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Não foi desta vez que o quadro 
partidário brasileiro ficou 
menos fragmentado. Pelo 

contrário: o resultado da eleição mu-
nicipal de 2020 mantém a tendência 
de dispersão do poder por um núme-
ro cada vez maior de legendas. Neste 
ano, os cinco maiores partidos elege-
ram 57% dos prefeitos. Parece muito, 
mas é o índice mais baixo das últimas 
cinco eleições municipais. Em 2004, 
os cinco maiores conquistaram 67% 
das prefeituras. De lá para cá, essa 
taxa só caiu: 65% em 2008, 60% em 
2012, 59% em 2016, e o resultado de 
agora.

Em cada eleição municipal, a 
fragmentação do poder dos partidos 
é um prenúncio do que acontece dois 
anos depois, quando são eleitos os 
deputados - muitos deles graças ao 
apoio de um ou mais prefeitos. Se a 
Câmara dos Deputados fica muito 
fragmentada, é mais difícil para o 
presidente formar coalizões que lhe 

garantam maioria, e em geral ele (ou 
ela) é obrigado a fazer concessões em 
nome da governabilidade.

Desde 2014 o Brasil já tinha o 
Legislativo mais fragmentado do 
mundo, segundo o critério dos cha-
mados partidos efetivos (os que têm 
tamanho suficiente para exercer in-
fluência na aprovação de leis).

Na eleição atípica de 2018, quan-
do o então nanico PSL conquistou a 
segunda maior bancada, o quadro se 
agravou ainda mais.

Nas democracias consolidadas, 
não existe essa profusão de parti-
dos, e eles costumam se organizar 
segundo linhas ideológicas mais ou 
menos claras. No Brasil, são poucas 
as legendas com características pro-
gramáticas.

O sistema se retroalimenta: quan-
to mais fragmentado o Congresso 
Nacional, mais difícil é aprovar refor-
mas que promovam o enxugamento 
do quadro partidário.

Em 2017, deputados e senadores 
aprovaram uma reforma política 
com uma cláusula de barreira para 
reduzir a influência dos chamados 
partidos nanicos. Mas a iniciativa foi 

tão tímida que não chegou a afetar a 
maioria das legendas.

A cláusula de barreira restringiu o 
acesso ao fundo eleitoral e ao horário 
eleitoral gratuito no rádio e na televi-

são. Mas escaparam dessas restrições 
os partidos que obtiveram mais de 
1,5% do total de votos válidos para 
a Câmara em 2018, distribuídos em 
nove Estados ou mais. Além disso, 
cada partido tinha de obter, no mí-
nimo, 1% dos votos válidos em cada 
um dos nove Estados ou eleger nove 
deputados distribuídos em, no mí-
nimo, nove Estados. Dos 35 partidos 
políticos registrados atualmente no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 21 
não foram atingidos pela mudança 
na legislação. A fragmentação do po-
der municipal pode ser observada no 
País como um todo, nos Estados e no 
chamado “clube do segundo turno”, 
formado pelas 95 cidades onde atu-
almente há mais de 200 mil eleitores.

Em 2004, apenas 13 partidos ele-
geram prefeitos nesse conjunto de 
cidades. Neste ano, foram 19 - um au-
mento de 46%. Cinco dessas 19 legen-
das nunca haviam antes vencido nes-
se universo dos maiores municípios.

Eleições de 2020 provocam aumento 
da fragmentação partidária no Brasil
POLÍTICA | Resultado da eleição municipal de 2020 mantém a tendência de dispersão do poder por um número cada vez maior de legendas. Neste ano, os cinco maiores partidos 
elegeram 57% dos prefeitos. Parece muito, mas é o índice mais baixo das últimas cinco eleições municipais, pois em 2004, os cinco maiores conquistaram 64% das prefeituras

Cinci legendas venceram em 2016 as eleições no universo dos maiores municípios do País

O deputado federal Paulo Teixeira 
(PT-SP) pediu à Procuradoria-
-Geral da República (PGR) que 

investigue a possibilidade de crime de 
corrupção na contratação do ex-juiz 
da Lava Jato e ex-ministro da Justiça 
Sérgio Moro pela empresa norte-ame-
ricana de consultoria Alvarez & Marsal.

Segundo o requerimento feito pe-
lo deputado, a lógica da própria Lava 
Jato justificaria a investigação já que a 
Alvarez & Marsal é responsável por ad-
ministrar a recuperação da Odebrecht 
e Moro, na condição de juiz, autorizou 
o acordos de leniência e delações pre-
miadas que beneficiaram a empresa, 
seus sócios e executivos. 

“Não há dúvida de que, segundo 
a lógica que inspirou os trabalhos da 
Operação Lava Jato, hoje assumida-
mente liderados pelo então juiz Sérgio 
Moro, situações dessa natureza seriam 
em tese caracterizadas como justa 
causa para investigação criminal pelo 
delito de corrupção, justificando-se 

a busca de elementos informativos 
sobre as vantagens ou promessa de 
vantagens supostamente solicitadas, 
recebidas ou aceitas em troca de atos 
praticados na condição de funcionário 
público”, argumenta o deputado.

Teixeira pede que sejam apurados 
“valores e condições” tanto da contra-
tação da Alvarez & Marsal pela Ode-
brecht quanto de Moro pela consul-
toria norte-americana. O ex-ministro 
não se pronunciou sobre o caso.  

Ex-ministro Sérgio Moro foi contratado pela empresa de consultoria Alvarez & Marsal

Deputado pede que PGR investigue 
contratação de Moro por consultoria

CONSTRANGIMENTO

MARCELO CAMARGO A balança comercial brasileira 
registrou mais um superávit 
em novembro. As exporta-

ções superaram as importações em 
US$ 3,732 bilhões no mês passado, de 
acordo com dados divulgados nesta 
terça-feira, 1º de dezembro, pelo Mi-
nistério da Economia.

No ano até novembro, o superávit 
já soma US$ 51,160 bilhões, ante US$ 
42,089 bilhões no mesmo período de 
2019. No começo de outubro, a Secre-
taria de Comércio Exterior (Secex) do 
Ministério da Economia atualizou a 
projeção de saldo comercial positivo 
deste ano para US$ 55 bilhões. No úl-
timo Relatório Focus, os analistas de 
mercado ouvidos pelo Banco Central 
estimaram superávit comercial de 
US$ 57,90 bilhões em 2020.

O dado de novembro ficou den-
tro do intervalo das projeções de 
analistas consultados pelo Projeções 
Broadcast, que previam saldo posi-
tivo de US$ 3,40 bilhões a US$ 6,40 
bilhões. O desempenho, no entanto, 

ficou abaixo da mediana que indica-
va superávit de US$ 4,20 bilhões no 
mês passado. Em novembro de 2019, 
o saldo positivo da balança havia 
ficado em US$ 3,565 bilhões. O su-
perávit de novembro ocorreu apesar 
da queda nas exportações, já que as 
importações também apresenta-
ram novo recuo na média diária em 
comparação a o mesmo mês de do 
ano passado. Em valores absolutos, 
as exportações somaram US$ 17,531 
bilhões em novembro, enquanto as 
importações ficaram em US$ 13,799 
bilhões 

A média diária das importações 
caiu 2,6% em relação a novembro 
de 2019, com tombo de 40,8% na in-
dústria extrativa e queda de 0,5% na 
indústria de transformação. A média 
diária de importações da agropecu-
ária cresceu 8,3% na mesma com-
paração. Já no caso das exportações, 
houve queda de 1,2%, puxada pela 
retração de 21,9% nos embarques da 
agropecuária

 Balança comercial tem 
superávit de US$ 3,732 bi

ECONOMIA
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Os deputados estaduais que 
integram a Comissão de 
Constituição Justiça e Reda-

ção (CCJ) da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte aprovaram 
nesta terça-feira 1º projeto que insti-
tui o regime especial para cobranças 
da Caern. A iniciativa teve relatoria 
da deputada Cristiane Dantas (SDD), 
cujo parecer favorável à matéria foi 
acompanhado à unanimidade pelos 
demais colegas da Comissão.

Pelo projeto,  de autoria do depu-
tado Ubaldo Fernandes (PL), que foi 
aprovado com emenda supressiva e 
modificativa, todos os consumidores 
ficarão isentos, nos termos da lei, do 
pagamento de juros, multas e taxas 
por atraso no pagamento de dívi-
das com Caern enquanto perdurar 
a pandemia. As dívidas anteriores à 
declaração de estado de calamidade 
pública somente poderão ser cobra-
das após o período. E durante o mes-
mo período, a Companhia não poderá 
cessar o fornecimento de água dos 
inadimplentes.

Pela proposta do deputado Ubal-
do Fernandes, os consumidores en-
quadrados no perfil de baixa renda, 

ficarão mensalmente isentos da co-
brança dos primeiros 10 m³ (dez me-
tros cúbicos) de água fornecidos pela 
Caern. Esta isenção diz respeito ao 

consumo ocorrido a partir da publi-
cação desta lei até 6 seis meses após a 
revogação do decreto de calamidade 
pública.

A CCJ também aprovou projeto de 
iniciativa do Coronel Azevedo (PSC) 
que cria a Carteira de Identificação 
Estudantil (CIERN) e o que institui o 

Dia Estadual do Policial Rodoviário 
Estadual. A relatoria do primeiro 
também foi da deputada Cristiane 
Dantas, enquanto o segundo projeto 
foi relatado por Francisco do PT.

Na reunião os parlamentares 
derrubaram o veto governamental ao 
projeto de lei de iniciativa do deputa-
do Kleber Rodrigues (PL) que garante 
aos portadores de deficiência física, 
motora ou com mobilidade reduzida 
o direito de embarcar e desembarcar 
em outros pontos do trajeto de ôni-
bus, não ficando restritos às paradas 
oficiais. “Esse projeto é importante 
para preservar os direitos das pessoas 
com deficiência, mulheres e outras 
parcelas da população que muitas 
vezes tem a necessidade de parar em 
pontos que não sejam obrigatórios, 
por questões de segurança e mobili-
dade”, afirmou a deputada Cristiane, 
relatora. O projeto de iniciativa da 
deputada Eudiane Macedo (Republi-
canos), que altera artigo da Lei dos 
Servidores a fim de permitir conces-
são de ausências para a realização de 
exames preventivos ao câncer, teve 
pedido de diligência e não foi votado 
na reunião desta terça-feira.

Comissão aprova projeto de regime 
especial para cobranças da Caern
PAGAMENTO | Projeto delimita que todos os consumidores ficarão isentos do pagamento de juros, multas e taxas por atraso no pagamento de dívidas com a Companhia Estadual de 
Abastecimento de Águas e Esgostos enquanto perdurar a pandemia. Dívidas anteriores à declaração de estado de calamidade pública somente poderão ser cobradas após este período

Pelo projeto, os consumidores enquadrados no perfil de baixa renda, ficarão mensalmente isentos da cobrança dos primeiros 10 metros cúbicos

Com a intenção de estimular a 
população na prevenção e no 
diagnóstico ao câncer de pele, 

o plenário da Câmara Municipal de 
Natal aprovou durante a sessão ordi-
nária desta terça-feira 1º, em primei-
ra discussão, um Projeto de Lei de au-
toria da vereadora Nina Souza (PDT) 
que cria a Campanha Permanente de 
Prevenção ao Câncer de Pele, com o 
objetivo de que os diversos segmen-
tos envolvidos possam ter suas ações 
potencializadas.

“Dados do Inpe (Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais) e Nasa 

(Agência Espacial Norte-Americana) 
revelam que a capital potiguar regis-
tra a maior incidência dos raios ultra-
violetas no Brasil. Portanto, o tema 
merece uma ampla abordagem, que 
só será alcançada com a implemen-
tação de ações contínuas em nossa 
cidade”, defendeu a vereadora Nina 
Souza.

