
NATAL, SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 961 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES

www.agorarn.com.br

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

Covid-19: RN registra pior taxa de 
ocupação hospitalar desde agosto
PANDEMIA. 7 | Com a atual taxa de internação para leitos UTI, os hospitais registram números semelhantes aos da primeira quinzena de agosto, quando o Rio Grande do Norte estava no 
período mais crítico da doença. Balanço atualizado aponta que 118 pessoas estavam internadas em UTI no RN nesta quinta-feira. Com isso, taxa de ocupação de leitos passou dos 60%

“PRA ONDE VAI A MÚSICA?”

RN vai receber R$ 35 
milhões para infraestrutura 
da educação estadual

Governo Federal autoriza 
mais R$ 40 milhões para 
obra de Oiticica

Fátima veta projeto de lei 
que proíbe “paredão de 
som” em vias e praças

CBF confirma “rodada 
natalina” do Brasileirão 
para os dias 26 e 27

Táxis de Natal passam 
por vistoria; STTU autoriza 
bandeira 2 até dia 31

RECURSOS. 9 | Dinheiro é fruto de 
emendas da bancada potiguar no 
Congresso Nacional. A principal 
delas é coletiva, de R$ 30 milhões, 
destinada à Uern

INVESTIMENTO. 6 | Verba garante 
continuidade da obra, que é 
considerada uma das mais 
importantes da história do Estado
na área de recursos hídricos

POLUIÇÃO SONORA. 2 | Governadora 
avaliou que controle dos 
equipamentos, segundo a Constituição, 
cabe apenas aos municípios e que 
proposição é inconstitucional

FUTEBOL. 16 | Em razão das 
mudanças no calendário causadas 
pela pandemia da Covid-19, o 
Campeonato Brasileiro terá um final 
de ano diferente do usual

TRANSPORTE. 11 | Verificação 
periódica dos taxímetros é 
obrigatória. Ação tem o objetivo de 
certificar se o preço corresponde 
com a distância e o tempo gasto

PROJETO. 13 | Coletivo formado por artistas potiguares, grupo
Retrovisor se prepara para o lançamento de um EP após 14 anos de hiato. 

“Mordaz”, 1ª música do novo trabalho, estreia hoje nas plataformas

Enrocamento e engorda
de Ponta Negra começam 
em março de 2021

Confira o que fazer com
o pagamento do 13º 
salário neste fim de ano

Alayde Passaia rebate 
Amoêdo e diz que Novo foi 
bem nas eleições 2020

URBANIZAÇÃO. 8 | Obra servirá como 
estrutura de contenção, encosta e 
estabilização da erosão existente 
na principal praia urbana de Natal. 
Estrutura terá extensão de dois 
quilômetros ao longo da orla

PLANEJAMENTO FINANCEIRO. 10 | 
Pagamento do 13° salário deve 
injetar R$ 215 bilhões na economia 
brasileira. Agora RN separou 
algumas sugestões para que você 
decida como gastar o dinheiro

ANÁLISE. 5 | Publicitária, que foi 
candidata a vereadora de Natal nas 
eleições 2020, discorda do fundador 
do partido, João Amoêdo, que esta 
semana disse que o Novo teve um 
resultado aquém das expectativas

MYLENA SOUSA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN REPRODUÇÃO
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AGÊNCIA BRASIL

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, 
vetou integralmente um pro-

jeto de lei aprovado pela Assembleia 
Legislativa que proíbe a emissão de 
ruídos sonoros a partir de sons por-
táteis ou instalados em veículos, os 
famosos “paredões de som”, que es-
tejam estacionados em vias e praças 
públicas em todo o estado. A medida, 
que é de autoria do deputado Gusta-
vo Carvalho (PSDB), tinha sido apro-
vada no último dia 2 de setembro.

Segundo o projeto de lei, a utili-
zação dos paredões de som fere “os 
direitos individuais dos moradores 
locais, que ficam sem poder desfrutar 
do seu direito ao sossego, ao descan-
so, além de, em alguns casos, ver obs-
truído o acesso a sua residência sem 
aviso prévio”.

Para o veto do projeto de lei, a 
governadora Fátima Bezerra avaliou 
que o controle destes equipamentos, 
de acordo com a Constituição Federal, 
cabe apenas aos municípios. “Destar-
te, a imposição de medidas paliativas 
da poluição sonora, como é o caso da 
restrição de carros automotivos em 
determinadas áreas públicas, adentra 

no âmbito do poder legiferante mu-
nicipal, eis que, mais do que controle 
de poluição ambiental, tais medidas 
restritivas dispõem sobre a ordenação 
e o controle do uso do solo, de modo 
a evitar a poluição sonora, cuja com-
petência legislativa pertence à edilida-
de”, defendeu a governadora.

Ainda segundo o veto governa-
mental, a resolução 01/90 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama) 
impõe aos municípios a obrigatorieda-
de de regulamentar, em seus planos di-
retores, os locais e horários nos quais o 
uso de som automotivo será permitido, 
dado que a referida providência deve 
ser tomada para resguardar “a saúde da 
população local dos efeitos negativos 
da poluição sonora”.

Fátima veta projeto de lei que proíbe 
“paredão de som” em vias e praças
LEGISLATIVO | Governadora Fátima Bezerra avaliou que controle destes equipamentos, de acordo com a Constituição Federal, cabe apenas aos municípios e que proposição
do deputado Gustavo Carvalho (PSDB) é inconstitucional. Segundo o projeto de lei, a utilização dos paredões de som fere “os direitos individuais dos moradores locais”

Proposta do deputado Gustavo Carvalho (PSDB) proibia emissão de ruído por veículos paradosLei das placas em 
obras paralisadas 
também é vetada

Fátima também vetou o pro-
jeto de lei institui a obrigatorie-

dade de divulgação das informa-
ções referentes às obras públicas 
paralisadas no âmbito estadual, 
fazendo constar os motivos e o 
tempo de interrupção. A matéria 
foi aprovada em 29 de setembro 
pela Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte.

Segundo o autor da matéria, 
o deputado estadual Gustavo 
Carvalho (PSDB), o objetivo ti-
nha o objetivo de garantir maior 
transparência às ações do Estado 
do Rio Grande do Norte, determi-
nando que se faça publicidade de 
obras paralisadas, permitindo que 

qualquer cidadão tenha acesso às 
informações e conheça os motivos 
da interrupção dos atos executa-
dos pelo poder público estadual.

No entanto, de acordo com o 
veto da governadora Fátima Be-
zerra, o projeto de lei deputado 
estadual Gustavo Carvalho cria 
obrigações de cunho administra-
tivo para órgãos que integram a 
Administração Pública Estadual, 
determinando as informações 
que devem constar das placas de 
obras públicas. “Isso equivale à 
prática de ato de administração, 
de sorte a malferir, repita-se, o 
princípio da separação dos pode-
res”, aponta a governadora.

Além disso, de acordo com 
texto sobre o veto governamental, 
deliberar acerca das informações 
que devem constar nas placas de 
obras públicas é decisão que se 
insere no âmbito de competência 
exclusiva do Poder Executivo.

“Determinar o seu conteúdo 
é se imiscuir em matéria afeta 
ao caráter administrativo, o que 
extrapola a função legislativa”, 
define Fátima Bezerra.

A economia brasileira registrou 
crescimento recorde de 7,7% 
no terceiro trimestre de 2020 

na comparação com os três meses 
anteriores, segundo dados do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) divulgados nesta 
quinta-feira 3 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). O 
número veio abaixo das projeções do 
governo e do mercado.

Apesar do crescimento recorde do 
PIB, a economia brasileira ainda não 
voltou ao nível pré-crise do coronaví-
rus. Ainda está 4,1% abaixo do último 
trimestre de 2019. O resultado também 
se encontra 7,3% abaixo do pico regis-
trado no início de 2014.

Em relação ao mesmo período de 
2019, houve queda de 3,9%. O PIB re-
cuou 5% no acumulado do ano e 3,4% 

em 12 meses.
Segundo o IBGE, a economia 

voltou ao patamar do início de 2017, 
quando começou a saída da recessão 
de 2014-2016.

Analistas consultados pela agência 
Bloomberg projetavam crescimento de 
8,7% na comparação com o trimestre 
anterior e queda de 3,6% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Em relação ao mesmo período de 2019, houve queda de 3,9%, apontam dados do IBGE de ontem

PIB do Brasil tem crescimento de 
7,7% no 3º tri, abaixo da projeção

ECONOMIA

AGÊNCIA BRASIL Em reunião virtual com outros 
ministros da Saúde dos paí-
ses que formam o Mercosul, 

o brasileiro Eduardo Pazuello de-
fendeu nesta quinta-feira 3 que a 
mudança de protocolo que passou 
a orientar o tratamento da Covid-19 
“fez e faz a diferença” na evolução da 
doença no Brasil.

Em julho, o Ministério da Saúde 
mudou um protocolo e recomendou 
que pessoas com sintomas leves 
típicos da doença procurassem um 
médico, para diagnóstico precoce da 
Covid-19 — antes, a diretriz indicava 
a busca por ajuda profissional apenas 
em caso de sintomas mais graves.

Além disso, em maio, após deter-
minação do presidente Jair Bolsona-
ro, a pasta divulgou um documento 
que ampliava a possibilidade de uso 

da cloroquina e da hidroxicloroquina 
para pacientes com sintomas leves do 
novo coronavírus, além dos graves. O 
próprio texto, porém, reconhecia a 
falta de evidências suficientes de efi-
cácia, e o termo de consentimento do 
paciente citava risco de agravamento 
da condição clínica.

Na reunião, Pazuello voltou a fa-
lar que a curva de casos e óbitos do 
coronavírus no Brasil é “alongada” 
porque o País tem dimensões con-
tinentais e que diferentes regiões 
foram atingidas em momentos dife-
rentes da pandemia. Em seguida, fez 
a defesa da mudança de protocolo 
para a busca de tratamento precoce.

“O que fez e faz diferença para 
nós foi o tratamento precoce, a mu-
dança de protocolo de cuidado aos 
pacientes com Covid-19”, disse.

Pazuello diz que tratamento 
precoce “fez e faz a diferença”

MINISTRO DA SAÚDE
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CANDIDATURAS SUB JUDICE I
O TSE começou a analisar nesta 

quinta-feira 3 candidaturas vitoriosas 
nas eleições deste ano que estão com 
algum questionamento na Justiça 
Eleitoral. Dos quatro casos julgados, 
os ministros entenderam que só em 
Bom Jesus de Goiás deve ocorrer nova 
eleição: a corte decidiu que o prefeito 
eleito Adair Henrique da Silva, do 
DEM, não poderia ter concorrido 
em razão de condenação em órgão 
colegiado.

CANDIDATURAS SUB JUDICE II
Segundo levantamento do 

jornal O Globo, em pelo menos 96 
municípios brasileiros a eleição está 
“sub judice” e ainda não foi definido 
quem será o prefeito a partir de 2021. 
No Rio Grande do Norte, é o caso de 
Guamaré e Santana do Seridó, onde 
Hélio de Mundinho e Hudson foram os 
mais votados, mas não sabem se vão 
assumir.

TRABALHO INTERMITENTE
A ministra Rosa Weber pediu 

vista e suspendeu o julgamento no 
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre 
a constitucionalidade do trabalho 
intermitente, aprovado em 2017 na 
reforma trabalhista. Ela disse que já 
tem um “longo voto escrito”, mas que 
vai analisar melhor o assunto após 
ouvir as sustentações orais das partes.

ALEXVIANA
SOBRINHO DO PRESIDENTE

Léo Índio, sobrinho do presidente 
Jair Bolsonaro, ganhou novo cargo 
comissionado no Senado: a partir de 
agora, vai trabalhar na Diretoria-Geral 
da Casa. Até outubro, ele trabalhava 
para Chico Rodrigues (DEM-RR), 
mas deixou o gabinete depois que o 
senador foi flagrado com dinheiro 
entre as nádegas.

NÃO DESISTO
O líder da bancada da bala, 

Capitão Augusto, afirmou ontem que 
não vai desistir de sua candidatura 
à presidência da Câmara, apesar 
do embate estar concentrado entre 
Arthur Lira e um grupo encabeçado 
por Rodrigo Maia. O próprio partido 
de Augusto, o PL, apoia a indicação de 
Lira. Mas o deputado acredita que tem 
os votos da maioria da bancada.

REUNIÃO COM REITORES
O ministro Milton Ribeiro, da 

Educação, marcou uma reunião para 

hoje com representantes de universida-
des federais, para discutir a portaria do 
MEC que determinou a volta às aulas 
presenciais em janeiro. A reunião por 
videoconferência terá a participação de 
representantes do Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras (Crub), do 
Fórum das Entidades Representativas 
do Ensino Superior Particular (Forum) 
e do Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissio-
nal, Científica e Tecnológica (Conif).

DEPOIMENTO I
A Procuradoria-Geral da Repúbli-

ca (PGR) defendeu nesta quinta-feira 
3, em parecer ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), que o presidente Jair 
Bolsonaro tem o direito de desistir do 
próprio depoimento no inquérito que 
apura suposta tentativa de interferên-
cia na Polícia Federal.

DEPOIMENTO II
A desistência do presidente Jair 

Bolsonaro em prestar depoimento foi 

informada ao STF pela Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) no último dia 26. 
O governo tentava autorização para 
que Bolsonaro pudesse apresentar 
depoimento por escrito, em vez de 
comparecer presencialmente, como 
havia determinado o ministro aposen-
tado Celso de Mello.

DISPUTA DA FEMURN
O prefeito reeleito de Lagoa 

Nova, Luciano Santos, confirmou 
nesta quinta-feira 3 que pretende ser 
candidato a presidente da Federação 
dos Municípios do Rio Grande do Norte 
(Femurn). Ele deve disputar o cargo 
com o atual presidente, José Leonardo 
Cassimiro,  e com o prefeito reeleito de 
São Tomé, Babá.

FILIADOS NOVATOS I
De cada três prefeitos eleitos no 

pleito municipal deste ano, um filiou-
-se em 2020 ao partido no qual venceu 
as eleições. Ao todo, 1.912 novos 
prefeitos –35% do total– assinaram a 

ficha de entrada no partido de janeiro 
a abril, prazo máximo para filiação de 
acordo com a legislação eleitoral.

