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CULTURA. 13 | Cantora potiguar Aiyra lança clipe da 
música “Pariu a Si Mesma” no último sábado 28.

Faixa, composta em parceria com a poeta Kaju, está 
presente no disco “Quebra-Vento”, lançado em 2019 
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Agripino sugere aliança de centro 
com esquerda moderada para 2022

E mais: ‘Bolsonaro é um 
presidente errático, com opiniões 
exageradas e excessivas’, avalia     
ex-senador e ex-governador

Para Agripino, “eleitor deu 
em 2020 demonstrações de que 
não gosta de extremismos nem 
estrelismos”

E critica governadora Fátima 
Bezerra: “Até agora, ela não pode 
exibir absolutamente nenhuma 
marca e nenhum projeto”

EXCLUSIVO. 4 E 5 | Em entrevista ao Agora RN, ex-senador e ex-governador José Agripino (DEM) fala sobre resultado
das eleições 2020 e avalia que união de centro-esquerda pode ser capaz de derrotar bolsonarismo e petismo em 2022

u u u

RN registra alta de
17% nos casos de 
Covid em novembro
CORONAVÍRUS. 7 | Foram registrados 13.811 novas infecções até esta segunda-feira 30, segundo informações
da Secretaria Estadual de Saúde. Quantidade de novos doentes só perde para julho, no pico da pandemia

Raniere Barbosa diz que já 
esperava ampla renovação 
na Câmara: “Previsível”

RN tem mais de 200 mil 
pessoas que desistiram
de procurar emprego

Justiça determina que 
famílias desocupem 
prédio em 24 horas

ANÁLISE. 3 | Vereador de Natal 
reeleito no dia 15 de novembro 
aponta que a não renovação 
de mandatos de boa parte dos 
parlamentares é uma tendência que 
acontece há anos e se repetiu em 
2020 mesmo em meio a mudanças 
como o fim das coligações

CRISE. 9 | Entre julho a setembro 
último, segundo pesquisa do IBGE, 
207 mil trabalhadores no RN que 
jogaram a toalha e consideraram inútil 
buscar uma colocação no mercado 
de trabalho. Para economista, 
situação deve se agravar com fim do 
auxílio emergencial

RIBEIRA. 10 | Juíza Gisele Leite, da 
4ª Vara Federal, aponta que imóvel 
está em “condições precárias” 
que oferecem risco à integridade 
física dos ocupantes; UFRN e OAB 
procuram local para alojar as famílias. 
Juíza encaminhou o processo para o 
Centro de Conciliação

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN AGÊNCIA BRASIL REPRODUÇÃO



2 POLÍTICA TERÇA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2020 |

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a reflexão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Dir.Administrativo

Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

STF PODE INAUGURAR O 
“ATIVISMO CONSTITUCIONAL”

INSTITUTOS DE PESQUISA 
DERAM VEXAME EM 2020

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

PAUTA HOLOFOTE
É triste a perda de tempo do STF 

discutindo a “obrigatoriedade” de uma 
vacina que não existe. O STF deve ter 
mais a fazer. A obrigatoriedade será 
imposta pelo mercado, da entrevista 
de emprego à viagem de avião. 

OJERIZA REAFIRMADA
A eleição em Maceió confirmou 

que os eleitores da capital alagoana 
não aceitam o domínio do clã 
Calheiros desde 1988, quando o 
senador perdeu para Guilherme 
Palmeira. Desde então, todos os 
candidatos que ele apoiou foram 
derrotados, e a maioria nem chegou 
ao segundo turno.

VITÓRIA DE UM PROFISSIONAL
A vitória de Cícero Lucena 

(MDB) em João Pessoa pode ser 

considerada a síntese da vontade do 
eleitor na disputa de 2020. Venceu 
alguém que cultiva o diálogo, busca o 
entendimento, prioriza a velha e boa 
política.

OS MAIORES DE SEMPRE 
Entre as sete capitais que 

disputava no domingo, o MDB venceu 
em cinco delas e voltou a ser o partido 
com o controle do maior número de 
capitais estaduais. DEM e PSDB têm 
quatro cada.

ASSUNTO QUE IMPORTA
Cármen Lúcia (STF) decidiu 

que Bolsonaro não pode bloquear 
usuários hostis no Twitter porque 
tudo que ele escreve é “oficial”. O 
entendimento é que o presidente é 
obrigado a agasalhar desaforos em 
suas redes.

As eleições de 2020 serão lembradas pelos erros de institutos que 
“amarelaram” e cancelaram as tradicionais pesquisas de boca de urna. 
O Datafolha apontou a vitória de Marília Arraes (PT) no Recife e o Ibope 
“viu” Manuela D’Ávila (PCdoB) na frente (51% a 49%) em Porto Alegre, 
mas deu Sebastião Melo (55% a 45%). Ainda errou na precisão de votos 
de Bruno Covas (PSDB) em São Paulo. O dia da eleição chegou, os 
resultados foram outros e os institutos tentam explicar o inexplicável.

