de cumprir seu papel da melhor forma possível
Olha o momento da televisão, 

mesmo com toda a interferência da 
pandemia: noite de terça-feira, no 
SBT, teve futebol da Libertadores 
da América, com time brasileiro 
em campo, Palmeiras ganhando do 
Libertad, do Paraguai.

Na Globo, mesmo horário, 
semifinal de mais uma edição do 
“The Voice Brasil”, programa que 
sempre desperta atenção e tem seu 
público certo.

E, na Record, a “Fazenda 12”, 
bombando, com aquela que foi a 

sua última noite de eliminação e 
registros de audiência dos mais 

elevados.
Noves fora, tudo isso significa 

o seguinte: as três principais redes 
com opções das mais variadas no 
ar e em condições de atender todo 
tipo de público.

Assim como nada diferente 
deve acontecer nesta quinta-feira, 
com as finais dos programas da 
Globo e Record.

Mesmo com dificuldades e 
limitações, que ainda são enormes, 
a televisão segue cumprindo seu 
papel da melhor forma possível.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
nAmanhã, último “Globo 

Repórter” da temporada,  traz uma 
reportagem de Sandra Annenberg 

sobre como aproveitar melhor 
o tempo...nÉ a sua primeira 

desde que assumiu o comando 
do programa ao lado de Glória 

Maria.nA partir de janeiro, todos 
os colaboradores da Globo terão 

direito a assinatura grátis do 
Globoplay Mais Canais por 2 anos.
nCom o monólogo "Madame 
Blavatzki - Amores Ocultos", 
interpretado por Mel Lisboa, 

sábado, a partir das 20h, chega ao 
fim a temporada do Teatro Vivo em 
Casa, em 2020...nForam até agora 
19 espetáculos que atraíram mais 

de 5 mil pessoas.nA informação da 
Rede TV! é que, em relação ao Caio 

Copolla, tudo não passou de um 
almoço...nE de uma precipitação 
do Sikêra Junior dizendo que o 

acordo estava encaminhado. Não 
tem nada.nA propósito, a Rede 

TV! encerra as suas atividades de 
produção no próximo dia 21...nE 

só irá retomar em fevereiro. 

A FIGURA DE CHATÔ
A Band vai exibir nos dias 

21 e 23, 0h45, dois programas de 
10 minutos, pensados pelo dono 
Johnny Saad, sobre a figura de 
Assis Chateaubriand, fundador dos 
Diários Associados e da TV Tupi. 
Apresentação de Ana Paula Padrão. 
No dia 28, irá ao ar uma edição 
especial.

PRÓXIMOS PASSOS
O Canal Brasil exibe nesta sexta-

feira o desfecho da série "Os últimos 
Dias de Gilda", com Karine Teles 
como protagonista. 

Karine que também está 
gravando "Manhãs de Setembro", 
da Amazon Prime Video, e tem 
presença confirmada na próxima 
temporada de "Sessão de Terapia", 
pelo Globoplay e GNT.

ANOTE
Entre as certezas que a Globo já 

tem para o ano que vem, acaba de ser 
confirmada mais uma edição do “The 
Voice Kids”. Exibição no segundo 
trimestre.

 FINAL DE TEMPORADA
Nesta sexta-feira, último “Game 

dos Clones” da temporada, terá 
dois programas exibidos na Record, 
em sequência, a partir das 22h45.A 
fotógrafa de moda Bruna Torralba e o 
professor de dança Massengo Júnior 
são os solteiros da vez.

DETALHE
Cabe destacar que “Game dos 

Clones” foi o programa, de todos que 
a Sabrina Sato apresentou na Record, 
com melhores resultados. Aquele, 
inclusive, com maior audiência, desde 
a sua chegada na emissora em 2013.

RENOVADO
A Band renovou contrato com a 

NBA pelas próximas três temporadas. 
As transmissões começam no 
próximo dia 27, 22h, com o jogo 
Golden State Warriors e Chicago Bulls.

E OUTRA
Além da Stock Car, como esporte 

a motor, foi acertada também 
pela Band a cobertura de toda a 
Copa Truck para 2021. Inclusive 
com garantias comerciais bem 
importantes. Serão oito etapas, com 
transmissões ao vivo.