FILIADOS NOVATOS II
Levando em conta os filiados de 

2017 a 2020, período que marca a atual 
legislatura, o percentual de prefeitos 
cristãos-novos sobe para 49%. Ou seja, 
metade dos prefeitos eleitos este ano 
estavam em outros partidos ou não 
tinham filiação partidária na eleição 
municipal de 2016.

Na lista, está o prefeito reeleito de 
Natal, Álvaro Dias, que trocou o MDB 
pelo PSDB no início deste ano.

MANOBRA
Ganha força entre ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF) 
uma posição intermediária entre 
vetar completamente a reeleição nas 
presidências do Congresso Nacional 
ou apenas deixar o caso como questão 
interna das casas. 

Para atrair para um consenso com 
ministros que são contra essa última 
possibilidade, a solução seria limitar a 
reeleição a apenas uma recondução. 
Nesse cenário, a Corte abriria caminho 
para a candidatura de Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) ao comando do 
Senado. Rodrigo Maia (DEM-RJ), que 
já presidiu a Câmara por três vezes 
seguidas, ficaria impedido de disputar. 
O julgamento se inicia hoje.

DENÚNCIA | Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir a Câmara dos Deputados no próximo 
biênio, deputado é acusado pelo MPF de operar esquema que movimentou R$ 254 milhões em Alagoas

Candidato do Palácio do Planalto 
para o comando da Câmara dos 
Deputados nos próximos dois 

anos, o deputado federal Arthur Lira 
(Progressistas-AL) esteve à frente de 
um esquema milionário de “rachadi-
nha” quando integrou a Assembleia Le-
gislativa de Alagoas, segundo acusação 
do Ministério Público Federal.

Documentos até então sigilosos 
obtidos pelo jornal O Estado de S. Pau-
lo indicam desvio, entre 2001 e 2007, de 
R$ 254 milhões dos cofres públicos. So-
mente o líder do Centrão movimentou 
R$ 9,5 milhões em sua conta, aponta 
o MPF. As informações estão em uma 
ação penal que Lira ainda responde na 
Justiça estadual. Ele já foi condenado 
pelo caso na esfera cível.

Para desviar o dinheiro da Assem-
bleia, o “grupo criminoso” liderado por 
Lira, como destaca o processo, incluiu 
na folha de pagamentos funcionários 
fantasmas. O esquema, afirma a acusa-
ção, usava empresas de terceiros para 
simular negociações e empréstimos 
pessoais como forma de justificar a 
movimentação financeira nas contas 
dos parlamentares.

Lira foi indicado na terça-feira 1º pelo 
seu partido para disputar a sucessão de 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), em fevereiro do 
ano que vem. A presidência da Câmara é 
um cargo estratégico. O ocupante dessa 
cadeira define os projetos que serão vota-

dos e é o segundo na linha sucessória da 
Presidência da República. Na ausência 
do presidente e do vice, é ele quem assu-
me o comando do País.

As investigações apontam que a 
“rachadinha” na Assembleia de Ala-
goas ocorreu, em parte, quando Lira 
ocupava um cargo no comando do Le-
gislativo estadual. De 2003 a 2006, ele 
foi primeiro-secretário, uma espécie de 
“prefeito” que administra os recursos 
do órgão, razão pela qual seu papel era 
central, uma vez que cabia a ele liberar 
o dinheiro. O esquema envolveu pelo 
menos 12 deputados estaduais.

Em nota, o parlamentar disse, pela 
assessoria, que confia que será absolvi-
do pela Justiça alagoana.

“O deputado Arthur Lira já apre-
sentou sua defesa com todas as ex-
plicações necessárias, esclarecendo 
qualquer dúvida sobre a lisura de suas 
ações quando deputado estadual em 
Alagoas. Lira confia na Justiça e tem 
certeza de sua total e plena absolvição. 
Não há condenação contra o deputa-
do”, diz a nota.

Ele já foi condenado na segunda 
instância pelo caso na esfera cível, por 
improbidade administrativa.

Deputado Arthur Lira (Progressistas-AL) é cotado para ser presidente da Câmara dos Deputados

Arthur Lira, cotado para lugar de 
Maia, liderou “rachadinha”, diz MP

O ministro Dias Toffoli, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
determinou que a Polícia 

Federal marque o depoimento do mi-
nistro da Educação, Milton Ribeiro, 
sobre a acusação da prática do crime 
de homofobia.

Em entrevista ao jornal O Estado 
de S. Paulo publicada em setembro, 
Ribeiro disse que o “homossexua-
lismo (sic)” é resultado de “famílias 
desajustadas”. A declaração levou 
a Procuradoria-Geral da República 
(PGR) a pedir a abertura de um in-
quérito, mas Toffoli, relator do caso 
na Corte, decidiu que o ministro 
fosse ouvido antes da instauração do 
procedimento.

No despacho, Toffoli diz que a 
data e a hora devem ser acertadas 
com o titular da pasta da Educação. 
A autorização do ministro ocorreu 

uma semana depois de Milton Ribei-
ro rejeitar o acordo oferecido PGR 
que poderia livrá-lo da abertura de 
inquérito por homofobia.

Para isso, o ministro teria de 
admitir que cometeu crime precon-
ceituoso contra homossexuais, o que 
poderia ser interpretado como um 
sinal contraditório do próprio gover-
no Jair Bolsonaro, que tenta no STF 
justamente “relativizar” o conceito 
de homofobia.

No mesmo despacho, o ministro 
do STF também negou o pedido do 
Movimento Nacional dos Direitos 
Humanos (MNDH) para participar 
do depoimento do ministro. “Não 
são possíveis tais intervenções nes-
sa fase prematura de investigação”, 
observou Toffoli.

Pastor presbiteriano, Milton Ri-
beiro assumiu o MEC em julho.

Pastor presbiteriano, Milton Ribeiro assumiu o Ministério da Educação em julho

Toffoli manda PF tomar 
depoimento de ministro

EDUCAÇÃO

AGÊNCIA BRASIL

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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EASYMED, A TECNOLOGIA EVOLUINDO 
A FAVOR DA SUA SAÚDE

Este ano vem sendo marcado pela pandemia do coronavírus 
e, devido a isso, várias iniciativas estão surgindo no mercado, 
propondo novidades e melhorias para a população. A EasyMed é 
uma Startup que está trazendo a evolução da receita digital até vo-
cê, conectando as áreas médicas, farmacêuticas e os pacientes.

Com a emissão da receita médica e a dispensação dos medi-
camentos, a EasyMed busca facilitar o acesso e a democratização 
da saúde através de uma ferramenta prática, ágil e segura, que 
permitirá às áreas envolvidas o controle das receitas, com o sim-
ples uso do computador ou smartphone.

Queremos agregar facilidade, favorecer cuidado e maior segu-
rança aos nossos usuários, diz Rodolfo Rodrigues, da EasyMed. 
Ao terem acesso à plataforma EasyMed, o médico poderá emitir 
e assinar digitalmente a prescrição para os seus pacientes que 
receberão um link por SMS ou notificação no app instalado no 
smartphone. Os pacientes poderão dar andamento aos seus trata-
mentos e as farmácias receberão de forma adequada as receitas 
digitais.

Saiba mais e descubra as muitas vantagens ao aderir a esse 
serviço que pode contribuir e muito para a sua saúde. Basta aces-
sar https://easymedapp.com.br e fazer o seu cadastro.

@easymed.app

#receitadigital #medicina #healthtech #startup #dispensacao-
demedicamentos #dispensação #telemedicina

#prescriçãodigital #prescriçãoeletrônica #médico #farmácia 
#paciente #covid #covid19 #coronavirus

Natal, 01 de dezembro de 2020

FIM DE ANO  | Reunião ontem alinhou estratégias que serão adotadas durante a alta estação. Ficou definido 
que haverá uma atuação conjunta entre as secretarias para manter ordenamento especialmente nas praias

A Prefeitura de Natal iniciou as 
tratativas para colocar em práti-
ca a “Operação Verão”, que terá 

início na próxima segunda-feira 7 e vai 
até 28 de fevereiro de 2021. Ao longo da 
alta estação, os órgãos da administra-
ção pública municipal realizarão ações 
conjuntas de fiscalização, ordenamen-
to, monitoramento e limpeza em todas 
as praias da orla da capital potiguar.

Além disso, uma campanha edu-
cativa está sendo preparada para 
conscientizar a população sobre a im-
portância da manutenção da limpeza 
nas praias.

Uma reunião realizada nesta quin-
ta-feira 3 no Palácio Felipe Camarão 
acertou alguns detalhes da operação. 
O encontro foi coordenado pelo secre-
tário municipal de Governo, Fernando 
Fernandes, e contou com as presen-
ças de representantes da Urbana e 
das secretarias de Serviços Urbanos, 
Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e 
Urbanismo, Esporte e Lazer, Segurança 
Pública, Comunicação, Turismo e As-
sistência Social.

“Vamos trabalhar de forma inte-
grada com o objetivo de trazer mais 
eficiência para a operação. Recebe-
remos um volume significativo de 
turistas, sem falar na população local 
que frequenta as nossas praias, e pre-
cisamos oferecer o melhor para todos. 
Nós, como poder público municipal, 

precisamos dizer e mostrar à socieda-
de que não iremos tolerar o desrespeito 
aos espaços públicos. Temos ainda a 
condicionante da pandemia. Portanto, 
é momento de ampliar a fiscalização, 
não relaxar para que tanto os nata-
lenses quanto os visitantes possam 
desfrutar das nossas belezas com con-
forto e segurança”, destacou Fernando 
Fernandes.

As secretarias municipais de Servi-
ços Urbanos e Meio Ambiente e Urba-
nismo atuarão de forma conjunta para 
fiscalizar o cumprimento das normas 
de ocupação da orla por parte dos co-
merciantes e donos de quiosques, bem 
como irão monitorar e coibir a ação 
de pessoas que insistirem em praticar 

atividades clandestinas. As equipes 
da STTU vão trabalhar no controle do 
tráfego, orientação de pedestres e mo-
toristas e fiscalização do cumprimento 
das normas.

Já a Urbana preparou todo um 
cronograma de trabalho para atuar de 
forma contínua ao longo de toda a orla. 
Ao todo, 113 profissionais da compa-
nhia, entre supervisores, encarregados, 
agentes de limpeza e motoristas, irão 
se revezar em três turnos. Além desse 
contingente em recursos humanos, a 
empresa vai trabalhar com uma estru-
tura reforçada. A diretoria da Urbana 
estima que 30 toneladas de resíduos se-
jam recolhidas diariamente nas praias 
de Natal no Verão.

Reunião na Prefeitura do Natal discutiu ações que serão adotadas durante Operação Verão

“Operação Verão”: Prefeitura do 
Natal planeja ampliar fiscalizações

O Governo de São Paulo estima 
começar a vacinação contra o 
novo coronavírus ainda em ja-

neiro de 2021. O início da imunização 
depende dos resultados de eficácia do 
estudo clínico da fase 3 da Coronavac, 
desenvolvida pela empresa chinesa 
Sinovac e produzida em parceria com 
o Instituto Butantã, que são esperados 
até 15 de dezembro. Eles que aponta-
rão se o imunizante em testagem é 
eficiente e seguro contra a Covid-19, 
o que ainda não está comprovado. A 
liberação da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) é necessária 
para o início da aplicação.

O estado recebeu 120 mil doses do 
imunizante em novembro. Nesta quin-
ta-feira 3, foi a vez de chegarem 600 
litros da vacina a granel, cujos insumos 
serão utilizados para a produção de 1 
milhão de doses pelo Butantã a partir 
da próxima semana.

“Nós vamos iniciar a imunização 
dos brasileiros de São Paulo em janei-
ro. Não vamos aguardar março e nem 
vamos enterrar mais brasileiros”, disse 
o governador João Doria em coletiva de 

imprensa no início da tarde. Ele criti-
cou o planejamento federal, que prevê 
o início da vacinação em março.

Doria voltou a dizer que, caso a 
Coronavac não seja incluída em um 
plano nacional de imunização, ela será 
aplicada na população paulista. Tam-
bém anunciou que um cronograma 
de imunização estadual está pronto 
há mais de 20 dias e será anunciado na 
próxima segunda-feira 7, com informa-
ções sobre grupos prioritários, datas e 

outros dados de logística.
O governador ainda voltou a cri-

ticar as decisões do governo federal. 
O Ministério da Saúde anunciou, no 
início da semana, que espera iniciar a 
vacinação em março, começando por 
idosos acima de 75 anos, que integram 
o grupo de risco para a Covid. 

“Por que iniciar em março se pode-
mos fazer no mês de janeiro, como ou-
tros países começam a fazer agora, no 
mês de dezembro?”, questionou Doria. 

Governador de São Paulo, diretor do Instituto Butantan e secretário de Saúde recebem vacina

Governador de SP promete iniciar 
vacinação contra a Covid em janeiro

CORONAVAC

GOVERNO DE SÃO PAULO / REPRODUÇÃO

A Câmara dos Deputados 
aprovou em sessão remota, 
nesta quinta-feira 3, a medi-

da provisória que cria o programa 
Casa Verde e Amarela, substituto 
do Minha Casa Minha Vida.  Fo-
ram 367 votos a favor, 7 contrários 
e uma abstenção. Outros 63 depu-
tados ficaram em obstrução. Os 
parlamentares ainda precisam ana-
lisar os destaques.

Para facilitar a votação da maté-
ria, o governo fechou um acordo com 
o relator, deputado Isnaldo Bulhões 
(MDB-AL), para manter o teor da 
proposta original, com apenas pe-
quenos ajustes.

A MP ainda precisa ser aprovada 
pelo Senado até fevereiro.

O texto aprovado pela Câmara 
permite ao Executivo alterar por 
decreto o valor máximo do imóvel 
financiado e as faixas de renda das 
famílias beneficiadas.

MUDANÇAS
O sistema de faixas do Minha 

Casa Minha Vida foi alterado no Casa 
Verde e Amarela. O programa ante-
rior tinha as faixas um ( para famílias 
com renda de até R$ 1.800), um e 

meio (renda entre R$ 1.800 e 2.600), 
dois (entre R$ 2.600 e R$ 4.000) e três 
(entre R$ 4.000 e 7.000).

Agora, serão três grupos. O pri-
meiro, com renda de até R$ 2.000, 
poderá acessas benefícios como 
receber imóvel subsidiado, acessar 
financiamento com juros reduzidos, 
fazer regularização fundiária e refor-
mas no imóvel.

