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ECONOMIA. 6 | Rio Grande do Norte encerrou o mês de agosto com saldo positivo de quase 6 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de agosto, segundo dados divulgados 
nesta quarta-feira 30 pelo Ministério da Economia. Este foi o terceiro mês consecutivo com saldo positivo de vagas de trabalho no RN, sendo o de agosto o melhor resultado do ano

Reação: RN abre quase 6 mil 
vagas de emprego em agosto
América perde em casa 
e pressiona ainda mais 
Paulinho Kobayashi, que 
ainda não venceu uma

Candidatos a prefeito de 
Natal farão 1º debate na 
TV nesta quinta-feira, com 
protocolo contra Covid-19

Deputada Carla Dickson
é escolhida como nova
vice-líder do governo 
Bolsonaro na Câmara

SÉRIE D. 16 | Clube potiguar voltou a 
decepcionar e perdeu por 1 a 0 para o 
Salgueiro (PE). Próximo confronto é no 
sábado, de novo na Arena das Dunas

TV. 4 | Todos os 14 candidatos vão 
participar de programa na Band. 
Expectativa é que o debate tenha até 3 
horas de duração, por causa disso

MUDANÇA. 3 | Presidente também 
determinou a dispensa de oito nomes 
que exerciam a função, dentre eles a 
deputada federal Carla Zambelli
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FINANÇAS. 5 | 
Governadora do 

Rio Grande do 
Norte, Fátima 

Bezerra, anunciou 
que, pela primeira 

vez após quatro 
anos, Governo do 
Estado vai pagar 

adiantamento 
do 13º salário 

para todos 
os servidores 

públicos. Parcela 
de 40% será 

paga no dia 10 
de outubro. Além 

disso, folhas 
atrasadas são 
previstas para 
início de 2021
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O presidente Jair Bolsonaro fez 
chegar ao Supremo Tribunal 
Federal que deve indicar o de-

sembargador Kassio Nunes Marques, 
do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF-1), para assumir uma 
cadeira na Corte. Na avaliação de 
magistrados, Marques tem um per� l 
centrado, discreto e religioso, ao que 
lhes parece, sem ser radical.

Marques não � gurava entre os 
cotados para a vaga, aberta com a apo-
sentadoria do decano da Corte, Celso 
de Mello, no próximo dia 13. O desem-
bargador, que tem 48 anos, se nomea-
do, poderá � car na Corte até 2047.

Ministros do Supremo disseram 
que a forma como foram comunicados 
não fez parecer que o governo esteja 
“testando” o nome de Kassio Marques, 
para ver se haveria reações negativas, 
como já ocorreu em outros casos.

A expectativa no STF é que temas 
como aborto devem ter forte resistên-
cia de Marques, caso ele assuma mes-
mo uma cadeira na Corte.

Para o ministro Marco Aurélio 
Mello, que se tornará o mais antigo na 
Corte com a saída de Celso, o per� l de 
Kassio Marques, considerado “garan-
tista”, é positivo para um integrante 
do Supremo.

“É sempre bom ter garantistas na 
Corte pois nossa atuação é vinculada 
e os direitos e franquias constitucio-
nais e legais eles são acionados por 
quem cometer desvio de conduta”, 
a� rmou o ministro, que disse não ter 

sido comunicado por Bolsonaro.
Segundo relatos de ministros do 

STF, Marques estava em campanha para 
uma vaga no Superior Tribunal da Justiça 
(STJ), no lugar de Napoleão Nunes Maia, 
que se aposenta em dezembro.

Em entrevista ao site jurídico Con-
jur em 2018, o desembargador tam-
bém já tratou de outro tema polêmico 
discutido recentemente pela Corte: 
defendeu a possibilidade de prisão em 
segunda instância quando há decisões 
fundamentadas. “O recolhimento ao 
cárcere não é um consectário lógico 
que prescinda de decisão fundamenta-
da e análise das circunstâncias de cada 
caso. Há a necessidade de a ordem ser, 
além de expressa, fundamentada”, a� r-

mou à época. No ano passado, a Corte 
decidiu que é necessário esperar o � m 
do processo – o chamado trânsito em 
julgado, no jargão jurídico – para deter-
minar a prisão.

Na mesma entrevista, disse ser 
“fã do poder de síntese” na hora de 
proferir votos, uma característica que 
contrasta com a de Celso de Mello, a 
quem pode vir a substituir. “Di� cil-
mente, leio um voto todo em sessão; 
geralmente explico o caso em dois 
ou três minutos. Evito o proselitismo 
jurídico, bem como não sou afeito a 
produzir decisões judiciais como se 
fossem artigos cientí� cos”, disse ele 
na ocasião. Já o decano é conhecido 
por seus longos e bem fundamentos 

votos.
Uma vez con� rmada a indicação, 

ele ainda precisará passar por sabatina 
no Senado e ter o nome aprovado pelo 
plenário. Como mostrou o Estadão, há 
um acordo entre o Palácio do Planalto 
e o presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), para que a sabatina 
na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) ocorra imediatamente após 
Bolsonaro anunciar a escolha. O mo-
vimento tem o objetivo de evitar que o 
indicado � que exposto a um desgaste 
público. Segundo apurou o Estadão, 
não é este o caso de Kassio Marques.

RELAÇÃO COM BOLSONARO
Bolsonaro mantém relação com 

Kassio Marques desde os tempos em 
que era deputado. Segundo um inte-
grante do primeiro escalão, é a ele que 
o presidente se referia quando disse 
que queria um ministro do STF que 
“bebe cerveja”.

Anteriormente, Bolsonaro ha-
via dito que indicaria um ministro 
“terrivelmente evangélico”.  Recen-
temente, a integrantes da bancada 
evangélica, presidente passou a dizer 
que sua indicação seria de uma nome 
alinhado aos propósitos conservado-
res do governo.

Considerado favorito até então 
para a vaga de Celso no STF, o minis-
tro-chefe da Secretaria-Geral da Presi-
dência, Jorge Oliveira, teria sinalizado 
a vontade de não ser indicado neste 
momento.

Cotado para o STF, Kassio 
Marques tem perfil discreto
JUSTIÇA | Desembargador do TRF da 1ª Região de 48 anos não aparecia entre os cotados para a vaga de Celso de Mello; se confirmado, 
poderá ficar na Corte até 2047. Presidente Jair Bolsonaro teria comunicado informalmente que Kassio será realmente o escolhido para a Corte

Se confirmada a indicação, Kassio precisará passar por sabatina no Senado

REPRODUÇÃO

O Governo do Rio Grande do 
Norte anunciou nesta quarta-
-feira 30 que vai implantar – a 

partir deste mês de outubro - as pro-
gressões salariais referentes ao plano 
de cargos, carreiras e salários corres-
pondentes aos anos de 2017, 2018 e 
2019, para os trabalhadores da saúde 
pública do Rio Grande do Norte.

A medida, que bene� ciará cerca 
de 13 mil servidores, foi anunciada 
durante a reunião realizada nesta 

quarta-feira 30, no auditório da Go-
vernadoria, com a governadora Fáti-
ma Bezerra, o secretário de Estado da 
Saúde Pública Cipriano Maia, o chefe 
da Casa Civil Raimundo Alves e repre-
sentantes da categoria.

 Solicitada pelo Sindicato dos Tra-
balhadores da Saúde (Sindsaúde), a 
reunião contou com a presença de 12 
servidores, entre membros da direto-
ria e representantes da base. O paga-
mento das progressões salariais, ob-

jeto de avaliação de desempenho dos 
trabalhadores, representará impacto 
de aproximadamente R$ 1,4 milhão 
na folha de pagamento. Essa medida 
se soma ao anúncio, também feito 
nesta quarta-feira, do adiantamento 
de 40% do 13º salário e o planejamen-
to de iniciar o pagamento das folhas 
atrasadas de dezembro e 13º de 2018 
a partir de janeiro, remanescente da 
gestão anterior ao governo da profes-
sora Fátima Bezerra.

“Buscamos atender aos anseios da 
categoria por entendermos as especi� -
cidades das funções de vocês. Tenham 
a certeza de que o Governo fez o pos-
sível para tratar com dignidade e o 
máximo de zelo todas as situações que 
envolvem tanto a população, quanto 
os trabalhadores durante a pandemia”, 
disse Fátima. Ele reiterou que, devido 
ao empenho de ambas as partes, há 
algumas semanas o Rio Grande do 
Norte está com a situação da Covid-19 

em estabilidade. “Nada disso teria sido 
possível sem o trabalho e o empenho 
dos trabalhadores da saúde. Por isso, 
todo o nosso reconhecimento à pauta 
aqui apresentada”, completou.

“Neste momento tão relevante 
de enfrentamento da pandemia, to-
dos mostraram sua dedicação, sua 
responsabilidade e seu compromis-
so”, enfatizou o secretário estadual 
de Saúde, Cipriano Maia, durante a 
reunião.

Governo do Estado anuncia que vai implantar a partir de 
outubro as progressões salariais para servidores da saúde

SALÁRIOS

ELEIÇÕES 2020

O aplicativo e-Título ga-
nhou uma nova versão nesta 
quarta-feira 30, com mais fun-
cionalidades para os usuários. A 
partir das Eleições Municipais 
de 2020, que acontece nos dias 
15 de novembro (1º turno) e 
29 de novembro (2º turno), os 
eleitores que estiverem fora de 
seu domicílio eleitoral, no dia da 
eleição, poderão justi� car sua 
ausência pelo celular e tablet, 
por meio do aplicativo e-Título.

O recurso eletrônico vai 
possibilitar a justi� cativa da 
ausência sem que seja necessá-
rio o seu deslocamento a uma 
Mesa Receptora de Justi� cativa. 
“O aplicativo utilizará recursos 
de georreferenciamento do apa-
relho móvel para veri� car se, de 
fato, o eleitor se encontra fora de 
seu domicílio eleitoral, para só 
então permitir a realização da 
justi� cativa”, a� rma o coorde-
nador de sistemas do TRE-RN, 
Osmar Fernandes.

Caso não apresente a jus-
ti� cativa no dia da votação, o 
eleitor ainda poderá justi� car 
sua ausência, no prazo de 60 
dias após cada turno, escolhen-
do uma das seguintes formas: 
por meio do aplicativo e-Título; 
através do Sistema Justi� ca, 
anexando os documentos que 
comprovam a impossibilidade 
de comparecimento para votar; 
ou pela entrega do formulário 
Requerimento de Justi� cativa 
Eleitoral (pós-eleição) no Cartó-
rio Eleitoral.

ELEITOR PODERÁ 
JUSTIFICAR 
AUSÊNCIA PELO 
E-TÍTULO
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN | CÂMARA DOS DEPUTADOS

O presidente Jair Bolsonaro no-
meou nesta quarta-feira 30 no-
vos deputados para os cargos 

de vice-líderes do governo na Câmara. 
Entre os nomeados, está a deputada 
potiguar Carla Dickson (Pros).

O presidente também determinou 
a dispensa de oito nomes que exer-
ciam a função, dentre eles a deputada 
federal Carla Zambelli (PSL-SP), que 
exercia a função desde de julho. A tro-
ca foi o� cializada no Diário O� cial da 
União (DOU).

A nova bancada de vice-líderes 
foi apresentada pelo líder do governo 
na Câmara, deputado Ricardo Bar-
ro (PP-PR), em café da manhã nesta 
quarta-feira com o presidente. A lide-
rança informou que houve mudanças 
no protocolo de indicação de nome e 
que cada partido da base aliada teve 
direito a indicar um vice-líder.

Além de Carla Dickson, os deputa-
dos Luiz Lima (PSL-RJ), Giovani Cheri-
ni (PL-RS), Lúcio Mosquini (MDB-RO), 
Capitão Alberto Neto (Republicanos-
-AM), Paulo Azi (DEM-BA), Joaquim 
Passarinho (PSD-PA), Gustinho Ri-

beiro (Solidariedade-SE), Greyce Elias 
(Avante-MG) e Marreca Filho (Patrio-
ta-MA) são os novos vice-líderes do 
governo.

Em um vídeo gravado ao lado do 
presidente Bolsonaro, Carla Dickson 
a� rmou que, na condição de vice-líder, 
terá “lealdade, posicionamento e com-
promisso”. Ela agradeceu, ainda, pelas 
ações do Governo Federal no enfrenta-

mento à pandemia da Covid-19 e pelas 
obras de convivência com a seca no 
interior do Estado. O presidente brin-
cou  com o fato de o governo dele ter 
dois ministros potiguares: Fábio Faria 
(Comunicações) e Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional).

“Tá na hora de uma ministra, não 
tá, não?”, a� rmou o presidente. “Eis-
-me aqui”, respondeu Carla.

O ex-candidato a deputado fede-
ral Kerinho (PDT), pivô da dis-
puta entre Beto Rosado (Pro-

gressistas) e Fernando Mineiro (PT) 
pela vaga de deputado federal, enviou 
à Justiça Eleitoral uma manifestação 
na qual defende que sua candidatura 
nas eleições de 2018 foi legal e que, 
portanto, seus votos devem continuar 
sendo contabilizados - o que, na práti-
ca, mantém Beto Rosado no mandato.

Na manifestação, Kerinho a� rma 
que solicitou afastamento do cargo 
que ocupava na Prefeitura de Monte 
Alegre no prazo correto e que ele se 
afastou efetivamente das funções. Ele 
diz não se responsabilizar se a admi-
nistração não procedeu com a o� cia-

lização do afastamento.
O candidato defende, ainda, que 

o prazo para impugnação de candida-
turas não foi reaberto e que, portanto, 
encerrou ainda em 2018.