MUITO ALÉM DA MARGEM
Em Fortaleza, o Ibope 

apontou na véspera da eleição 
que Sarto, do PDT, venceria com 
61%. Errou por dez pontos: ele 
venceu com 51%.

LONGE DA PRECISÃO
Em Belém (PA), o atual 

prefeito Edmilson (Psol) venceria 

o segundo turno, segundo o 
Ibope da véspera, por 16 pontos. 
Ganhou por 3,5%.

HISTÓRICO NÃO RECOMENDA
As pesquisas também deram 

vexame em 2018, com Witzel no 
Rio e Romeu Zema em Minas, e 
nas derrotas de Dilma e Eduardo 
Suplicy.

O Supremo Tribunal Federal julga nesta semana a ação que visa permitir 
reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre como presidentes de 
Câmara e Senado, respectivamente, e pode levar o ativismo judicial a 

um novo patamar, segundo juristas. Para o especialista em direito constitucional 
Acácio Miranda da Silva Filho, a ação movida pelo PTB trata dos regimentos 
internos, que não podem desrespeitar o que prevê a Constituição. A menos que o 
STF invente o “ativismo constitucional”. “Plantações” atribuídas a Rodrigo Maia em 
Brasília dão conta de que a maioria dos ministros se inclina a quebrar esse galho 
para a dupla. Silva Filho explica que a Constituição, por si só, proíbe a reeleição 
na mesma legislatura. Regimento interno não é maior que a Constituição. O 
Art 57, parágrafo 4º determina explicitamente que é “vedada recondução para 
mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente”.Adotando mais uma 
interpretação criativa, o STF viabilizaria a reeleição de Maia e Alcolumbre e 
inviabilizaria de vez o governo Bolsonaro.

TRIBUTAÇÃO | Débitos passíveis são os de ICMS contraídos até 31 de julho deste ano e também de
IPVA registrados até 31 de dezembro de 2019. Até agora, foram computadas cerca de 3 mil adesões

O Governo do Rio Grande do Nor-
te anunciou que vai estender 
até 29 de dezembro o prazo de 

adesão ao Programa de Regularização 
Tributária (Super Refis 2020).

As adesões finalizariam nesta se-
gunda-feira 30, no entanto, devido ao 
alto volume de pedidos na data final e 
à instabilidade do sistema da Procura-
doria Geral do Estado (PGE), durante 
todo o dia de ontem, o governo decidiu 
prorrogar a data para o contribuinte 
aderir ao refinanciamento dos débitos 
fiscais anteriores a julho deste ano.

Até agora, foram computadas cer-
ca de 3 mil adesões, o que representa 
um volume negociado e parcelado da 
ordem de R$ 100 milhões, sendo cerca 
de R$ 20 milhões à vista, sem contabi-
lizar as adesões efetivadas pela PGE, 
órgão encarregado da cobrança da dí-
vida ativa e cujos débitos também são 
objetos do Refis e passíveis de refinan-
ciamento.

Quem perdeu o prazo ainda tem 
a chance de aproveitar os benefícios 
proporcionados pelo programa. Basta 
acessar a página da Secretaria de Tribu-
tação e clicar em uma das duas opções 
“Débitos Fiscais” ou “Divida Ativa”.

O governo já adiantou que este será 
o único programa de refinanciamento 
previsto para essa atual gestão. Por is-
so, o Refis é o mais abrangente e vanta-
joso já estabelecido no RN. O Refis ofe-

rece um desconto de 95% sobre juros e 
multas para o contribuinte que quitar 
o débito à vista. Mas também é possível 
parcelar em até 60 meses e ainda com 
descontos progressivos, que seguem as 
seguintes proporções: quem optar por 
parcelar entre dois e dez meses recebe 
um desconto é de 90%. Por outro lado, 
terão direito a um abate de 75% sobre 
os juros e multas aqueles contribuin-
tes que optarem por entre 11 e até 20 
parcelas. Acima disso, e até 60 meses, o 
desconto será de 60%.

Os débitos passíveis são os de Im-
posto sobre Operações relativas à Cir-

culação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) contraídos até 31 de julho des-
te ano e também de Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) registrados até 31 de dezembro 
de 2019.

O Refis vale para contribuintes  
com inadimplência fiscal na Tribu-
tação e inscritos na Dívida Ativa do 
Estado, além daqueles que estão em 
processos de cobrança judicial. Quem 
tem dívidas já parceladas também po-
de renegociá-las via Refis.