Os grupos dois (R$ 2.000 a R$ 
4.000) e três (R$ 4.000 a R$ 7.000) 
terão acesso a financiamentos com 
taxas de juros um pouco mais altas 
do que o primeiro patamar, além da 
regularização fundiária. Os detalhes 
serão definidos em regulamentação 
posterior.

O objetivo do programa é reduzir 
o déficit habitacional no País, hoje 
estimado em 6 milhões de moradias, 
permitindo também investimentos 
privados e de fundos externos. A me-
ta é atender quase dois milhões de 
famílias até 2024, com foco no Norte 
e no Nordeste.

A ideia é que nas duas regiões 
seja oferecida uma taxa de juros a 
partir de 4,25%. E um percentual a 
partir de 4,5% para o Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste.

Câmara aprova criação do 
“Casa Verde e Amarela”

PROGRAMA HABITACIONAL

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL
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CEDIDA

Fundador do partido Novo, o 
empresário João Amoêdo, que 
foi candidato a presidente da 

República em 2018, avaliou esta se-
mana que os resultados da legenda 
nas eleições municipais deste ano 
ficaram “aquém” das expectativas.

A frustração, segundo ele, se dá 
ao comparar o crescimento de quase 
50% no número de candidatos entre 
2018 e 2020. O aumento de eleitos, 
entretanto, foi de 36%.

“O nosso desempenho em 2020 
ficou aquém daquilo que se esperava 
do Novo. Isso não tira o mérito e os 
parabéns aos eleitos, mas deve servir 
como alerta e reflexão”, disse Amoê-
do em entrevista ao jornal O Estado 
de S. Paulo.

“É importante valorizar os re-
sultados, porém, é mais importante 
identificar e aprender com os erros. 
Só assim continuaremos a crescer 
e ser, de fato, uma instituição que 
representa a esperança de mudança 
para o País”, disse o empresário.

Apesar disso, há filiados que 
discordam da análise. A publicitária 
Alayde Passaia, que foi candidata a 
vereadora de Natal pelo partido, ava-
lia que o Novo teve o melhor desem-

penho proporcional entre os partidos 
no Brasil, porque elegeu 5% de todos 
os seus candidatos - nenhum em ci-
dades das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste.

“O Novo teve mais sucesso nas 15 
capitais que têm os melhores Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH). 
Onde as pessoas têm mais acesso 
à informação, qualidade de vida 
melhor e noção de como é viver em 
uma cidade que tem IDH elevado se 
conheceu mais o Novo. Além disso, as 
referências do partido estão no Sul e 

Sudeste”, reflete.
Alayde reconhece a necessidade 

de tornar o partido mais conhecido, 
aumentando sua atuação em cidades 
que ainda não contam com nomes de 
referência, como Natal. Para tanto, o 
Novo pretende apostar em uma es-

cola para políticos e lideranças com a 
finalidade de ensinar sobre a prática 
política.

“A Fundação Novo vai servir de 
processo seletivo, porque vai atrair 
pessoas que queiram entender as 
boas práticas da política. Aqueles que 
forem aprovados e tiverem um bom 
desempenho poderão ser candidatos. 
É uma forma de atrair pessoas boas. 
Cidadãos comuns que acreditam 
numa luz no fim do túnel. É de graça. 
É uma forma inteligente e prática de 
ser conhecido e apresentar novas li-
deranças”, comenta.

Somado a isso, ela acredita que 
as redes sociais ajudam a difundir o 
projeto, divulgar ideias e populari-
zar as boas práticas do Novo. Alayde 
também aponta a articulação criada 
em Santa Catarina como modelo a 
seguido pelo partido em todo Brasil.

“Na semana seguinte às eleições 
de 2018, eles já começaram a traba-
lhar, com reuniões e buscando filia-
ções. Eles fizeram o dever de casa. 
Só que é mais fácil fazer isso quando 
se tem eleitos próximos a você para 
apontar as ações realizadas. No Nor-
deste, por exemplo, não temos nin-
guém”, encerra.

Alayde Passaia rebate Amoêdo e diz 
que Novo foi bem nas eleições 2020
ANÁLISE | Publicitária, que foi candidata a vereadora de Natal nas eleições 2020, discorda do fundador do partido, João Amoêdo, que esta semana disse que o
Novo teve um resultado aquém das expectativas. Para ela, partido teve o melhor desempenho proporcional entre todas as legendas, ao eleger 5% dos candidatos

Publicitária Alayde Passaia reconhece necessidade de tornar o partido mais conhecido, mas discorda que legenda tenha decepcionado nas eleições

O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou o casal de 
empresários Aélio Luís Fon-

seca de Araújo e Wlana de Souza Câ-
mara Araújo por lavagem de dinheiro 
e funcionamento não autorizado de 
instituição financeira, entre os anos 
de 2013 e 2019. A ação acontece den-
tro da Operação Bis, que cumpriu 
mandados em março de 2019.

Segundo o MPF, a partir de Natal, 
eles utilizaram uma empresa de fac-
toring e outra de contabilidade para 
oferecer empréstimos ilegais, com 
juros abusivos, e movimentaram mi-
lhões de reais em espécie para tentar 
fugir dos órgãos de controle.

Em outro processo, diz o MPF, o 
casal já havia sido condenado pelo 
crime de operação não autorizada de 
instituição financeira, sentença que 
inclusive transitou em julgado. Ainda 
assim, um relatório do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf) e as provas levantadas pela 
Operação Bis (deflagrada em março 
de 2019) demonstraram que a ativi-
dade criminosa se mantinha.

A nova denúncia do MPF aponta 
que os réus utilizavam uma empre-
sa de fomento mercantil e outra de 
contabilidade para promover opera-
ções típicas de instituição financeira, 
sem a devida autorização do Banco 
Central. Eles captavam recursos de 
terceiros e de instituições financei-
ras oficiais e faziam empréstimos a 
outros clientes, inclusive cobrando 
juros de até 6% ao mês, quando o li-
mite legal é de 1%.

O MPF aponta que muitos dos 
que repassavam dinheiro à empresa 
também receberam quantias, em um 
intercâmbio ilegal de valores. Nesse 
mesmo período, o casal ocultou a 
origem e a movimentação do dinhei-
ro proveniente da atividade crimi-
nosa, utilizando vasta quantidade 
de dinheiro em espécie, depositado 
principalmente nas contas bancárias 
de suas duas empresas, mas também 
nas contas bancárias pessoais.

Segundo Ministério Público Federal, ação criminosa ocorreu entre 2013 e 2019 no Rio Grande do Norte

MPF processa empresários por 
promoverem empréstimos ilegais

OPERAÇÃO BIS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN A Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta quinta-feira 3 
um projeto de lei que estabe-

lece normas e critérios para a manu-
tenção das vias públicas da capital.

De autoria do vereador Preto 
Aquino (PSD), o projeto, que agora 
segue para sanção do prefeito Ál-
varo Dias, determina que haja uma 
programação regular e criteriosa de 
manutenção do asfalto, assim como 
um prazo máximo para que ocorra 
esta correção nas vias públicas.

Além disso, a matéria obriga que 

concessionárias do serviço público 
realizem remendos na cobertura as-
fáltica, demarquem o local, colocando 
inclusive identificação da empresa 
responsável por eles, assim como o 
número telefônico para reclamações.

“É a garantia do serviço feito pe-
las empresas que fazem o asfalto na 
nossa cidade. Tem algumas empre-
sas que fazem a recuperação e com 
60 dias, chega a abrir novamente. 
Então, a secretaria tem que obrigar 
a garantia do serviço executado”, co-
mentou Preto Aquino.

Projeto foi aprovado nesta quinta-feira 3 pelos vereadores da Câmara Municipal de Natal

Câmara de Natal aprova lei 
sobre manutenção de asfalto

LEGISLATIVO

VERÔNICA MACEDO / CMN



O vice-presidente Hamilton 
Mourão disse nesta quinta-fei-
ra 3 que “chegou a hora de o 

Semiárido deixar de viver de assisten-
cialismo”. A frase foi proferida durante 
a solenidade de abertura do Fórum de 
Desenvolvimento do Semiárido, que 
segue até sábado 5 em Mossoró.

O evento revisa o Plano de De-
senvolvimento do Semiárido, com 
vistas às possibilidades econômicas 
da região para alcançar metas so-
cioeconômicas, hídricas e ambien-
tais após pandemia da Covid-19. A 
iniciativa é capitaneada pela Frente 
Parlamentar Mista em Prol do Semi-
árido, que junta 170 parlamentares, 
entre eles o deputado federal Gene-
ral Girão (PSL-RN).

Questionado sobre as medidas 
emergências do governo federal para 
a região, Mourão disse apenas que é 
preciso avaliar. “A grande tarefa de 
Bolsonaro será criar as oportunida-
des e condições para implementar 
tudo que aqui for discutido”, concluiu 
no discurso.

Além do vice-presidente, o mi-
nistro da Educação, Milton Ribeiro, 
também marcou presença na abertu-
ra do Fórum. A programação inclui, 

ainda, os ministros Marcos Pontes 
(Ciência e Tecnologia) e Rogério Ma-
rinho (Desenvolvimento Regional) e 

os embaixadores dos Estados Unidos 
e de Israel, Todd C. Chapman e Yossi 
Shelley, respectivamente.
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ACORDO RENDE R$1 BILHÃO 
PARA ADVOGADOS DA AGU

AM: DEPUTADOS DERROTAM 
GOVERNADOR POR 16X4 VOTOS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

HORROR NO MP/SP
A maioria dos promotores do 

Ministério Público de São Paulo 
ficou muito constrangida com a 
iniciativa de um grupo de colegas 
que pede em abaixo-assinado o 
direito de furar a fila de vacinação 
contra covid.

MUDAR SEM AUMENTAR
O líder do governo na Câmara 

dos Deputados, Ricardo Barros 
(PP-PR), avisou que o desejo de Jair 
Bolsonaro é uma reforma tributária 
que “simplifique e modernize 
impostos, sem o aumento da carga 
tributária”.

JEITINHO DESMORALIZANTE
O procurador junto ao Tribunal 

de Contas da União (TCU), Júlio 
Marcelo Oliveira, uma das estrelas 
do processo de impeachment de 
Dilma, disse que a Constituição 
proíbe a reeleição dos presidentes 
da Câmara e do Senado. “Ponto. 
O resto é jeitinho brasileiro que 
desmoraliza o Brasil”.

O PAU CANTOU
As orelhas presidenciais 

arderam, nesta quinta, durante 

análise da condução e os erros de 
política externa do atual governo. 
Participaram do debate os 
embaixadores Jório Dauster e Pedro 
Luiz Rodrigues.

CHÁ DE SUMIÇO
Candidato derrotado a vice-

presidente, o ex-chanceler tucano 
Aloysio Nunes sumiu da política. 
Talvez tenha virado comentarista. 
Há anos sua assessoria só faltava 
morder quem previa o que de fato 
aconteceu.

VOZES DO ATRASO
Em tempos de fintechs e 

bancos digitais enxutos, que sequer 
possuem agência física, a pelegada 
critica o programa de demissões 
voluntárias da Caixa. Ousam alegar 
um suposto “déficit de 20 mil 
funcionários”.

PARA NÃO ACOMODAR
Parcerias entre empresas e 

startups aumentaram durante a 
pandemia. A inovação não deve 
parar por aí. Estudo da Worth 
a Million revelou que 72,9% das 
empresas pretendem investir em 
inovação no ano que vem.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, que deve ser destituído 
do cargo após múltiplas acusações de corrupção, percebeu que sua 
situação é pior do que sugere a rejeição de 80% dos amazonenses. Os 
apoiadores que lhe restam foram derrotados por 16x4 na votação que 
antecipou a eleição e elegeu o deputado Roberto Cidade (PV) presidente 
da Assembleia Legislativa. A antecipação impediu a manobra de Wilson 
Lima para tentar emplacar no cargo a sua aliada Alessandra Campelo.

MOTIVO DA DISPUTA
Também o vice-governador 

Carlos Almeida é processado. No 
caso de afastamento da dupla, 
assumirá o cargo o presidente da 
Assembleia.

GOVERNADOR RÉU NO STJ
Além de processo de 

impeachment na Assembleia, 

Wilson Lima é réu no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ).

COMO NO CASO WITZEL
Há expectativa em Manaus 

para que o relator do caso no STJ, 
ministro Francisco Falcão, afaste 
Lima do cargo, como correu a 
Wilson Witzel.

O acordo para a empresa de telefonia Oi pagar dívida de R$7,2 bilhões em 
multas abusivas aplicadas pela “agência reguladora” Anatel, vai render 
“honorários” estimados por especialista em R$1 bilhão para os membros 

da Advocacia-Geral da União (AGU). Os advogados públicos levam essa 
“comissão” apesar de serem regiamente pagos para defender causas da União, 
na Justiça. A AGU esconde o jogo e não detalha a bolada que eleva às alturas 
a média salarial do seu pessoal. É como uma empresa pagar alto salário a 
advogado de carteira assinada e ser obrigada a pagar a ele comissões, mesmo 
aposentado, até a morte. Os honorários de R$1 bilhão vão para um fundo que 
gera penduricalho mensal que pode chegar a R$7 mil, até para os aposentados 
da AGU. Apesar de ser pago mensalmente, o valor não conta para efeitos do 
teto constitucional, pois é considerado “vantagem eventual”. É mole? O privilégio 
não é só de advogados da AGU. Entre 2011 e maio de 2016, o governo de São 
Paulo teve de pagar R$1,7 bilhão a seus advogados.

INVESTIMENTO | Verba garante continuidade da obra, que é considerada uma das mais importantes
da história do Estado na área de recursos hídricos. Projeto está orçado, ao todo, em R$ 547,9 milhões

O Ministério do Desenvolvimento 
Regional anunciou a liberação 
de mais R$ 40 milhões para 

as obras da barragem de Oiticica. O 
anúncio foi feito nesta quinta-feira 3, 
durante visita do ministro Rogério Ma-
rinho ao município de Jucurutu, região 
Seridó do Rio Grande do Norte.

Os recursos garantem a conti-
nuidade da obra, que é considerada 
uma das mais importantes da história 
do RN na área de recursos hídricos. 
O projeto está orçado em R$ 547,9 
milhões, sendo R$ 530,9 milhões em 
recursos do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional.