No início do mês passado, um grupo 
de 51 advogados pediu à Justiça Eleitoral 
que Kerinho fosse declarado inelegível. 
Os advogados anexaram documentos 
que mostram que Kerinho não se afas-
tou oficialmente do cargo que ocupava 
na Prefeitura de Monte Alegre, algo que 
é exigido dos candidatos pela lei.

O caso está em discussão no 
Tribunal Regional Eleitoral, sob a 
relatoria do juiz Ricardo Tinoco de 
Goes. O Ministério Público ainda não 
se pronunciou.

Bolsonaro escolhe Carla Dickson 
como nova vice-líder do governo
MUDANÇA | Presidente também determinou a dispensa de oito nomes que exerciam a função,
dentre eles a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que exercia a função desde de julho 

Presidente Bolsonaro e eputada Carla Dickson (Pros), uma das novas vice-líderes do governo

Fernando Mineiro (PT) e Beto Rosado (Progressistas) disputam mandato de deputado federal

alexoviana@uol.com.br

ESTRANHAMENTO
O vereador Luiz Almir (PSDB) pa-

rece que andou se estranhando com o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB). 
Na última terça-feira, o edil não fez 
questão de esconder o fato e rasgou o 
verbo contra o atual prefeito da cidade, 
chegando a a� rmar que Álvaro lhe 
destratou e agiu com arrogância.

JÁ GANHOU
Embora não dando muitos 

detalhes, o vereador fez um pronun-
ciamento em plenário, transmitido 
pela TV Câmara, a� rmando: “O 
prefeito Álvaro Dias me tratou muito 
mal numa reunião, me mostrando 
números de pesquisa, como se fosse 
a rainha da cocada preta, de certo 
achando que já está reeleito prefeito 
de Natal”.

CAICÓ
Luiz Almir não revelou quais 

palavras teria ouvido de Álvaro, mas 
a� rmou, bem ao seu estilo, que � cou 
“depressivo”. “Se eu for contar aqui o 
que Álvaro me disse, o que nós discuti-
mos... Nunca esperei ter um tratamento 
daquele. Mas vai chegar um dia que ele 
vai comer só queijo em Caicó”, disparou 
o vereador, fazendo referência à cidade 
berço-político do prefeito.

REVIDE
Aliado de Álvaro, a quem até 

recentemente foi só elogios nas ondas 
do rádio e na emissora de TV em que 
apresentava programas diários de 
grande audiência, Luiz Almir disse que 
não deixou os impropérios do prefeito 
por menos. “Também disse poucas e 
boas para ele”.

ALEXVIANAALEX
APITO FINAL

Em um recado para Álvaro, o ve-
reador-apresentador acrescentou que 
“eleição é como partida de futebol: 
enquanto o juiz não apita, não acaba 
o jogo”. “Ninguém está eleito antes do 
dia 15 de novembro, antes de contar 
os votos”, a� rmou.

EMPOBRECEU
Por falar em Álvaro Dias, dos 

candidatos a prefeito em capitais 
que tentarão reeleição este ano, 
praticamente todos ampliaram seus 
patrimônios enquanto ocupavam 
seus mandatos, mas o de Natal teve 
o patrimônio diminuído, de acordo 
com declarações entregues pelas 
campanhas à Justiça Eleitoral. Álvaro 
declarou patrimônio R$ 1,1 milhão 
menor que o de 2016.

ESGOTADO
O presidente da Fiern, Amaro 

Sales, tentou até agora ao menos 
três recursos judiciais para evitar 
entregar ao vice-presidente da 
entidade, Terceiro Melo, documentos 
contábeis do exercício de 2019. Com 
as sucessivas derrotas, o presidente 
da Fiern agora cumpre prazo para 
entregar a papelada até a quarta-feira 
da próxima semana.

SUSPEITAS
Além de substituo imediato de 

Amaro como primeiro vice-pre-
sidente da Fiern, Terceiro Melo é 
delegado representante do setor 
ceramista e conselheiro da entida-
de, mas precisou ir às vias judiciais 
para ter acesso a informações bási-
cas da Casa da Indústria. Na visão 
do advogado Roberto Amorim, não 
há justi� cativa jurídica plausível 
que sustente o fato de tais infor-
mações terem sido sonegadas até 
agora.

ECONOMIA
O RN registrou um aumento de 

quase 6 mil vagas de emprego com 
carteira assinada no mês de agosto, 
segundo dados do Ministério do 
Trabalho. O fato foi comemorado 
pelo superintendente do Sebrae, 
economista Zeca Melo. “Melhora-
mos um pouco em junho e em julho, 
mas agora em agosto criamos quase 
6 mil novos empregos”, disse Zeca à 
coluna, apontando as contratações 
de mão de obra para a safra de me-
lão e de cana de açúcar como causas 
da alta, além de contratações em 
praticamente todos os segmentos 
(comércio, serviços, construção civil 
e indústria).

MELHORIA
Para o economista, trata-se de 

claro sinal de que, aos poucos, o 
Estado está revertendo a tendência 
de queda do número de empregos 
registrada nos primeiros cinco meses 
do ano. “Chegamos a ter no primeiro 
trimestre uma perda de quase 19 mil 
empregos. Na verdade, ainda temos 
menos 9 mil empregos. Mas menos 9 
mil é melhor do que menos 19 mil”, 
celebra.

SURPREENDEU
O Governo do Estado anunciou 

ontem a retomada do adiantamento 
do 13º salário, após quatro anos de 
desregramento. O fato foi comemo-
rado, naturalmente, pela governa-
dora Fátima Bezerra, que mostrou 
que pode surpreender com fatos 
positivos e de ampla repercussão 
administrativa.

PRESERVANDO
Detalhe é que a boa notícia para 

os servidores foi dada logo após a 
desgastante pauta da Reforma da 
Previdência, que retira do funciona-
lismo para equilibrar um pouco as 
contas do Estado. A reforma teve sua 
aprovação � nal nesta semana, pela 
Assembleia Legislativa.

PROMESSA
“Eu disse que não sossegaria um 

minuto enquanto não normalizasse 
a situação da folha do funcionalismo. 
Mais um passo está sendo dado hoje. 
Esse é o tipo de notícia que dou com 
misto de muito orgulho e alegria. 
Isso traduz o respeito e o compro-
misso do nosso governo junto aos 
servidores, mesmo em meio a tantas 
di� culdades”, a� rmou a governadora. 
O pagamento de 40% do décimo 
terceiro salário representa, aproxi-
madamente, R$ 180 milhões para os 
cofres estaduais.

PLANEJAMENTO
Fátima ainda destacou que 

requisitou à equipe econômica do 
Estado uma programação para o 
pagamento das duas folhas salariais 
remanescentes de 2018 – 13º e mês 
de dezembro. “Determinei prioridade 
para trazerem uma proposta de pa-
gamento das duas folhas atrasadas. 
A ideia é começar o pagamento no 
início do próximo ano”.

RECONHECIMENTO
Ainda por falar em Fátima 

Bezerra, a petista reconheceu ontem 
o papel desempenhado pela Assem-
bleia na aprovação da reforma da 
Previdência. “É importante destacar 
o papel do presidente da ALRN, 
Ezequiel Ferreira de Souza, bem 
como agradecer aos parlamentares, 
tanto da base quanto da oposição, 
que tiveram o gesto de maturidade 
e responsabilidade na aprovação da 
matéria necessária para o equilíbrio 
orçamentário, � scal e � nanceiro do 
Estado”, declarou o governo, em nota.

Beto x Mineiro: Kerinho
diz que se afastou do cargo

MANDATO DE DEPUTADO



RODRIGO MAIA JÁ VOOU 
827 VEZES EM JATOS DA FAB

NA BAHIA, GOVERNO CONDICIONA 
AUXÍLIO A PROPAGANDA
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POLÍTICA NANICA
Tudo o que o País não precisa, 

neste momento de crise, é o ainda 
presidente da Câmara insultando 
o ministro da Economia, em vez de 
contribuir para a solução da crise que 
prejudica os mais pobres.

CASO DE SUCESSO
Impressionou o sucesso do leilão 

do saneamento em Maceió, já sob 
a vigência do marco regulatório 
do setor. Rendeu um dinheiro que 
Alagoas não teria chance de obter: 
mais de R$2 bilhões, um ágio de 
13.180%.

INDICAÇÃO EMOCIONOU
A virtual indicação do 

desembargador Kassio Nunes 
para o Supremo Tribunal Federal 
(STF) repercutiu muito bem, mas 
emocionou mesmo um amigo e 
admirador: o advogado Ibaneis 
Rocha, governador do DF. 

PÕE ORDEM, GENERAL
Os Correios conspiram contra 

a própria sobrevivência. Em 
Brasília, na agência do SIA (Setor 
de Indústria e Abastecimento), 
clientes esperam mais de 2 horas 
por atendimento. E o presidente da 
estatal é um general.

AJUDA RESPONSÁVEL
O senador e ex-presidente 

Fernando Collor reconheceu a 
necessidade de ajudar as pessoas, 
mas fez a ressalva de que governo e 
Congresso devem trabalhar “dentro 
das regras � scais arduamente 
construídas”.

ITAIPU NA PAUTA
Em Brasília, recuperado da covid, 

o ex-ministro Carlos Marun recebeu 
a Ordem do Rio Branco nesta quarta 
(30), e conversou com o chanceler 
Ernesto Araújo sobre temas 
envolvendo a hidrelétrica de Itaipu.

ARGENTINA LADEIRA ABAIXO
Duas em cada cinco pessoas 

vivem abaixo da linha da pobreza 
na Argentina, segundo dados 
do próprio governo de Alberto 
Fernández. O número representa um 
aumento de mais de 15% em menos 
de um ano. 

A MODA PEGA
A deputada Paula Belmonte 

(PPS) continua no grupo do colega 
do DF senador Regu� e (Podemos) 
e celebrou o � m de setembro como 
“mais um mês sem utilizar um só 
real da cota parlamentar”. Casos 
raros.

Quem acha que todo absurdo tem precedente na Bahia, como 
sentenciou Otávio Mangabeiras, tem mais uma história para incluir 
na coleção: o governo petista che� ado por Rui Costa abriu oito editais, 
cheios de exigências que a Lei Aldir Blanc não prevê, incluindo a 
obrigatoriedade de o grupo ou o artista bene� ciado com o auxílio ser 
obrigado a fazer propaganda do Estado, em suas apresentações.

O QUE DIZ A LEI
A Lei Aldir Blanc prevê o de 

auxílio aos artistas e entidades 
culturais que se cadastrarem 
e não tenham recebido outro 
auxílio do governo federal. 

SIMPLES ASSIM
Pela lei, o dinheiro de 

socorro a artistas e grupos 

culturais em di� culdades 
deve ser pago diretamente aos 
bene� ciados. 

EDITAL A SER VENCIDO
Para ter acesso ao auxílio 

emergencial na Bahia, o 
artista terá de vencer o edital. 
Quem não vencer, mesmo em 
di� culdades, nada recebe.

Durou pouco a pausa imposta pela pandemia: o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a usar e abusar de viagens em jatinhos 
da Força Aérea Brasileira (FAB). No início da pandemia no País, entre 

meados de março e o final de maio, o deputado carioca evitou fazer voos. Mas 
desde junho retomou o ritmo e já acumula 827 viagens nas asas da FAB. Das 
89 viagens em 2020, mais de 50 foram após a crise. Antes da pandemia do 
Covid-19, em março, Rodrigo Maia já havia realizado 34 voos em três meses, 
incluindo viagem a Paris. Desde junho, Maia foi a São Paulo 15 vezes e ao Rio 
de Janeiro em 12 oportunidades. E pernoitou em São Paulo 5 vezes, por conta 
da Viúva. Apenas no ano de 2019, Rodrigo Maia realizou 250 voos com jatinhos 
da FAB. Em 2018 foram 198, em 2017 totalizaram 211. Em 2016, foram 79. 
Presidentes dos Três Poderes, além de ministros e comandantes militares têm 
direito a usar jatos da FAB. Mas Rodrigo Maia é recordista.
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O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse nesta quarta-fei-
ra 30 que há “boatos” de que o 

presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez um acor-
do com a esquerda para não pautar 
as privatizações. “Não há razão para 
interditar as privatizações”, a� rmou.  

Maia rebateu imediatamente: 
“Paulo Guedes está desequilibrado”.  

Na terça-feira 29, o presidente da 
Câmara já tinha criticado Guedes por, 
na visão do deputado, ter interditado 
o debate sobre a reforma tributária. 
Ele fez a declaração em uma rede so-
cial, um dia após o governo desistir 
de enviar a segunda fase da reforma 
tributária, que incluiria um imposto 
sobre transações digitais semelhante 
à CPMF. Não houve consenso entre 
o governo e líderes partidários. “Por 
que Paulo Guedes interditou o deba-
te da reforma tributária?”, escreveu 
Maia em sua conta no Twitter.

O tuíte de Maia foi uma resposta 
a uma reclamação de Guedes, feita 
em agosto, de que o presidente da 
Câmara estava impedindo a discus-

são do novo imposto, que bancaria 
a desoneração da folha para as em-
presas (ou seja, a redução dos en-
cargos pagos sobre os salários dos 
empregados).

“Nem o ministro pode querer im-

por um imposto que a sociedade não 
queira, nem o relator, o presidente da 
Câmara, o presidente do Senado, o 
presidente da República pode impe-
dir um debate sobre qualquer impos-
to”, a� rmou o ministro em agosto.