Outra matéria acatada pelos par-
lamentares foi a que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de constar o auxílio 
saúde em todos os editais de contra-
tação dos trabalhadores terceiriza-
dos pela Prefeitura de Natal.

Medida cria a Campanha Permanente de Prevenção ao Câncer de Pele em Natal

Projeto cria Campanha 
Permanente de Prevenção

ELEIÇÕES 2020

ELPIDIO JR/ CÂMARA 

A Controladoria Geral da União 
no Rio Grande do Norte (CGU) 
validou, através de relatório, a 

contratação emergencial da Liga Nor-
te-Riograndese Contra o Câncer reali-
zada pela secretaria estadual de Saúde 
(SESAPN). O intuito da contratação foi 
ampliar os leitos hospitalares disponí-
veis para enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública decorrente do 
Coronavírus.

O objetivo do relatório da CGU foi 
avaliar a conformidade do uso de re-
cursos financeiros federais para imple-
mentação e operação da Unidade de 
Contingência do Hospital Luiz Antônio 
(UCHLA) para Covid-19, em Natal, 
cuja contratação foi formalizada por 
meio de dispensa de licitação, visando 
disponibilizar 20 leitos de UTI – Adulto 
e 20 leitos de enfermaria.

A equipe da CGU buscou respon-
der às questões de auditoria que inda-
gavam sobre a conformidade quanto 
à utilização dos recursos transferidos 
com base no Contrato nº 07/2020 em 
relação à execução da obra da UCHLA, 
à aquisição de equipamentos, ao con-
trole patrimonial praticado pela LIGA 

e ao pagamento de diárias nos leitos de 
UTI e de enfermaria da Unidade.

Segundo o relatório, as atividades 
de auditoria ocorreram de forma re-
gular, sem nenhum tipo de restrição à 
equipe ao acesso às instalações físicas 
da Unidade ou a documentações vin-
culadas a esse Contrato.

Algumas questões relacionadas a 
ajustes na prestação de contas do Con-

trato, identificados ao longo do traba-
lho e detalhados, foram corrigidas pela 
LIGA. O relatório final sequer apresen-
tou recomendações ao Governo do RN, 
pois “não há situações apontadas, cuja 
competência para adoção de medidas 
seja dos gestores federais”. Além disso 
atestou “que não foram observadas 
desconformidades materialmente re-
levantes nesta execução contratual”.

Contratação foi formalizada, por dispensa de licitação, de 20 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria

CGU valida contratação emergencial 
da Liga pelo Governo do Estado

ANÁLISE

JOSÉ ALDENIR / AGOR A RN
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Os deputados estaduais apro-
varam à unanimidade na ses-
são plenária desta terça-feira 

(1º), em primeiro turno de votação, a 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) que acrescenta o artigo 107-A 
à Constituição Estadual autorizando  
a transferência de recursos estaduais 
aos municípios mediante emenda ao 
projeto da Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Na prática, permite aos mu-
nicípios receberem recursos sem a 
necessidade de firmar convênios.

O presidente do Legislativo do RN, 
deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) 
reforçou a importância do projeto. 
“Trata-se de um projeto importante 
tanto para o Poder Legislativo, quan-
to para os municípios, que enfrentam 
muitas dificuldades”, afirmou. 

O presidente lembrou que a vo-
tação desta PEC foi acordada entre a 
oposição e a bancada governista an-
tes mesmo da votação da Reforma da 
Previdência e pediu celeridade para a 
votação desta PEC em segundo turno 
já na sessão plenária desta quarta-fei-
ra 2. 

Autor da PEC, o deputado Tomba 
Farias ressaltou a autonomia e agili-
dade que os municípios passarão a 
ter. “A gente esperou esse momento 
o ano todo. É uma oportunidade 
para reforçar o trabalho de todos os 
deputados e ainda para dar maior 
agilidade aos prefeitos e municípios 
que vivem em crise. Além de maior 
autonomia, os municípios poderão 
investir em obras de infraestrutura e 
as emendas individuais apresentadas 
na Lei Orçamentária Anual (LOA), 

poderão aportar recursos aos muni-
cípios através de transferências espe-
ciais”, frisou Tomba.

O deputado José Dias enalteceu a 
iniciativa. “É um dos gestos mais im-
portantes que essa Casa teve desde 
que sou deputado. Votamos projetos 
importantes, como a própria Cons-
tituição do RN e recentemente a Re-
forma da Previdência, mas essa PEC 
é extremamente importante para os 
municípios”, frisou.

Parabenizando o colega Tomba 

Farias pela iniciativa, o deputado 
Hermano Morais (MDB) disse estar 
esperançoso na geração de emprego 
e renda com as obras que serão agi-
lizadas nos municípios. Líder gover-
nista, o deputado George Soares (PL) 
agradeceu a união dos colegas em 
torno da PEC. 

“Esse projeto faz com que os re-
cursos cheguem na ponta, que são os 
municípios e a as emendas são uma 
ferramenta importante de distribui-
ção qualitativa e quantitativa dos 

recursos”, disse.
A PEC possibilita que as emendas 

individuais impositivas apresentadas 
pelos deputados possam aportar re-
cursos diretamente aos municípios 
por eles indicados. As emendas par-
lamentares individuais apresentadas 
à LOA levarão recursos através de 
transferências especiais ou transfe-
rência com finalidade definida na 
própria indicação para serem   execu-
tadas diretamente, sem a obrigatorie-
dade de  celebração de convênios ou 

instrumentos congêneres.
A execução direta permitirá 

aos municípios mais autonomia e 
agilidade, uma vez que os recursos 
financeiros poderão ser utilizados 
conforme a necessidade da munici-
palidade, seja para a infraestrutura, 
saneamento, ou aquisição de máqui-
nas ou veículos.

A indicação de emenda parlamen-
tar através de transferência especial 
permitirá ao município dar continui-
dade e finalizar uma obra ou projeto 
que estariam sendo executados com 
recursos próprios e foram paralisados 
diante da falta de recursos.

Depois da sessão ordinária, hou-
ve sessão extraordinária para deli-
beração de vetos parciais e totais do 
Governo aos projetos aprovados pela 
Casa.

A aprovação da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) ainda é um im-
passe na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte (ALRN). 
Segundo deputado estadual Ge-
tulio Rêgo (DEM), relator da LOA, 
justifica que a discussão depen-
de da sanção governamental da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que, atualmente, se en-
contra no gabinete da governado-
ra Fátima Bezerra (PT). 

“Houve um retardamento 
da análise da Lei Orçamentária 
Anual. Em função disso, ainda es-
tamos dando os primeiros passos 
na análise técnica por parte da 
assessoria da comissão finanças 
e fiscalização”, esclarece, refor-
çando que “se houver retardo na 
sanção da LDO, haverá retardo 
também na apreciação do rela-
tório”.

O deputado foi indicado 

relator do documento na se-
mana passada, em substituição 
ao deputado estadual José Dias 
(PSDB), que faz parte do grupo 
de risco por ter 81 anos. Ele tem 
participado das sessões de for-
ma remota, o que impactaria o 
processo de articulação com os 
demais integrantes da casa. 

Diante desse cenário, os 
deputados têm que correr para 
debater o tema, já que a conclu-
são da discussão, que envolve 
mudanças no texto e criação e 
alteração de metas, deve acon-
tecer até a penúltima semana de 
dezembro. 

“A ALRN tem um prazo re-
gimental para encerrar suas ati-
vidades no dia 17 de dezembro. 
Mas, se não for possível (concluir 
a discussão nesse período), ela 
ficará permanente aberta até que 
seja deliberado o orçamento”, 

comenta Getulio, sem apresentar 
previsões.

Sobre a análise do texto, o 
deputado não detalha valores e, 
quando questionado sobre pos-
síveis alterações, limitando-se a 
dizer que “haverá (algumas) pon-
tualmente, tudo dentro do que 
exige a lei”. 

A única certeza, até o mo-
mento, é sobre o déficit de quase 
R$ 1 bilhão (R$ 920 milhões) 
apresentado no projeto enviado 
pela governadora à ALRN em 
outubro deste ano. “É um item 
que é necessário se debruçar”, 
pois, de acordo com ele, tem re-
lação direta com as ações gover-
namentais para o próximo ano, 
especialmente neste período de 
pandemia. 

Outro ponto que falta defi-
nição é a margem de remaneja-
mento, que permite ao governo 

variar para mais ou menos o valor 
das despesas. Tradicionalmente, 
a taxa é de 10%, e deve permane-
cer assim, conforme previsão de 
Getulio. 

“A governadora pede um nú-
mero estrategicamente maior, 
mas a tradição da casa é de apro-
var o valor de 10%”, projeta, de en-
contro com o analise o deputado 
estadual Tomba Farias (PSDB), 
relator da LDO.

Tomba revela que a projeto 
entregue pede um remanejamen-
to de 30%, caso a ALRN aceita o 
pedido de dobrar o valor solicita-
do inicialmente em 15%. Para ele, 
tal medida é inviável e adianta 
que o governo precisará “fazer 
uma mágica muito grande para 
tentar equacionar esse proble-
ma”.

“O governo pede um rema-
nejamento de 15%, que ele já 

tem, além de mais 15%, que eu 
acho que a Casa não vai dar. 
O que é de praxe: acredito que 
o governo vai ter o remaneja-
mento que é de 15%, que eu não 
sei de onde o governo vai tirar 
essa diferença que dá quase R$ 
1 bilhão”, reflete. 

O Projeto de Lei, de iniciativa 
do Governo do Estado, que trata 
da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para a elaboração do 
orçamento de 2021 (Lei Orça-
mentária Anual - LOA) foi apro-
vado pelos deputados na sessão 
plenária de 20 de outubro. 

O projeto da LDO passou pela 
Comissão de Finanças e Fiscali-
zação (CFF) antes de ir a plenário 
e teve relatoria do deputado Tom-
ba Farias (PSDB) e recebeu, nesta 
comissão, 28 emendas, sendo 21 
de textos e 7 de criação e altera-
ção de metas. 

ALRN aprova PEC que assegura 
repasse de emendas para municípios

Deputados cobram sanção da LDO para votar orçamento de 2021

RECURSOS | Proposta de Emenda à Constituição acrescenta artigo à Constituição Estadual para autorizar a transferência de recursos estaduais aos municípios mediante emenda ao 
projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA). Na prática, permite que os 167 municípios do Rio Grande do Norte possam receber recursos sem a necessidade de firmar convênios 

A PEC possibilita que as emendas individuais impositivas apresentadas pelos deputados possam aportar recursos diretamente aos municípios

Esse projeto faz com que 
os recursos cheguem na 
ponta, que são os municípios 
e a as emendas são uma 
ferramenta importante de 
distribuição qualitativa e 
quantitativa dos recursos”

“
GEORGE SOARES 
DEPUTADO ESTADUAL (PL)
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Sempre 
comprometido

com a verdade.

As notícias estão em todos os lugares, de todas as 
formas. Em alguns casos, deixando muitas dúvidas. É 
por isso que renovamos a nossa missão de informar 
sobre o que acontece, de fato, para tornar sua relação 
com a informação ainda melhor e mais segura.



O Fórum de Desenvolvimento do 
Semiárido 2020 vai acontecer em Mos-
soró (RN) nos dias 3 a 5 de dezembro. 
A programação do evento conta com 
a participação de autoridades e espe-
cialistas, dentre elas, o Vice-Presidente 
da República, Hamilton Mourão, que 
marcará presença na abertura do Fó-
rum.  

Os participantes do fórum irão 
apresentar os problemas e as soluções, 
para compor um novo Plano de Desen-
volvimento do Semiárido (PDS). Todas 
as proposições e contribuições serão 
compiladas e levadas a plenária para 
compor a discussão presencial em 
Mossoró/RN.  