A obra está com 86% de execu-
ção física e atenderá 250 mil habi-
tantes nas regiões do Seridó, do Vale 
do Açu e da Região Central do Rio 
Grande do Norte. A barragem irá 
permitir que as águas da transposi-
ção do Rio São Francisco beneficiem 
o Estado.

Antes de Oiticica, Rogério Mari-
nho visitou Jardim do Seridó, onde foi 
assinada uma ordem de serviço para 
a recuperação da Barragem Passagem 
das Traíras. A obra está orçada em R$ 
11,1 milhões.

O ministro também esteve em 
Acari, para lançar a pedra fundamen-

tal do Centro de Produção e Eventos 
– Cidade da Moda. O empreendimen-
to vai receber aportes federais de R$ 
19,7 milhões, dos quais R$ 957 mil já 
foram repassados para a elaboração do 
projeto técnico. A previsão é que o em-
preendimento beneficie 3 mil pessoas 
diretamente.

Após a passagem pelos municípios, 
Rogério Marinho participou do Fórum 

de Desenvolvimento do Semiárido, 
juntamente com o vice-presidente Ha-
milton Mourão.

A agenda pelo interior foi acompa-
nhada por políticos do Estado, entre 
eles os deputados federal Benes Leo-
cádio (Republicanos) e Beto Rosado 
(Progressistas) e o deputado estadual 
Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente 
da Assembleia Legislativa do RN.

Águas da transposição do Rio São Francisco entrarão no RN a partir da barragem de Oiticica

Governo Federal autoriza mais
R$ 40 milhões para obra de Oiticica

Vice-presidente Hamilton Mourão na abertura do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido

Em Mossoró, Mourão fala em fim 
do “assistencialismo” no Semiárido

MOSSORÓ

VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA / REPRODUÇÃO

EDUARDO MAIA / ALRN
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CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE IV S.A.
CNPJ/ME nº 31.199.598/0001-13 - NIRE 24.300.012.632

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos 31/07/20, às 18h00min, na sede social com a totalidade do capital social. Mesa: Assumiu 
a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de 
Medeiros Netto Junior. Deliberações Unânime: (i) Declarar ter recebido as contas da 
administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/19 e aprovar o relatório da administração, o balanço 
patrimonial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais não foram 
publicados tendo em vista que a Companhia fica dispensada de assim proceder, nos termos 
do artigo 294, inciso II, da LSA, e que seguem anexos ao presente instrumento; (ii) Tendo em 
vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em 31/12/19, não há que se 
deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) Tendo em vista já 
desempenharem outras funções no grupo da Companhia, com relação às quais já são 
remunerados, os administradores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração 
adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada 
remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2020. Nada mais. 
Lagoa Nova, 31/07/20. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente 
e Secretário. JUCERN. Certifico o registro em 29/09/2020 sob nº 20200456199. Protocolo: 
200456199 de 29/09/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE V S.A.
CNPJ/ME n° 31.199.661/0001-11 - NIRE 24.300.012.594

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos 31/07/2020, às 18h15min, na sede social com a totalidade do capital social. Mesa: 
Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. Antonio Garcia Rodenburg 
de Medeiros Netto Junior. Deliberações Unânimes: (i) Declarar ter recebido as contas da 
administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e Aprovar o relatório da administração, o 
balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais não 
foram publicados tendo em vista que a Companhia fica dispensada de assim proceder, nos 
termos do artigo 294, inciso II, da LSA, e que seguem anexos ao presente instrumento; 
(ii) Tendo em vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em 31/12/2019, não 
há que se deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) Aprovar a verba 
anual de até R$ 50.160,00 como sendo a remuneração global dos membros da Diretoria, para 
o exercício de 2020. Nada mais. Lagoa Nova, 31/07/2020. Antonio Garcia Rodenburg de 
Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário. JUCERN. Certifico o registro em 05/11/2020 
sob nº 20200456210. Protocolo: 200456210 de 05/11/2020. Denys de Miranda Barreto - 
Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE VI S.A.
CNPJ/ME n° 31.199.538/0001-09 - NIRE 24.300.012.616

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos 31/07/2020, às 18h30min, na sede social com a totalidade do capital social. Mesa: 
Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. Antonio Garcia Rodenburg 
de Medeiros Netto Junior. Deliberações Unânimes: (i) Declarar ter recebido as contas da 
administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e aprovar o relatório da administração, o 
balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais não 
foram publicados tendo em vista que a Companhia fica dispensada de assim proceder, nos 
termos do artigo 294, inciso II, da LSA, e que seguem anexos ao presente instrumento;  
(ii) Tendo em vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em 31/12/2019, 
não há que se deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos; (iii) Aprovar a 
verba anual de até R$ 50.160,00 (cinquenta mil, cento e sessenta reais) como sendo a 
remuneração global dos membros da Diretoria, para o exercício de 2020. Nada mais. Lagoa 
Nova, 31/07/2020. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente  
e Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 05/11/2020 sob n° 20200456245.  
Protocolo: 200456245 de 05/11/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174, Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA, Oficial do Registro de Imóveis deste município de Tibau do Sul, da Comarca de 
Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei. 
FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados e aos que virem o presente ou dele tomarem conhecimento, que: em 
cumprimento ao disposto no ARTIGO nº 213, da Lei nº 6.015, de 31.12.1973, em vigor a partir do dia 01.01.1976, e, em 
especial a Lei nº 10.931/2004 – Retificação Consensual de Registro Imobiliário, que se encontra tramitando pelo 
expediente deste Cartório Extrajudicial, o PROCESSO DE RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO,  requerida 
por – Regina Molina – CPF/MF nº 089.013.378-60, por seu procurador – Dr. Ítalo Marinho Soares de Menezes – OAB/RN 
17.095.-  O processo trata-se da RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO TÉCNICA do IMÓVEL URBANO, COM ACRÉSCIMO 
DE ÁREA, que após verificação “in loco”, constatou-se que:- No título de origem = 984,88m² – Para retificação = 
2.242,48m², situado neste município de Tibau do Sul-RN, à Travessa dos Flamingos – Praia da Pipa, objeto da matrícula 
nº 2563, perante este  Cartório de Registro de Imóveis, do município de Tibau do Sul-RN, integrante do Livro nº 2-Registro 
Geral.- A retificação se dá em decorrência do acréscimo de área ocorrido após àquela verificação técnica e para o 
GEORREFERÊNCIAMENTO daquela área junto ao Cartório de Registro de Imóveis.-  E, diante da ausência expressa dos 
confinantes:  Danny Roosty Woolston – Escola Maturi – Rosana Mabeel Riquiflor – Alda Ferreira.- SENDO assim, foi 
requerida suas notificações por edital, para se manifestarem no prazo legal, nos termos do § 3º do art. 213, da Lei nº 
6.015, de 01.01.1976, ficam NOTIFICADOS os confrontantes acima mencionados, do inteiro teor dos trabalhos técnicos 
depositados neste Cartório, podendo impugnar fundamentadamente ditos trabalhos, no  prazo legal de 15 (quinze) dias, a 
contar da 2ª publicação deste Edital.- A impugnação deverá ser entregue neste Cartório, situado na Avenida Governador 
Aluízio Alves, nº 174 – Centro – Tibau do Sul-RN – CEP: 59178-000, durante os dias e horas regulamentadas.- E, nos 
termos do § 4º do art. 213, da LRP, a falta de impugnação no prazo, resultará na presunção legal de anuência dos 
confrontantes ao pedido de retificação de registro. 
Eu, Benedito Fagundes Pereira, notário público e registrador desta Circunscrição do Registro Imobiliário, deste município 
de Tibau do Sul, da Comarca de Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, digitado e impresso, subscrevo e 
assino.- Dou Fé. 

Tibau do Sul/RN, 04.12.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 
J PATRÍCIO METAIS COMERCIO LTDA ME, inscrito sob o CNPJ no. 10.725.679/0001-30, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – LO com validade até 02/12/2026, em favor da atividade de Transporte de Resíduos Perigosos, 
localizada na AV. Wilson Rosado, nº 157, Alto do Sumaré, Mossoró-RN.  

 
J PATRÍCIO METAIS 

Requerente 
 

Concessão de Licença Simplificada 
 
JOÃO MARCELO BRASIL DA SILVEIRA, CPF: n° 106.536.814-37, torna Público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA, de N° 2020-151886/TEC/LS-0185, com validade até 02/12/2026, de um 
empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Vila Flor-RN. 

 
JOÃO MARCELO BRASIL DA SILVEIRA 

Proprietário 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

PROCESSO Nº 1.006.008/2020

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, torna público que realizará processo licitatório para contratação de empresa especializada 
em construção civil para a execução das obras/serviços de Pavimentação a paralelepípedo pelo 
Método Convencional, Drenagem Superficial nas ruas Serra de Martins, Serra Negra do Norte, 
Serra Câmara, Serra São Miguel, Serra São José e Serra do Mel no Bairro Vista da Serra, Zona 
Urbana no município de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e 
proposta serão entregues até as 09h00min do dia 21 de dezembro de 2020, na Sala da CPL na sede da 
Controladoria Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. 
Sessão pública: 09h00 horas do dia 21 de dezembro de 2020. O edital e seus anexos estão disponíveis na 
página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038.

Serra Caiada/RN, 03 de dezembro de 2020
João Maria de Oliveira Junior

Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-LS 
 

WELLINGTON DOS SANTOS SILVA CPF: 028.578.184-75, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada –
LS para atividade de extração de AREIA, numa área de 1,44 hectares com volume de extração de 
1.500m³/mês, localizada no Sitio Una, Zona Rural de Goianinha-RN. 
 

WELLINGTON DOS SANTOS SILVA 
Requerente/Proprietario 

 

PANDEMIA | Com a atual taxa de internação para leitos UTI, os hospitais registram números semelhantes aos 
da primeira quinzena de agosto, quando o Rio Grande do Norte estava no período mais crítico da doença

A rápida elevação nos casos de 
Covid-19 começa impactar a 
rede pública de hospitais do Rio 

Grande do Norte. A ocupação de leitos 
críticos para a doença passou dos 60% 
durante toda a quinta-feira 3, segundo 
a Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). Ao todo, 118 pessoas estavam 
internadas em vagas de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI).

Com a atual taxa de internação, 
os hospitais potiguares voltam a re-
gistrar números semelhantes aos da 
primeira quinzena de agosto, quando o 
Rio Grande do Norte estava saindo do 
período mais crítico da doença. O dia 8 
de agosto [com 61,7% de ocupação] foi 
a última vez que a média de internação 
passou dos 60%.

Dos 16 hospitais utilizados pa-
ra atender casos de Covid-19 no Rio 
Grande do Norte, quatro estão com 
100% dos leitos críticos ocupados. Uma 
das unidades sem vagas é o Hospital 
Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, 
que é responsável por receber os casos 
da região Oeste potiguar.

A situação do hospital mossoro-
ense elevou a preocupação com todo 
o Oeste potiguar. Nesta quinta-feira, 

dados oficiais apontavam que 86% dos 
leitos críticos disponíveis da região es-
tavam ocupados.

A Região Metropolitana de Natal 
está com 56,7% de ocupação de leitos 
críticos. A situação mais grave é a do 
Hospital Giselda Trigueiro, que é a uni-
dade de saúde da capital especializada 
em doenças infectocontagiosas, que 
está hoje com 96% dos leitos de UTI 

ocupados. Já a região do Seridó está 
com 52% dos leitos críticos ocupados.

O Rio Grande do Norte registrou 
174 novos casos de Covid-19 e sete 
mortes em decorrência da doença 
nesta quinta-feira 3. Com o número 
de casos confirmados, o Rio Grande 
do Norte tem 96.855 potiguares con-
taminados. Ao todo, 2.711 potiguares 
morreram em decorrência da doença.

Dos 16 hospitais que atendem casos de Covid-19, quatro estão com 100% dos leitos críticos

Covid-19: RN tem pior taxa de 
ocupação hospitalar desde agosto

A Praia de Pipa registrou dois 
novos deslizamentos nas áreas 
das falésias, um nesta quinta-

-feira 3 e outro que aconteceu na se-
gunda-feira 30. Não houve vítimas.

De acordo com a Secretaria de 
Meio Ambiente, Urbanismo e Mobili-
dade Urbana de Tibau do Sul, o trecho 
onde o desabamento voltou a ocorrer 
é exatamente na Baía dos Golfinhos, 
que foi interditado após o acidente que 
matou um casal, o filho de 7 meses, e 
o cachorro da família no dia 17 de no-
vembro.

Hugo Pereira, de 32 anos, Stela Sou-
za, de 33, aproveitavam um dia de folga 
na praia com o filho Sol Souza Pereira 
e o cachorro quando parte da falésia 
desabou sobre eles.

A secretaria informou que os locais 
que sofreram com os novos desliza-
mentos seguem interditados tanto na 
faixa de areia, quanto no topo da falé-
sia, inclusive com dez estabelecimen-
tos sendo mantidos fechados.

Por conta do novo desabamento, 
a prefeitura de Tibau do Sul reforçou 
o pedido para que os banhistas res-
peitem as sinalizações e evitem pro-
ximidade com a falésias nos trechos 
orientados.

Segundo o Município, as interdições 
vão seguir temporariamente até a con-

clusão do estudo técnico que está sendo 
realizado por geólogos e engenheiros civis.

Dez estabelecimentos e parte da 

faixa de areia próxima à falésia foram 
interditados um dia após o acidente 
que terminou na morte do casal.

Parte da falésia de Pipa volta a 
desabar; trecho segue interditado

PERIGO

NEY DOUGLAS / AGORA RN  
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As obras de enrocamento da Praia 
de Ponta Negra em Natal devem 
começar em março de 2021, se-

gundo garantiu Carlson Gomes, titular 
da Secretaria Municipal de Obras Pú-
blicas e Infraestrutura (Semov). “Se não 
houver nenhum problema de licitação, 
uma vez que é uma obra grande e com 
muitas empresas participantes, esse é o 
nosso prazo”, detalha.

A obra, que servirá como estrutura 
de contenção, encosta e estabilização 
da erosão existente na área, já possui a 
licença prévia do Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (Idema), emiti-
da em agosto deste ano.

A estrutura terá extensão de dois 
quilômetros ao longo da orla de Ponta 
Negra até as proximidades do Hotel 
SERHS, na Via Costeira, e será constituí-
da de blocos de concreto pré-moldados. 
Cerca de R$ 49 milhões em recursos 
também já foram liberados pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Regional para 
a conclusão das duas etapas da obra, 
segundo a Semov.