ELEIÇÕES 2020 | Mediação será feita pela jornalista Anna Ruth Dantas. Apresentadora explicou que a
organização do debate preparou um protocolo com várias medidas de prevenção contra a Covid-19

A Band Natal promove nesta 
quinta-feira 1º o primeiro 
debate entre os candidatos 

à Prefeitura do Natal nas eleições de 
2020. Segundo a emissora, todos os 14 
postulantes foram convidados e con-
� rmaram presença no programa, que 
começa às 22h30, com transmissão ao 
vivo direto de um hotel da Zona Sul da 
cidade.

O debate terá quatro blocos. No 
primeiro e no terceiro, os candidatos 
poderão fazer perguntas para os ad-
versários com tema livre. No segundo 
bloco, os candidatos responderão a 
perguntas de especialistas. O último 
bloco será reservado para as conside-
rações � nais.

A mediação será feita pela jorna-
lista Anna Ruth Dantas. Ao Agora 
RN, a apresentadora explicou que a 
organização do debate preparou um 
protocolo com várias medidas de pre-
venção contra o novo coronavírus.

“Será cumprido todo o protocolo 
de segurança. Teremos distanciamen-
to, exigência de máscara e cabine de 
sanitização. O local será todo sanitiza-
do nesta quinta-feira pela manhã. Va-
mos ter toda a estrutura e segurança 
necessárias”, enfatizou a jornalista.

A expectativa é que o debate tenha 
até 3 horas de duração, por causa da 
quantidade de candidatos.

“Será uma das poucas oportu-

Os 14 candidatos a prefeito de Natal confirmaram presença no debate que começa às 22h30

Ministro da Economia, Paulo Guedes, e presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em foto de arquivo

Band realiza hoje 1º debate entre
os candidatos a prefeito de Natal

REPRODUÇÃO

RAFAELA FELICCIANO / METRÓPOLES

Guedes acusa Maia de acordo 
com a esquerda contra privatizações

ATRITO

Jornalista Anna Ruth Dantas fará mediação

ELIAS MEDEIROS

nidades que o eleitor natalense te-
rá de ouvir as propostas e o debate 
de ideias com todos os candidatos 
presentes. Costumo dizer que a 
Band é a casa da democracia”, co-
memora Carlo Bastos, diretor geral 
da Band Natal.

Vão participar do debate os 
seguintes candidatos: Álvaro Dias 
(PSDB), Kelps Lima (Solidariedade), 
Jean Paul Prates (PT), Hermano Mo-
rais (PSB), Fernando Pinto (Novo), 
Afrânio Miranda (Podemos), Rosália 
Fernandes (PSTU), Nevinha Valentim 
(PSOL), Jaydir Oliver (Democracia 
Cristã), Carlos Alberto (PV), Sérgio 
Leocádio (PSL), Coronel Hélio (PR-
TB), Fernando Freitas (PCdoB) e Co-
ronel Azevedo (PSC).
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A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, anun-
ciou nesta quarta-feira 30 que o 

Governo do Estado pagará no dia 10 de 
outubro (sábado da próxima semana) 
uma antecipação do 13º salário de 2020 
para todos os servidores públicos.

Em uma transmissão ao vivo nas re-
des sociais, a governadora afirmou que, 
nesta data, todos os funcionários públi-
cos estaduais, incluindo os da ativa e os 
aposentados e pensionistas, receberão 
40% do 13º salário de 2020. Os 60% res-
tantes, disse a governadora, serão pagos 
até dezembro. “Desde que assumi, disse 
que uma das prioridades do nosso go-
verno era garantir aos servidores (...) um 
calendário de pagamento. Era insusten-
tável aquela situação que os servidores 
públicos viviam há (sic) mais de três 
anos. Não tinham previsão de quando 
iam receber o salário. Ao assumirmos 
em janeiro, herdamos quatro folhas em 

atraso. Essa página foi virada. Temos 
trabalhado incansavelmente para pagar 
religiosamente os salários dentro do 
mês trabalhado, assegurando inclusive 
o 13º”, enfatizou a governadora.

Segundo Fátima, o anúncio do pa-
gamento do 13º salário representa “ges-
tão”. “Isso traduz o compromisso e o res-
peito que nosso governo tem honrado 
junto aos servidores públicos do Estado, 
mesmo em um ano tão atípico, mesmo 
em meio a tantas dificuldades”, frisou.

FOLHAS ATRASADAS
A governadora do Rio Grande do 

Norte disse também que as duas folhas 
salariais que seguem atrasadas - her-
dadas do governo Robinson Faria - de-
verão ser pagas até o início de 2021. O 
Governo do Estado ainda deve o salário 
de dezembro e o 13º salário de 2018.

Quando assumiu, em janeiro de 
2019, a gestão de Fátima Bezerra herdou 

também parte do salário de novembro 
e do 13º salário de 2017. Essas duas últi-
mas folhas já foram quitadas. O governo 
tem afirmado que só pagaria os atrasa-
dos com a obtenção de receitas extra-
ordinárias. Nesta quarta, a governadora 
não disse de onde espera conseguir os 
recursos para pagar as duas folhas re-
manescentes. “Já determinei à equipe 
econômica toda a prioridade de me 
trazer uma proposta de pagamento das 
duas folhas deixadas pela última gestão. 
Se Deus quiser, vamos começar o paga-
mento dessas duas folhas já no início do 
próximo ano”, afirmou.

“Isso aqui é o sinal de um trabalho 
realizado pelo nosso governo feito com 
muita responsabilidade, competência, 
espírito público. Trabalho esse que está 
rendendo bons frutos e que é voltado 
para cuidar das pessoas,. O trabalho 
continua. Sigamos firmes na luta”, com-
pletou a gestora estadual. Fátima Bezerra: “Trabalhado incansavelmente para pagar religiosamente os salários dentro do mês”

O secretário especial de Previ-
dência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, Bruno 

Bianco, afirmou nesta quarta-feira 
30 que há uma “possibilidade grande” 
de o governo prorrogar por mais dois 
meses o programa de suspensão de 
contratos e corte de jornada e salário. 
Com a decisão, os acordos poderão se 
alongar por mais dois meses, totali-
zando oito meses.

Ao mesmo tempo, ele afirmou que 
o benefício pago pelo governo como 
contrapartida aos trabalhadores com 
salários reduzidos ou contratos sus-
pensos “não deve extrapolar o ano de 
2020”.

O discurso de Bianco reflete a 
visão da área econômica do governo 
Bolsonaro de que os auxílios lançados 
durante a pandemia do novo corona-
vírus, mesmo quando prorrogados, 
devem ser encerrados em dezembro de 
2020, para evitar pressão fiscal maior 
em 2021.

O programa foi anunciado em abril 
como medida para evitar um aumento 
ainda maior do desemprego diante da 
pandemia do novo coronavírus, que 
provocou restrições no funcionamen-
to ou mesmo o fechamento de parte do 
comércio e da indústria. 

A medida provisória inicial, que foi 
sancionada no início de julho e trans-
formada em lei, previa a suspensão dos 
contratos de trabalho por até dois me-

ses e a redução da jornada e de salários 
em até 70% por até três meses.

Em julho, o governo publicou a 
primeira prorrogação do programa, 
elevando para até 4 meses o período 
em que as empresas poderiam aderir 
a uma das modalidades. Em agosto, o 
presidente Jair Bolsonaro anunciou a 
prorrogação da medida por mais ou-
tros dois meses.

Segundo o Ministério da Econo-
mia, até o momento, 18,4 milhões de 
acordos desse tipo foram firmados por 
aproximadamente 1,4 milhão de em-
presas. O total de trabalhadores atin-
gidos é de 9,7 milhões - muitos foram 
impactados por mais de um acordo.  O

setor de serviços é responsável 

pela maior parte das reduções, com 
9,3 milhões, seguido de comércio (4,6 
milhões) e indústria (3,9 milhões). Há 
ainda acordos no setor de construção 
(422 mil) e agropecuária (51 mil).

O Governo Federal já desembolsou 
R$ 28,5 bilhões para pagar o comple-
mento que cada trabalhador atingido 
pelo corte tem direito. O total reser-
vado para o programa é de R$ 51,6 bi-
lhões.

Durante a vigência dos acordos, a 
União entra com uma contrapartida 
para ajudar a complementar a renda 
dos trabalhadores até o limite do segu-
ro-desemprego (de R$ 1.813). O gasto 
estimado com o pagamento dos bene-
fícios é de R$ 51,6 bilhões.

Caso se confirme, os acordos poderão se alongar por mais dois meses, totalizando oito meses

Ministério da Economia estuda 
prorrogar corte de jornada e salário

MEDIDA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Governo do RN pagará 40% do 13º 
salário de 2020 no dia 10 de outubro
FOLHA | Governadora Fátima Bezerra informou que serão pagos 40% do benefício no dia 10 de outubro e os outros 60% restantes estão previstos para serem quitados até o mês de 
dezembro; Gestão estadual também anunicou que as duas folhas salariais que seguem atrasadas - herdadas do governo Robinson Faria - deverão ser pagas até o início de 2021

SANDRO  MENEZES / ASCOM
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PORTO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA 
CNPJ/MF Nº 70.043.054/0007-05 - NIRE 24900182237 

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

   Na condição de administradora da sociedade acima qualificada, convoco todos os respectivos sócios para 
participarem da assembleia geral ordinária que se realizará no dia 05 de novembro de 2020, às 9:00hs (nove 
horas), na sua sede, à Avenida Presidente Café Filho, 682, Praia dos Artistas, Natal-RN, CEP: 59010-000, 
ocasião em que ocorrerá a deliberação acerca da prestação de contas do exercício 2019. 
   Informa ao notificante que, nos termos do art. 1.078, §1º do Código Civil, todos os documentos exigidos por lei 
(especialmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico), encontram-se, desde já, à disposição dos 
sócios notificados, na sede da sociedade empresária. 

 
MARIA IZIDORA DE MEDEIROS TORQUATO RÊGO 

CPF/MF Nº 089.277.114-32 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

                                 PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Pregoeira e equipe de apoio, 
nomeada através da Portaria 03/Presidente/2020, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 003/2020, MENOR LANCE GLOBAL, para a contratação de empresa especializada na 
administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para atender às necessidades do 
SENAR-AR/RN, declarando a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / 02.959.392/0001-
46, Vencedora do item 01. Natal (RN), 30 de setembro de 2020. Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

                                 PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Pregoeira e equipe de apoio, 
nomeada através da Portaria 03/Presidente/2020, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2020, MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviço de emissão de bilhetes, serviços de reserva e ordens de passagens aéreas e 
serviços afins, para atender às necessidades do SENAR-AR/RN, declarando a empresa SUNLINE VIAGENS E 
TURISMO LTDA - ME/ 00.878.230/0001-58, Vencedora dos itens 01 a 06. Natal (RN), 30 de setembro de 2020. 
Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira. 
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

FELIPE TEIXIERA GUASTINI GRILO, CPF: 083.847.457-81, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à  LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, de N° 2019-146858/TEC/LO-0347, com validade de 25/09/2026, de um empreendimento de 
carcinicultura, localizado no Município de Pendências-RN.

FELIPE TEIXEIRA GUASTINI
Arrendatário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LUIZ CLENILSON DE MEDEIROS ME, CNPJ: 03.552.269/0001-79, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplifi cada-LS, 
com validade: 15/09/2026, para Fábrica de Biscoitos e Bolachas, em uma área construída de 1.915,92m2, localizado na 
Rodovia RN 118, 87, Bairro Novo Horizonte, Jucurutu/RN.

LUIZ CLENILSON DE MEDEIROS
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MACELO MÁRCIO DA SILVA ME, CNPJ: 26.163.862/0001-29, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplifi cada-
LS, para Armazenamento e revenda de GLP Classe I com capacidade máxima de 520kg, instalado em uma área de 
19,36m2, localizado na Rua Guilherme Soares, 623, Centro, Timbaúba dos Batistas/RN.

MACELO MÁRCIO DA SILVA
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Unimin do Brasil LTDA inscrita no CNPJ sob número 56.139.066/0013-55, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-Idema, a Renovação de Licença de 
Operação, nº 2019-147861/TEC/RLO-1032, com prazo de validade 25/09/2026, em favor do empreendimento Extração 
mineral de calcário em uma área de 3,5 hectares nos limites do processo ANM 811.546/1974, localizada na Rodovia 
117, Km 38, s/n, Zona Rural, Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

Natasha Marques
Procuradora

CONTRATAÇÃO | Dados do Ministério da Economia mostram que este foi o terceiro mês consecutivo com saldo 
positivo de vagas de trabalho no Rio Grande do Norte; alta foi puxada pelos empregos do setor da agricultura

O Rio Grande do Norte abriu 
quase 6 mil vagas de emprego 
com carteira assinada no mês 

de agosto, segundo dados divulgados 
nesta quarta-feira 30 pelo Ministério 
da Economia.

De acordo com o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), este foi o terceiro mês con-
secutivo com saldo positivo de vagas 
de trabalho no RN, sendo o de agosto 
o melhor resultado do ano.

Em números exatos, o Estado re-
gistrou em agosto 14.468 contratações 
e 8.513 demissões, o que resultou em 
um saldo positivo de 5.955 empregos 
formais. O número supera os saldos po-
sitivos de junho (+ 1.457) e julho (+ 979).

No mês passado, o setor que 
mais contribuiu para essa alta foi o 
da agricultura, que fechou com saldo 
positivo de 2.694 postos de trabalho 
com carteira assinada. Além da agri-
cultura, registraram saldo positivo os 
seguintes setores: indústria (+ 1.739), 
construção (+ 679), comércio (+ 659) 
e serviços (+ 184).