Nas oficinas presenciais, será ela-
borado um documento final indicando 
as políticas e projetos prioritários para 
cada eixo temático, que será o alicerce 
do Projeto de Lei de Desenvolvimento 
do Semiárido a ser elaborado e tra-
mitado no Congresso Nacional sob a 
coordenação da Frente Parlamentar 
Mista em Prol do Semiárido.

Um evento interativo, onde todos 
participam de onde estiverem. O we-
bsite contém grupos de discussão e 

proposição com livre participação e 
oportunidade de lançar suas ideias, 
indicar problemas e propostas sobre os 
temas prioritários, e até propor proje-
tos ou políticas públicas que agreguem 
e contribuam para o desenvolvimento 
da região

O desenvolvimento do Plano de 
Desenvolvimento do Semiárido (PDS) 
está em curso e, com a sua implemen-
tação, estima-se que um milhão de 

hectares poderá se beneficiar com a 
produção irrigada e alta tecnologia, 
principalmente com a ampliação de 
fruticultura irrigada, que pode gerar 
anualmente um valor bruto de R$ 70 
bilhões, injetando cerca de R$ 10,5 bi-
lhões em impostos e pelo menos três 
milhões de empregos diretos. Se agre-
gar alta tecnologia e grandes indús-
trias, a flutuação de mão de obra pode 
ser ainda maior.
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DADOS ATESTAM QUE ELEIÇÃO 
PROVOCOU ALTA DA COVID

MERCADO PREVÊ QUE O 
BRASIL CRESCERÁ 4,1% EM 2021

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

APAGÃO SAIU BARATO
Já não se fala em punir por 

negligência a empresa acusada 
de provocar o apagão no Amapá. 
A LMTE ainda receberá um 
cheque de R$1,9 bilhão do 
Tesouro Nacional, endossado por 
Bolsonaro, para pagar a conta 
de luz dos amapaenses. Noves 
fora, prejuízo só para quem paga 
impostos.

INVESTIGAR É PRECISO
PF e Ministério Público Federal 

deveriam investigar o que fez a 
“agência reguladora” Aneel antecipar 
a bandeira vermelha, garantindo 
faturamento extra para empresas 
de energia. Reservatório vazio é que 
não foi.

VALE-TUDO NO CONGRESSO
Rodrigo Maia faz o diabo 

contra a candidatura de Arthur Lira 
(PP-AL) à presidência da Câmara. 
Seu aliado mais recente é Renan 
Calheiros (MDB-AL), que acaba de 
perder mais uma em Maceió.

ESSA GENTE TEM MOLA
Para os que acreditam que 

os derrotados de 2020 estão 

politicamente mortos, o cientista 
político Paulo Kramer lembra uma 
sábia advertência do piauiense 
Heráclito Fortes: “Em política, fundo 
do poço tem mola...”

ATEU, GRAÇAS A DEUS
Militante comunista a vida 

inteira, o ex-deputado e ex-ministro 
Aldo Rebelo saudou a eleição de 
2020 como a festa da democracia. 
Ele afirmou que, “se Deus quiser”, 
a política triunfará sobre o 
radicalismo.

LEGADO COMO ATIVO
Se dependesse do prefeito 

no Recife, Geraldo Júlio, o mais 
“visitado” pela PF em 2020, João 
Campos (PSB) teria dificuldades, 
mas pesou o legado do pai. E Marília 
Arraes pagou preço alto pelo fardo 
chamado PT. 

JOÃO, UM BRASILEIRO
Os sergipanos prestam bonitas 

homenagens João Alves Filho, 
falecido dias atrás em Brasília. 
O ex-governador, ex-ministro e 
ex-parlamentar é considerado um 
dos maiores brasileiros de todos os 
tempos.

O documento “Investment Outlook 2021” do banco Credit Suisse, ao 
qual esta coluna teve acesso, contém estimativas mais otimistas para o 
Brasil no ano que vem do que a própria equipe do Ministério da Economia. 
Se o ministro Paulo Guedes espera em 2021 um crescimento de 3,5% a 4%, 
o banco suíço estima que o Produto Interno Bruto (PIB) subirá 4,1%, com a 
ressalva de que é preciso aprovar as reformas tributária e administrativa. O 
banco suíço de investimento prevê tombo de 4,8% no PIB deste ano.

TRAGÉDIA PRIMEIRO
O Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional previam 
queda de mais de 9% do PIB 
do Brasil, após a pandemia. Já 
revisaram os chutes.

RECORDE DA DÉCADA
A alta de 4,1% do 

PIB brasileiro em 2021 

representaria o maior aumento 
da economia desde 2010, 
quando cresceu 7,5%.

CAMINHO CERTO
Para o Credit Suisse, o Brasil 

tem condições de observar o 
crescimento da economia e da 
confiança, com a queda na taxa 
de juros.

Os números não mentem e comprovam que as eleições foram a causa principal 
da súbita alta nos casos de covid no Brasil. Dia 6 de novembro, a média de 
casos era de 16,1 mil, a menor desde maio, mas disparou na reta final da 

campanha até atingir no dia 17, dois dias depois do 1º turno, a marca de 30,1 mil, alta 
de 87%. Depois de se estabilizar e até cair por alguns dias, a média voltou a subir e 
fechou no dia 30, logo depois do 2º turno em cidades populosas, em 35,5 mil, alta de 
120,5% desde o início. Os epidemiologistas explicam que o resultado das atitudes 
tomadas hoje só é sentido de 10 a 15 dias depois. Exatamente o que ocorreu no 
Brasil. João Gabbardo, coordenador do combate à covid em SP e ex-número 2 do 
Ministério da Saúde, vê a campanha como principal causador da alta.  O ímpeto 
diminuiu na campanha do 2º turno por envolver apenas 57 cidades, mas com mais 
de 200 mil eleitores, entre as maiores do país. O Imperial College de Londres se 
preocupou com a taxa de contágio de 1,3 na campanha, mas mostrou alívio com a 
queda para os atuais 1,03.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
Licença de Alteração de Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço 
petrolífero com código 3-SAB-0002-RN, localizado no Campo de Produção de Sabiá, município de Assú/RN. 
 
Licença Alteração de Licença de Operação para 01 (uma) estação coletora satélite de sabiá, localizado no 
Campo de Produção de Sabiá, município de Assú/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
THIAGO TEIXEIRA DE PAIVA (T. P. RAÇÕES), CNPJ 10.338.359/0001-27, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação (LRO) para a Comercialização de rações e produtos veterinários, 
localizada na Rua Leônidas de Paula, s/n, Centro, Arez/RN. 

 
THIAGO TEIXEIRA DE PAIVA 

Sócio 
 

SERVIÇO | Gás distribuído pela Potigás é adquirido exclusivamente junto à Petrobras. Com a abertura do 
mercado e acesso às plantas de produção, a empresa poderá baratear preço do produto em até 30%

Aos poucos, o Governo do RN 
abandona o discurso avesso 
aos desinvestimentos da Petro-

bras para trabalhar com mais afinco 
na abertura do mercado de gás, um 
vácuo promissor deixado pela estatal 
em seu processo de saída dos campos 
potiguares.

O problema é que as empresas que 
adquiriram os poços nas licitações re-
alizadas recentemente ainda não têm 
acesso às plantas industriais onde se 
separam os hidrocarbonetos, dando 
origem ao gás natural para consumo.

“Queremos um preço justo para 
favorecer a concorrência e o consumi-
dor final que vai da indústria ao ramo 
veicular. Precisamos de celeridade, que 
seja destravado o acesso a essas plan-
tas. O RNM tem pressa”, disse a gover-
nadora Fátima Bezerra.

 A declaração foi dada depois de 
Fátima se reunir com o presidente do 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), Alexandre Barreto 
de Souza, para tratar da abertura da 
Unidade de Processamento de Gás Na-
tural (UPGN) da Petrobras, em Guama-
ré, aos produtores privados.

Segundo a governadora, o que se 
busca é favorecer a concorrência e o 
consumidor final que vai da indústria 
ao ramo veicular. “Precisamos de rapi-
dez, que seja destravado esse processo 

para aumento da produção e redução 
do preço ao consumidor final”, afir-
mou. Hoje o gás distribuído pela Poti-
gás é adquirido exclusivamente junto 
à Petrobras. Com a abertura da UPGN 
às operadoras privadas, a empresa vai 
adquirir o combustível a mais de um 
fornecedor e a previsão é de que o pre-
ço do gás seja reduzido em 30%.

O presidente do Conselho Admi-
nistrativo do Cade, Alexandre Barreto, 
com quem Fátima se reuniu pela ma-
nhã, disse acompanhar de perto esse 
processo.  “O objetivo do Cade, quando 

fez o acordo com a Petrobras que per-
mitiu a venda dos ativos, era garantir 
que o gás chegasse na ponta aos con-
sumidores com um preço melhor. ”, 
afirmou o presidente do Cade.  

Alexandre Barreto também se 
comprometeu a acompanhar os pra-
zos do desinvestimento e as questões 
de regulação junto à Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). “Garanto que tudo será 
olhado detidamente pelo Cade para 
que objetivos sejam alcançados”, com-
pletou o gestor.

Abertura do mercado vai permitir a redução do preço do gás para o consumidor final

Fátima apressa o passo para
abrir mercado do gás no RN

Fórum de Desenvolvimento do 
Semiárido começa nesta quinta

EVENTO
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EDUCAÇÃO | Prorrogação da suspensão das aulas da rede municipal acontece em razão da grave crise de 
saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde

A Prefeitura do Natal prorrogou 
em mais 30 dias a suspensão das 
aulas na Rede Pública Municipal de 
Ensino de Natal. Com isso, a medi-
da é válida até o dia 31 de dezembro 
de 2020. O decreto foi publicado na 
edição desta terça-feira 1° do Diário 
Oficial do Município, podendo ser re-
visto a qualquer tempo, antecipado 
ou prorrogado.

A necessidade de se manter a 
suspensão das aulas dá-se em razão 

da grave crise de saúde pública de-
corrente da pandemia da Covid-19 
(novo coronavírus), reconhecida 
pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS). Considerando o decreto 
municipal nº. 11.923, de 20 de março 
de 2020, que declarou estado de ca-
lamidade pública no Município de 
Natal, e o decreto de nº 12.040, de 
31 de agosto de 2020, que tratou da 
suspensão das aulas, é necessário 
manter novamente o adiamento das 

atividades escolares.
Atualmente, a rede municipal de 

ensino de Natal conta com 146 uni-
dades de ensino, sendo 74 Centros 
Municipais de Educação Infantil e 
72 Escolas de Ensino Fundamental, 
atendendo no total 58.516 estudan-
tes matriculados. Neste momento, a 
Prefeitura do Natal está distribuindo 
uma cesta básica para cada aluno 
matriculado na Rede Municipal de 
Ensino.

Rede municipal de ensino conta com 146 unidades, sendo 74 Centros Municipais de Educação Infantil e 72 Escolas de Ensino Fundamental

Prefeitura prorroga suspensão das 
aulas até o dia 31 de dezembro

A Secretaria Municipal de Admi-
nistração (Semad) da Prefeitura de Na-
tal retomou o processo licitatório para 
contratação do serviço de fornecimen-
to de fogos de artifício para o réveillon, 
mão de obra especializada, além de 
balsas, reboques e barcos de apoio.

A reabertura da licitação, que havia 
sido suspensa na quinta-feira 26, foi pu-
blicada no Diário Oficial do Município 
(DOM) nesta terça-feira (1º).

A reabertura do certame está pro-
gramada para o dia 11 de dezembro 
e o edital estará disponível a partir da 
quarta-feira 2, no site da prefeitura. Em 
2019, a licitação para os fogos de artifí-
cio ocorreu em agosto. A empresa ven-
cedora, a Campina Comércio e Fogos 
de Artifício EIRELI, recebeu R$ 494 mil 
pelo contrato.