Apesar do enrocamento estar pre-
visto para começar em março, a Semov 
deve emitir uma ordem de serviço ainda 
nesta semana autorizando um reparo 

emergencial em um trecho de 390 me-
tros entre o término do calçamento e 
o início do calçadão. Esse reparo está 
dentro do projeto de enrocamento e en-
gorda da Praia de Ponta Negra.

“Dividimos a obra em dois. Primeiro 
tivemos que fazer essa frente emergencial 
nesse trecho precário devido a um desli-

zamento que ocorreu há mais ou menos 
um mês por causa da erosão da maré. 
Essa primeira intervenção deve durar em 
torno de 60 dias. Depois iniciaremos em 
março, após a alta estação, o processo de 
prolongamento do enrocamento no tre-
cho de dois quilômetros”, explica Carlson 
Gomes, secretário da Semov.

CONCLUSÃO EM TRÊS ANOS
O prolongamento é o primeiro pas-

so para a engorda da Praia de Ponta 
Negra, que na segunda etapa da obra 
irá receber uma faixa mais extensa de 
areia. Com a erosão causada pela ação 
das marés e com o avanço do mar pela 
faixa de areia, o espaço disponível para 

os banhistas vem diminuindo.
De acordo com a Semov, o enroca-

mento ajuda a proteger a estrutura da 
orla. Com a engorda pronta, a faixa de 
areia será ampliada em até 30 metros 
na maré cheia e até 100 metros na maré 
baixa. A Secretaria de Obras estima que 
o trabalho seja concluído em três anos 
após o início em março de 2021.

Ainda de acordo com Gomes, inter-
dições pontuais serão feitas em trechos 
da praia durante o período, isto é, a praia 
não será fechada por completo. 

“Isso não será necessário porque 
o turismo deve continuar e as pessoas 
dependem da região para trabalhar 
e tirar seu sustento, sobretudo agora 
nesse período de pandemia. No entanto 
faremos pequenas interdições por causa 
do maquinário pesado manuseando a 
encosta”, conta.

Para Gomes, o próximo veraneio se-
rá o último com a Praia de Ponta Negra 
nas atuais condições. “Agora para a alta 
estação em 2021, nós estamos fazendo 
campanhas de conscientização junto às 
empresas e aos banhistas para manter 
a praia limpa e atrair cada vez mais vi-
sitantes. Com a obra pronta, a Praia de 
Ponta Negra vai ficar ainda mais bonita 
e moderna”, completa.

Enrocamento e engorda de Ponta 
Negra começam em março de 2021
URBANIZAÇÃO | Obra servirá como estrutura de contenção, encosta e estabilização da erosão existente na principal praia urbana de Natal. A estrutura terá extensão de dois quilômetros ao 
longo da orla de Ponta Negra até as proximidades do Hotel SERHS, na Via Costeira, e será constituída de blocos de concreto pré-moldados. Investimento total será de R$ 49 milhões

Secretaria de Obras de Natal estima que o trabalho na orla de Ponta Negra seja concluído em três anos após o início em março de 2021.

A companhia TIM Brasil anunciou 
a expansão de seus serviços de 
internet 4G para 35 municípios 

potiguares até o ano que vem. De acordo 
com o diretor de Relações Institucionais 
da empresa, Leandro Guerra, essa am-
pliação da rede começa ainda em 2020.

O anúncio foi feito em reunião on-
line nesta quinta-feira 3 com o senador 
Jean Paul Prates. O parlamentar levou à 
diretoria da TIM demandas que chega-
ram de representantes municipais do 
interior do estado relacionadas ao sinal 
de internet e telefonia. A intenção, de 
acordo com o parlamentar, é se reunir 
também com as outras operadoras para 
tratar do tema.

Durante a conversa, Leandro Guer-
ra anunciou que a TIM vai aumentar 
a atuação no Rio Grande do Norte. A 
expansão é resultado de um Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado com 
a Anatel, que vai resultar em investimen-
tos de infraestrutura a partir dos valores 
arrecadados pela agência reguladora 
através de multas resultantes de ações 
administrativas. Antes esse dinheiro ia 
para os cofres da União.

A ampliação da cobertura da ope-
radora, ainda de acordo com Guerra, 
levará o sinal 4G da TIM a cidades que 

sequer dispunham do serviço. “É uma 
ação que acaba beneficiando a popu-
lação de baixa renda que vive em uma 
área que não está conectada”, afirmou 
o diretor.

O projeto está sendo executado em 
duas fases. Leandro Guerra disse que, 
primeiro, 18 cidades vão receber o servi-
ço, e depois as outras 17. 

As 18 primeiras estão dependendo 
somente da licença de operação para ter 
o 4G disponível.

O diretor do Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente 

do Rio Grande do Norte (Idema), Leon 
Aguiar, também participou da vide-
oconferência. De acordo com ele, as 
licenças estão bem encaminhadas e a 
expectativa é de que o projeto de expan-
são comece antes do Natal.

“Nosso mandato está sempre dispo-
nível para ajudar no que for preciso para 
colocar em prática iniciativas que sejam 
boas para o povo potiguar. Levantamos 
a bandeira da conectividade e precisa-
mos levar o sinal de internet e telefonia 
a cada vez mais gente”, declarou o Sena-
dor Jean.

 Ampliação da cobertura da operadora levará o sinal 4G da TIM para diversas regiões potiguares

TIM anuncia expansão de 4G para 35 cidades do RN
COMUNICAÇÕES

DIVULGAÇÃO

Bento Fernandes
Coronel João Pessoa
Espírito Santo
Jandaíra
Japi
Jundiá 2020
Lagoa d’Anta
Lagoa de Pedras
Lagoa Salgada
Major Sales
Parazinho
Passagem
Pedro Avelino
Poço Branco
Ruy Barbosa
Serra de São Bento
Várzea
Vila Flor

Afonso Bezerra
Barcelona
Bom Jesus
Campo Redondo
Carnaúba dos Dantas
Cruzeta
Doutor Severiano
Januário Cicco
Monte das Gameleiras
Ouro Branco
Passa e Fica
Porto do Mangue
Presidente Juscelino
São Pedro
São Rafael
Serrinha
Venha-Ver

AINDA EM 2020: NO ANO QUE VEM:



O Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE) prorrogou nova-

mente, agora para 30 de dezembro, 
o prazo para a renovação semestral 
dos contratos de financiamento 
concedidos pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) do se-
gundo semestre de 2020. Os adita-
mentos dos contratos deverão ser 
feitos pelo sistema SisFies.

A medida vale para contratos 
simplificados e não simplificados. No 
caso de aditamento não simplificado, 
quando há alteração nas cláusulas do 
contrato, como mudança de fiador, 
por exemplo, o aluno precisa levar 
a documentação comprobatória ao 
banco para finalizar a renovação. 

Já nos aditamentos simplifica-
dos, a renovação é formalizada a 
partir da validação do estudante no 
sistema.

Os contratos do Fies devem ser 
renovados semestralmente. O pedi-
do de aditamento é feito inicialmen-
te pelas instituições de ensino e, em 
seguida, os estudantes devem validar 
as informações inseridas pelas facul-
dades no SisFies. 

Inicialmente, o prazo seria até 31 
de outubro, para contratos assinados 

até dezembro de 2017. No mês pas-
sado o FNDE já havia prorrogado e 
agora novamente. Os contratos do 
Novo Fies, firmados a partir de 2018, 
têm prazos definidos pela Caixa Eco-
nômica Federal.

Os Documentos de Regularidade 
de Matrícula, emitidos pelas institui-
ções de ensino, que tiveram os seus 
prazos de validade expirados, deve-
rão ser acatados pelos bancos, para 
renovação do financiamento até a 
data estipulada com a prorrogação.
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RECURSOS | Educação pública potiguar vai ganhar investimentos de mais R$ 35 milhões a serem aplicados 
na melhoria da infraestrutura e das condições de ensino para alunos dos ensinos básico e superior

A educação pública potiguar vai 
ganhar investimentos de mais 
R$ 35 milhões a serem aplica-

dos na melhoria da infraestrutura e 
das condições de ensino para alunos 
dos ensinos básico e superior. Os recur-
sos foram garantidos pela governadora 
Fátima Bezerra durante reuniões, com 
o presidente do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE), 
Marcelo Lopes da Ponte, e com a secre-
tária especial de assuntos federativos 
da Secretaria de Governo, Deborah 
Arôxa.

As verbas são frutos de emendas 
da bancada potiguar no Congresso Na-
cional. A principal delas é uma emenda 
coletiva de bancada, no montante de 
R$ 30 milhões, destinada à Universida-
de do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) e a outra é do senador Styven-
son Valentim, de R$ 5 milhões, para a 
reforma da Escola Estadual Maria Ilka 
de Moura, no Bom Pastor, Zona Oeste 
de Natal. “Avançamos hoje em destra-
var a burocracia no que diz respeito a 
esses convênios que estavam em cur-
so, com o compromisso de liberação 
desses recursos para que a gente possa 

concluir esses projetos, que significam 
mais investimentos para melhorar a 
infraestrutura da educação”, disse a 
governadora Fátima Bezerra.

Os valores juntam-se aos R$ 12 mi-
lhões conquistados pelo Governo jun-

to ao Ministério da Educação (MEC) na 
terça-feira 1º a partir de emendas dos 
senadores Jean-Paul Prates, Zenaide 
Maia e Styvenson para melhorias no 
transporte escolar e na infraestrutura 
da rede pública de ensino.

Transferência de recursos foi formalizada na última quarta-feira 2 em Brasília

Prazo segue até o dia 30 de dezembro

RN vai receber R$ 35 milhões para 
infraestrutura da educação estadual

O transformador que a estatal 
Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil (Eletronorte) alugou 

temporariamente à Linhas de Macapá 
Transmissora de Energia (LMTE) para 
garantir o fornecimento de energia elé-
trica ao estado do Amapá já está sendo 
transportado para a capital amapaen-
se. A LMTE não estipulou uma data 
para que o equipamento esteja pronto 
para entrar em operação.

Segundo o Ministério de Minas e 
Energia, o transformador da Eletro-
norte foi retirado da subestação de Boa 
Vista (RR) na quarta-feira 2. O trans-
porte e a instalação do equipamento 
de cerca de 200 toneladas está a cargo 
da LMTE, responsável pela subesta-
ção de Macapá que, em novembro, foi 
atingida por um incêndio que afetou o 
fornecimento de energia elétrica para 
13 das 16 cidades amapaenses por 21 

dias.
“Para reforçar a segurança das 

operações da subestação de Macapá, 
um terceiro transformador está em 
deslocamento, com previsão de che-
gada nos próximos dias”, informou, 
nesta quinta-feira 3, a empresa priva-
da. A LMTE disse que a transferência 
do equipamento da Eletronorte em 
regime de cessão onerosa temporária 
foi a forma encontrada para garantir, 
em curto espaço de tempo, a plena 
segurança da operação da subestação 
de Macapá e a estabilidade do forneci-
mento elétrico para todo o estado.

De acordo com a LMTE, a data da 
chegada do transformador a Macapá 
depende, entre outros fatores, das 
condições climáticas, uma vez que o 
transporte das quase 200 toneladas de 
material em meio à Região Amazônica 
é uma operação complexa. 

Transporte e a instalação do equipamento de cerca de 200 toneladas está a cargo da LMTE

Transformador reserva é 
enviado a Macapá

FNDE prorroga prazo para 
renovação semestral do Fies

ENERGIA

FINANCIAMENTO

LMTE

ASSECOM

QUERO BOLSA



O que fazer com 
o 13º salário?

Todo trabalhador tem uma 
expectativa no fim de ano: 
o pagamento do 13° salário. 

Em 2020, com a pandemia da Co-
vid-19, aconteceram mudanças nas 
relações de trabalho – com a reco-
mendação de isolamento social, 
ocorreu a suspensão de atividades 
presenciais não essenciais e, por 
consequência, a implantação do 
home office e algumas outras me-
didas. 

Mesmo assim, os trabalhadores 
que tiveram a jornada de trabalho 
reduzida devem receber o 13º de 
forma integral, com base na re-
muneração do mês de dezembro, 
sem influência das reduções tem-
porárias de jornada e salário. O 
pagamento integral vale ainda que, 
em dezembro, o funcionário esteja 
recebendo remuneração menor 
em função da jornada reduzida. 
No caso dos contratos suspensos, o 
período em que o funcionário não 
trabalhou não será considerado 
para o cálculo do 13º, a não ser que 
ele tenha prestado serviço por mais 
de 15 dias no mês. Neste caso, o mês 
será considerado para o pagamento 
do benefício.

O pagamento do 13° salário de-
ve injetar R$ 215 bilhões na econo-
mia, segundo o Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 

O número de pessoas com di-
reito ao benefício no Brasil soma 
80 milhões, dos quais 60% são em-
pregados formais (48 milhões de 
pessoas) e 38,4% (30,8 milhões) são 
aposentados e pensionistas da Pre-
vidência Social (INSS). O valor mé-
dio do 13º salário que será pago em 
2020 é estimado em R$ 2.458.

DICAS | Pagamento do 13° salário 
deve injetar R$ 215 bilhões na 
economia brasileira. Agora RN 
separou algumas sugestões para 
que você decida como gastar o 
dinheiro

Se houver dívidas 
a quitar, use o 13º 
salário

Escolha com 
cuidado seus 
gastos nessa 
época do ano 

Reserve 
dinheiro para 
eventualidades 

Pense nos gastos 
do início do ano 
seguinte 

Separe uma parte 
do valor para 
algum capricho 

Por mais que isso possa ser 
difícil, o 13º salário talvez seja 
justamente o alívio financeiro 
que você aguardava para quitar 
suas dívidas. Isso é muito comum 
quando nos endividamos durante 
o ano (principalmente por meio 
de financiamentos e parcelamen-
to de faturas de cartão). É melhor 
quitar logo essas pendências do 
que lidar com juros de cartão e 
de cheque especial, que são bas-
tante elevados. Se for esse o caso, 
aproveite também para diminuir 
as compras de Natal e começar o 
ano no azul. 