Apesar dos três meses seguidos 
com alta na geração de empregos, o 
Rio Grande do Norte ainda está com 
saldo negativo no ano. De janeiro a 
agosto, o Estado registrou, ao todo, 
82.372 contratações e 92.292 demis-
sões, resultando em um resultado de 
9.920 vagas fechadas no mercado for-
mal. Segundo o governo, o resultado 
é decorrente da pandemia do novo 
coronavírus.

Setor que mais contribuiu para essa alta foi o da agricultura, com saldo de 2.694 contratações 

Estado abre quase 6 mil vagas de 
emprego formal em agosto, diz Caged

Em todo o País, agosto encer-
rou com saldo positivo de quase 
250 mil empregos com carteira 
assinada. No período, em núme-
ros exatos, foram 1.239.478 con-
tratações e 990.090 demissões, 
gerando um resultado de 249.388 
vagas a mais de trabalho. O saldo 
acumulado no ano, porém, ainda 
é negativo em 849 mil.

Abril teve o pior saldo da 
crise sanitária, com menos 934 
mil vagas. Depois, os números 
seguiram negativos, com menor 
intensidade, em maio (-359 mil) e 
junho (-22 mil).

No mês de julho, o dado voltou 
para o azul, com 141 mil novas va-
gas. A evolução dos dados até agos-
to mostra, portanto, uma gradativa 
melhora no mercado formal.

Todos os estados e o Distrito 
Federal tiveram saldo positivo. 
Considerando apenas o Nordes-
te, foram gerados na região 62 mil 
postos de trabalho formal no mês 
de agosto. Em todo o País, agosto fechou com saldo positivo de quase 250 mil empregos com carteira assinada

País e região Nordeste também 
tiveram saldos positivos

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

EMPREGO NO RN – 2020
Janeiro:  .....................................................................................- 1.022
Fevereiro:  ..................................................................................- 1.838
Março:  .......................................................................................- 2.390
Abril:  ..........................................................................................- 9.447
Maio:  .........................................................................................- 3.614
Junho:  .......................................................................................+ 1.457
Julho: .........................................................................................+ 979
Agosto:  ......................................................................................+ 5.955
Saldo:  ........................................................................................- 9.920

Fonte: Ministério da Economia
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Sete em dez mortes pela Covid-19 
no no Rio Grande do Norte acon-
teceram entre pessoas com mais 

de 60 anos. É o que apontam dados 
divulgados desta quarta-feira 30 pela 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap).

De acordo com o professor Kênio 
Costa Lima, do Instituto Envelhecer da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN),  os idosos representam 
69,9% dos potiguares mortos pelo co-
ronavírus. 

A média de óbitos para a faixa 
etária no Nordeste é de 70%. O estado 
do Maranhão lidera a estatística com 
80% de mortes causadas pela Covid-19 
entre os idosos.  “Precisamos refletir 
sobre a perda da autonomia e da inde-
pendência que a população idosa está 
sofrendo com a pandemia. Temos que 
voltar as atenções para a manutenção 
da condição de saúde dos idosos e 

evitar o preconceito. Ninguém precisa 
morrer apenas por causa da idade”, 
disse. 

Ele também destacou a impor-
tância da atenção primária em saúde 
no acompanhamento da população 
idosa.  “É essencial para controlar as 
doenças crônicas, para que não haja 
agravamento dos casos, evitando óbi-
tos”, apontou. 

Nesta quinta-feira 1º, reforçou ele, 
é comemorado o Dia Internacional do 
Idoso, data instituída pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

Nesta quarta-feira 30, foram 69.433 
casos confirmados para Covid-19,  
além dos 36.318 suspeitos. Até o mo-
mento foram registrados 2.393 óbitos, 
sendo três nas últimas 24 horas e ou-
tros 6 óbitos em dias anteriores. Há 
ainda outros 319 óbitos que ainda es-
tão em investigação.

“Tivemos de ontem para hoje um 

acréscimo de 420 novos casos con-
firmados da doença, que podem se 
referir a dias ou até meses anteriores, 
mas precisamos avaliar. Essa elevação 
merece o nosso acompanhamento, 
atenção e cuidado. Por isso, nossas ati-
tudes devem proteger também quem 
amamos, principalmente os idosos 
que têm maior vulnerabilidade frente 
à Covid-19”, disse o secretário estadual 
de saúde, Cipriano Maia.

A taxa de ocupação de leitos está 
em 41%. Até esta quarta-feira, 238 pes-
soas estavam internadas em leitos crí-
ticos e clínicos em unidades de saúde 
públicas e privadas. 

Por região de saúde, a ocupação de 
leitos está em 36% na região Metropoli-
tana, 51% no Oeste, 40% no Alto Oeste, 
45% na região do Seridó, Trairi/Potengi 
com 36%, Mato Grande com 50% e 
Agreste sem pacientes internados em 
leitos de UTI.

Idosos representam quase 70% 
das mortes por Covid-19 no RN
PANDEMIA | Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que a cada dez potiguares mortos pelo novo 
coronavírus, sete delas eram pessoas acima dos 60 anos. Estado tem 2.393 óbitos causados pela doença

Com os dados desta quarta-feira, o Rio Grande do Norte soma 69.433 casos confirmados da Covid-19 e tem, ainda, casos 36.318 suspeitos

NEY DOUGLAS / AGORA RN

O Sindicato das Empresas de 
Transporte Urbanos de Passa-
geiros  do Município de Natal 

(Seturn) protocolou 30 ao Departa-
mento Estadual de Trânsito (Detran) 
solicitação para implantar faixa semi 
exclusiva compartilhada para ônibus 
do transporte coletivo urbano metro-
politano e bicicletas na Avenida Enge-
nheiro Roberto Freire, na Zona Sul de 
Natal. O pedido visa desafogar o trân-
sito na região.

Atualmente. circulam pela En-
genheiro Roberto Freire cerca de 180 
ônibus do serviço público de trans-
porte coletivo urbano e metropolitano 
— distribuídos em 20 linhas. Os engar-
rafamentos provocam na região acesso 
irregular dos veículos a estabelecimen-

tos comerciais da região acarretando 
atrasos nos horários de chegada nas 
paradas de ônibus. “E comum presen-
ciarmos filas de veículos parados na 
via, aguardando o atendimento Drive 
Tru, obstruindo até duas faixas de 
rolamento e congestionando comple-
tamente a via, prejudicando o desem-
penho da programação dos serviços 
públicos de transporte”, detalha Nilson 
Queiroga, consultor técnico do Seturn. 

A solicitação também é feita to-
mando como referência a intervenção 
realizada pela Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU), na Aveni-
da Prudente de Morais. A direção do 
Seturn aguarda um posicionamento 
para o debate e atendimento a solici-
tação.

Empresas de ônibus pedem 
faixa para ônibus e bicicletas

ROBERTO FREIRE

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A 
CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE CREDOR, 
VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU 
DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial 
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE PESA TN, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida Provisória 
Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO DE ULISSES RIBEIRO 010.913.364-15 MUTUARIO 

PRINCIPAL 231.800.163

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial 
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado com 
recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº OPERAÇÃO
ESPOLIO CICERO ALVES DE 

OLIVEIRA 29475198415 MUTUARIO 
PRINCIPAL 4000266

ESPOLIO MANOEL 
MANICOBA DA SILVA 4138864415 MUTUARIO 

PRINCIPAL 4000251

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

Central Geradora Eólica Arena S.A. - CNPJ nº 11.781.913/0001-09 
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - valores em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação.

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018. A íntegra das Demonstrações Financeiras,  
incluindo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

Demonstrações dos Resultados 2019 2018
Receita operacional líquida 28.436 23.145
Custo do serviços
 Custos de operação (3.182) (2.509)
 Depreciação e Amortização (6.153) (6.153)
 Compra de energia elétrica (9.249) (6.523)
 Encargos de uso da rede elétrica (1.260) (1.116)
Lucro Bruto 8.592 6.845
(Despesas) receitas operacionais
 Serviços de terceiros (203) (326)
 Despesas com pessoal (780) (876)
 Despesas administrativas (127) (114)

2019 2018
 Impostos e taxas – (13)
 Outras despesas operacionais (1) (4)
Lucro oper. antes dos ef. financeiros 7.481 5.511
 Resultado financeiro líquido (5.384) (6.496)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 2.097 (985)
 IR e CS - correntes (907)
 IR e CS - diferidos (182) (722)
Lucro (Prejuízo) do exercício 1.009 (1.708)
Lucro (Prejuízo) do exercício por 
 ação do capital social R$ 0,02 (0,03)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social subscrito Prejuízos acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2017 62.183 (13.925) 48.258
Prejuízo do exercício – (1.708) (1.708)
Em 31 de dezembro de 2018 62.183 (15.633) 46.550
Lucro do exercício – 1.009 1.009
Em 31 de dezembro de 2019 62.183 (14.624) 47.559

Balanço Patrimonial
Ativo 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 5.840 2.634
 Contas a receber de clientes 7.336 2.052
 Impostos e contribuições a recuperar 118 121
 Outras contas a receber 25 29

13.319 4.836
Não circulante
 Cauções e depósitos vinculados 2.227 2.444
 Impostos e contribuições a recuperar – 180
 Imobilizado 113.631 116.116
 Intangível 39 80

115.898 118.820
Total do ativo 129.216 123.656

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante
 Fornecedores 3.601 904
 Empréstimos e Financiamentos 61.066 63.031
 Partes relacionadas 12.977 12.862
 Impostos e contribuições a recolher 139 90
 IR e CS a pagar 246 219

78.030 77.106
Não circulante
 Provisão desmantelamento 
  parques eólicos 3.627 –

3.627 –
Patrimônio líquido
 Capital social 62.183 62.183
 Prejuízos acumulados (14.624) (15.633)

47.559 46.550
Total do passivo e patrimônio líquido129.216 123.656

Diretoria
Gustavo Florentino Ribeiro
Viviane de Oliveira Soares

Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior 

CRC - 1SP291424/O-0

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Atividades operacionais
 Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 2.097 (985)
  Depreciação e amortização 6.153 6.154
  Juros s/empréstimo e financiamento 5.420 6.410
  Apropriação de custo sobre 
   empréstimo e financiamento 142 153

13.812 11.732
 (Acré.)/Decré. nos ativos operacionais
  Contas a receber de clientes (5.283) (168)
  Impostos e CS compensáveis (30) (22)
  Outras contas a receber 4 (4)

(5.309) (194)
 (Acréscimo)/Decréscimo nos 
  passivos operacionais
  Fornecedores 2.697 (367)
  Impostos e contribuições a recolher 49 –

2.746 (367)
Caixa gerado pelas atividades 
 operacionais 11.249 11.171
  (–) juros pagos (3.741) (5.268)

2019 2018
  (–) IR e contribuição pagos (847) (726)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 6.661 5.177
Atividades de investimento
 Aplicações/Resgates de cauções e 
  depósitos vinculados 216 (44)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades de investimento 216 (44)
Atividades de financiamento
 Amortização de Principal de 
  Empréstimos, financiamentos (3.786) (4.204)
 Partes relacionadas 115 866
Caixa aplicado nas atividades
 de financiamento (3.671) (3.338)
Variação
Aumento líquido de caixa e equiva-
lentes de caixa 3.206 1.795
 Caixas e equivalentes de caixa 
  no final do exercício 5.840 2.634
 Caixas e equivalentes de caixa 
  no início do exercício 2.634 839



Ainda de acordo com o perito 
criminal Fernando Marinho, é preciso 
estar atento a uma outra recomen-
dação importante antes de a vítima 
procurar o Itep para a realização do 
exame. 

“A vítima, quando menor de ida-
de, deve estar acompanhada de um 
responsável, o pai ou mãe, ou então de 
um representante com comprovação 
legal”, a� rmou ele.

E se o suspeito do crime sexual 
for o próprio responsável pela crian-
ça ou adolescente? “Neste caso, uma 
vez não havendo um representante 
legal pela vítima, é preciso o acom-
panhamento do Conselho Tutelar”, 

respondeu.
“É muito comum crianças víti-

mas de violência sexual chegarem 
no Itep acompanhadas de um irmão 
mais velho, dos avós, ou até mesmo 
de vizinhos. É importante destacar 
que é necessário que este acompa-
nhante seja, de fato, responsável pela 
vítima”, ressaltou Fernando Marinho.

Meninas de 12 a 17 anos são as 
mais violentadas sexualmente no Rio 
Grande do Norte, segundo dados da 
Delegacia da Criança e do Adoles-
cente. Elas aparecem na maioria dos 
77 casos registrados de estupro em 
2019, como também são maioria nos 
107 crimes registrados em 2020.

No caso dos meninos, a faixa 
etária entre 7 e 11 anos foi a que 
registrou mais ocorrências no ano 
passado. Já nos primeiros cinco me-
ses deste ano, a faixa de idade entre 
0 e 6 anos é a que aparece com mais 
registros de violência sexual.

Quantos aos infratores, 73 ho-
mens, duas mulheres e duas pessoas 
cujo o sexo não foi revelado foram 
denunciados por casos de estupro de 
vulneráveis em 2019. 