A suspensão foi feita após três 
empresas interessadas no serviço en-
trarem com pedido de impugnação do 
processo licitatório. A alegação foi de 

que o modelo adotado impede a livre 
concorrência, impondo exigências que 
reduzem o número de empresas parti-
cipantes.

Um dos pontos questionados foi 
a obrigação de o vencedor apresentar 
cinco maletas de ABS — o sistema de 
controle para o show pirotécnico.

reabertura do certame acontece dia 11 e o edital estará disponível a partir desta quarta-feira 2

Natal reabre licitação de show 
pirotécnico do réveillon deste ano

FOGOS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) reativou o sistema 
de bandeira tarifárias e definiu a ban-
deira vermelha patamar 2 para o mês 
de dezembro, a mais alta, com custo 
de R$ 6,243 para cada 100 quilowatts 
hora consumidos.

Em maio deste ano, em razão da 
pandemia de covid-19, a Aneel havia 
decidido manter a bandeira verde 
acionada até 31 de dezembro deste 
ano. Entretanto, em reunião extraor-
dinária segunda-feira, 30, a diretoria 
do órgão avaliou que a queda no nível 
de armazenamento dos reservatórios 
das usinas hidrelétricas e a retomada 
do consumo de energia justificavam 
o aumento.

O sistema de bandeiras tarifárias 

foi criado em 2015 como forma de re-
compor os gastos extras com a utiliza-
ção de energia de usinas termelétricas, 
que é mais cara do que a de hidrelétri-
cas. A cor da bandeira é impressa na 
conta de luz (vermelha, amarela ou 
verde) e indica o custo da energia em 
função das condições de geração.

Quando chove menos, por exem-
plo, os reservatórios das hidrelétricas 
ficam mais vazios e é preciso acionar 
mais termelétricas para garantir o 
suprimento de energia no país. Se-
gundo a Aneel, a bandeira tarifária 
não é um custo extra na conta de luz, 
mas uma forma diferente de apresen-
tar um valor que já está na conta de 
energia, mas que geralmente passa 
despercebido.

O prédio da antiga Faculdade de 
direito da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), con-
tinua ocupado por um grupo de 60 
famílias que integram o Movimento 
de Luta nos Bairros Vilas e Favelas 
(MLB), mesmo com a decisão da Jus-
tiça Federal do Rio Grande do Norte, 
que determinava a desocupação do 
espaço num prazo de 24 horas, pu-
blicada na tarde da última segunda-
-feira 31.

De acordo com o MLB, as famílias 
negaram um local oferecido na Zona 
Norte de Natal devido à distância e 
pelo fato que vivem suas vidas nos 
bairros próximos, como Mãe Luiza, 
Passo da Pátria, e o próprio bairro da 
Ribeira, onde está localizado o imó-
vel da antiga Faculdade de Direito. O 
Governo do Rio Grande do Norte e a 
Prefeitura do Natal devem apresentar 
novas propostas de realojamento pa-
ra as famílias.

O MLB afirma continuar em vigí-
lia para que não ocorra nenhum des-
pejo que prejudique as famílias ou a 
estrutura do próprio prédio. Na tarde 
da última segunda-feira 31, a Juíza 
Federal Gisele Leite determinou que 

o grupo desocupe o espaço no prazo 
de 24 horas. O Relatório de Vistoria 
Técnica elaborado por engenheiros 
e arquitetos da UFRN e do IPHAN, 
apontou insegurança do edifício e o 
risco à integridade física das famí-
lias que estão lá.  Além disso, a Juíza 
Federal Gisele Leite encaminhou o 
processo para o Centro de Concilia-
ção da JFRN, para continuidade das 
tratativas já iniciadas extrajudicial-
mente.

Bandeira vermelha patamar 2 terá custo de R$ 6,243 a mais para cada 100 quilowatts hora 

Famílias decidiram seguir com a ocupação

Conta de luz elétrica ficará 
mais cara em dezembro

Apesar de decisão judicial, 
prédio da UFRN segue ocupado

CUSTO

SEM TETO
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Reportagem do Agora RN foi 
para as ruas conversar com 
potiguares e turistas sobre a 

recente alta no contágio e na propa-
gação da Covid-19. Eles relataram 
preocupação com os novos casos, 
além de indicar possíveis soluções 
para frear o vírus

A ameaça do coronavírus é laten-
te e voltou a assustar. O Rio Grande do 
Norte registrou aumento de 17,61% 
no número de casos de Covid-19 
em novembro. Foram 13.811 novas 
infecções até esta segunda-feira 30, 
segundo informações da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap). A 
quantidade de novos doentes dentro 
de um único mês é a maior desde ju-
lho passado, durante o pico da doen-
ça entre os potiguares, quando 20.129 
contágios foram diagnosticados.  

Dezembro começou com um 
aumento significativo dos novos 
casos. Na segunda 30, eram 95.123 
confirmados. Já na terça 1º, o número 
saltou para 95.660 – um acréscimo 
de 537 casos em 24 horas. O estado 
tinha 55,38% dos leitos ocupados até 
às 12h desta terça 1º. Ao todo, 108 
pessoas seguem internadas em leitos 
de UTI Covid. O número de interna-
ções vem aumentando e é um reflexo 
também da desmobilização de leitos 
destinados aos infectados pelo vírus: 
o estado, que já teve quase 225 leitos 
críticos exclusivos para o tratamento 
da doença, agora dispõe de apenas 
195 (7 bloqueados e 80 disponíveis 
atualmente).  

O Agora RN foi para as ruas 
de Natal conversar com potiguares 
e turistas sobre a recente alta no 
contágio e propagação da Covid-19. 
A preocupação com uma possível 
segunda onda foi unânime entre os 
entrevistados. A reportagem flagrou 
as ruas cheias da Cidade Alta, um dos 
principais centros comerciais da ca-
pital potiguar. Ainda sob a ressaca da 
Black Friday, muitos natalenses apro-
veitaram para comprar produtos 
com preços mais acessíveis. Outros, 
precisaram resolver pendências.

Como foi o caso do jovem de 23 
anos Luciano Figueira, que teve que ir 
ao banco. “Trabalho como assistente 
administrativo e estou em home of-
fice, só saio para resolver coisas real-
mente necessárias. Mas, infelizmen-
te, vejo que as pessoas ao meu redor 
estão agindo como se tudo estivesse 
normal, estão indo para festas, enca-
rando a pandemia como se fosse algo 
que já passou. Acho que nem saímos 
da primeira onda ainda”, indicou.  

Mergulhado em desesperança, 
Luciano acredita que apenas uma 
vacina eficaz será capaz de conter 
novos casos. “As medidas sanitárias 
não são suficientes, tentamos a qua-
rentena e não deu certo. Nem adianta 

mais falar para evitar aglomerações, 
parece uma recomendação em vão, 
da boca para fora. Não há mais cons-
ciência, só a vacina pode melhorar a 
situação”, pontuou o jovem.  

Dayane Silva, de 21 anos, culpa a 
campanha eleitoral e a abertura “des-
regrada” do comércio. Ela observou 
que, após esses eventos, os casos de 
coronavírus voltaram a crescer em 
todo o estado. “Estou desempregada, 
só saio de casa para consultas e para 
ir ao supermercado. Tivemos os dias 
pré-eleições, que causaram muitas 
aglomerações, não só em Natal co-
mo também no interior. Agora, com 
as vendas de fim de ano, as lojas não 
estão seguindo a limitação de ocupa-
ção, por exemplo, principalmente no 
Alecrim e na Cidade Alta”.  

Na praia, o clima é de tensão mis-
turado ao alívio, de certa forma. Os 
banhistas relataram à reportagem 
que se sentem mais seguros ao ar li-
vre, com as mesas distantes umas das 
outras. No entanto, poucos estavam 
usando máscaras por causa do calor 
da cidade do sol. “Trouxe a máscara, 
mas não estou usando neste momen-
to porque estou comendo, bebendo, 
e estou sentado apenas com pessoas 
da minha família, que moram comi-
go”, contou Dorival Queiroz, vende-

dor de 48 anos.  
A equipe do Agora RN encon-

trou alguns turistas na orla da Praia 
do Meio. A mineira Dalva Campos, 
de 66 anos, está em Natal há 5 dias 
e visitou várias praias do litoral po-
tiguar. “Minha filha e eu decidimos 
viajar para aproveitar as férias dela. 
Não tivemos Covid, mas seguimos 
todas as recomendações. No hotel 
que estamos hospedadas, em Ponta 
Negra, os funcionários seguem à risca 
as medidas de segurança sanitária. 
Usam máscaras, luvas, sempre estão 
passando álcool nas mãos”.  

As paulistas Sânia Maria, 69 anos, 
e Jussara Conceição, 59, estão fazen-
do um tour pelo Nordeste. A primeira 
parada foi o RN, depois será a Paraíba 
e, por fim, Pernambuco. “Havíamos 
comprado esse pacote antes mesmo 
da pandemia se tornar uma reali-
dade no país. Estava tudo marcado 
para maio, mas foi adiado. Estamos 
apreensivas, muitas pessoas até de-
sistiram da viagem. Mas resolvemos 
passear porque ficamos bastante 
deprimidas durante esses meses de 
isolamento social”, afirmou Sânia.  

Para o ambulante potiguar Ema-
noel Udeilson, 58, o cenário é preo-
cupante. “No começo da pandemia, 
eu via a fiscalização da prefeitura e 

do governo. Hoje não vejo mais. A 
maioria das pessoas não usa máscara 
por aqui, já eu uso até dentro de casa. 
Como passo o dia fora trabalhando, 
tento evitar o risco de me contami-
nar e passar para os meus familiares. 
Estou assustado com a segunda onda 
e tenho medo de que seja preciso fe-
char tudo novamente”, disse.
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TENSÃO | Reportagem do Agora 
RN foi para as ruas conversar com 
potiguares e turistas sobre a recente 
alta no contágio e na propagação 
da Covid-19. Eles relataram 
preocupação com os novos casos, 
além de indicar possíveis soluções 
para frear o vírus

ESTAMOS PREPARADOS PARA 

UMA SEGUNDA ONDA DE COVID?
Nas últimas semanas, jovens e 

adultos de 20 a 49 anos têm sido 
os mais acometidos pela doen-
ça no Rio Grande do Norte. Esta 
parcela da população representa, 
então, 41,9% dos casos confirma-
dos entre os potiguares. O infec-
tologista André Prudente, Diretor 
do Hospital Giselda Trigueiro, 
explica que o aumento de casos 
tem se dado em jovens e adultos 
de classes sociais mais favoráveis, 
em razão do retorno de algumas 
atividades. “Nas últimas duas se-
manas, houve aumento de casos 
em jovens e pessoas de condições 
sociais um pouco mais favoráveis, 
de classe média e classe média 
alta, principalmente pelo fato 
dessas pessoas terem conseguido 
ficar em isolamento e distancia-
mento social por mais tempo. 
Então elas voltaram a fazer diver-
sas atividades que faziam antes, 
como por exemplo frequentar 
shows e eventos onde há aglome-
ração”, disse.

Diferentemente do período 
do pico da doença – em meados 
de maio e julho -, onde idosos e 
pessoas de classes sociais mais 
baixas, hoje a queda aparente do 
número de casos fez com que as 
pessoas ficassem menos preocu-
padas com o coronavírus. “Co-
mo estava uma aparente queda 
do número de casos, as pessoas 
passaram a se preocupar menos, 
e as medidas de prevenção dimi-
nuíram, ou seja, nesse momento 
temos o aumento expressivo do 
número de casos em jovens e pes-
soas adultas”, relatou.