Nessa época do ano é difícil 
priorizar um gasto em detrimen-
to de outro. Ainda que você tenha 
suas próprias dívidas (parcela-
mentos no cartão de crédito a pa-
gar, por exemplo), não quer deixar 
de presentear seus amigos e fa-
miliares nas festividades. Entre-
tanto, a racionalização de gastos 
é fundamental para manter um 
orçamento equilibrado. Antes de 

Não pense que o 13º será 
utilizado apenas para compras 
e pagamento de dívidas. Reserve 
parte desse valor para aplicações 
e outro tipo de investimento, o 
que pode ser muito útil no caso 
de alguma eventualidade (pro-
blemas mecânicos, problemas de 
saúde, necessidades financeiras 
de algum parente ou amigo pró-
ximo e outros). Se ainda não tem, 
crie um fundo de emergência pa-
ra situações inesperadas e reserve 
parte do 13º para essa finalidade.

Se o seu orçamento está 
tranquilo e você não tem dívidas 
ou nenhum financiamento para 
quitar, o seu 13º salário pode ser 
usado para comprar algo que 
você queira muito. É importante 
realizar desejos, principalmente 
após os danos psicológicos cau-
sados pela pandemia. Entretanto, 
não use o valor integral para sa-
tisfazer um capricho, separe uma 
parte do dinheiro para fazer essa 
compra.

Lembre-se do Imposto de 
Renda e dos diversos outros gas-
tos a sua espera no início do ano 

planejar com quais compras irá 
gastar o 13º salário, reflita sobre 
a necessidade de alguns gastos 
e, eventualmente, faça mudan-
ças. É possível alternar viagens 
nacionais e internacionais, por 
exemplo, para não comprometer 
demais as finanças. Entre os fami-
liares e amigos, por que não pre-
sentear um casal, ou apenas os 
filhos, visto que seria muito caro 
distribuir presentes individuais?

seguinte. O IPTU, por exemplo, é 
normalmente cobrado já a partir 
de janeiro, assim como o IPVA. 
Por que não reservar parte desse 
dinheiro (13º salário) para o pa-
gamento dessas dívidas à vista? 
Dessa forma, você conseguirá 
descontos e não terá seu orça-
mento comprometido durante o 
primeiro semestre.

10 GERAL SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2020   |



11GERAL|  SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2020

TRANSPORTE| Verificação periódica dos taxímetros é obrigatória e deve ser feita anualmente. Ação tem o 
objetivo de certificar se o preço registrado pelo equipamento corresponde com a distância e o tempo gasto

O Instituto de Pesos e Medidas do 
Rio Grande do Norte (IPEM) 
retomou as ações de vitoria 

para táxis de Natal e da Região Metro-
politana, que ainda não passaram pela 
revisão do taxímetro em 2020. 

A verificação periódica dos taxí-
metros é obrigatória. A medida deve 
ser feita anualmente e tem o objetivo 
de certificar se o preço registrado pelo 
equipamento corresponde, com base 
na distância e no tempo gasto, ao tra-
jeto percorrido pelo carro. Se o instru-
mento for aprovado o motorista rece-
berá o certificado atualizado, o lacre e 
o selo de verificação do Inmetro. Caso 
o instrumento seja reprovado, o reparo 
do taxímetro deverá ser feito por uma 
oficina credenciada pelo IPEM. "É im-
portante alertar que os taxistas que 
trafegarem com o taxímetro irregular 
poderão ser multados”, explica o dire-
tor-geral do IPEM, Theodorico Bezerra 
Netto.

O agendamento do serviço de 
vistoria pode ser feito pelo do Ipem 
(https://servicos.rbmlq.gov.br/). Na 
página é possível emitir o boleto de pa-
gamento da taxa de vistoria e agendar 
a verificação do instrumentoCaso o 
motorista tenha dificuldade de acesso 
a internet pode procurar as cooperati-
vas de taxistas ou o setor de taxímetro 
do órgão, que funciona de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 12h. Se o taxista 
não estiver em dia com a verificação, 

ou seja, não tiver feito a vistoria em 
2019, não será possível fazer o agenda-
mento pelo site.

Devido a pandemia de Covid-19, 
para realizar a vistoria os taxistas de-
vem seguir as seguintes recomenda-
ções: uso obrigatório de máscaras, re-
alizar a higienização interna dos táxis, 
manter o distanciamento de 2 metros 
entre as pessoas, evitar contato físico e 
aglomeração.

Além disso, a Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Natal (STTU) publicou 
autorização nesta quinta-feira 3 para 
que taxistas da capital potiguar pos-
sam cobrar, durante o mês de dezem-

bro, a bandeira 2 na tarifa em todas as 
corridas. Com a medida, o valor das 
corridas ficará mais caro até o dia 31. 
O uso da bandeira 2 nas viagens de tá-
xis durante o mês de dezembro é uma 
ação tradicional da prefeitura do Natal. 
Nos últimos 10 anos, a autorização não 
ocorreu apenas em 2017.

Segundo a portaria, o aumento re-
presenta uma espécie de 13º salário pa-
ra os taxistas. De acordo com o último 
reajuste das tarifas de táxi de Natal, de 
dezembro de 2016, a bandeira 1 custa 
R$ 2,56, a bandeira 2 é R$ 3,56 e a hora 
parada é de R$ 26,00. O valor da ban-
deirada é de R$ 4,85.

STTU autorizou a cobrança da bandeira 2 na tarifa em todas as corridas feitas dentro de Natal

Táxis de Natal passam por vistoria; 
STTU autoriza bandeira 2 até dia 31

A produção e venda de alimen-
tos, eletrodomésticos e artigos 
de mobiliário impulsionou o 

desempenho da indústria de trans-
formação e do comércio no terceiro 
trimestre, segundo Rebeca Palis, co-
ordenadora de Contas Nacionais no 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

“Nesse trimestre houve um cresci-
mento muito grande da indústria, que 
recuperou o patamar do primeiro tri-
mestre, e do comércio também”, disse. 
“Foram beneficiados pela indústria de 
alimentos e bebidas e pelos supermer-
cados. Bens duráveis, eletrodomésticos 
e móveis influenciaram na produção e 
no comércio também”, acrescentou.

Rebeca lembra que a indústria foi 
praticamente paralisada pela pande-
mia no segundo trimestre, enquanto 
o comércio não chegou a perder tanto. 
Como as famílias continuaram a con-
sumir, o IBGE percebeu uma redução 
nos estoques, o que ajuda a explicar 
essa reação mais forte da indústria de 
transformação no terceiro trimestre.

“Realmente houve uma queima de 
estoques, já que a indústria não estava 
produzindo. Há efeito de várias coisas, 
há recomposição de estoques, deman-
da, há questão de comportamento do 
consumidor que a gente não sabe se 
vai ser provisória. Muito desse com-
portamento para frente vai depender 

de vacina”, disse. O Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro cresceu 7,7% no 
terceiro trimestre ante o segundo tri-
mestre deste ano. No mesmo período, 
sob a ótica da oferta, a indústria de 
transformação avançou 23,7%, e o co-
mércio, 15,9%. Pelo lado da demanda, o 
consumo das famílias subiu 7,6%.

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 7,7% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre

Produção e venda de alimentos, 
eletro e móveis impulsionam PIB 

ECONOMIA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN  

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN  

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE I S.A.
CNPJ/ME n° 31.199.583/0001-55 - NIRE 24.300.012 624 

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/07/2020, às 17h15min, na sede social com a totalidade do capital social. Mesa: Assumiu 
a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de 
Medeiros Netto Ju nior. Deliberações Unânimes: (i) Declarar ter recebi do as contas da 
administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e aprovar o relatório da administração, o balanço 
patrimo nial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais não foram 
publicados tendo em vista que a Companhia fica dispensa da de assim proceder, nos termos 
do artigo 294, inciso II, da LSA, e que seguem anexos ao presente instrumento; (ii) Tendo em 
vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em 31/12/2019, não há que se 
deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) tendo em vista já 
desempenharem outras funções no grupo da Companhia, com relação às quais já são 
remunerados, os administra dores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração 
adicio nal pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada 
remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2020. Nada mais. 
Lagoa Nova, 31/07/2020. Antônio Garcia Rodenburg de Medei ros Netto Junior - Presidente 
e Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 29/09/2020 sob n° 20200456148. Protocolo: 
200456148 de 29/09/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE II S.A.
CNPJ/ME nº 31.199.569/0001-51 - NIRE 24.300.012.608

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos 31/07/20, às 17h30min, na sede social com a totalidade do capital social. Mesa: Assumiu 
a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de 
Medeiros Netto Junior. Deliberações Unânimes: (i) Declarar ter recebido as contas da 
administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/19 e aprovar o relatório da administração, o balanço 
patrimonial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais não foram 
publicados tendo em vista que a Companhia fica dispensada de assim proceder, nos termos 
do artigo 294, inciso II, da LSA, e que seguem anexos ao presente instrumento; (ii) Tendo em 
vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em 31/12/19, não há que se 
deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) Tendo em vista já 
desempenharem outras funções no grupo da Companhia, com relação às quais já são 
remunerados, os administradores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração 
adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada 
remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2020. Nada mais. 
Lagoa Nova, 31/07/20. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente 
e Secretário. JUCERN. Certifico o registro em 29/09/2020 sob nº 20200456164. Protocolo: 
200456164 de 29/09/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA MONTE VERDE III S.A.
CNPJ/ME n° 31.199.512/0001-52 - NIRE 24.300.012.586

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos 31/07/2020, às 17h45min, na sede social com a totalidade do capital social. Mesa: Assumiu 
a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de 
Medeiros Netto Junior. Deliberações Unânimes: (i) Declarar ter recebido as contas da 
administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e aprovar o relatório da administração, o balanço 
patrimonial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais não foram 
publicados tendo em vista que a Companhia fica dispensada de assim proceder, nos termos 
do artigo 294, inciso II, da LSA, e que seguem anexos ao presente instrumento; (ii) Tendo em 
vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em 31/12/2019, não há que se 
deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos; e (iii) Tendo em vista já 
desempenharem outras funções no grupo da Companhia, com relação às quais já são 
remunerados, os administradores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração 
adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada 
remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2020.  
Nada mais. Lagoa Nova, 31/07/2020. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior 
- Presidente e Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 29/09/2020 sob nº 20200456172, 
Protocolo: 200456172 de 29/09/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário Geral.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

Adriano Alberto de Souza Wanderley, CPF nº 777.909.954-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, 
com prazo de validade até 25/11/2021, em favor de um Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, 
localizado na  BR 226, s/n, Sítio Lagoa do Umary, Zona Rural, Campo Redondo/RN. 
 

Adriano Alberto de Souza Wanderley 
PROPRIETÁRIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

Alessandro Carneiro de Albuquerque Saldanha 907.827.984-20, torna  público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, 
a  LICENÇA SIMPLIFICADA, PARA CARCINICULTURA MARINHA,  localizado na Fazenda Sonho Meu  – 
Canguaretama- RN.  

  
ALESSANDRO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE SALDANHA  

PROPRIETÁRIO  
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
  

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 09.305.229/0006-13, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de ATACADO E VAREJO DE 
PRODUTOS EM GERAL (SUPERMERCADO), localizada na Rua Manoel Nogueira, 1129, Bi Centenário, 
Mossoró-RN. 

 
Pablo Marcel de Souza Oliveira 

Requerente 
 

PEDIDO DE LA – LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA para LS nº 2019- 
132286/TEC/LS-0087 e 2017-111600/TEC/LS-0165, referente a extração mineral de areia para uso na 
construção civil localizada no Sítio Altamira-Boqueirão, zona rural de Ruy Barbosa/RN e Fazenda São José, 
zona rural do município de Angicos.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor- Superintendente 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação nº 
2020-155240/TEC/LO0213, com prazo de validade até 11/11/2021 e LO 2020- 155236/TEC/LO-0212, com 
prazo de validade até 24/11/2021, em favor do empreendimento extração mineral de saibro em uma área 
licenciada de 15.6 e 12,15 hectares, situada na Localidade Fazenda Laginha, Zona Rural do Município de 
Bento Fernandes/RN e Fazenda Carrapateira, Zona Rural de Rui Barboza/RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor- Superintendente 
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ZAPPING
APÓS FÁTIMA BERNARDES 
REVELAR CÂNCER, 
FAMOSOS E AMIGOS 
PRESTAM SOLIDARIEDADE À 
APRESENTADORA

 Logo após a apresentadora Fátima 
Bernardes revelar um câncer no útero, na 
noite desta quarta-feira, amigos (famosos 
e anônimos) inundaram a página da 
jornalista numa corrente de solidariedade. 
Namorado de Fátima, Túlio também 
fez questão de homenagear a amada: 
“Estamos juntos nessa, meu amor”, 
afirmou o deputado federal. Parceiros de 
trabalho de Fátima também marcaram 
presença na onda de solidariedade, 
como o jornalista Lair Renó e Fernanda 
Gentil: “Estamos muito, muito, muito do 
seu lado. Você nem imagina o quanto”, 
afirmou Gentil. Ana Paula Araújo, Alex 
Escobar, Sandra Annenberg, Andréia Sadi 
e Ana Furtado foram outros jornalistas que 
tambem deixaram homenagens. “A vitória 
já é sua”, afirmou Ana, que se recuperou 
de um câncer de mama.

Sempre 
comprometido 
coma verdade.

APÓS FIM DE NOIVADO, MARIANA RIOS 

NEGOCIA PARTICIPAÇÃO NO BBB 21
Mariana Rios é cantora, atriz, apresentadora e, futuramente, tudo indica, será ex-BBB. Convidada 

por Boninho, ela negocia sua participação no “Big Brother Brasil 21”, que estreia em janeiro e vai reunir, 

mais uma vez, famosos e anônimos na mesma edição. Mariana é muito querida por Boninho. Ela já 

trabalhou como repórter no “The voice Brasil” e participou da primeira temporada do “Popstar”, ambas 

produções comandadas pelo diretor. A negociação segue em sigilo, mas, nos bastidores, ela já é dada 

como nome certo no reality show.

GUSTTAVO LIMA E ANDRESSA SUITA ASSINAM 

DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS AINDA SERÁ DISCUTIDA

Gusttavo Lima e Andressa Suita estão oficialmente separados. Há poucos 

dias, o cantor e a modelo assinaram os papéis do divórcio em Goiânia, antes 

mesmo de completarem dois meses do término do relacionamento que 

ainda abala o fã-clube do ex-casal. A partilha de bens segue sendo discutida 

judicialmente conforme processo aberto por Suita e a pensão de 54 salários 

mínimos estipulada para ela e os filhos não foi alterada. A informação da 

assinatura do ivórcio foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor.