Este ano, o total de denúncias 
nos primeiros cinco meses tem 102 
homens, seis mulheres e mais cinco 
pessoas sem sexo revelado denuncia-
dos por estupro de menores.
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ITEP ABRE AGENDAMENTO NA INTERNET 
PARA VÍTIMAS DE CRIMES SEXUAIS
PROTEÇÃO | Novo serviço 
começa a ser oferecido 
à população a partir 
desta quinta-feira 1º. 
Serão agendados dois 
atendimentos pela turno da 
manhã e dois à tarde

Menores de idade devem estar 
acompanhadas dos responsáveis 
ou Conselho Tutelar



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA 
FAZER O AGENDAMENTO

• Número da Guia de Solicitação 
do exame de corpo de delito assinada 
pela autoridade requisitante;

• Documento de identidade origi-
nal (em caso de menor de idade, além 
da documentação, deve vir acompa-
nhado dos pais ou responsável legal-
mente comprovado);

• Em caso de ter havido atendi-
mento hospitalar, trazer uma cópia 
do prontuário médico. É necessário 
estar com toda a documentação exi-
gida ao se apresentar para a realiza-
ção do exame

• O agendamento é gratuito.
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Meninas de 12 a 17 anos são as mais violentadas sexualmente no Rio Grande do Norte

ITEP ABRE AGENDAMENTO NA INTERNET 
PARA VÍTIMAS DE CRIMES SEXUAIS

ANDERSON BARBOSA

O Instituto Técnico-Cientí� co de 
Perícia do Rio Grande do Norte 
(Itep) inicia, a partir desta quin-

ta-feira 1º, a oferta de mais um serviço 
online à população. É o agendamento, 
pela internet, de exames de conjunção 
carnal, como são chamados os exames 
feitos pela sexologia forense, necessá-
rios para a constituição de provas ma-
teriais contra autores de crimes sexuais.

É possível fazer o agendamento 
acessando o site http://central.rn.gov.
br/ ou a página do Itep na internet 
(www.itep.rn.gov.br). Nele, na parte su-
perior da tela, o usuário abre a aba “Ser-
viços” e clica no botão “Agendamento: 
Crime Sexual”. Pronto, agora é só preen-
cher os dados solicitados e marcar o dia 
para a realização do exame.

Segundo o perito Fernando Marinho, 
diretor do Instituto de Medicina Legal 
(IML) do Itep, estão sendo agendados 
dois atendimentos pela turno da manhã 
e dois à tarde. “Esta é a média de casos de 
estupro que atendemos diariamente. É 
claro que atenderemos todas as vítimas 
que vierem nos procurar sem o agen-
damento prévio, até como respeito à 
situação. Porém, com o agendamento es-
peramos prestar um serviço ainda mais 
humanizados, ajudando também na se-
gurança das pessoas neste momento tão 
crítico de pandemia”, afirmou.

De início, ainda de acordo com o 
diretor, o agendamento pela internet 
está sendo destinado para vítimas que 
moram em Natal ou região Metro-
politana. “Em breve estenderemos o 
serviço a todas as regiões do estado”, 
acrescentou o perito.

O diretor do IML lembra um deta-
lhe importante. Antes de acessar o site 
ou mesmo ir pessoalmente ao prédio 
do instituto procurar ajuda, é preciso ir 
a uma delegacia da Polícia Civil e pres-
tar queixa do agressor. Somente será 
agendado o exame se a vítima tiver 
em mãos um encaminhamento, que é 
fornecido pela autoridade policial, no 
caso o delegado.

Em Natal, existe a Delegacia Espe-
cializada no Atendimento à Criança e 
ao Adolescente do Rio Grande do Nor-

Antes de agendar, 
é preciso procurar 
a polícia

te (DCA), que atende exclusivamente 
casos de violência contra crianças e 
adolescentes. Funciona na Rua Nos-
sa Senhora de Candelária, no bairro 
Candelária, na Zona Sul da cidade. 
No mesmo prédio também funciona 
a Delegacia Especializada de Atendi-
mento à Mulher (DEAM-Zona Sul), 
que atende casos de violência contra 
a mulher. A DEAM-Zona Norte � ca 
na Av. João Medeiros Filho, 2141, no 
bairro Potengi.

“Independente de idade ou sexo, 
todos os crimes sexuais têm que ser re-
gistrados na Polícia Civil. É o delegado 
quem vai emitir a Guia de Solicitação 
de Corpo de Delito, que é o pedido pa-
ra a realização de exames de agressão, 
incluindo o exame de conjunção carnal 
para os casos de abuso sexual”, expli-
cou Marinho.

Com o encaminhamento em 
mãos, a vítima faz o agendamento 
e depois vem ao Itep para ser exa-
minada por um médico. Não basta 
só ir à delegacia e fazer o Boletim de 
Ocorrência. Tem que pedir também 
o encaminhamento ao delegado, que 
é para que o exame possa ser feito”, 
reforçou o perito.

Itep abre agendamento na internet para 
vítimas de crimes sexuais

Menores de idade devem estar 
acompanhadas dos responsáveis 
ou Conselho Tutelar
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Central Geradora Eólica Anemoi S.A. - CNPJ nº 12.959.327/0001-74
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - valores em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018. A íntegra das Demonstrações Financeiras,  
incluindo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários. 

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Ativo/Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 10.223 5.309
 Contas a receber de clientes 5.655 2.211
 Impostos e contribuições a recuperar 111 111
 Outras contas a receber 25 29

16.014 7.660
Não circulante
 Impostos e contribuições a recuperar – 371
 Cauções e depósitos vinculados 2.247 2.461
 Partes relacionadas 1.449 1.435
 Imobilizado 112.235 114.641
 Intangível 63 107

115.994 119.015
Total do ativo 132.008 126.675

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Passivo e patrimônio líq./Circulante
 Fornecedores 1.654 1.000
 Empréstimos e financiamentos 62.781 64.689
 Partes relacionadas 644 274
 Impostos e contribuições a recolher 85 89
 IR e CS a pagar 201 215

65.365 66.267
Não circulante
 Provisão desmantelamento 3.627 –

3.627 –
Patrimônio líquido
 Capital social 69.056 69.056
 Prejuízos acumulados (6.040) (8.648)

63.016 60.408
Total do passivo e patr. líquido 132.008 126.675

Demonstrações dos Resultados 2019 2018
Receita operacional líquida 26.102 23.094
Custo do serv.: Custos de operação (2.886) (2.683)
 Depreciação e amortização (6.078) (6.078)
 Compra de energia elétrica (5.412) (3.371)
 Encargos e taxas setoriais (1.254) (1.111)
Lucro bruto 10.472 9.852
Despesas operacionais
Serviços de terceiros (351) (340)
 Despesas com pessoal (780) (863)
 Despesas administrativas (180) (134)

2019 2018
 Impostos e taxas (1) (19)
 Outras despesas operacionais (1) (3)
Lucro oper. antes dos efeitos fin. 9.159 8.494
 Resultado financeiro líquido (5.351) (6.662)
Lucro antes do IR e da CS 3.808 1.831
 IR e CS - Corrente (829) (723)
 IR e CS - diferido (371) –
Lucro líquido do exercício 2.608 1.108
Luc. do exerc. p/ação do cap. soc. R$ 0,04 0,02

Capital social subscrito (Prejuízos) acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017 69.056 (9.756) 59.300
Lucro líquido do exercício – 1.108 1.108
Em 31 de dezembro de 2018 69.056 (8.648) 60.408
Lucro líquido do exercício – 2.608 2.608
Em 31 de dezembro de 2019 69.056 (6.040) 63.016

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Atividades operacionais
 Lucro antes do IR e da CS 3.808 1.832
  Depreciações e amortizações 6.076 6.078
  Juros sobre empr. e financiamentos 5.560 6.614
  Apr. (amort.) de custos sobre empr. 145 156

15.589 14.680
 (Acréscimo)/Decréscimo dos ativos operacionais
  Clientes (3.444) 296
  Impostos e contr. sociais compens. (28) (26)
  Outros créditos 5 (4)

(3.467) 266
 Acréscimo/(Decr.) dos passivos operacionais
  Fornecedores 654 (205)
  Outros tributos e contrib. sociais (4) (36)

650 (241)

2019 2018
Caixa líq. gerado pelas ativ. oper. 12.772 14.705
  (–) juros pagos (3.784) (5.404)
  (–) IR e contribuição pagos (815) (750)
Caixa líq. gerado pelas ativ. oper. 8.173 8.551
Atividades de investimento
 Aplic./Resg. de cauções e dep. vinc. 214 (40)
 Partes relacionadas (14) 43
Caixa gerado pelas ativ. de invest. 200 3
Atividades de financiamento
 Amort. de princ. de empr., financ. (3.829) (4.281)
 Partes relacionadas 370 65
Caixa aplicado nas ativ. de financ. (3.459) (4.216)
Aum. líq. de caixa e equiv. de caixa 4.914 4.338
  Cx. e eq. de caixa no final do exerc. 10.223 5.309
  Cx. e eq. de caixa no iníc. do exerc. 5.309 971

4.914 4.338
Diretoria

Gustavo Florentino Ribeiro Viviane de Oliveira Soares
Contador

Luís Carlos Gomes da Silva Júnior - CRC 1SP291424/O-0

Central Geradora Eólica Apeliotes S.A. - CNPJ nº 12.959.413/0001-87
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - valores em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018. A íntegra das Demonstrações Financeiras,  
incluindo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2019 2018

Fluxo de caixa da atividades operacionais
Atividades operacionais
 Lucro antes do IR e da CS 4.754 1.617
 Despesas que não afetam as disponibilidades
  Depreciação e amortização 6.181 6.180
  Juros sobre emprést. e financiamentos 5.416 6.449
  Apropriação de custos sobre emprést. 118 155

16.469 14.401
 (Acréscimo)/decréscimo nos ativos operacionais
  Contas a receber - clientes (3.707) (6.015)
  Impostos a recuperar (11) (29)
  Partes relacionadas – 164
  Outras contas a receber 2.251 (2.226)

(1.467) (8.106)
 Acréscimo/(decréscimo) nos passivos operacionais
  Fornecedores (6.244) 6.244
  Impostos e contribuições a recolher (243) 177

(6.487) 6.421

2019 2018
Caixa gerado pelas ativ. operacionais 8.515 12.716
  (–) juros pagos (3.645) (5.251)
  (–) IR e contribuição pagos (1.057) (763)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 3.813 6.702
Atividades de investimento
 Aplicações/Resgates de cauções e 
  depósitos vinculados 207 (42)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de investimento 207 (42)
Atividades de financiamento
 Pagamento de empréstimos (3.687) (4.140)
 Partes relacionadas 681 58
Caixa aplic. nas ativid. de financ. (3.006) (4.082)
Variação
Aum. líq. de caixa e equiv. de caixa 1.014 2.578
 Caixa e equiv. de caixa no final do exerc. 4.447 3.433
 Caixa e equiv. de caixa no início do exerc.3.433 855

Balanço Patrimonial 2019 2018
Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4.447 3.433
 Contas a receber de clientes 12.627 8.944
 Impostos e contribuições a recuperar 120 120
 Outras contas a receber 25 2.252

17.218 14.749
Não circulante
 Depósitos judiciais 15 16
 Cauções e depósitos vinculados 2.183 2.389
 Impostos e contribuições a recuperar – 228
 Partes relacionadas 3.598 3.598
 Imobilizado 114.170 116.671
 Intangível 251 303

120.217 123.205
Total do ativo 137.434 137.954

Balanço Patrimonial 2019 2018
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
 Fornecedores 1.380 7.625
 Empréstimos e financiamentos 61.071 62.869
 Partes relacionadas 955 274
 Impostos e contribuições a recolher 87 330
 IR e CS a pagar 228 426

63.720 71.524
Não circulante
 Provisão desmantelamento 
  de parques eólicos 3.627 –

3.627 –
Patrimônio líquido
 Capital social 73.770 73.770
 Prejuízos acumulados (3.683) (7.340)

70.087 66.430
Total do passivo e patrim. líquido 137.434 137.954

Demonstrações dos Resultados
Receita operacional líquida 26.984 29.705
Custo do serviços
Custos de operação (3.017) (2.736)
 Depreciação e amortização (6.181) (6.181)
 Compra de energia elétrica (5.185) (10.204)
 Encargos de uso da rede elétrica (1.257) (1.114)
Lucro bruto 11.343 9.470
Despesas operac.: Serviços de terc. (207) (312)
 Despesas com pessoal (780) (862)
 Despesas administrativas (138) (120)
 Impostos e taxas (1) (9)

2019 2018
 Outras despesas operacionais (3) (6)
Lucro operacional antes do 
 resultado financeiro 10.213 8.161
 Resultado financeiro líquido (5.460) (6.544)
Lucro antes do IR e da CS 4.754 1.617
 IR e CS - correntes (869) (938)
 IR e CS - diferidos (228) –
Lucro líquido do exercício 3.657 679
Lucro do exercício por ação do 
 capital social R$ 0,05 0,01

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social 

subscrito
Prejuízos 

acumulados Total
Em 31/12/2017 73.770 (8.019) 65.751
Lucro líquido do exercício – 679 679
Em 31/12/2018 73.770 (7.340) 66.430
Lucro líquido do exercício – 3.657 3.657
Em 31/12/2019 73.770 (3.683) 70.087

Diretoria
Gustavo Florentino Ribeiro
Viviane de Oliveira Soares

Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior 

CRC - 1SP291424/O-0

O Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte (TJRN) pagou R$ 
108,6 milhões em precatórios 

em 2020. O pagamento decorre de dí-
vidas judiciais de entes públicos, sejam 
eles municipais, estaduais ou federais.

Apenas no biênio 2019/2020 — en-
tre janeiro do ano passado e setembro 
de 2020 —, segundo a Divisão de Pre-
catórios do TJRN, foram pagos R$ 228,2 
milhões em precatórios para o total de 
3.016 credores. O resultado é superior 
ao biênio anterior (2017-2018), quando 
foram pagos R$ 227,3 milhões.

Este é o melhor desempenho do 
Tribunal neste segmento desde 2013, 
quando se inicia a série histórica. No 
primeiro biênio medido (2013-2014), o 
Judiciário  pagou R$ 87,6 milhões. 