Os eventos decorrentes das 
eleições municipais e a realiza-
ção de eventos tanto de pequeno 
como de grande porte foram cru-
ciais para o aumento dos casos de 
Covid no estado. “As pessoas que 
adoecem são aquelas que entram 
em contato com outras que estão 
transmitindo. Então, todas as 
vezes que ocorrer algum evento, 
seja ele grande, seja pequeno, au-
menta a chance de transmissão 
da doença”, sublinhou. 

“

“

“

“

SÂNIA MARIA
TURISTA

LUCIANO FIGUEIRA
 ASSISTENTE 
ADMINISTRA-
TIVO

EMANOEL 
UDEILSON
AMBULANTE

DALVA CAMPOS
TURISTA

resolvemos passear porque 
ficamos bastante deprimidas 
durante esses meses de 
isolamento social”

vejo que as pessoas ao meu 
redor estão agindo como se 
tudo estivesse normal. Estão 
indo para festas”

 A maioria das pessoas não usa 
máscara por aqui, já eu uso até 
dentro de casa”

Decidimos viajar para 
aproveitar as férias. Não 
tivemos Covid, mas seguimos 
todas as recomendações”

Dezembro começou com número significativo dos novos registros de Covid-19 no RN: 537 casos

População entre 20 e 49 anos representa 41,9% dos casos confirmados de Covid-19 no RN

Aumento de casos 
entre os jovens

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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TALENTO | Potiguar Clija Chait, natural de Currais Novos, ganhou o mundo da alta gastronomia viajando e 
trabalhando com chefs de alto renome, agora vai mostrar o tempero brasileiro no coração cultural dos EUA

A chef potiguar Clija Chait vai 
mostrar a comida e o tempero 
genuinamente brasileiros ao 

coração cultural dos Estados Unidos 
com a abertura do restaurante Cabo-
co, em parceria com o premiado chef 
brasileiro, Rodrigo Oliveira, em Los 
Angeles.

O Caboco tem como conceito cele-
brar a incrível diversidade das cozinhas 
regionais do Brasil, do Nordeste à Ama-
zônia. Em seu cardápio será apresenta-
da uma mistura de ingredientes locais 
com sabores brasileiros, num projeto 
voltado para o público jovem e adulto 
e que vai mostrar o melhor da hospita-
lidade brasileira de uma forma jovem e 
moderna. Também será apresentada a 
cultura dos bares brasileiros, com uma 
variedade de bebidas refrescantes, fru-
tadas e provocantes, incluindo a nossa 
famosa “caipirinha”.

Além de Clija Chait e de Rodrigo 
Oliveira, o restaurante contará com a 
experiência de outro chef brasileiro, 
o Victor Vasconcellos, e do renomado 
restauranteur americano, Bill Chait, 
com quem Clija é casada.

O ambiente do Caboco, desenhado 
por uma das maiores designers da Cali-
fórnia, Alexis Readinger, fundadora da 
Preen INC, apresentará um será um es-
paço descontraído e alegre, localizado 
no famoso edifício Biscuit Building, no 

Arts District no centro de Los Angeles.
Clija Chait é um exemplo do prota-

gonismo potiguar em terras estrangei-
ras, nascida em Currais Novos e criada 
no município de Cerro Corá, no Seridó 
Potiguar. Aos 18 anos veio morar em 
Natal, onde teve suas primeiras expe-
riências de trabalho na área da gastro-
nomia. Aos 24 anos se mudou para São 
Paulo, onde enriqueceu sua carreira 
na área e iniciou sua trajetória como 
empresária. Na época, ela trabalhou 
na administração e gestão de vários 
restaurantes italianos.

Em 2016, ela se muda para Los 
Angeles e inicia sua carreira de even-
tos privados, área na qual em parceria 
com Bill Chait, passou a realizar even-
tos voltados para a moda, tendo como 
clientes algumas das maiores persona-
lidades e celebridades em Hollywood.

Clija também se tornou sócia de 
alguns dos maiores restaurantes de 
Los Angeles e São Francisco, tais como: 
Tesse Restaurant, o Tesse Cafe, o Bou-
tellier Wines, Tartine Bakery, partindo 
agora para a inauguração do seu mais 
novo empreendimento, o Caboco.

A chef Clija Chait é um exemplo do protagonismo potiguar em terras estrangeiras

Potiguar inaugura restaurante com 
sabores brasileiros em Los Angeles

O ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal, 
pautou para o próximo dia 11 o 

julgamento de duas ações que tratam 
da obrigatoriedade de vacinação con-
tra a covid-19. O tema será analisado 
no Plenário virtual do Supremo com 
previsão de término no dia 18.

O ministro só disponibilizará seus 
votos sobre o assunto após o início do 
julgamento de duas ações que discu-
tem se o governo Bolsonaro deve ad-
quirir a vacina Coronavac, produzida 
pela chinesa Sinovac em parceria com 
o Instituto Butantã. A análise do caso 
está prevista para esta sexta-feira 4.

Lewandowski diz não querer que 
‘haja confusão’ entre os objetos de cada 
julgamento. As ações que discutem a 
obrigatoriedade da vacinação contra 
a covid foram ajuizadas pelo PDT e 
pelo PTB, com pedidos diferentes. O 
primeiro quer que o Supremo que re-
conheça a competência de Estados e 
municípios para determinar a vacina-
ção compulsória, enquanto o segundo 
pede que tal possibilidade seja declara-
da inconstitucional.

Em pareceres enviados ao Supre-

mo, o governo Bolsonaro alegou que 
prefeitos e governadores não podem 
decidir sobre vacinação compulsória 
de covid-19 e que se tal cenário ocor-
rer, a decisão da Corte levaria a um 
‘verdadeiro surrealismo federativo’. 
Para o governo, a medida poderia gerar 
até ‘atos de violência e ódio inéditos e 
absolutamente indesejados no histó-
rico equilíbrio federativo brasileiro’. A 

Advocacia-Geral da União, por sua vez, 
afirmou que o debate sobre a obriga-
toriedade de vacinação é prematuro 
e que qualquer decisão judicial sobre 
o assunto seria ‘desprovida de respal-
do técnico-científico’. “A atribuição 
a priori de compulsoriedade geral à 
vacinação contra o covid-19 refletiria 
uma decisão desprovida de respaldo 
técnico-científico”, defende a AGU.

Tema será analisado no Plenário virtual do Supremo Federal com a previsão de término no dia 18

Julgamento no STF sobre vacinação 
obrigatória vai acontecer no dia 11

DEFINIÇÃO

CRISTIANO MARIZ

? DIVULGAÇÃO
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Qualquer cidadão brasileiro-
pode solicitar a confecção da 
identidade (1ª, 2ª ou 3ª via) 

nos postos de atendimento do Itep 
das Centrais do Cidadão. São vinte 
em todo o Rio Grande do Norte.

Mas para isso é preciso está de 
posse da certidão de nascimento ou 
casamento original, duas fotos 3×4, e 
CPF (se for o caso); para a emissão de 
2ª e 3ª via, também é preciso conhe-
cer o número do RG 1ª via e pagar ta-
xa de R$ 25 e R$ 35, respectivamente.

Se a primeira identidade tiver si-
do confeccionada em outro estado, 
não é possível solicitar a segunda via 
no Rio Grande do Norte. Neste caso, 
será confeccionada uma 1º Via com 
numeração própria do RN.

A emissão de identidades para 
estrangeiros é feita apenas na sede do 
Itep, localizada no bairro da Ribeira.  
Os documentos exigidos são os mes-
mos, porém há a obrigatoriedade da 
Certidão de Nascimento do reque-
rente ter sido transcrita em cartório.

DOCUMENTAÇÃO |  Confecção da 
carteira de identidade pode ser 
feita em uma das vinte unidades 
da Central do Cidadão espalhadas 
pelo Rio Grande do Norte

Se a primeira identidade tiver sido confeccionada em outro estado, não é possível solicitar a segunda via no Rio Grande do Norte, aponta o Itep

Saiba o que 
fazer para emitir 
a carteira de 
identidade

CENTRAIS DO CIDADÃO COM POSTOS DE ATENDIMENTO DO ITEP:

CENTRAL DO CIDADÃO DE PARNAMIRIM
Avenida Tenente Medeiros, S/N, Centro
Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

CENTRAL DO CIDADÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Avenida Francisco Duarte de Carvalho S/N, Jardins
Atendimento: Segunda a sexta, das 8h às 14h.

CENTRAL DO CIDADÃO DA ZONA NORTE
Avenida Dr. João Medeiros, 2300, Potengi. CEP 59.108.550
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 12h às 18h.

CENTRAL DO VIA DIRETA
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 12h às 18h.

CENTRAL DE MOSSORÓ
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 8H às 13h.

CENTRAL DE PARELHAS
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 7H às 13h.

CENTRAL DE CURRAIS NOVOS
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 7H às 13h.

CENTRAL DE CAICÓ
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 8H às 14h.

CENTRAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 7H às 13h.

CENTRAL DE SANTA CRUZ
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 7H às 13h.

CENTRAL DE CANGUARETAMA
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 7H às 13h.

CENTRAL DE JOÃO CÂMARA
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 7H às 13h.

CENTRAL DE NOVA CRUZ
Atendimento: Segunda a sexta-feira, 7H às 13h.

Central do Cidadão Zona Norte
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DETRAN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Aresolução do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) que 
restabelece os prazos para a 

regularização das carteiras nacionais 
de Habilitação (CNHs) vencidas. Os 
documentos de habilitação vencidos 
em 2020 ganharam mais um ano de 
validade. 

Com isso, a renovação das CNHs 
vencidas em 2020 ocorrerá de forma 
gradual, de acordo com um cronogra-
ma estabelecido no documento.

A medida inclui também a Au-
torização para Conduzir Ciclomoto-
res (ACC) e a Permissão Para Dirigir 
(PPD), documento provisório utilizado 
no primeiro ano de habilitação do con-
dutor. Pelo texto, a renovação ocorrerá 
com base no mês de vencimento do 
documento. Ainda de acordo com a re-
solução do Conselho Nacional de Trân-
sito, para fins de fiscalização, qualquer 
documento de habilitação vencido em 
2020 deve ser aceito até o último dia do 
mês correspondente em 2021.

A medida, publicada no último dia 
24, revogou uma portaria publicada 
em março pelo órgão, que suspendeu 
os prazos para a renovação das cartei-
ras nacionais de Habilitação em todo o 
Brasil, aplicação de multas, transferên-
cia de veículo, registro e licenciamento 
de veículo novo, entre outros, em razão 
da pandemia do novo coronavírus.

Habilitações vencidas em 2020 
terão um ano a mais de validade
MUDANÇA | Renovação das CNHs vencidas em 2020 ocorrerá de forma gradual, de acordo com cronograma 
estabelecido no documento. Medida inclui também altera prazos para transferências e de recursos de multas

Para veículos novos, adquiridos até 30 de novembro de 2020, valerá data 31 de janeiro de 2021

Para as notificações já enviadas, medida adia para 31 de janeiro de 2021 prazos para a apresentação de defesa prévia e indicação do condutor

Transferências de 
veículos

A resolução também determi-
na que, a partir de 1º de dezem-
bro de 2020, sejam retomados os 
prazos para serviços como trans-
ferência veicular, comunicação 
de venda, mudança de endereço, 
conforme previsto no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Em relação à transferência de 
veículos adquiridos de 19 de feve-
reiro de 2020 a 30 de novembro de 

2020, o Contran diz que os depar-
tamentos estaduais de Trânsito 
(Detrans) dos estados e do Distrito 
Federal poderão estabelecer cro-
nograma específico para a efetiva-
ção da transferência de proprieda-
de e que ele deverá ser informado 
ao Contran até 31 de dezembro de 
2020.

Caso os Detrans não estabe-
leçam um cronograma específico, 
a transferência de propriedade de 
veículo adquirido no período indi-
cado deverá ser efetivada até 31 de 
dezembro de 2020.