EX-MODELO PROCESSA 
POLICIAIS AO SER 
FILMADA NUA POR UM 
HELICÓPTERO

Uma ex-modelo britânica que 
foi filmada tomando sol nua em 
seu jardim por um policial em um 
helicóptero venceu sua batalha 
judicial contra a organização 
britânica. Tracy Dixon, 54 anos, 
alegou que a polícia de South 
Yorkshire invadiu sua privacidade 
e causou angústia ao se recusar 
a revelar quantas vezes ela foi 
espionada por Adrian Pogmore, 
54 anos. Ela agora chegou a um 
acordo com a polícia de South 
Yorkshire, mas não revelou se 
eles pagaram o valor total de 
200.000 libras (cerca de 1,4 
milhão de reais) que ela havia 
exigido. 
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MYLENA SOUSA

“Mordaz”, música que será 
lançada nesta sexta-fei-
ra 4, é o primeiro single 

em 14 anos de um potente coletivo de 
cantores e compositores potiguares, 
formado por Ângela Castro, Khrys-
tal, Luís Gadelha, Simona Talma e 
Valéria Oliveira. Eles se reuniram pela 
primeira vez em 2006 para revolucio-
nar a cena local. De lá para cá, cada 
um seguiu a própria carreira, mas o 
projeto nunca deixou de existir, já que 
esses cinco artistas mantiveram uma 
forte amizade. A convite da Pólen 
Aceleradora, eles estão produzindo 
o EP “Pra Onde Vai a Música?”, que 
será lançado no mês de janeiro do 
próximo ano e falará sobre igualdade 
e tolerância.

O grupo Retrovisor nasceu como 
forma de ocupar espaços de Natal 
com música autoral. “Mordaz” será o 
grito de empoderamento das mino-
rias representadas pelos artistas. Va-
léria Oliveira define o reencontro co-
mo instigante. “A iniciativa é incrível, 
dá visibilidade especial ao trabalho 
criativo feminino. Acho que Camila 
Pedrassoli, que acompanhou o nasci-
mento do Retrovisor, foi muito sensí-
vel ao perceber que já havia um movi-
mento espontâneo e mais intenso da 
gente, integrantes do coletivo, no âm-
bito da composição e das interações 
virtuais desde o início do isolamento 

social. A sensação que deu era que 
esse reencontro estava pra acontecer 
e faltava apenas um empurrãozinho, 
alguém que estimulasse e desse um 
certo direcionamento”, disse. 

Já Khrystal ressalta a alegria de 
estar junto novamente com os par-
ceiros de música. “Quando Camila 
fez o convite, fiquei muito feliz com 
a possibilidade de me reconectar 

com meus parceiros e lançar coi-
sas novas enquanto coletivo, já que 
nossa parceira sempre seguiu ativa 
nos trabalhos individuais. Tantos 
anos depois, me chegou como um 
presente que solidifica ainda mais 
nosso trabalho de compositores”, 
contou. Simona também está fe-
liz com o retorno. “Foi totalmente 
surpreendente o convite da Pólen. 

Deu uma felicidade pensar na pos-
sibilidade de criarmos juntos nova-
mente, deu um colorido a esses dias 
cinzas”, celebrou.

O EP traz uma releitura da mú-
sica “Mordaz”, além de três canções 
inéditas, compostas especialmente 
para este trabalho. Luiz Gadelha 
acredita que o single está no DNA do 
grupo. “‘Mordaz’ é uma composição 

de 2004 que compus para Simona 
cantar e o Retrovisor abraçou como 
uma canção para cinco vozes, cinco 
intérpretes. Para esta nova versão, 
Khrystal gravou uma guia em casa, 
voz  e violão, eu me inspirei com um 
beat feito no Ableton Live, coloquei 
uns riffs de piano e um baixo, e todo 
mundo adorou! Um arranjo simples, 
mas que agradou a todos, afinal os 
destaques dessa música são as nos-
sas vozes. Eduardo Pinheiro, que foi 
nosso técnico de P.A. há 13 anos, deu 
seu toque mágico na mixagem e mas-
terização.  As outras canções estão 
bem pinceladas por cada um de nós, 
versos, melodias e arranjos, cada um 
contribuiu com um pouco”, pontuou 
Gadelha.

Ângela Castro ressalta o processo 
coletivo de gravação. “As composi-
ções do EP foram feitas de forma co-
letiva, através de muitas mensagens e 
áudios via WhatsApp, unindo ideias 
de cada um. Os violões foram grava-
dos por Valéria e Khrystal e as bases 
e baixo feitos por Luiz. Para gravar as 
vozes, nos encontramos no Estúdio 
Megafone com Eduardo Pinheiro. 
Contamos também com o olhar po-
ético e sensibilidade das artistas Rita 
Machado na edição do vídeo e que 
também assina, junto à Priscilla Vile-
la, o roteiro e direção, e Mylena Sousa 
na captação de imagens e fotos”.

Pra onde vai a música? 
MÚSICA | Coletivo formado por artistas potiguares, o grupo Retrovisor se prepara para o lançamento de um EP após 14 anos de hiato. 

“Mordaz”, primeira música do novo trabalho, estreia em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira 4

Grupo Retrovisor, que prepara lançamento de EP, é formado por Ângela Castro, Khrystal, Luís Gadelha, Simona Talma e Valéria Oliveira

Nove músicos potiguares sobem 
ao palco do “Encontros Fest 
Bossa & Jazz” na próxima quin-

ta-feira 10, às 19h, para um show com 
duração de 3 horas, acompanhados de 
uma banda exclusiva para o evento. O 
festival terá transmissão ao vivo pelo 
YouTube do Fest Bossa & Jazz, evento 
já consagrado no estado. Sob a direção 
musical e arranjos de Eduardo Taufic, 
participam do show os artistas Sâme-
la Ramos, Erick Von Sohsten, Samara 
Alves e Bruna Hetzel, e os instrumen-
tistas Gilberto Cabral e Damião Senna 
dividirão o palco com uma banda com-
posta pelos músicos Eduardo Taufic 
(teclado), Darlan Marley (bateria) e 
Erick Firmino (contrabaixo), que farão 
apresentações solo e em conjunto.

O premiado músico potiguar Tau-
fic, que já arranjou dirigiu e tocou em 
mais de 700 álbuns e em mais de 6 mil 
shows de artistas do circuito local e 
nacional, a exemplo de Elza Soares, 

Encontros Fest Bossa & Jazz
FESTIVAL ONLINE 

Wilson Simonal, Núbia Lafaiyett, 
Pepeu Gomes, Giliard, Ivan Lins e 
outros, garante que o público terá 
um show de boa música com artistas 
maravilhosos em cena. “Temos no RN 
um celeiro artístico impressionante e 
autêntico, e no ‘Encontros’ escolhe-
mos nove deles para encantar com 
um show de talentos e diversidade 
musical”, disse. No repertório com ja-
zz, blues, pop e MPB , uma junção de 
canções consagradas, outras inéditas 
compostas pelos artistas participan-
tes e releituras primorosas.

Com o patrocínio do Governo 
Federal através da Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc, Prefeitura Munici-
pal do Natal e realização Juçara Figuei-
redo Produções, o festival proporciona 
a expansão da arte norte-riograndense 
para além das fronteiras, e gera renda 
para o segmento cultural de Natal. Para 
mais informações, siga as redes sociais 
do evento @festbossajazz. 
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CLIMÃO 
Não está bom o clima entre o Governo 

do Estado e a Prefeitura do Natal. Há 
notícias circulando nos bastidores de que 
o tempo fechou nesta quarta-feira quando 
se discutia a possibilidade de novo decreto 
governamental fechando muita coisa no Rio 
Grande do Norte novamente.  

DECRETO  
O “estranhamento grande” entre 

Fátima Bezerra e Álvaro Dias teria se dado 
porque o gestor da capital não aceita 
anunciar mais lockdown (ou perto disso) 
na capital. Ele não quer sair da atual 
situação de flexibilização.  

POSIÇÃO 
Mas a chefe do Executivo estaria 

decidida a entrar em campo contra as 
aglomerações vistas diariamente em todo 
o canto. O que chegou à coluna é que “vem 
decreto por aí”. 

PRIORIDADE NA FILA 
Diretora Executiva do Instituto de 

Desenvolvimento da Educação (IDE) e 
ex-secretária de Educação do RN, Cláudia 
Santa Rosa defende que profissionais da 
área de educação sejam tão priorizados 
quanto os da saúde, os maiores de 75 anos 
e os indígenas no cronograma de vacinação 
contra a Covid-19 apresentado na terça pelo 
Ministério da Saúde. 

IMPORTÂNCIA 
Na opinião de Cláudia, “depois de 

um ano letivo com as escolas fechadas, 
é inacreditável que os profissionais da 
educação não estejam entre os primeiros 
a serem vacinados contra a Covid”. “O 
Brasil segue sem enxergar a importância 
de empoderar as pessoas e promover 
desenvolvimento por meio da educação”, 
escreveu ela em seu Twitter. 

APROVEITANDO... 
Quem deve estar muito satisfeito 

em ter um ministro do Desenvolvimento 
Regional potiguar é o presidente do PSDB 
no Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel 
Ferreira. Que ultimamente tem participado 
de agendas importantes de Rogério 
Marinho pelo Estado. 

JUNTOS... 
Ontem, mais uma vez, a dupla 

cumpriu agenda lado a lado. A primeira 
parada foi em Jardim do Seridó para dar 
início à obra de recuperação da Barragem 
Passagem das Traíras. “Junto ao ministro 
do Desenvolvimento Regional e amigo 
participamos da solenidade de assinatura 
da ordem de serviço para que o projeto 
seja iniciado”, comentou o presidente da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte.

PELO RN... 
Depois, Rogério e Ezequiel foram a 

Acari para lançar a pedra fundamental 
e assinar processo que resultará na 
construção do Centro de Produção 
e Eventos “Acari - Cidade da Moda”. 
“O governo federal e o ministério do 
desenvolvimento regional vem trazendo 
para o Seridó Potiguar o que temos de 
mais importante: água e emprego”, avaliou 
Ezequiel. 

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>> Na economia: O PIB do 

terceiro trimestre registrou 
alta recorde de 7,7% em relação 
ao trimestre anterior, mas a 
agropecuária e as exportações 
ficaram em baixa, apesar 
da valorização do dólar, que 
favorece a venda de produtos 
brasileiros lá fora. 

Do colunista do Estadão Sergio 
Cimerman. 

>> Eleições EUA 2020: “Vejo 
vocês em 4 anos”, disse o ainda 
presidente Donald Trump, 
mostrando que finalmente 
pode estar aceitando a derrota. 
Ao mesmo tempo que lança 
candidatura para 2024. 

>> “Logística de vacinação 
não é fácil: demanda tempo, 
conhecimento e muito dinheiro. 
Assim como aqui, em todos os 
outros países existe um órgão 
regulamentador justamente para 
fiscalizar e nos deixar seguros”. 
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LIBERANDO...
E em visita ao município de 

Jucurutu, a dupla esteve na Barragem 
de Oiticica, onde o ministro anunciou 
a liberação de mais R$ 40 milhões 
para as obras da barragem. “Os 
recursos garantem a continuidade 
desta que é considerada uma das mais 
importantes obras na área de recursos 
hídricos do Estado até hoje”, afirmou 
Ezequiel.  

OBRAS 
O projeto está orçado em R$ 

547,9 milhões, sendo R$ 530,9 
milhões em recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. A obra está 
com 86% de execução física e atenderá 
250 mil habitantes nas regiões do 
Seridó, do Vale do Açu e da Região 
Central do Rio Grande do Norte.

PRESTÍGIO 
A governadora Fátima Bezerra 

chegou ontem de Brasília e já abriu 
a agenda para receber, um por vez, 
os vereadores eleitos em 2020. Entre 
eles, passou pelo gabinete da chefe 
do Executivo potiguar nesta quinta o 
candidato mais votado para a Câmara 
Municipal de Natal, Herberth Sena. 
“Leve meu abraço para a sua mãe, 
Herberth!”, disse Fátima, mostrando 
intimidade. 

RN NO MUNDO 
Zeca Camargo passou por aqui. 

Ele veio ao RN para gravar programa 
que será exibido em janeiro. O 
apresentador foi a Santa Cruz, São 
Bento e Uruaçu. Ouviu a música 
de Pedrinho Mendes e do padre 
sanfoneiro Caio Cavalcanti. 

CONTRADITÓRIO 
Teve gente que leu as 

recomendações publicadas pelos 
tribunais regionais eleitorais 
orientando que os eventos de 
diplomação dos eleitos no último 
pleito sejam feitos de forma virtuais 
e comentou: “Liberaram 45 dias de 
campanha com candidatos formando 
aglomerações nas ruas, mas querem 
que a diplomação seja de forma 
remota por conta da pandemia. O 
Brasil é o país da piada pronta”. 

VACINA EM 2020 SÓ PÚBLICA 
Enquanto o Governo de São Paulo 

já se prepara para vacinar a população, 
como também já acontece em 
alguns países na Europa, as clínicas 
privadas esperam vacina de Covid-19 
só para a segunda metade de 2021. A 
informação é do jornal O Globo, que 
conta que as empresas produzindo 
grandes lotes estão negociando 
apenas com o setor público, que 
distribuirá produto primeiro aos 
grupos prioritários. 

 DESINFORMAÇÃO 
O Facebook removerá informações 

falsas sobre vacina contra covid-19. A 
rede social disse ontem que removerá 
teorias conspiratórias e informações 
já desmentidas sobre a vacina contra 
Covid-19. É obrigação fazer isso. 

Ju Flor e Nathi Faria, junto com Renato Vaz, receberam em torno de 
evento Dolce & Gabbana. Foi nesta quinta e foi um sucesso

A parceria entre esses dois tem sido constante. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, 
e o presidente do PSDB no RN, Ezequiel Ferreira, não param de cumprir agendas importantes juntos pelo Estado
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou com mudanças no céu! Desde a 0h44, nossa 
fada sensata Lua está de rolê por Touro, formando uma 
aglomeração delicinha com Urano. Essa confirguração 
indica que o dia será repleto de surpresas: algumas boas, 
outras nem tanto. 

Depois de ter dado match com Marte, em Áries, a Lua 
segue o baile e se aboleta no signo de Touro, onde 
encontra o planeta Urano. Essa configuração astral 
faz oposição ao regente do seu signo, Vênus. E isso 
significa... que deu ruim, meu cristalzinho!