Segundo o TJRN, o aumento nos 
valores decorre das atividades de co-
brança e monitoramento permanente 
dos repasses pelos entes devedores são 
alguns dos fatores responsáveis pela 
performance da Divisão de Precatório 

do Poder Judiciário.
O juiz auxiliar da Presidência do 

Tribunal, Bruno Lacerda, presidente 
da Câmara Nacional dos Gestores de 
Precatórios, avalia que outro aspecto 
importante é que os valores deste ano 
já estavam previstos nos orçamentos 
dos entes públicos responsáveis. 

“Nosso trabalho tem mantido fir-
me acompanhamento dos repasses 
devidos pelos entes devedores e con-
centrando esforços, neste período de 
isolamento, exclusivamente nos proce-
dimentos de pagamento dos créditos”, 
encerrou.

A empresa Becker, uma das prin-
cipais fornecedoras de álcool 
em gel de todo o território na-

cional, fará uma expansão da linha de 
produtos domésticos, o que vai gerar 
de 80 a 100 novos empregos diretos até 
o final do próximo ano.

O diretor da empresa, Astriel Men-
donça, detalhou que a planta industrial 
tem 15 mil metros quadrados de área 
construída. Localizada no município 
de São José de Mipibu, a empresa tem 
400 empregados diretos. A produção 
chega a 300 toneladas por dia de pro-
dutos, entre álcool em gel, limpadores 
multiuso, desinfetantes, amaciantes, 
lava roupas,  limpadores perfumados e 
outros da categoria. 

A fábrica também possui uma in-
dústria de embalagens, onde 400 uni-
dades compostas de recipiente, rótulo 
e tampa são produzidas por dia. Até o 
final de 2021, a Becker pretende alcan-
çar os 20 mil metros quadrados de área 
construída e gerar 100 novos postos de 
trabalho.

Com o enquadramento da Becker 
no Programa de Estímulo ao Desenvol-
vimento Econômico (Proedi), a fábrica 
fará uma expansão em sua linha de 
produtos domésticos, gerando de 80 a 
100 novos empregos diretos até o final 
do próximo ano. 

“A ampliação visa dar robustez, 
velocidade, qualidade e produtividade 
para atender, primeiro, todo o nor-
deste”, disse Astriel. Para alcançar o 
grande mercado doméstico, segundo 
explica o diretor, a indústria conta com 
a expertise de 37 anos no mercado pro-
fissional, com produtos voltados para 
shoppings, lavanderias, supermerca-
dos, clínicas, hospitais, hotéis, restau-
rantes, escolas e condomínios.

Apenas no biênio 2019/2020 , foram pagos R$ 228,2 milhões em precatórios

Empresa potiguar tem 400 empregados diretos mas espera ampliar para 100 ainda este ano

TJRN pagou R$ 108 milhões 
em precatórios em 2020

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

DIVULGAÇÃO

RECURSOS

3.016
foi o número de credores 

beneficiados entre 2019 e 2020

300
é o volume de álcool em gel 

produzido pela empresa Becker

OPORTUNIDADE | Fábrica da Becker, localizada no município de São José de Mipibu, especializada em álcool 
em gel e produtos de limpeza, passará uma expansão na linha de produtos domésticos até o fim de 2020

Empresa vai abrir até 100 vagas de 
empregos diretos na Grande Natal 
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Central Geradora Eólica Acari S.A. - CNPJ nº 12.959.291/0001-29
Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - valores em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação

Balanço Patrimonial 2019 2018
Ativo/Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 10.891 5.776
 Contas a receber de clientes 6.776 2.489
 Impostos e contribuições a recuperar 153 153
 Outras contas a receber 42 47

17.862 8.466
Não circulante
 Depósitos judiciais 49 38
 Impostos e contribuições a recuperar – 206
 Cauções e depósitos vinculados 2.331 2.549
 Partes relacionadas 12.669 12.675
 Imobilizado 112.757 115.162
 Intangível 65 113

127.871 130.743
Total do ativo 145.733 139.209

Balanço Patrimonial 2019 2018
Passivo e patr. líquido 
Circulante
 Fornecedores 1.933 1.586
 Empréstimos e Financiamentos 64.855 67.000
 Partes relacionadas 539 274
 Impostos e contribuições a recolher 87 87
 IR e CS a pagar 237 229
 Dividendos 11 –

67.662 69.176
Não circulante
 Prov. desmantel. de parques eólicos 3.627 –

3.627 –
Patrimônio líquido
 Capital social 74.067 74.067
 Reserva de lucros 377 –
 Prejuízos acumulados – (4.034)

74.444 70.033
Total do passivo e patri líquido 145.733 139.209

Relatório da Administração - Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. A íntegra das Demonstrações Financeiras,  
incluindo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

Diretoria
Gustavo Florentino Ribeiro
Viviane de Oliveira Soares

Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior 

CRC - 1SP291424/O-0

Demonstração dos Resultados 2019 2018
Receita operacional líquida 28.055 24.185
Custo do serviços
 Custos de operação (3.264) (2.872)
 Depreciação e Amortização (6.079) (6.079)
 Compra de energia elétrica (4.840) (3.477)
 Encargos e taxas setoriais (1.274) (1.106)
Lucro Bruto 12.598 10.651
(Despesas) receitas operacionais
 Serviços de terceiros (667) (366)
 Despesas com pessoal (780) (892)
 Depreciação e Amortização (1) (1)
 Despesas administrativas (135) (135)

Demonstração dos Resultados 2019 2018
 Impostos e taxas – (16)
 Outras receitas (despesas) operac. (3) (13)
Lucro operacional antes dos
 efeitos financeiros 11.012 9.228
 Resultado financeiro líquido (5.484) (6.913)
Lucro antes do IR e da CS 5.528 2.315
 IR e CS - correntes (900) (763)
 IR e CS - diferidos (206)
Lucro líquido do exercício 4.422 1.552
Lucro líquido do exercício por
 ação do capital social R$ 0,06 0,02

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(Passivo a Descoberto)

Capital 
Social

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros

Lucro (Prejuízos) 
acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2017 74.067 – – (5.586) 68.481
Lucro líquido do exercício – – – 1.552 1.552
Em 31 de dezembro de 2018 74.067 – – (4.034) 70.033
Lucro líquido do exercício – – – 4.422 4.422
Destinação do lucro: Constituição de reserva legal – 19 – (19) –
Dividendos propostos – – – (11) (11)
Reserva de lucro – – 358 (358) –
Em 31 de dezembro de 2019 74.067 19 358 – 74.444

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2019 2018
Fluxos de caixa das ativ. operacionais
Atividades operacionais
Lucro antes do IR e CS 5.528 2.315
Ajustes para reconciliar o lucro
 com o caixa gerado pelas operações
 Depreciação e amortização 6.080 6.080
 Juros s/empréstimos e financiamentos 5.675 6.826
 Apropriação (amortização)
  de custos sobre empréstimos 153 166

17.436 15.387
(Acréscimo)/decréscimo nos ativos operac.
 Contas a receber de clientes (4.287) 291
 Impostos e contr. sociais compensáveis (11) (29)
 Depósitos judiciais (11) (11)
 Outras contas a receber 5 229

(4.304) 480
Acréscimo nos passivos operacionais
 Fornecedores 347 (209)
 Impostos e contribuições a recolher – (109)

347 (318)

2019 2018
Caixa gerado pelas ativ. operacionais 13.479 15.549
 (–) Juros pagos (3.963) (5.600)
 (–) IR e CS pagos (880) (823)
Caixa líq. gerado pelas ativ. operac. 8.636 9.126
Atividades de investimento
 Aplicações/Resgates de cauções
  e depósitos vinculados 218 (29)
 Partes relacionadas 6 71
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de investimento 224 42
Atividades de financiamento
 Pagamento de empréstimos e financ. (4.010) (4.461)
 Partes relacionadas 265 58
Caixa líq. aplicado nas ativ. de financ.(3.745) (4.403)
Variação
Aumento de caixa e equiv. de caixa 5.115 4.765
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 5.776 1.011
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício 10.891 5.776

Central Geradora Eólica Albuquerque S.A. - CNPJ nº 12.960.216/0001-88
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - valores em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação

Balanços Patrimoniais
Ativo 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 2.371 2.334
 Contas a receber de clientes 5.124 1.876
 Impostos e contribuições a recuperar 122 122
 Outras contas a receber 243 250

7.860 4.582
Não circulante
 Depósitos judiciais 1.030 1.023
 Impostos e contribuições a recuperar – 168
 Cauções e depósitos vinculados 1.998 2.220
 Outras contas a receber – 72
 Imobilizado 110.273 112.730
 Intangível 19.335 15.707

132.636 131.921
Total do ativo 140.496 136.503

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante
 Fornecedores 399 194
 Empréstimos e Financiamentos 55.900 57.542
 Partes relacionadas 20.198 19.572
 Impostos e contribuições a recolher 74 72
 IR e CS a pagar 172 155
 Outras contas a pagar 8 8

76.751 77.542
Não circulante
 Provisões para contingências 11.380 8.208
 Provisão Desmantelamento 3.298 –

14.678 8.208
Patrimônio líquido
 Capital social 67.887 67.887
 Prejuízos Acumulados (18.820) (17.133)

49.067 50.754
Total do passivo e patr. líquido 140.496 136.503

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018. A íntegra das Demonstrações Financeiras, incluindo 
as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e CS (914) (1.399)
Ajustes para reconciliar o prejuízo 
 com o caixa gerado pelas operações
  Depreciações e amortizações 5.897 5.894
  Juros s/empréstimos e financiamentos 4.952 5.899
  Aprop. (amort.) de custos s/empréstimos 132 144

10.067 10.538
 (Aumento) diminuição de ativos
  Clientes (3.248) (224)
  Imp. e contrib. sociais compensáveis (26) (21)
  Outros créditos 80 (26)

(3.194) (271)
 Aumento (diminuição) de passivos
  Fornecedores 205 (291)
  Outros tributos e contrib. sociais 2 (5)
  Provisões 3.173 (691)

3.380 (987)
Caixa gerado pelas ativ. operacionais 10.253 9.280

2019 2018
  (–) Juros pagos (3.343) (4.807)
  (–) IR e contribuição pagos (562) (555)
Caixa líq. gerado pelas ativ. operac. 6.348 3.918
Atividades de investimento
  Aplicações/Resgates de cauções e 
   depósitos vinculados 222 (71)
  Adições ao imobilizado tangível (97) (38)
  Baixa de ativo intangível 554 1.040
  Aquisição de ativo intangível (4.227) (349)
  Depósitos judiciais (7) 9
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de investimento (3.555) 591
Atividades de financiamento
  Amortização de Principal de Empréstimos, 
   financiamentos, Debêntures (3.383) (3.794)
  Partes relacionadas 627 167
Caixa aplicado nas ativ. de financ. (2.756) (3.627)
Aumento de caixa e equiv. de caixa 37 882
  Disponibilidades no início do exercício2.334 1.452
  Disponibilidades no final do exercício 2.371 2.334

Diretoria
Gustavo Florentino Ribeiro Viviane de Oliveira Soares

Demonstrações dos Resultados 2019 2018
Receita operacional líquida 19.053 17.250
Custos dos serviços
Custo de operação (3.476) (3.083)
 Depreciação e amortização (5.897) (5.895)
 Compra de energia elétrica (3.036) (1.311)
 Encargos e taxas setoriais (1.145) (1.013)
Lucro bruto 5.499 5.949
Despesas operac.: Serv. de terceiros (406) (302)
 Despesas com pessoal (780) (863)
 Despesas administrativas (223) (170)
 Despesas com viagens (1) –

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (passivo a descoberto)
Capital social Prejuízos acumulados Total

Em 31/12/2017 67.887 (15.201) 52.686
Prej. Líq. do exercício – (1.932) (1.932)
Em 31/12/2018 67.887 (17.133) 50.754
Prej. Líq. do exercício – (1.687) (1.687)
Em 31/12/2019 67.887 (18.820) 49.067

2019 2018
 Impostos e taxas (5) (13)
 Outros receitas (despesas) operacionais 4 (9)
Lucro oper. antes dos efeitos financ. 4.088 4.591
 Resultado financeiro líquido (5.002) (5.990)
Prejuízo antes do IR e da CS (914) (1.399)
 IR e CS (605) (533)
 IR e CS diferidos (168) –
Prejuízo líquido do exercício (1.687) (1.932)
Resultado líquido do exercício por ação 
 do capital social - R$ (0,02) (0,03)

Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior - CRC 1SP291424/O-0

Ivete Sangalo comentou sobre 
como tem sido o seu relacionamento 
com o marido, Daniel Cady, 
durante esse período de isolamento 
social, causado pela pandemia do 
coronavírus.

Em entrevista para o canal da 
� ais Fersoza, a cantora disse que 
não teve problemas de convivência 

com os � lhos, Marina, Helena e 
Marcelo."A gente tem aprendido 
muito um sobre o outro. Às vezes, 
o bicho pega por conta dessa 
percepção que não tínhamos um 
do outro. Mas nosso interesse de 
� carmos juntos é muito relevante na 
Vida da gente. Tem muita discussão, 
muita crise", disse a cantora.

O cartunista argentino 
Joaquín Salvador Lavado, 
conhecido como Quino, e 
popular por ser o criador de 
Mafalda, morreu nesta quarta-
feira 30, em Mendoza, sua cidade 
natal, aos 88 anos, con� rmaram 
fontes próximas ao artista. A 
causa da morte não foi revelada.

Filho de espanhóis e 
possuidor de honrarias como o 
Prêmio Príncipe de Astúrias de 
Comunicação e Humanidades 
e a Medalha da Ordem e Letras 
da França, Quino desenvolveu 
as aventuras de sua personagem 
mais popular entre 1964 e 
1973, embora as histórias da 
icônica menina venham sendo 
publicadas em todo o mundo até 
hoje.