Quem perdeu o prazo ainda tem a chance de aproveitar os benefícios do programa da Tributação

Governo do Estado prorroga
prazo de adesão ao Super Refis

O vereador eleito de Natal Heberth 
Sena (PL) defendeu nesta segun-
da-feira 30 a revisão do Plano 

Diretor da cidade, pois acredita que a 
atualização do documento ajudará no 
avanço da cidade em áreas importantes, 
como turismo, promoção da qualidade 
de vida e geração de emprego e renda.

O engenheiro civil, de 31 anos, aler-
ta, no entanto, que, para isso, é neces-
sário levar a discussão às comunidades 
a fim de entender quais são as deman-
das das localidades e as oportunidades 
de desenvolvimento que elas possuem, 
sem que isso gere impactos negativos 
para quem vive nelas.

“Estou estudando o Plano, porque 
é uma pauta na qual pretendo me 
aprofundar mais. Temos que discutir 

o documento, mas buscando entender 
quais são os impactos dele nas comu-
nidades, pois temos que proteger as 
pessoas que vivem lá. Moro em um 
bairro com grande concentração de 

pescadores, e eles precisam ser respal-
dados”, sugere.

A atenção surge especialmente por 
ele viver nas Rocas – bairro onde teve a 
maioria dos 6.029 votos -  que pode ser 
impactado se houver mudanças nas 
regras de Áreas Especial de Interesse 
Social (Aeis).

TRANSPORTE PÚBLICO
Heberth também defende a realiza-

ção da licitação do transporte público, 
pois conhece de perto os desafios de 
quem precisa utilizar o serviço, como o 
preço da tarifa, demora nas paradas e 
estrutura dos veículos. “Quero discutir 
esse tema para melhorar as condições 
dos natalenses no uso do transporte 
público”, encerra.

“Plano Diretor tem que ir às 
comunidades”, sugere Heberth

URBANISMO
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PREZADA, NÃO ESTOU À VENDA I
O ministro Fábio Faria 

(Comunicações) ironizou nesta 
segunda-feira 30 o novo emprego 
do ex-juiz e ex-ministro da Justiça 
Sergio Moro. Publicou em seu perfil 
no Twitter a frase dita por Moro à 
deputada Carla Zambelli (PSL-SP) 
quando lhe foi oferecida uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal (STF). “E 
a frase: ‘Prezada, não estou à venda’. 
Continua valendo?”

PREZADA, NÃO ESTOU À VENDA II
A postagem foi feita depois de 

Moro aceitar o convite de atuar 
como sócio-diretor na consultoria 
norte-americana Alvarez & Marsal. 
Ele assume o cargo nesta terça-
feira 1º. Atuará na área de Disputas 
e Investigações. A empresa é a 
administradora judicial da Odebrecht, 
uma das companhias mais afetadas 
pela Lava Jato.

SIGILO QUEBRADO I
A Justiça Eleitoral do Distrito Federal 

autorizou a Polícia Federal a quebrar o 
sigilo dos e-mails de 3 hackers suspeitos 
de invadir o sistema do TSE (Tribunal 

ALEXVIANA
Superior Eleitoral). Na decisão, a juíza 
Geilza Diniz, da 1ª Vara Eleitoral do 
Distrito Federal, também proíbe 
suspeitos de manterem contato entre si. 
A magistrada também ordenou a busca e 
a apreensão de documentos, roteadores 
de internet e dispositivos eletrônicos 
capazes de armazenar dados.

SIGILO QUEBRADO II
O ataque hacker foi realizado em 

15 de novembro, data do 1º turno 
das eleições municipais. A ação 
expôs informações administrativas 
de ex-servidores e ex-ministros da 
Corte eleitoral. Em 16 de novembro, 
a PF abriu inquérito para apurar o 
caso. De acordo com a corporação, 
as investigações apontaram que o 
grupo é formado por brasileiros e 

portugueses, sendo liderado por 1 
cidadão português.

ELIMINAR A ESQUERDA
O secretário de Comunicação 

Social da Presidência da República, 
Fabio Wajngarten, publicou uma 
longa análise na qual diz que os 
resultados das eleições municipais 
mostram que Jair Bolsonaro cumpre 
sua promessa de “eliminar a esquerda” 
no País. Para Wajngarten, o fato de 
o PT e outros partidos de esquerda 
terem obtido resultados modestos se 
deve ao trabalho de Bolsonaro para 
combater essas agremiações. 

PRTB
O apoio do vice-presidente da 

República, general Hamilton Mourão, a 

candidatos de seu partido, o PRTB, não 
foi suficiente para a eleição municipal. 
A sigla lançou 326 candidatos, mas 
elegeu apenas 5. Todos as vitórias 
foram em municípios com menos de 
200 mil eleitores. Ao todo, o partido 
governará 35.391 eleitores.