Para os veículos novos, adqui-
ridos no período de 19 de fevereiro 
de 2020 a 30 de novembro de 2020, 
também valerá a data 31 de janeiro 
de 2021 para a efetivação do regis-
tro e licenciamento.

INFRAÇÕES
A resolução também retoma a 

partir desta terça-feira, os prazos 
previstos para as infrações come-
tidas, a exemplo dos prazos para 
defesa da autuação e recursos de 
multa; defesa processual e de sus-
pensão do direito de dirigir e de 
cassação do documento de habili-
tação, bem como identificação do 
condutor infrator e expedição de 
notificações de autuações.

No caso das notificações já en-

viadas, a resolução posterga para 
31 de janeiro de 2021, os prazos pa-
ra a apresentação de defesa prévia 
e indicação do condutor, posterio-
res a 20 de março de 2020. O mes-
mo prazo vale para as notificações 
de penalidade.

Já para o envio de notificações 
registradas no período de 26 de fe-
vereiro até o dia 30 de novembro, 
será observado um cronograma de 
10 meses. Este prazo será contado 
a partir da data de cometimento da 
infração. Desta forma, por exem-
plo, os motoristas que cometeram 
infrações em fevereiro e março de 
2020 deverão ter as notificações de 
autuações enviadas em janeiro de 
2021.

“A autoridade de trânsito de-
verá providenciar, sempre que 
possível, leiaute diferenciado para 
a expedição das NAs [notificações 
de autuação] decorrentes de infra-
ção cometida de 26 de fevereiro de 
2020 a 30 de novembro de 2020, 
ressaltando, com clareza, que estas 
notificações contam com prazos 
diferenciados”, diz a resolução.

Já os prazos das licenças para 
funcionar como Instituição Técni-
ca Licenciada (ITL), vencidos de 20 
de março de 2020 a 30 de novembro 
de 2020, ficam prorrogados para 31 
de janeiro de 2021.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

BAJAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ: 09.538.014/0001-38, torna público que está 
requerendo ao Instituto de DesenvolvimentoSustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LS para o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, localizado na Travessa das Araras, s/n – Pipa – Tibau do Sul/RN. 

 
BJARTE HAAVE  

Proprietário 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, (CNPJ: 30.175.415/0001-67), torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Simplificada - LS para a construção de um condomínio multifamiliar, localizada no Largo de São Sebastião, 
280, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000 
 

CC Brasil Empreendimentos LTDA 
Proprietário 

Pedido de Licença de Operação 
 
Deposito de Gás 2 Irmão LTDA, CNPJ 15.866.751/0001-62, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA. A Licença de Operação (LO) 
para o um transporte de carga Perigosa, localizado na Rua Augusta Pinheiro, nº 273, bairro Nucleo Manoel 
Vieira, São Miguel/RN, CEP 59920-000.  

 
Arthur Lima Moreno 
Representante Legal 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

E. S. C. NOGUEIRA ME, CNPJ: 06.258.884/0001-65, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, para Indústria de produtos cerâmicos, em uma área de 2240m2, localizado na Rua Severino 
Siqueira, 01, Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/RN. 

 
EUGENIO SALES CORREIA NOGUEIRA 

PROPRIETARIO 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

GLENDA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 03.524.050/0001-66, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação – LO, com validade: 25/11/2026,  para Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, 
com capacidade de armazenamento de 120m3, Localizado na Rua Manoel Gonçalves, BR 110, 13, Zona 
Urbana, Upanema/RN; 

LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

L L DA C FERNADES EIRELI, 07.206.413/0001-76, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação para a 
Extração de Calcário, em uma área de 5,60 ha e volume de extração de 1.500 m3/mês localizada no Rod. 304, 
km 59, Sítio Picada, Bairro Zona Rural, Mossoró/RN. 
 

LUELSON LUIZ DA COSTA FERNANDES 
PROPRIETÁRIO 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

MIPIBU COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS  LTDA, CNPJ: 38.086.050/0001-06: 
Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA: 
Licença Prévia - LP para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 
60m3, com Validade: 01/12/2022, Localizado na Rod. RN365, S/N, Loteamento Novo Paraiso, Quadra G, Lote 151, 
Zona de Expansão, São José de Mipibu/RN; 
E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA: 
Licença de Instalação - LI para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento 
de 90m3, Localizado na Rod. RN365, S/N, Loteamento Novo Paraiso, Quadra G, Lote 151, Zona de Expansão, São 
José de Mipibu/RN; 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
PROPRIETARIO 

 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO CAICÓ LTDA inscrito sobre CNPJ 04.209.396/0001-32 torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença 
de Operação para um transporte de carga perigosa com capacidade total  de 18m3de armazenamento 
localizado na Rua Manoel  Gonçalves ,375 – Barra Nova – Caicó -RN 
 

JARLENE FERNANDES GONÇALVES DE MELO 
Sócio Proprietário 
 

 

Pedido de Licença Prévia (LP) 
 

POSTO DA ESTACAO LTDA, CNPJ: 39.870.706/0001-40, localizado à Rua Maria Henrique Godeiro S/N, 
Bairro Estação, Patu/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Prévia para a atividade de posto de combustível. 
 

Nadja Batista Dantas 
Proprietária 

 

CONCESSÃO  DE  LICENÇA  DE  INSTALAÇÃO 
 
POSTO DE COMBUSTÍVEL LORENNA LTDA, CNPJ: 13.617.302/0001-55,  estabelecida a rua Francisco 
Jorge dos Santos, 390 Bairro Centro,  município de Carnaubais/RN, torna  público que  o  IDEMA - Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, lhes concedeu a LI-LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, da  atividade de comercio varejista de combustível para veículo automotores – Posto de 
Combustíveis, em 12/09/2019, com validade de 4 anos. 
 

NICODEMOS CAVALCANTE DANTAS 
CPF: 475.025.504-10 

Sócio Diretor 
 

 

 

PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

COMERCIO & DERIVADOS DE PETRÓLEO PLANALTO LTDA -  CNPJ nº.32.543.640/0001-34  torna público 
conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requer à SEMURB em 30/11/2020, a Renovação da Licença 
Ambiental de Operação para um Posto de Combustível com capacidade total de 60m3, localizada na Rua 
marcos Augusto Teixeira de Carvalho Filho – 720 - Planalto – Natal - RN, ficando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento. 
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Indicado ao Oscar e astro da Netflix por seu papel em 
The Umbrella Academy, Ellen Page revelou nesta terça-feira 
1, ser um homem transgênero. O ator divulgou a informa-
ção uma postagem em suas redes sociais e contou aos fãs 
como quer ser chamado a partir de hoje: “Meu nome é 
Elliot”. “Olá, amigos. Quero compartilhar com vocês que eu 
sou trans, meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot. 
Me sinto sortudo em poder dizer isso. Em estar aqui. Por 
ter chegado neste momento da minha vida”, escreveu.

O cantor Péricles anunciou na segunda-feira, 30, que ele e a esposa, Li-
diane Faria, estão com covid-19. Os dois estão isolados em casa e, segundo 
o artista, sem problemas de saúde. A filha do casal, Maria Helena, de dez 
meses, não está passando o período de isolamento com eles. “Eu estou pas-
sando rapidinho para dizer para vocês, pelo respeito que nós temos, que eu 
testei positivo para covid-19. Mesmo depois de se cuidar bastante, a gente 
acabou sendo pego por ela”, disse Péricles em um vídeo publicado no Ins-
tagram.

Beth Goulart usou seu 
perfil no Instagram nesta 
terça-feira, 1º, para atua-
lizar o estado de saúde de 
sua mãe, Nicette Bruno, 
que está internada em um 
hospital com covid-19. 
“Ontem ela teve uma li-
geira piora. Foi necessário 
sedar e entubar. Mas eu te-
nho muita fé. Essa doença é 
assim mesmo, é uma luta. E 
nós vamos vencer essa luta. 
Ela está sedada, não está 
sentindo nada e vai vencer 
essa luta”, explicou.

‘ESTOU BEM’, DIZ PÉRICLES APÓS 
TESTAR POSITIVO PARA NOVO CORONAVÍRUS

ELLEN PAGE REVELA 
SER TRANSGÊNERO: 
‘MEU NOME É ELLIOT’

Em um papo sobre envelhecimento com Taís 
Araujo em uma live, Gisele Bündchen entregou 
que hoje, aos 40 anos, os filhos estão reparando as 
mudanças de seu corpo. “Minha filha só diz que eu 
estou diferente. Já meu filho fala das minhas rugas”, 
disse Gisele Bündchen, aos risos.

AOS 40 ANOS, GISELE 
BÜNDCHEN DIZ QUE FILHO 
APONTA SUAS RUGAS

INTERNADA COM 
COVID-19, NICETTE 
BRUNO TEM 
PIORA E É ENTUBADA
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Uma parceria entre a Guria 
Produtora e o Festival Camo-
mila, sob o lema “Paz e Cultura 

na Prática”, levará diversas atividades 
culturais gratuitas para o ambiente vir-
tual. Entre os dias 10 e 13 de dezembro, 
na plataforma Zoom e no YouTube, a 
intitulada “Ação Camomila” abordará 
temas que vão desde produção 
musical à psicanálise. Será um evento 
com pluralidade de histórias, cores e 
olhares que já fazem parte da história 
do Festival Camomila.

A atividade “Produza” oferecerá 
oficinas sobre produção musical em 
casa, produção de conteúdo para 
redes sociais, além da produção de 
beats.  As inscrições poderão ser 
realizadas a partir desta quinta-feira 
3, através do perfil @festivalcamo-
mila no Instagram ou pelo site. A 
programação conta ainda com as 
oficinas criativas “Arte com material 
reciclado” e “Como pintar uma 
mandala em camiseta”.

A ação contará com os “Drops”, 
que serão vídeos curtos com ativi-
dades de relaxamento como yoga, 
pilates, auto massagem e respiração. 
A série “Momento Desacelere”, 

com Ju Furtado, vai oferecer uma 
oportunidade de reflexão sobre o 
autoconhecimento e o cotidiano. “O 
‘Momento Desacelere’ é um convite 
ao aquietamento, à meditação e à 
reflexão do momento em que nos 
encontramos atualmente. Uma pau-

sa para avaliarmos o quanto nossa 
energia está sendo utilizada para o 
nosso crescimento e em benefício de 
todos os seres”, explicou Ju. 

Leandro Neanderthal coman-
dará outra série da programação, 
com o projeto “O Pequeno Moinho 

Potiguar”. Já as apresentações 
“Pólen” contarão com os projetos 
artísticos que fazem parte da Pólen 
Aceleradora, que convidou cinco 
artistas potiguares para a produção 
de EPs com três faixas inéditas (ou 
regravação inédita), mais um vídeo 

performance. Os singles de cada 
projeto serão lançados em todas as 
plataformas digitais no próximo dia 
4 e os EPs, no dia 11.

A “Ação Camomila” contará 
ainda com três atividades especiais: 
uma homenagem ao escritor Júnior 
Dalberto (com Alice Carvalho e José 
Neto Barbosa), e um lançamento do 
disco do Fettuttines (com Anderson 
Foca e Luiz Gadelha, em parceria 
com o DoSol). Nos dias 12 e 13 de 
dezembro, será exibida uma apre-
sentação da banda Camomila Chá 
– gravada na Pedra da Boca. “Ação 
Camomila” conta com o patrocínio 
da Prefeitura de Natal e da Unimed 
Natal, através da lei de incentivo 
Djalma Maranhão.