Há alguns anos, o autor, que 
havia se mudado de Buenos 
Aires para Mendoza no � m de 
2017 após � car viúvo, sofria 
problemas de saúde, embora 
tenha continuado a participar de 
várias homenagens à sua obra.

A Dança dos Famosos, 
um dos quadros de maior 
sucesso do programa 
Domingão do Faustão terá 
mudanças.  Os participantes 
não precisarão mais usar 
máscaras durante as suas 
apresentações na atração 
da Globo. A direção do 
canal entendeu que, 
como as celebridades 
e os professores � cam 
distantes das pessoas no 
palco, o uso do acessório 
não seria mais necessário. 
Fora isso, a expressão 
facial dos competidores 
seria essencial para uma 
avaliação mais precisa por 
parte dos jurados.

IVETE DIZ QUE PASSOU 
POR “MUITA CRISE” 
NO CASAMENTO 
DURANTE QUARENTENA

QUINO, CRIADOR 
DE MAFALDA, 
MORRE AOS 88 
ANOS

USO DE MÁSCARAS 
SERÁ ABOLIDO  
NA 'DANÇA DOS 
FAMOSOS'
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Mafalda, morreu nesta quarta-
feira 30, em Mendoza, sua cidade 
natal, aos 88 anos, con� rmaram 
fontes próximas ao artista. A 
causa da morte não foi revelada.
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Aires para Mendoza no � m de 

problemas de saúde, embora 
tenha continuado a participar de 
várias homenagens à sua obra.

RE
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OD
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A nova obra de Keiviany Sena 
chega às livrarias nesta quinta-
-feira 1º. Cearense de nascença, 

mas potiguar de coração há mais de 20 
anos, a escritora e promotora de Justiça 
divide a vida entre livros e processos. 
Ela é mãe de duas filhas e gosta de 
transformar experiências reais em fic-
ção para divertir crianças e adolescen-
tes. Intitulado “Miudezas”, a coletânea 
de contos narra situações típicas da 
fase de crescimento, como o bullying.  

Com ilustrações da artista plástica 
Patrícia Melo, a obra é composta por 16 
contos infantojuvenis. O lançamento 
acontece às 19h30, no canal do You-
Tube da editora Quase Oito, sediada 
no Rio de Janeiro e especializada em 

literatura ilustrada.
Obras como o livro “Miudezas” des-

pertam o gosto pela literatura desde ce-
do. “Ler estimula a criatividade, amplia 
o repertório imaginativo e possibilita o 
exercício da empatia com as dores e di-
lemas. Espero que os meus livros sejam 
um pequeno passo nessa caminhada 
sem ponto de chegada. A alegria está 
na travessia”, afirmou Keiviany.  

Os contos são frutos do processo 
criativo e imaginativo da escritora, das 
vivências da própria infância ao lado 
das quatro irmãs, e da maternidade. 
“As minhas filhas sempre foram fonte 
de inspiração e motivação, tanto que o 
ingresso no mundo infantil despertou 
em mim o desejo de escrever sobre 
as descobertas da maternidade. A li-
teratura foi a minha melhor escolha”, 
contou. “Miudezas” é a segunda obra 
infantojuvenil da autora. Em 2019, ela 
lançou “O Fantástico Quarto de Juca”.  

Com ilustrações da artista plástica Patrícia Melo, a obra é composta por 16 contos infantojuvenis

 Escritora natalense empresta sentimentos humanos para o mundo vegetal com o objetivo de sensibilizar os pequenos leitores

MIUDEZAS  
LANÇAMENTO |  Escritora lança 
nesta quinta-feira 1º uma 
obra composta por 16 contos 
infantojuvenis com temas 
inspirados no cotidiano

Pelo QR Code acima, siga para o canal 
do YouTube da editora Quase Oito

QRCode para conhecer
os livros de Jania Souza

O jovem lenhador e o violão
INFANTIL

Assim como nos contos de fadas, 
o livro “O Jovem Lenhador e o 
Violão” começa com era uma 

vez. A diferença é que a protagonista 
não é uma princesa, e sim uma árvo-
re. A escritora natalense Jania Souza 
empresta sentimentos humanos para 
o mundo vegetal com o objetivo de 
sensibilizar os pequenos leitores sobre 
a necessidade de preservar a natureza. 

Na história, a árvore criada é co-
nhecida por ser a herdeira de nobres 
qualidades e características imunes aos 
ataques de cupins e brocas. Mas tudo 
muda quando a floresta é atacada por 
lenhadores e a árvore especial foi cor-
tada. Contudo, antes de virar lenha, um 
jovem músico e lenhador consegue sal-
var a melhor parte da planta, o coração. 
É desta forma que a essência da árvore 
ressurge como um violão, cheia de voz 
e sensibilidade. Além de escritora, Jania 
é poeta, artista plástica e articuladora 
cultural. Ela tem 18 livros publicados. 



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

ESTILO... 
A coluna repercutiu ontem 

a entrevista concedida pelo 
ministro das Comunicações, Fábio 
Faria, ao UOL, principalmente 
com relação à declaração do 
potiguar sobre a “nova estratégia 
de comunicação do governo”, 
de não permitir perguntas por 
parte da imprensa em entrevistas 
coletivas e também após reuniões 
importantes. 

...GOEBBELS  
“(Joseph) Goebbels trabalhava 

assim”, comentou um leitor atento 
sobre o assunto. Numa referência 
ao ministro da Propaganda 
nazista de Adolf Hitler, que 
detinha o controle de tudo o que 
era divulgado nos tempos de 
horror na Alemanha. Nessa época, 
apenas as informações o� ciais do 
governo chegavam à população. 

A LÓGICA 
Se Fábio não quer que os 

jornalistas perguntem, é porque 
ele não aceita questionamentos 
ao que for dito e quer que apenas 
a versão o� cial do governo seja 
difundida.  

COMO É? 
E apesar de o novo formato 

de comunicação não permitir 
questionamentos dos veículos, o 
ministro não teve problema em 
a� rmar ao UOL que essa é uma 
forma “muito mais transparente” 
de lidar com a imprensa.  

JOGO 
Ao UOL Fábio também 

tentou desquali� car o trabalho 
da imprensa e ofender os 
jornalistas de forma generalizada. 
“O jornalista muitas vezes está 
vendido, porque às vezes ele cai 
numa possível pegadinha da 
fonte”, ele disse, desacreditando 
a competência da imprensa 
brasileira. 

SEM DISFARCES 
O DNA do nazifascimo 

mostra-se cada vez mais 
frequente na gestão Bolsonaro. 
Quem se esqueceu de Roberto 
Alvim? Secretário de Cultura que 
imitou fala de Goebbels, copiando 
trecho de discurso do ministro da 
Propaganda de Hitler... 

MELHORANDO 
A Assembleia Legislativa 

comemora o resultado de seu 
mais recente demonstrativo 
de despesas, que apresentou 
grande redução dos custos com 
os gastos de pessoal. Os dados 
foram publicados no Diário 
Eletrônico de terça-feira 29. Os 
números são relativos ao segundo 
quadrimestre de 2020 e revelam 
que o Legislativo do RN chegou a 
2.09% do seu orçamento com as 
despesas da folha. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Em julgamento na 

tarde de ontem, o STF decidiu 
que a exploração de loterias 
não é exclusividade do 
governo federal e que estados 
e o Distrito Federal também 
podem administrar loterias 
locais. A decisão foi tomada 
por unanimidade.  

>> Deu em Mônica 

primeiro debate entre Donald 
Trump e Joe Biden, na noite 
desta terç a (29), marcado por 
“um duelo agressivo, cheio de 
interrupç õ es, xingamentos 
e gritaria entre os dois 
candidatos, que tentavam se 
consolidar como o nome mais 
capacitado para governar os 
EUA”.  

Bergamo: Fux fica desapontado 
com indicação de Bolsonaro 
para o STF. O presidente 
comunicou a ministros da corte 
que indicará o desembargador 
Kássio Nunes para o tribunal. 

>> Caos. Foi assim que a 
Folha de S.Paulo analisou o 
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LEI 
O projeto de lei que a deputada 

estadual Eudiane Macedo tinha 
apresentado na Assembleia Legislativa 
sobre a obrigatoriedade de a� xação 
de cartaz informativo nos meios 
de transportes públicos coletivos 
intermunicipais do Estado contendo 
informações sobre prevenção e 
combate ao crime de importunação 
sexual virou a Lei nº 10.773.  

VITÓRIA 
A proposição é uma medida de 

prevenção ao crime de importunação 
sexual. E conforme o texto normativo, 
o cartaz deverá ser a� xado em local 
de fácil visualização, contendo os 
seguintes dizeres: “O transporte é 
coletivo. O corpo da mulher, não”. 

FUNCIONÁRIOS FELIZES 
Ontem foi dia de comemoração 

para o servidor público do Estado. É 
que pela primeira vez, depois de quatro 
anos, o Governo volta a adiantar o 
13º salário para os funcionários. O 
pagamento será iniciado no próximo 
dia 10 de outubro com o depósito de 
40% do salário. A parcela restante de 
60% será quitada em dezembro.  

RECADO 
“Paulo Guedes está desequilibrado 

e deveria assistir o � lme ‘A Queda’”. 
A a� rmação foi feita ontem pelo 
presidente da Câmara Rodrigo Maia, 
por mensagem, citando o � lme que 
fala da queda de Adolf Hitler. Isso 
após o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, comentou sobre um boato de 
que Maia teria feito um ‘acordo com a 
esquerda’ para travar privatizações.  

SITUAÇÃO 
É dramática e vergonhosa a 

situação do Brasil quando o assunto 
é o acesso dos estudantes à internet, 
considerada fundamental garantir 
educação aos mais pobres. As escolas 
brasileiras têm, em média, menos de 
um computador para cada quatro 
alunos de quinze anos.  

DRAMÁTICA 
Segundo análise dos resultados do 

Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Pisa), divulgada 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, a OCDE, 
o país está em penúltimo lugar em um 
ranking de 78. 

VOZ CALADA 
“Carol Solberg está isolada e 

enfrenta sozinha a ira da CBV e a 
resistência dos atletas do vôlei de 
praia”. Segundo o jornalista Bruno 
Voloch, a atual gestão da CBV, 
Confederação Brasileira de Vôlei, 
exige pena máxima para o grito 
de “Fora Bolsonaro” da atleta. E a 
maioria dos colegas do vôlei de praia, 
independentemente da questão 
política, não apoiou a atitude da 
jogadora. Já fazer “17” em quadra, 
como muitos atletas já � zeram, está 
tudo certo.

A secretária Andréa Dias recebeu do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, nesta quarta (30), no Solar 
Bela Vista, a Medalha de Honra 
ao Mérito Nísia Floresta 2020, 
em reconhecimento ao trabalho 
social contra a discriminação e 
favor da igualdade de gênero e da 
valorização das mulheres, por meio 
da atuação profissional dela à frente 
da Secretaria Municipal do Trabalho 
e Assistência Social

O sorriso largo da governadora 
Fátima Bezerra ao anunciar em 
suas redes sociais, no final da tarde 
de ontem, o pagamento antecipado 
de 40% do 13º salário ao 
funcionalismo, o que não acontecia 
há quatro anos

Com a proposta de atender o 
público infantojuvenil, a empresária 
Maísa Silva inaugurou, no Shopping 
Cidade Jardim, a loja Solê, focada 
em vestuário e acessórios para 
meninas que buscam uma moda 
descolada e cheia de personalidade



O debate que falta aqui sobrou no encontro Trump e Biden

O debate Trump versus Biden, 
na terça-feira, com troca de golpes 
e xingamentos o tempo inteiro, 
foi o assunto mais discutido e 
comentado das últimas horas.

As opiniões sobre quem se saiu 
melhor ainda estão bem divididas.

Aos que consideravam uma 
vitória fácil de Biden, diante das 
tantas acusações ao presidente 
americano, Aguinaldo Silva postou 
que “televisão é show e vencer o 

Trump no mundo dos espetáculos, 
só o Coringa”.

Sendo este apenas o primeiro 
de três encontros, o importante a 

destacar é que teve debate o tempo 
inteiro.

Ninguém se apalpou como 
estamos acostumados a ver 
por aqui, diante das tantas 
limitações impostas por partidos 
e marqueteiros, com réplicas, 
tréplicas e direitos de respostas.

Para apresentação de propostas, 
já existem os horários políticos. 
Está faltando apenas fazer o debate. 
Quem sabe não � cou a lição.

REPRODUÇÃO INTERNET
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Áries, a união faz a força, meus consagrados. O ditado 
é 'véio', eu sei, mas faz total sentido. E hoje o Sol brilha 
na sua Casa 7 e estimula a cooperação. Você pode ter 
excelentes resultados no trabalho se somar forças com os 
colegas em busca dos objetivos em comum. 

Libra, tá de parabéns, hein, minha fi lha! O Sol reina no seu 
signo, renova a sua vitalidade e garante autoconfi ança e 
disposição em dobro para você buscar seus objetivos. 
Também realça a sua vaidade e aumenta o prazer de 
cuidar da beleza e do visual. 

Ainda que a Lua na Casa 12 desperte certa preguiça, o 
Sol na Casa 6 renova a sua vitalidade e garante grande 
disposição para você investir no trabalho e cumprir 
todos os seus compromissos de rotina. Você deve até se 
policiar para não assumir tarefas demais.