Sextou de boa na lagoa, Touro! Hoje o clima astrológico 
está mais ameno, pois Mercúrio está sussa e troca likes 
com Plutão e Júpiter. Isso é ótimo para quem precisa 
elaborar novas estratégias para superar ou contornar os 
desafios que o campo profissional impõe. 

Hoje o planeta Mercúrio troca likes e forma um aspecto 
maravigold com o poderoso Plutão e com o benéfico 
Júpiter, anunciando a conclusão de um acordo ou o 
fechamento de uma parceria profissional que você estava 
ambicionando há muito tempo. 

Sextou, Gêmeos! E bora andar pra frente, porque a única 
pessoa que ganhou dinheiro andando pra trás foi o 
Michael Jackson. Mas não espere moleza no dia de hoje: 
situações inesperadas podem forçar você a mudar de 
ritmo e rebolar. 

Sextou, finalmente! Semaninha agitada, né, Sagita? Para 
recuperar o fôlego depois das tensões dos últimos dias, 
é melhor sossegar o facho e ficar de boa na lagoa nesta 
sexta, sem tomar nenhuma nova iniciativa importante, 
especialmente no campo financeiro.

Câncer, é hoje que você volta a dormir direito, meu 
cristalzinho! Pois é, meus consagrados, quem vem 
perdendo o sono por conta de um problema, deve 
aproveitar o dia de hoje para resolvê-lo de uma vez por 
todas.

Caprica, mil sextarão à sua direita, dez mil à sua esquerda, 
mas tu não sextarás! As configurações astrológicas do dia 
de hoje sugerem um clima ainda bem tenso e agitado, 
especialmente no início da manhã. Você vai pular da 
cama decididx a dar logo andamento aos seus projetos.

Sextou com Black Friday e um aviso de sossega Leão, 
ou melhor, sossega o facho, Leão! É que hoje os astros 
recomendam que você se dedique a recuperar o fôlego 
depois das tensões dos últimos dias. Por isso, é melhor 
você não tomar nenhuma nova iniciativa hoje.

Aquário, a semana chega ao fim com a Lua de rolê 
por Touro, signo que tem ligação com bens materiais, 
finanças e todas aquelas coisas que oferecem 
segurança e que permitem obter sustento. Avanço de 
modernidades - com a internet - nos negócios.

Sextou e você que lute para dar conta de todas as 
demandas do dia de hoje, Virgem! Para hoje, os 
astros prometem um astral tenso e agitado, repleto 
de solicitações e imprevistos que podem, inclusive, 
atrapalhar o bom andamento de suas atividades.

Peixes, nosso reizinho Mercúrio está de rolê no 
signo de Escorpião e troca likes com Júpiter, Saturno 
e Plutão, que seguem o baile aglomerados em 
Capricórnio. Essa configuração sugere que ocorrerão 
mudanças importantes no âmbito social e econômico.

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 1

Bate-Rebate
nNesta sexta-feira, 21h45, tem a 

estreia do “Choque de Cultura” no 
Canal Brasil.

nExiste, sim, a possibilidade do 
“Arena SBT” mudar de horário e dia 

de exibição...
n... Mas não será agora. Talvez em 

meados de janeiro.
n Caco Ciocler, nome conhecido 

das novelas, já tem aprovadas novas 
temporadas de “Unidade Básica”, 

série da Universal TV.
nDiante dos protocolos que ainda são 
necessários, a Globo está antecedendo 

o início de gravações das suas 
próximas novelas...

n... O desenvolvimento dos trabalhos, 
agora em ritmo muito mais lento, é 

completamente outro.
nNesta sexta-feira, às 20h40, entra na 

programação da TV Cultura a série 
“Terra Brasil”, que mostra Aruay 

Goldschmidt (agrônomo) e Anderson 
Santos (biólogo) conhecendo as mais 

diferentes faunas do país...
n  ... Também exibida no Animal 

Planet, tem 40 episódios nas suas duas 
temporadas.

No placar do momento e de sempre, TV é sucesso em todas as mídias

É curioso observar como o 
tráfego entre a TV e internet, 
não se dá ou, pelo menos, 
ainda não acontece nos dois 
sentidos.

São muito especiais os casos 
de exceção ou daqueles que, 
chamados para participar de 
qualquer programa, traduzem em 
audiência os zilhões de seguidores 
das mídias sociais.

Em sua estreia na Band, com 

“O Aprendiz”, Roberto Justus foi 
alertado do risco de só contar 
com influenciadores digitais 
como participantes. Preferiu 
não dar ouvidos e apostar nas 
suas convicções. O resultado, 
como se viu, foi muito ruim. Na 
segunda temporada, quando for 
confirmada, espera-se, o mesmo 
erro não se repita.

Ao passo que a televisão e seus 
programas continuam sempre 

aparecendo entre os assuntos mais 
comentados no Twitter, Facebook 
e companhia bela.

Assim como aqueles que 
fazem televisão, entre jornalistas, 
apresentadores, atrizes e atores, 
conseguem repetir o mesmo 
sucesso fora dela. 

Resumindo a ópera: no placar 
de momento, a TV alavanca a rede 
social, só que a recíproca não é 
verdadeira. Ou ainda não é.  

CLAUSEN BONIFÁCIO

LANÇAMENTO
O ator e cantor Sérgio Guizé, 
depois de quase 20 anos à frente 
da banda “Tio Che”, vai lançar 
sua carreira solo nesta sexta-
feira, com o single "Mochileiro", 
disponível em todas as 
plataformas digitais.
Paralelamente à música, Guizé 
tem pela frente “Mal Secreto”, 
série da Globo, e o filme “Não é 
Você, Sou Eu”.

ENTÃO É ASSIM
Na Globo está estabelecido 

que as gravações do remake de 
“Pantanal” terão início em abril.

A produção, inclusive, já tem 
todas as locações escolhidas e a 
exibição também está prevista para 
começar até o final do ano que vem. 
O diretor Rogério Gomes, a partir 
de agora, irá tratar da escalação do 
elenco.

CONFIRMADO TAMBÉM
O ator Felipe Roque, de outros 

trabalhos na Record, acaba de 
ser confirmado para “Gênesis”.
Em breve, iniciará a preparação e 
participação nas gravações como rei 
Ibbi-Sim.

NO STOP
Dezembro, tradicionalmente, 

é um mês que todas as atividades 
esportivas, entre rádio e TV, são 
paralisadas. Só que até nisso 2020 é 
um ano diferente.

O campeonato brasileiro para 
no dia 27, mas já terá jogos em 
3 de janeiro. E a Copa do Brasil, 
semifinais às vésperas do Natal e 

Ano Novo.  

UM NOME
Para o Stock Car, na Band, 

Reginaldo Leme está conversado, 
mas ainda não assinou.

E agora, passou a existir 
interesse em um narrador de ponta, 
alguém também especialista. Sérgio 
Maurício, do SporTV, é o nome dos 
sonhos.

A PROPÓSITO
Neste domingo, a partir das 

14h10, só o SporTV vai fazer o GP de 
Sakhir de Fórmula 1, por acaso com 
narração do Sérgio Maurício.

Na Globo só um compacto.

CRONOGRAMA
O “Conversa”, do Pedro Bial, 

na Globo, será exibido até o 
próximo dia 18. No recesso, 
seu espaço na programação 
será preenchido por séries 
americanas ou musicais.

Em 2021, se a pandemia permitir, 
Bial, que é do grupo de risco, voltará 
a fazer programas dos estúdios de 
São Paulo.    
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A pandemia do novo coronaví-
rus fez com que o calendário 
do futebol brasileiro precisas-

se se organizar com um espaço me-
nor de datas em 2020, invadindo os 
primeiros meses de 2021. Em razão 
disso, o Campeonato Brasileiro terá 
um final de ano diferente do usual. A  
CBF divulgou a atualização da tabe-
la de jogos da 26.ª até a 29.ª rodada, 
sendo que a segunda delas, a 27.ª, 
acontecerá em meio ao feriado de 
Natal, nos dias 26 e 27 de dezembro.

Esta rodada terá a sua abertura no 
dia 26, um sábado, no dia seguinte à 
comemoração natalina. Atlético-MG 
x Coritiba e Santos x Ceará jogarão às 
17 horas. Na sequência, às 19 horas, 
será a vez de Goiás x Sport e Fortaleza 
x Flamengo. 

Depois, às 21 horas, Fluminense e 
São Paulo duelam no estádio do Ma-
racanã, no Rio de Janeiro.

No domingo, dia 27, às 16 horas, 
serão três jogos: Botafogo x Corin-

thians, Bahia x Internacional e Athle-
tico-PR x Vasco. Logo depois, às 18h15 
será a vez de Palmeiras x Red Bull Bra-
gantino, em São Paulo. 

Por fim, às 20h30, Grêmio e Atlé-
tico Goianiense fecham a rodada na 
Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Após esta data, o campeonato 
terá uma pausa por 10 dias e será re-
tomado no dia 6 de janeiro, uma quar-
ta-feira, com a 28.ª rodada. 

Destaque para os clássicos Fla-
mengo x Fluminense, no Maracanã, 
e Palmeiras x Corinthians, no estádio 
Allianz Parque, em São Paulo.

Mas não serão todos os clubes 
que terão esse descanso. No dia 30 
de dezembro, véspera do Ano Novo, 
está agendada a rodada de volta das 
semifinais da Copa do Brasil com os 
duelos América-MG x Palmeiras, em 
Belo Horizonte, e São Paulo x Grêmio, 
no estádio do Morumbi, na capital 
paulista. Os jogos de ida serão uma 
semana antes, no dia 23.

CBF confirma “rodada natalina”
do Brasileirão para os dias 26 e 27
FUTEBOL | Em razão das mudanças no calendário causadas pela pandemia da Covid-19, o Campeonato Brasileiro terá um final de ano diferente do usual. A  CBF divulgou a atualização da 
tabela de jogos da 26.ª até a 29.ª rodada, sendo que a segunda delas, a 27.ª, acontecerá em meio ao feriado de Natal. Após esta data, o campeonato nacional terá uma pausa por 10 dias 

No dia 30 de dezembro, véspera do Ano Novo, está agendada a rodada de volta dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil

Um dia depois de ter alta do hos-
pital, após passar três se recu-
perando do grave acidente com 

incêndio que sofreu no último domin-
go logo no início do GP do Bahrein de 
Fórmula 1, o francês Romain Grosjean 
voltou nesta quinta-feira ao paddock 
do Circuito Internacional do Bahrein, 
onde será realizado no GP de Sakhir 
neste final de semana. Emocionado, o 
piloto reencontrou seus companheiros 
na Haas e a equipe médica que o socor-
reu assim que saiu do carro.

Ainda mancando da perna esquer-
da - está usando uma bota ortopédica 
- e com proteção nas mãos devido às 
queimaduras, o piloto da Haas entrou 
andando pelo paddock e foi até os 
boxes cumprimentar os mecânicos de 
sua equipe, além de conversar com o 
médico Ian Roberts e o piloto do carro 
médico Alan van der Merwe, responsá-
veis pelo atendimento.

Em entrevista coletiva com veí-
culos de imprensa francesa, Grosjean 
afirmou que o lado esquerdo de seu 
corpo foi o que mais sofreu com a ba-
tida, mas que na perna possui apenas 
uma leve torção no tornozelo. 

Já a mão esquerda é o que mais 
preocupa o piloto em sua busca para 
retornar ao grid na próxima semana 
para o GP de Abu Dabi, nos Emirados 
Árabes Unidos, a sua última corrida na 

Fórmula 1.
Nesta quinta-feira, Grosjean fez 

questão de voltar ao circuito para agra-
decer os fiscais e a equipe médica da 
Federação Internacional de Automobi-
lismo (FIA, na sigla em francês). 

Aos fiscais, o francês entregou uma 
réplica de seu capacete em agradeci-
mento. A Haas também agradeceu à 
coragem de todos os envolvidos.

Já na garagem da equipe, o clima 
foi de muita emoção, especialmente 

quando Grosjean viu pela primeira vez 
desde domingo o seu engenheiro de 
corrida, Dominc Haines.

No GP de Sakhir, neste fim de se-
mana, Grosjean será substituído pelo 
brasileiro Pietro Fittipaldi. 

A Haas não confirmou se o neto 
de Emerson Fittipaldi seguirá no carro 
caso o francês não tenha condições de 
correr em Abu Dabi. Para 2021, a equi-
pe já anunciou o alemão Mick Schuma-
cher e o russo Nikita Mazepin.

Emocionado, o piloto reencontrou seus companheiros na Haas e a equipe médica que o socorreu

Grosjean se emociona ao encontrar 
médicos que o salvaram na F-1 

BAHREIN

MOTOSPORTS O Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, adiados em um 

ano por causa da pandemia do novo 
coronavírus, anunciou nesta quin-
ta-feira que aceitou reembolsar os 
valores de 810 mil ingressos compra-
dos para o evento, o que representa 
18% do total de 4,45 milhões bilhetes 
vendidos no Japão. Isso faz com que 
o total de entradas ainda reservadas 
seja de 3,64 milhões.

A possibilidade de devolver os 
ingressos foi aberta ao público diante 
do adiamento dos Jogos em um ano - 
agora a Olimpíada será de 23 de julho 
a 8 de agosto e a Paralimpíada, de 24 
de agosto e 5 de setembro. 

Os interessados puderam se ins-
crever ao longo do mês de novembro 

e os reembolsos devem começar a ser 
pagos no final deste mês.

Os organizadores não revelaram 
detalhes sobre o número de ingres-
sos vendidos no exterior, nem sobre o 
processo de reembolso fora do Japão. 

Segundo o Comitê Organizador, 
os espectadores estrangeiros repre-
sentaram de 10% a 20% do público 
nos Jogos. O Comitê Organizador 
indicou que pretende vender nova-
mente os bilhetes devolvidos.

A capacidade das arenas é um 
dos pontos de constante discussão 
entre organizadores, Comitê Olímpi-
co Internacional (COI) e as diferentes 
esferas do governo japonês, já que o 
distanciamento social é um dos pila-
res para frear a propagação do novo 
coronavírus.

Os jogos da Olimpíada de Tóquio vão acontecer entre 23 de julho a 8 de agosto

Tóquio-2020 revela reembolso 
de 18% de ingressos vendidos 

CUSTO
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