PAZ E CULTURA 
NA PRÁTICA

ONLINE | “Ação Camomila” 
vai levar diversas atividades 
culturais para o ambiente 
virtual entre os dias 10 e 13 de 
dezembro

Presidente Jair Bolsonaro veio ao Rio 
Grande do Norte na semana e não 

Programação completa 
no portal Agora RN

O projeto “E agora, Produ-
ção?” surgiu da ideia da 
produtora Carol Queiroz, da 

Caruru Produções, de comparti-
lhar conhecimento e experiências 
sobre produção cultural. A primei-
ra fase do projeto aconteceu em 
formato de podcast com a temática 
da produção de conteúdo online, 
dado o contexto de pandemia da 
Covid-19 e da alta necessidade de 
artistas independentes, das empre-
sas e do público em geral estarem 
mais presentes no ambiente digital.

Na primeira temporada de pod-
casts foram ao ar quatro episódios 
nos quais a produtora cultural 
conversou com a cantora e compo-
sitora Dani Cruz (@danicruzcanta), 
com quem trabalha há cinco anos. 
A dupla abordou os temas produ-
ção de conteúdo e planejamentos, 

saúde mental e slow content, 
criatividade e referências, além 
de produção online e off-line. Os 
episódios estão disponíveis no link: 
http://www.anchor.fm/carurupro-
ducoes.

O “E agora, Produção? Na Prá-
tica” será uma oficina dividida em 
quatro vídeos voltados à produção 
de conteúdo utilizando apenas 
celulares ou objetos caseiros. Ao 
longo dos vídeos, Carol aborda um 
tema principal, além de mostrar 
como colocá-lo em prática. Os 
temas trazidos para esta tem-
porada são: criatividade, noções 
básicas de fotografia e captação 
de vídeos com celular, dicas sobre 
iluminação e ferramentas para uso 
no Instagram. 

Os vídeos serão distribuídos 
semanalmente, no YouTube e no 

IGTV (@caruru.prod), sempre 
às terças-feiras (8, 15, 22 e 29 de 
dezembro), ao meio dia. O “E agora, 
Produção? Na Prática” é uma 
realização da Caruru Produções, 
com patrocínio da Prefeitura de 
Natal e do Governo Federal através 
da Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc.

E AGORA, PRODUÇÃO?
PROJETO

sdf sadf sdf sdf sadf sadf sadf sadf 
sadf sadf sadf sadf sadfasdf
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COMEMORANDO... 
O ministro das Comunicações 

Fábio Faria comemorou ontem que 
após 700 dias de governo Bolsonaro 
não houve até agora “nenhuma 
denúncia de corrupção”. “Nem dá 
para falar de tudo que o governo 
está fazendo em um único post, 
mas só esse legado de um governo 
honesto e comprometido a história 
irá reconhecer”, escreveu ele em seu 
Instagram. 

ANTECIPADO... 
Mas a publicação do ministro 

potiguar não é tão honesta assim. 
Já que a gestão bolsonarista 
acumula ao menos sete casos 
envolvendo a suspeita de crimes de 
colarinho branco ou improbidade 
administrativa. E o pior: 
relacionados ao próprio presidente 
e a seus auxiliares no Executivo e no 
Congresso, segundo levantamento 
feito pelo UOL. 

MUITOS CRIMES 
Esses sete casos citados são 

apenas aqueles que já resultaram 
em inquérito policial, acusação 
formal do Ministério Público ou 
condenação. E como também não 
caberia citar todos com detalhes 
apenas neste espaço, vamos a 
alguns exemplos... 

INVESTIGADOS 
Quem não se lembra do caso do 

laranjal envolvendo Marcelo Álvaro, 
ministro do Turismo? O MP o acusa 
de desvios de verbas eleitorais. 
O ex-ministro da Casa Civil e 
hoje ministro da Cidadania Onix 
Lorenzoni é investigado pelo crime 
de caixa2. E ele já confessou. 

CONDENADO 
Ricardo Sales, do Meio 

Ambiente, tem condenação 
em primeira instância por 
improbidade administrativa. O 
julgamento continua em segunda 
instância. E o próprio presidente 
Bolsonaro responde inquérito da 
PF e é investigado pelos crimes 
de corrupção passiva, falsidade 
ideológica, obstrução de justiça e 
por aí vai... 

AO REDOR 
Como se não bastassem casos 

dentro do Executivo, o líder do 
governo Bolsonaro na Câmara 
dos Deputados, Ricardo Barros, 
responde por crime de corrupção e 
lavagem de dinheiro. E os filhos do 
presidente, hein?! São investigados 
Flávio Bolsonaro e Carlos 
Bolsonaro. Vale lembrar ainda do 
sumido Fabrício Queiroz...  

CALMA NESSA HORA 
Fábio tem razão quando diz que 

- até o momento - não há suspeitas 
de corrupção no governo federal 
de Bolsonaro. Mas o presidente e 
gente forte de seu governo ainda 
estão sendo investigados. 

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
O Ministério da Saúde já 

indicou que a vacina da Pfizer 
está fora do perfil desejado para 
o país. O grande problema é que 
a temperatura de conservação de 
-70ºC inviabilizaria produto da 
farmacêutica. 

“Inacreditável, surreal, sujo”. 
Foram apenas algumas das 

Segundo a reportagem, a empresa 
orienta o Ministério da Economia, 
comandado por Paulo Guedes, sobre 
como o órgão deveria lidar com um 
grupo de 81 “formadores de opinião”, 
considerados influenciadores em 
redes sociais. Eles são divididos entre 
“detratores”, “neutros informativos” e 
os “favoráveis”.

reações de jornalistas, pesquisadores 
e professores após aparecem no 
relatório que mapeia influenciadores, 
elaborado por uma empresa 
contratada pelo governo federal 
e revelado por Rubens Valente, 
colunista do UOL, nesta terça (1º). 
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LEMA 
O auxiliar da comunicação parece 

que copia os passos do chefe, que, 
como disse reportagem do El País 
Brasil, no início deste ano, “inaugura no 
Planalto a arte de ignorar solenemente 
investigações ou denúncias de má 
conduta contra seus assessores”. 

SERÁ QUE ELE VOLTA? 
Com a boa atuação do DEM nas 

eleições municipais desse ano surge 
uma dúvida com gosto de expectativa. 
Será que o ex-senador José Agripino 
e o seu filho ex-deputado federal 
Felipe Maia se arriscariam numa nova 
tentativa de eleição em 2022 no RN caso 
o cenário nacional de fortalecimento 
do ‘centrão’ se consolide? Vale lembrar 
que Agripino foi até 2018 – e por muito 
tempo - uma das maiores lideranças 
políticas do País. 

MÉRITO 
Quinze personalidades que se 

destacaram em diferentes setores 
da economia potiguar, contribuindo 
para o desenvolvimento do Estado, 
serão homenageados no próximo dia 
4 de dezembro, no auditório da Fiern, 
com a Medalha do Mérito Potiguar de 
Desenvolvimento Econômico de 2020.  

NOMES DE PESO 
Entre eles, estão a ex-reitora da 

UFRN, Ângela Paiva, o secretário de 
Tributação do RN, Carlos Eduardo 
Xavier, Manoel Etelvino, do Nordestão, 
e a jovem empresária Clara Bezerra 
Medeiros, do Restaurante Camarões. 

CENÁRIO 
Infelizmente, a ONU prevê que 

a crise humanitária se aprofundará 
no próximo ano e deverá atingir 235 
milhões de pessoas. Já há uma operação 
de resgate da organização, de US$ 35 
bilhões, para socorrer populações em 
situações de vulnerabilidade em países 
como Síria, Venezuela, Paquistão, Haiti...  

NA LISTA 
“Conflitos, mudanças climáticas 

e a covid-19 geraram o maior desafio 
humanitário desde a Segunda Guerra 
Mundial”, alertou o secretário-geral 
da ONU, Antônio Guterres. No 
total, 56 países precisarão de ajuda 
internacional, inclusive o Brasil. 

MEGA 
Com 26 horas de conteúdo, 43 

palestras e 30 mil acessos diários o 
Fórum Negócios superou, mais uma 
vez, as expectativas, consolidando-
se como o maior evento de 
empreendedorismo do Brasil.  

FÓRUM 
Com DNA potiguar, o ‘Rock 

in Rio’ do Empreendedorismo, 
como é conhecido, teve toda a sua 
programação digitalizada pela 
primeira vez para evitar aglomerações 
em tempos de pandemia do novo 
coronavírus. O evento cibernético 
de negócios ocorreu dias 27 e 28 de 
novembro. 

Ex-senador José Agripino mantendo a forma 
com a prática de atividade física. Estará se 

preparando para a campanha eleitoral de 2022?

Feliz da vida com a reeleição, o vereador 
natalense Kleber Fernandes é só sorrisos 
durante as sessões da Câmara Municipal



Desmanche do Fox Sports é gol contra o jornalismo esportivo
Na última segunda-feira, em 

um novo e doloroso capítulo, foi 
anunciada a demissão de todo o 
comando do canal Fox Sports.

A decisão do CADE, ao aprovar 
a fusão com a ESPN, conclui-
se, não foi respeitada e nem é 
fiscalizada.

Diante de uma situação 
colocada como insustentável para 
venda, a promessa da Disney em 
manter o canal e os empregos ficou 

só no papel.
Na prática, o que acontece, é 

tudo diferente. A programação já 
foi sensivelmente enfraquecida e 
os postos de trabalho seguem em 
contínuo fechamento.

Curioso observar que as 
decisões, todas, chegam de fora, 
da Argentina, onde a cabeça do 
grupo também vem encontrando 
enormes dificuldades.

Fox Sports e ESPN sempre se 

saíram muito bem aqui, enquanto 
tiveram as suas decisões tomadas 
por mãos brasileiras.

No sentido inverso ao 
enfraquecimento desses canais, 
milhões são investidos no Disney 
Plus.

Diante de tudo, são enormes 
os prejuízos profissionais e 
mercadológicos para toda a 
cadeia produtiva do jornalismo 
esportivo.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Quartou, Áries, e hoje vai rolar um ferno no céu capaz 
de modificar a energia atual, criando um clima instável, 
de apreensão e ansiedade. Tudo isso porque a Lua - 
que começou um rolê em seu signo ontem - faz uma 
aglomeração gostosinha com Marte.

Hoje, Lua e Marte promovem uma pequena  glomeração 
em Áries. Essa configuração planetária irá lhe fornecer 
muita energia que, se bem direcionada, será útil 
para fazer progressos, especialmente no ambiente 
profissional.

Touro, você conhece a fama de pistola de Áries, né, meu 
cristalzinho? Tô falando isso porque tenho uma bomba 
pra te conhar: hoje dois astros estão de rolê no signo 
mais sem paciência do Zodíaco: a Lua e Marte, nosso 
reizinho pistola!

Quartou com direito à reviravolta astral, meus consagrados! 
Hoje a configuração astrológica muda completamente o 
clima e a Lua, que segue o baile em Áries, signo de Fogo, 
promete gerar uma energia mais agitada, estimulando 
também o Sol, que está de rolê em Sagitário.

Hoje a Lua segue o baile no signo de Áries, onde está 
desde o meio do dia de ontem, e enche seu signo de 
energia. Com isso, você terá muita vontade de se dedicar 
a algum novo projeto e realizar um sonho que já estava 
em gestação. Errado não tá, né?

Hoje a Lua segue o baile no signo de Áries, onde tem um 
date marcado com Marte, nosso reizinho pistola. Essa 
configuração pode ser perigosa se não for devidamente 
controlada, pois bota fogo no parquinho e estimula 
ações arriscadas que podem causar conflitos e brigas.

Câncer, meu cristalzinho, hoje os aspectos astrológicos 
sugerem a necessidade de você se debruçar 
principalmente sobre assuntos da área amorosa e 
sentimental. Se você usar positivamente a energia 
disponível poderá curar uma ferida.

Caprica, ontem a mood do dia foi meio esquisitona, 
mas não se preocupe, hoje o clima será completamente 
diferente. O astral promete ficar mais agitado e os 
projetos idealizados no dia de ontem começarão a ser 
delineados com mais clareza. 