RETROSPECTIVA
Mariana Weickert e Sérgio Aguiar 

foram escolhidos para apresentar 
a “Retrospectiva dos Famosos” na 
Record com os destaques de 2020 
da vida e da carreira de celebridades 
brasileiras e internacionais.

.
HORÓSCOPO

Uma boa notícia deve chegar com a Lua em Virgem e em 
aspecto positivo de Júpiter em Capricórnio e Urano em 
Touro. Este é o melhor mês para os arianos que buscam 
nova colocação no mercado de trabalho. Os projetos 
profissionais ganham bom dinamismo.

É preciso cuidar melhor de si mesmo com a Lua em 
Virgem e em aspecto positivo de Júpiter em Capricórnio 
e Urano em Touro. O momento pede interiorização 
e traz a necessidade de afastamento do agito social. 
Aprofunde-se nas próprias emoções.

Aproveite a companhia dos filhos com a Lua em Virgem 
e em aspecto positivo de Júpiter em Capricórnio e Urano 
em seu signo. Um romance pode ser delineado pelo 
Cosmos e, rapidamente, começar. Projetos criativos são 
concretizados.

As amizades se aproximam com a Lua em Virgem e 
em aspecto positivo de Júpiter em Capricórnio e Urano 
em Touro. A vida social ganha força e movimento. 
Um projeto em equipe tem tudo para ser aprovado e 
assinado. 

A vida doméstica e as relações familiares chamam o 
seu envolvimento com a Lua em Virgem e em aspecto 
positivo de Júpiter em Capricórnio e Urano em Touro. 
Aproveite, pois o momento facilita a negociação de 
compra ou de venda de uma propriedade de família.

O dia traz a possibilidade de concretização de planos 
e projetos que o façam crescer profissionalmente com 
a Lua em Virgem e em aspecto positivo de Júpiter 
em Capricórnio e Urano em Touro. Um projeto ou 
promoção tende a ser aprovado. 

A comunicação ganha eficiência com a Lua em Virgem e 
em aspecto positivo de Júpiter em Capricórnio e Urano 
em Touro. A vida social chama o seu envolvimento. 
Aproveite para concretizar contratos e projetos. 
Negócios e novos contatos comerciais são beneficiados.

Responsabilize-se pelo seu caminho na espiritualidade com 
a Lua em Virgem e em aspecto positivo de Júpiter em seu 
signo e Urano em Touro. Projetos de médio prazo ganham 
bom movimento e eles podem envolver contato com 
pessoas de outros países e viagens internacionais.

Projetos e contratos que prometam o aumento de seus 
ganhos são concretizados com a Lua em Virgem e em 
aspecto positivo de Júpiter em Capricórnio e Urano 
em Touro. O dinheiro chega mais facilmente. Novos 
investimentos são favorecidos.

Negócios em parcerias tendem à concretização com 
a Lua em Virgem e em aspecto positivo de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em Touro. Aproveite a intimidade 
na companhia de quem ama. Você se mostra mais 
envolvido com as emoções mais profundas.

Planos e projetos se movimentam e são concretizados 
com a Lua em seu signo e em aspecto positivo de 
Júpiter em Capricórnio e Urano em Touro. Aproveite a 
companhia da pessoa que ama. O momento possibilita 
maior equilíbrio espiritual e otimismo.

Os amigos queridos se aproximam com a Lua em Virgem 
e em aspecto positivo de Júpiter em Capricórnio e Urano 
em Touro. A vida social ganha força e movimento. Você 
se mostra mais simpático e dado à comunicação. Bom 
para negociar parcerias e sociedades comerciais.