Escorpião, meu cristalzinho, a Lua tá de rolê na sua Casa 
6 e garante mais pique e disciplina para você cumprir 
suas tarefas. Seu foco estará no trabalho e você fará tudo 
que puder para encerrar o dia com a sensação de dever 
cumprido. Errado não tá, né? 

Use e abuse da sua criatividade nesta quinta, Gêmeos! 
Com o Sol na Casa 5 e a Lua na Casa 11, você terá ideias 
incríveis e superinovadoras para otimizar o trabalho. 
Além disso, vai esbanjar simpatia e terá ainda mais 
facilidade para agradar e convencer as pessoas. 

Sagita, a Lua está toda serelepe no seu paraíso astral e 
você inicia o mês com muita sorte e entusiasmo. Tá de 
parabéns, viu? Aproveite o estímulo para investir nos 
seus objetivos e para contagiar as pessoas queridas com 
a sua alegria. 

 Sol e Lua em oposição indicam que você terá que se 
dividir entre o trabalho e os assuntos de casa. A Lua 
aumenta sua ambição e sua disposição para correr atrás 
dos seus objetivos. Saber que a família apoia seus planos 
dará força para correr atrás do que quer.

Sagita, a Lua está toda serelepe no seu paraíso astral e 
você inicia o mês com muita sorte e entusiasmo. Tá de 
parabéns, viu? Aproveite o estímulo para investir nos 
seus objetivos e para contagiar as pessoas queridas com 
a sua alegria. 

Os astros acentuam a sua curiosidade e isso fará você 
mostrar mais interesse pelas diferentes tarefas no 
trabalho. A fada sensata Lua tá de rolê por sua Casa do 
Conhecimento e desperta o desejo de aprender coisas 
novas e se aperfeiçoar no que faz. 

Aquário, quintou com Q, de quase sexta, e hoje os 
astros acentuam a sua curiosidade e você vai mostrar 
ainda mais interesse pelo que acontece à sua volta. Terá 
muita facilidade para aprender, então, agarre qualquer 
oportunidade de fazer cursos ou participar de palestras.

Eita, Virgem! Ganhos e gastos inesperados devem agitar 
o seu dia. O Sol tá de rolê na sua Casa das Finanças, 
enviando ótimas vibes para o seu bolso e garantindo 
boas oportunidades de incrementar seus ganhos. A Lua 
na Casa 8 reforça esta tendência.

Peixes, você é muito privilegiado, sim! O mês começa 
muito favorável para o seu bolso. A Lua na Casa 2 indica 
boas oportunidades de ganhar dinheiro, então, não deixe 
passar uma boa oportunidade. Você pode, inclusive, 
ganhar uma grana inesperada de herança.

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Rede TV! adiou, mas a escolha 
de uma nova apresentadora para 

o “Rede TV News” ainda vai 
acontecer...Entre as prováveis, 

as já anunciadas Analice Nicolau, 
Millena Machado e Stella Gontijo..
A elas, nos últimos dias, juntou-se 

Sandra Redivo, da Band...Mas, 
por enquanto, Millena Machado 
segue como favorita.A partir 

do dia 15, quinta-feira, estreia na 
Globo o programa do Fábio Porchat, 

“Que História é Essa, Porchat?”...
O esquema é o mesmo do “Lady 

Night”, da Tatá Werneck, com 
edições já exibidas no GNT... 
Os de agora serão da primeira 
temporada, com participações de 

Claudia Raia, Regina Casé, Marcelo 
Serrado, Ivete Sangalo, entre outros.
Se tudo correr como se espera, 

a Globo pretende reiniciar as 
gravações de “Um Lugar ao Sol”, da 
Lícia Manzo, em novembro...Ao 

mesmo tempo, a escalação completa 
de “Olho por Olho”, do João 

Emanuel Carneiro, agora também é 
uma das prioridades.

REPRODUÇÃO

TEMÁTICO Luciana Gimenez 
e sua equipe estão preparan-
do um especial do Dia das 
Crianças, que contará com a 
participação do fi lho mais novo 
da apresentadora, Lorenzo, da 
união com Marcelo de Carvalho.
Entrará como edição temática do 
programa “Luciana By Night”.

ÚLTIMA FORMA
Lembra de ter lido aqui que 

o “Show da Vira”, da Globo, ia ser 
diferente? Então, será tão diferente 
que nem vai ter mais. Neste começo 
de semana, os artistas que iam 
participar já foram avisados do 
cancelamento. Foi avaliado que, 
diante das tantas limitações, 
melhor esquecer e deixar para o ano 
que vem. Pensar em outra coisa. 
Compreensível.

RELEVÂNCIA
A � nal da segunda temporada do 

“Top Chef Brasil”, nesta sexta-feira, 
na Record, terá 3h30 de duração 
e será dividida em 3 partes. Em 
contato ontem com a coluna, o 
apresentador Felipe Bronze declarou 
que esta edição “foi a mais marcante 
da minha vida”, por tudo o que 
envolveu a sua realização.

 SEM PRESSÃO
Atualmente de férias nas 

Maldivas, mas atento aos novos 
trabalhos que está envolvido, em 
especial aquele ligado ao mercado 
� nanceiro, o jornalista Dony De 

Nuccio diz que não tem “qualquer 
pressa para voltar à TV”. Só retornará 
se o projeto “valer a pena”.   

FAFY
Fafy Siqueira gravou com o “Porta 

dos Fundos”, para exibição em data 
a ser de� nida. Já neste sábado, na TV 
Cultura, 22h15, ela estará no júri do 
“Talentos”, ao lado de Cláudia Raia, 
Bruno Fagundes e Alonso Barros. 
Apresentação de Jarbas Homem de 
Mello. 

POR ENQUANTO
Sobre a Sul-Americana, até aqui, 

a certeza é que os jogos, já a partir 
deste ano, estarão no pay-per-view 
da Conmebol TV, ainda como parte 
daquele acordo com o BandSports. 
Falta a de� nição sobre TV aberta e a 
informação, data hoje, é que só a Rede 
TV! ainda está no páreo.

ESTADO DE ATENÇÃO
Na ESPN Brasil, o SportsCenter 

começa a preocupar a sua direção.
Muitas edições e audiências que 

deixam a desejar. Podem acontecer 
mudanças.



O atacante Neymar deixou o 
Barcelona em 2017 rumo ao 
Paris Saint-Germain, onde 

está até hoje, mas deixou para trás 
uma dívida com o Fisco espanhol. 
Nesta quarta-feira, o brasileiro en-
trou pela primeira vez na lista de ina-
dimplentes da Agência Tributária da 
Espanha. Em um lista publicada pela 
entidade em seu site oficial, não pa-
gou até 31 de dezembro de 2019 uma 
dívida de 34,6 milhões de euros (R$ 
228 milhões na cotação atual) entre 
tributos e impostos.

Neymar é a pessoa física com 
maior débito a ser pago junto ao Fis-
co espanhol. O valor é referente aos 
quatro anos em que o jogador viveu 
em Barcelona e também à sua trans-
ferência ao Paris Saint-Germain em 
agosto de 2017.

O Tesouro espanhol estava desde 

o ano passado investigando a transfe-
rência de Neymar para o clube fran-
cês e o bônus de renovação acordado 
com o Barcelona antes de sua saída. 
Como a transação aconteceu oficial-
mente em agosto de 2017, o atacante 
passou mais de 183 dias na cidade da 
região da Catalunha, ou seja, deveria 
ter declarado todo o seu rendimento 
anual normalmente, como residente 
fiscal na Espanha.

O América segue sem vencer na 
Série D do Campeonato Bra-
sileiro. Jogando na Arena das 

Dunas nesta quarta-feira 30, a equipe 
potiguar voltou a decepcionar e per-
deu por 1 a 0 para o Salgueiro (PE). 
O gol foi marcado pelo centroavante 
Ciel, que defendeu o time potiguar na 
temporada 2009.

Com o resultado, o América con-
tinua estacionado com 2 pontos no 
Grupo 3 da competição, após ter em-
patado nas duas primeiras rodadas.

O próximo compromisso do Alvir-
rubro será no sábado 3, contra o Afoga-
dos (PE), também na Arena das Dunas, 
a partir das 16h.

Com a derrota em casa, aumentou 
a pressão sobre o técnico Paulinho Ko-
bayashi. Desde que ele assumiu o time, 
em 1º de setembro, o América ainda 

não venceu. Além dos dois empates 
e desta derrota de ontem na Série D, 
houve o empate na final do segundo 
turno do Campeonato Potiguar contra 
o ABC, por 1 a 1.

GLOBO
Outro potiguar entrou em campo 

ontem pela Série D: o Globo. A equipe 
de Ceará-Mirim, que tinha vencido os 

dois primeiros jogos, fez um jogo dis-
putado contra o Afogados (PE), fora de 
casa, mas terminou derrotado por 3 a 
2. Os gols foram marcados por Dennis, 
Rodrigo e Edvan, para o time pernam-
buco, e por Gabriel e Erick Silva, para 
o Globo.

Mesmo com a derrota, o time po-
tiguar segue na liderança do Grupo 3, 
o mesmo do América, com seis pontos 
ganhos. A próxima partida pela Série D 
será no sábado contra o Salgueiro, fora 
de casa.

ABC E POTIGUAR
Os outros dois potiguares no Brasi-

leirão Série D entram em campo nesta 
quinta-feira 1º. O ABC enfrenta o Vitó-
ria da Conquista (BA), fora de casa. Já 
o Potiguar encara o Central no estádio 
Nogueirão, em Mossoró (RN).
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PEDRO VITORINO

O presidente da Federação Nor-
te-rio-grandense de Futebol 
(FNF), José Vanildo, disse que 

vai buscar diálogo com a governadora 
do Estado, Fátima Bezerra, para tentar 
uma conciliação no caso da adminis-
tração do tradicional estádio Juvenal 
Lamartine, localizado na Zona Leste 
de Natal. 

Nesta quarta-feira 30, o juiz Bru-
no Montenegro Ribeiro Dantas, da 3ª 
Vara da Fazenda Pública da capital 
potiguar, determinou a devolução da 
posse do Juvenal Lamartine ao Go-
verno do Rio Grande do Norte. Com 
a medida, a FNF terá de desocupar o 
espaço em um prazo de 10 dias.

A sentença decorre de uma ação 
de reintegração de posse do imóvel 
aberta pelo governo estadual contra 
a FNF. O processo judicial de disputa 
pelo espaço, situado no bairro do Tirol, 
já se arrasta desde 2015.

A FNF alega ser a proprietária do 
imóvel, pois está à frente da adminis-
tração da praça esportiva desde 1929 
— quando a entidade era nominada 
de Liga de Desportos Terrestres do 

Estado do Rio Grande do Norte. A fe-
deração apresentou autos à escritura 
pública e a certidão imobiliária do es-
paço que após a aquisição.

Segundo José Vanildo, a FNF es-
pera encontrar um caminho de diá-
logo com o Governo do Estado. Ele 
aponta que o Juvenal Lamartine é um 

patrimônio histórico — tombamento 
imposto pela Lei Municipal n° 6.323, 
do ano de 2011. “Não quero crer que 
o governo estadual terá outra destina-
ção para o estádio”, avaliou.

Sobre a sentença da  3ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Na-
tal, José Vanildo disse que a FNF re-

correrá judicialmente. “Vamos recor-
rer, sim. É o estádio de futebol mais 
utilizado no Rio Grande do Norte”, 
disse. Ele vai agendar uma reunião 
com a governadora Fátima Bezerra 
para discutir o tema. 

Ainda de acordo com ele, a estru-
tura recebe partidas de torneios de 

futebol amador, das categorias de base 
e da Segunda Divisão do Campeonato 
Potiguar. 

“Vamos mobilizar a opinião públi-
ca para impedir que isso aconteça [de-
volução da posse do Juvenal Lamarti-
ne]. Sabemos que imóvel está numa 
área nobre, recaindo sobre ela olhares 
gulosos, mas vamos lutar pela defesa 
do que é nosso”, reforçou.

O juiz Bruno Montenegro Ribeiro 
Dantas apontou que a permissão de 
uso do Estádio Juvenal Lamartine não 
fora estipulada no prazo, restando a 
resolução da avença condicionada ao 
interesse da Administração Estadual. 
Ele ressaltou que não foi apresentado 
elemento probatório capaz de infir-
mar a validade da escritura pública 
da FNF. “Acrescendo que, embora não 
se discuta o domínio no âmbito das 
ações possessórias, a documentação 
acostada constitui indícios, ainda 
mais significativos, da posição de pos-
suidor indireto ocupada pelo Estado 
do Rio Grande do Norte, o que afasta 
qualquer juízo de proibição que se 
possa pretender levar a cabo quanto 
ao manejo da via processual em co-
mento”, detalhou juiz.

Com a sentença, a Federação Nor-
te-rio-grandense de Futebol terá que 
desocupar as dependências do estádio 
em um prazo de 10 dias, a contar do 
trânsito em julgado da presente deci-
são. Caso não cumpra, o juiz estipulou 
multa diária de R$ 10 mil.

FNF vai buscar conciliação com
Governo do Estado para manter a 
posse do Estádio Juvenal Lamartine
DECISÃO | Juiz Bruno Montenegro 
Ribeiro Dantas, da 3ª Vara da 
Fazenda Pública de Natal, 
determinou que a FNF devolva 
o estádio Juvenal Lamartine ao 
Governo do RN

Federação Norte-rio-grandense de Futebol terá que desocupar as dependências do Juvenal Lamartine em um prazo de 10 dias

Atacante tem dívida de R$ 228 milhões
Salgueiro venceu por 1 a 0 na Arena das Dunas

Neymar entra na lista de 
devedores da Espanha

IMPOSTOS

América perde em casa no 4º
jogo sem vitória de Kobayashi
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