Leão, a fada sensata Lua está de rolê por Áries, onde tem 
um date marcado com Marte nos próximos dias. Além 
disso, existem algumas tensões planetárias que irão 
perdurar nos próximos dias, portanto, é bom você já 
começar a se preparar para enfrentar qualquer desafio.

Quartou com aglomeração em Áries, meus consagrados! 
Hoje dois astros se encontram no primeiro signo do 
Zodíaco - e Lua e Marte. Esse aspecto planetário costuma 
gerar muuuuuita energia que, se bem direcionada, será 
útil para ajudar a fazer progressos.

Hoje você vai se sentir bem diferente de ontem, pois a 
mudança da Lua para o signo de Áries injeta ânimo no 
astral e turbina sua vontade de levar adiante os seus 
projetos pessoais. Com tanta determinação, talvez você 
consiga colocar um ponto final em um assunto.

Peixes, a Lua acordou com a corda toda nesta quarta e 
segue serelepe causando pelo Zodíaco. Primeiro, nossa 
fada sensata avança em Áries, onde entrou no meio do 
dia de ontem. Depois, rola um date com Marte, nosso 
reizinho pistola. 

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
n Está complicado: André Hernan, 
do SporTV, também testou positivo 

para Covid-19...
n  ... Mas está bem, assintomático.
n Nas mudanças efetuadas ontem 

pela Globo, no seu jornalismo, 
foram definidas as saídas de Teresa 

Cavalheiro, Cristina Piasentini, Silvia 
Sayão, Meg Cunha, Marco Antonio 

Rodrigues, o Bodão, e Luiz Fernando 
Silva Pinto...

n ... Ana Escalada, foi convidada 
para assumir a direção de jornalismo 

da TV Globo SP, no lugar de 
Piasentini...

n ... Monica Barbosa será a 
substituta de Silvia Sayão no “Globo 

Repórter”...
n .. Ana Pini irá assumir a direção 

executiva do “Bom Dia”...
n ... Para o relacionamento com as 

afiliadas, Rogério Nery foi convidado 
substituir Marco Antonio Rodrigues.
n Nomes continuam pipocando nos 
bastidores da Globo como prováveis 

para o elenco de “Pantanal”...
n ... Fábio Assunção também entrou 

nesse falatório todo. Mas...não...

DEBANDADA
De uma forma ou de outra, 

tanto Fox como ESPN podem 
perder valores importantes da 
sua programação nos próximos 
tempos.

Muitos não irão concordar com 
a cláusula de exclusividade imposta 
pela Disney nas renovações de 
contrato e devem sair.

POR OUTRO LADO
No jogo Flamengo e Racing, 

disputado na noite desta terça-feira, 
o que levou a direção do Fox Sports 
a mandar narrador e comentarista 
para o Maracanã?

Qual a necessidade, num 
momento como esses, de expor não 
só os dois, mas toda uma equipe a 
riscos desnecessários?

VALE LEMBRAR
Desde que o futebol voltou a ser 

jogado, todas as TVs têm limitado 
apenas aos repórteres a ida aos 
estádios.

Narrador e comentarista no 
estúdio. A Fox quis inventar e correr 
riscos.

GABRIEL BERTONCEL

DIREITOS
A Global Sports Rights 

Management (GSRM) anunciou 
nesta quarta-feira um acordo 
de distribuição do campeonato 
brasileiro, séries A e B, com a 
empresa Flow Sports por três 
temporadas, de 2020 a 2022.

Os jogos, agora, serão 
acompanhados por 28 territórios 
do Caribe tanto por canais de tevê 
a cabo como pela plataforma de 
streaming da Flow Sports, principal 
marca esportiva da região. Agora já 
são mais de 110 países recebendo 
o sinal.

PROJETOS
Thais Belchior, integrante do 

Parafernalha, um dos maiores 
canais de humor do País, no 
YouTube, também estará em 
“Gênesis”, nova produção bíblica 
da Record, como Iafa, na fase de 
Abraão.

Durante a pandemia, Thais 
produziu ainda uma série, 
“#Viral”, para a internet, em que 
atua com sua mãe, Maria Lúcia 
Belchior.

EDUCAÇÃO MIDIÁTICA
“Me Explica Vai!” estreia na TV 

Cultura, segunda que vem, a partir 
das 20h30.

Serão 24 programetes, de 5 
minutos cada, com o objetivo de 
difundir a educação midiática e que 
terão Rosana Hermann, Marcelo 
Tas, Leão Serva e Rodrigo Ratier, 
entre outros, como entrevistados.

GRAVADO
Na última segunda-feira, Fausto 
Silva gravou o “Domingão” de 
entrega do “Troféu Mário Lago” 
para Ivete Sangalo.
Vai ao ar no dia 27. Foi uma das 
cerimônias mais emocionantes da 
história do programa.
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BAHREIN | Vencedor do campeonato desta temporada não participará do Grande Prêmio de Sakhir, marcado 
para o próximo fim de semana, e é dúvida para a última etapa, em Abu Dabi, no fim de semana seguinte

O piloto da Mercedes Lewis Ha-
milton testou positivo para o 
novo coronavírus. A informa-

ção foi divulgada nesta terça-feira 1º 
pela própria escuderia. Com isso, o 
vencedor do campeonato desta tem-
porada não participará do Grande Prê-
mio de Sakhir, marcado para o próximo 
fim de semana, e é dúvida para a última 
etapa, em Abu Dabi, no fim de semana 
seguinte. O inglês só vai participar caso 
apresente até lá um teste negativo.

A nota publicada no Twitter da 
escuderia alemã diz que o campeão de 
Fórmula 1 foi testado três vezes duran-
te a última semana — o último exame 
foi feito na tarde de domingo no Circui-
to Internacional do Bahrein, vencido 
por Hamilton. O mesmo autódromo 
receberá a próxima etapa no próximo 
fim de semana, porém com uma confi-
guração diferente da pista.

No entanto, na segunda-feira ele 
apresentou sintomas moderados da 
doença. Ao mesmo tempo, foi infor-
mado de que teve contato com uma 
pessoa infectada na semana passada, 
antes da última corrida. O piloto fez o 
teste novamente e recebeu o diagnósti-
co que confirma a doença. A Mercedes 
informou ainda que Hamilton está iso-

lado e, apesar dos sintomas leves, está 
bem.

A escuderia ainda não oficializou 
quem será o piloto substituto de Ha-
milton. Os mais prováveis substitutos 
serão os pilotos de testes da equipe 
alemã. Ocupam o posto atualmente o 
belga Stoffel Vandoorne e o mexicano 
Esteban Gutiérrez. Ambos já tiveram 
experiências no passado com a Fórmu-
la 1 com outras equipes.

Nesta temporada Hamilton é o 
segundo caso positivo de covid-19 no 
grid. No início de agosto, o mexicano 
Sérgio Pérez, da RacingPoint, foi diag-
nosticado com a doença às véspera do 
GP da Grã-Bretanha e perdeu também 
a etapa seguinte, também disputada 
em Silverstone, mas com o nome de GP 
dos 70º Aniversário da Fórmula 1. Nas 
duas provas quem correu no lugar foi o 
alemão Nico Hulkenberg.

Disputam a vaga de Hamilton o belga Stoffel Vandoorne e o mexicano Esteban Gutiérrez

Lewis Hamilton, heptacampeão 
mundial de F-1, está com Covid-19

Cerca de uma semana antes de 
morrer, Diego Maradona caiu e 
bateu o lado direito da cabeça. 

Isso foi o que revelou Dahiana Gise-
la Madrid, enfermeira que estava na 
casa do ídolo argentino no dia de sua 
morte. A informação consta no depoi-
mento colhido pela Justiça argentina, 
que investiga se houve negligência ou 
homicídio culposo no caso. Maradona 
faleceu na última quarta-feira após 
sofrer uma parada cardiorrespiratória 
em sua casa.

De acordo com Rodolfo Baqué, ad-
vogado da enfermeira, o médico pes-
soal do jogador, Leopoldo Luque, foi 
alertado sobre a queda, mas não reco-
mendou que novos exames fossem co-
lhidos. “Ela relatou a ele que Maradona 
havia caído e batido a cabeça, mas, 
mesmo assim, ele não recomendou 
que Maradona fosse levado para fazer 
uma ressonância ou uma tomografia”.

No último domingo, Luque foi 
questionado sobre o acidente e, ao 
contrário do que disse o advogado da 
enfermeira, afirmou que não sabia do 
que havia acontecido. “Se houve algo, a 
autópsia vai revelar”, contou o neurolo-
gista, em entrevista coletiva.

O esclarecimento desse detalhe 
é essencial para que as investigações 

descartem ou confirmem se houve ne-
gligência. Cerca de uma semana antes 
de cair, Maradona havia saído de uma 
clínica médica, onde se recuperava de 
uma cirurgia na cabeça. O procedi-
mento foi realizado do lado esquerdo 
e o choque provocado pela queda teria 
acontecido do lado direito.

Os familiares de Maradona afir-
mam que houve negligência por parte 
de Luque, mas não em decorrência do 
médico não ter levado o argentino para 
realizar novos exames após a suposta 

queda. Sua filhas, Dalma e Gianinna, 
dizem que não era o momento de seu 
pai ter saído da clínica médica, já que 
a própria equipe do hospital recomen-
dava que o ex-jogador se recuperasse 
por mais alguns dias no local.  Apesar 
da sugestão, Luque liberou Maradona. 
O médico pessoal do jogador afirmou 
que ele seria levado para uma casa on-
de teria condições de ser monitorado. 
Uma policial que esteve no local, con-
tudo, afirma que a residência sequer 
possuía um desfibrilador. 

Diego Maradona faleceu na última quarta-feira após sofrer uma parada cardiorrespiratória

Maradona caiu e bateu a cabeça 
dias antes de morrer, diz enfermeira

REVELAÇÃO
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O alemão Thomas Bach, presi-
dente do Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) desde 2013, 

foi anunciado nesta terça-feira como 
candidato único ao cargo da entida-
de para o quadriênio 2021-2025. O 
dirigente, que já tinha manifestado 
em julho a intenção de se candidatar, 
deverá ser eleito na Assembleia Geral, 
que será realizada entre 10 e 12 de 
março, em Atenas, na Grécia, e sua 
posse acontecerá oficialmente após 
os Jogos de Tóquio-2020, adiados para 
o próximo ano devido à pandemia de 
covid-19.

De acordo com a carta olímpica, 
os presidentes podem cumprir um 
primeiro mandato de oito anos, pror-
rogável por mais quatro, não podendo 
exceder os 12 anos na liderança do 
COI. 

Bach, de 66 anos, sucedeu na 
presidência o belga Jacques Rogge, 
que liderou o COI entre 2001 e 2013 
e foi o primeiro a cumprir a regra da 
limitação de mandatos, depois de o 
espanhol Juan Antonio Samaranch ter 
estado à frente da entidade durante 21 
anos, entre 1980 e 2001.

Nascido em Wurzburgo, Bach, 
que é o nono presidente da história 

do COI, é formado em direito, foi cam-
peão olímpico de esgrima nos Jogos 
Olímpicos de Montreal-1976, no Ca-
nadá, e integra a entidade desde 1991.

Bach liderou a Confederação 
Alemã de Desportos Olímpicos entre 
2006 e 2013, deixando o cargo quando 
foi eleito presidente do COI, em uma 
eleição na qual se apresentaram mais 
cinco candidatos, entre eles o ucrania-
no Sergey Bubka, campeão no salto 
com vara. O alemão encarou desafios 
à frente da entidade como o escân-
dalo do doping institucionalizado na 
Rússia e o adiamento da Olimpíada 
de Tóquio por causa da pandemia do 
novo coronavírus, algo inédito na his-
tória olímpica. 

Alemão Thomas Bach, presidente do COI

Thomas Bach é candidato 
único para presidência no COI

COI
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