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)

 INSTAGRAM

IMPROVÁVEL
E num desses lances do destino, 
dois ex-integrantes do “De Férias 
com o Ex”, estão na final de “A 
Fazenda”: Lipe Ribeiro e Stefani 
Bays. Disputam com Biel e Jojo o 
prêmio de R$ 1,5 milhão. 
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ATACADO/VAREJO
Rua Milton Freire, 2865 – Loja 4 – Jardins Mall –

Por trás do Nordestão do Cidade Jardim

PALMEIRAS

A internação do técnico Van-
derlei Luxemburgo por causa 
do novo coronavírus cinco 

meses depois de ter testado positivo 
pela primeira vez serve como alerta 
ao futebol. Assim como o ex-treina-
dor do Palmeiras, vários outros joga-
dores têm apresentado diagnósticos 
confirmados da doença pela segunda 
ocasião. A situação deixa médicos e 
equipes com a certeza de que mesmo 
elencos que atravessaram surtos nu-
merosos de covid-19 não estão livres 
de terem novamente o problema.

Luxemburgo, de 68 anos, está in-
ternado no hospital Sírio Libanês, em 
São Paulo, em estado estável e sem 
previsão de alta. Em julho, o treina-
dor teve um quadro assintomático da 
doença e se recuperou em casa, sem 
atravessar grandes dificuldades. Os 
sintomas foram fracos. Recentemen-
te, o Palmeiras detectou que o meia 
Gustavo Scarpa testou positivo para 
covid-19 pela segunda vez também. 
O Athletico-PR viveu situação seme-
lhante com o zagueiro Thiago Heleno 
e ainda o Vasco enfrentou o problema 
envolvendo o atacante Talles Magno.

Cada vez mais comum no fute-
bol brasileiro, a repetição de testes 
positivos nas mesmas pessoas ainda 
não pode ser confirmada como uma 
reinfecção, embora exista essa possi-
bilidade. O diretor da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia (SBI), Estêvão 
Urbano, explicou que para ter cer-
teza de que se trata, de fato, de uma 
reinfecção, seria preciso realizar um 
exame detalhado para cada um des-
ses casos e nem sempre esse trabalho 
pode ser feito.

Pela previsão do especialista, de-

verá ser mais comum nas próximas 
semanas os jogadores apresentarem 
testes positivos para covid-19 pela 
segunda vez e virarem desfalques 
novamente por causa dos protocolos 
de segurança. A repetição se explica 
pelos atletas terem em geral quadros 
muito leves da doença. “Se o indiví-
duo teve um caso muito leve da do-
ença, os anticorpos que ele desenvol-
veu podem durar muito pouco e logo 
ele está suscetível de novo à doença. 
Por outro lado, quem teve a doença 
grave e sobreviveu, a tendência é os 
anticorpos durarem mais tempo no 
organismo”, comparou.

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) registrou até o fim do 

mês de novembro 689 casos positi-
vos do novo coronavírus entre joga-
dores dos times da Série A, B, C e D 
do Campeonato Brasileiro. Todos os 
jogadores tiveram somente sintomas 
leves, sem a necessidade de interna-
ção. O monitoramento dos médicos 
apontou que não houve transmissão 
da doença de um time para o outro 
durante as partidas.

Além de estarem possivelmente 
sujeitos ao novo contágio, os jogado-
res têm testado positivo pela segunda 
vez em algumas ocasiões por porta-
rem ainda fragmentos da doença. “Às 
vezes são as partículas virais que fica-
ram no nariz da pessoa e são pegas 
pelo exame do PCR. São resquícios 

da covid-19. Não necessariamente 
é uma reativação do vírus. Possivel-
mente é um fragmento que ficou no 
corpo. O exame de PCR é tão sensível, 
tão efetivo, que mesmo se encontrar 
um pedaço do vírus que não causa 
a doença, o resultado será positivo”, 
disse o infectologista.

O médico explicou ainda que es-
ses possíveis resquícios dos vírus po-
dem permanecer por meses dentro 
do nariz de quem se recuperou, mas 
são incapazes de causar o adoeci-
mento da pessoa. A literatura médica 
tem pouco a pouco registrado casos 
de reinfecção. Porém, enquanto o 
vírus ainda é estudado, o melhor a 
se fazer no Campeonato Brasileiro é 

manter os testes rotineiros de todos, 
inclusive de quem já teve a doença. 
“Todos os jogadores têm de conti-
nuar sendo testados continuamente, 
porque pode ter esse risco, sim, de 
testar positivo novamente”, alertou

Repetição de testes positivos para 
Covid-19 deixa futebol em alerta
PANDEMIA | Internação do técnico Vanderlei Luxemburgo por causa do novo coronavírus cinco meses depois de ter testado positivo pela primeira vez serve como alerta ao futebol. Além 
dele, vários outros jogadores têm apresentado diagnósticos confirmados da doença pela segunda ocasião, deixando a médicos e times apreensivos quanto a futuros surtos da doença

O técnico Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em estado estável e sem previsão de alta

Quatro jogadores 
do América testam 
positivo para 
Covid-19

O América informou que 4 
atletas testaram positivo para 
o novo coronavírus. Segundo o 
time os jogadores infectados são 
o lateral direito André Krobel, o 
atacante Luiz Eduardo, o volante 
Nikollas e o goleiro Ewerton tes-
tado nesta segunda feira. Todos 
estão devidamente isolados e sob 
a vigilância do Departamento 
Médico do clube.

O América informou ainda 
que diante da situação e como 
forma de diminuir os eventuais 
riscos, todo o Centro de Treina-
mento Dr. Abílio Medeiros cuida-
dosamente desinfetado desde o 
último sábado, 12.

Preventivamente visando a 
viagem para o Acre, todos os pro-
fissionais foram submetidos a no-
va testagem e até o momento não 
existe nenhuma suspeita de novos 
casos. Na tarde desta quarta-feira, 
16, o clube vai receber o resultado 
final dos exames.

A temporada da Fórmula 1 
chegou ao fim no último do-
mingo, mas as negociações 

para a transmissão da categoria na 
TV continuam agitadas. Tudo cami-
nhava para que uma parceria entre 
SBT e Disney pudesse assumir o 
controle das exibições da F-1, mas as 
conversas travaram e a Globo volta 
a se animar com a possibilidade de 
permanecer com os direitos da prin-
cipal categoria de automobilismo 
mundial.

O SBT e a Disney conversam há 
algumas semanas para selar a parce-
ria. Os canais assumiriam a transmis-
são. A ideia seria que o SBT passasse 
a corrida na TV aberta e os canais 
Disney (ESPN e Fox Sports) ficariam 
com os treinos e reprise das provas, 

em horários alternativos. Mas a em-
presa americana decidiu recuar após 
longa análise mercadológica. O acor-
do ainda não está totalmente desfei-
to, mas as chances de acordo foram 
reduzidas.

A Liberty Media, grupo proprie-
tário da Fórmula 1, deixou claro aos 
interessados que por menos de US$ 
22 milhões (cerca de R$ 112 milhões) 
nem se sentaria para conversar. Mas 
as desistências e a dificuldade de 
acerto fizeram com que a empresa já 
aceitasse reduzir valores. A Band e a 
TV Cultura chegaram a demonstrar 
interesse, mas também saíram da 
briga em razão das altas cifras

 Em agosto, a Globo informou que 
não renovaria o contrato com a Li-
berty Media. O motivo principal seria 

a situação financeira. A Globo, assim 
como a maioria das empresas pelo 
mundo, teve uma queda brusca de 
receitas e analisou que seria pesado 
manter a prova em sua grade de pro-
gramação. Mas a falta de opção pode 
fazer com que a emissora continue 
como detentora dos direitos da F-1.

A Globo conversa com a Liberty 
Media há alguns meses, mas deixa 
claro que os valores para um acerto 
seriam menores do que eram pagos 
anteriormente. O acordo poderia ser 
fechado entre US$ 18 milhões (R$ 
91,7 milhões) e US$ 20 milhões (R$ 
101, 9 milhões). Como os possíveis 
concorrentes também não conse-
guem oferecer ofertas melhores, nes-
te momento a Globo é quem aparece 
como favorita para assinar.

Globo pode renovar contrato para transmitir a F-1 no próximo ano
AUTOMOBILISMO

A diferença de valores parece ser 
pequena entre o que quer a Liberty 
Media e o que oferece a Globo. Algo 
em torno de R$ 10 milhões. Neste 

pacote não está incluso o valor gasto 
para viagens, equipamentos e trans-
missão das corridas, sejam elas no 
SporTV ou na Globo.