SUB JUDICE
Depois do fim das eleições 

municipais, pelo menos 101 cidades 
brasileiras ainda dependem do 
aval da Justiça para confirmar os 
candidatos eleitos para prefeito ou 
se haverá 1 novo pleito. De acordo 
com a plataforma de resultados do 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 
foram registradas 56 situações 
em que os mais votados no pleito 
foram enquadrados na Lei da Ficha 

Limpa. A norma impede que pessoas 
condenadas em 2ª Instância por 
órgãos colegiados sejam eleitas. 

BLOQUEADO
O ministro Kassio Nunes Marques, 

do Supremo Tribunal Federal, pediu 
destaque e interrompeu o julgamento 
de mais uma ação que discutiria se o 
presidente Jair Bolsonaro pode ou não 
bloquear usuários nas redes sociais. 
No último dia 16, o ministro adotou 
o mesmo procedimento e paralisou 
a análise de um processo sobre o 
mesmo tema, que estava pautado no 
plenário virtual da Corte.

O pedido de destaque foi 
apresentado no sábado, 28, um 
dia depois do julgamento ter sido 
iniciado na plataforma com o voto 
da ministra Cármen Lúcia, relatora 
do processo. Ela votou para obrigar 
Bolsonaro a desbloquear o jornalista 
e ex-candidato a vereador William de 
Lucca (PT). Segundo Cármen, o ato 
de bloqueio por parte do presidente 
é “antirrepublicano” e contraria os 
princípios da Democracia ao excluir 
do debate o cidadão que “não o adule” 
em seus comentários.

ANÁLISE | Vereador de Natal aponta que a não reeleição de boa parte dos parlamentares é uma tendência 
que acontece há anos e se repetiu em 2020 mesmo em meio a mudanças como o fim das coligações

O vereador de Natal Raniere Bar-
bosa (Avante) foi um dos 15 par-
lamentares que conseguiram 

renovar o mandato na Câmara Munici-
pal de Natal nas eleições deste ano. No 
próximo ano, 14 novos rostos passam a 
ocupar quase 50% das 29 cadeiras.

Para o vereador, essa renovação 
nos quadros da Câmara já era espera-
da. Ele aponta que a não reeleição de 
boa parte dos parlamentares é uma 
tendência que acontece há anos e se 
repetiu em 2020 mesmo em meio a 
mudanças como o fim das coligações 
na disputa para vereador e o cenário de 
pandemia.

“A cada eleição tem uma renovação 
considerável, de 30%, 40%. Em 2016, foi 
de 46%. Anos anteriores, vem crescen-

do essa renovação. A sociedade busca 
do Parlamento uma identificação com 
o momento atual. Eu mesmo achava 
que a Câmara teria uma renovação de 
40% a 50%. Então, está dentro de algo 
previsível”, explica o parlamentar, em 
entrevista ao Agora RN.

Raniere Barbosa avalia com satis-
fação a renovação do seu mandato na 
Câmara Municipal de Natal. Em 2021, 
ele começa a quarta legislatura e será 
um dos parlamentares com mais tem-
po de Casa.

“Quando se tem uma política de 
resultados com prestação de serviços 
aliada a um mandato extremamente 
ativo, há o reconhecimento da popula-
ção. Principalmente quando se busca a 
renovação de mandato, que é mais di-

fícil do que ser eleito pela primeira vez. 
Quando se tem atuação, a avaliação 
começa”, comenta.

O parlamentar adianta que, no 
momento, não pensa em se candidatar 
para algum cargo em 2022, pois acabou 
de “sair de uma eleição”. Ele diz que 
pretende focar apenas na atuação que 
exercerá por mais quatro anos, pois 
“a consequência desse trabalho pode 
dizer o futuro de um projeto político”.

“Tenho propostas do nosso man-
dato para potencializar a geração de 
trabalho, não de emprego apenas. 
Muitos projetos são desenvolvidos no 
mandato, como para os autistas, para 
os quais já tenho dois projetos de leis 
sancionados, além de outros ambien-
tais”, finaliza.

Raniere diz que já esperava ampla 
renovação na Câmara: “Previsível”

Vereador de Natal Raniere Barbosa (Avante) avalia resultado da eleição e diz que está focado em exercer mandato pelos próximos quatro anos

O presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), acredita 
já ter apoio suficiente para 

se aprovar a reforma tributária na 
Câmara. Segundo ele, já há 320 votos 
favoráveis à Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45, mesmo sem 
contar com a ajuda dos partidos da 
base do governo. Maia tem defendido 
o texto como prioridade na pauta de 
recuperação econômica do País.

“Não vamos resolver o problema 
do Brasil apenas cortando despesas”, 
disse Maia em entrevista ao Uol. “Pre-
cisamos de uma macro reforma que 
é a tributária”, afirmou.

Para aprovar uma proposta de 
emenda à Constituição na Câmara 
são necessários, pelo menos, 308 vo-
tos, o que corresponde a três quintos 
dos deputados, em dois turnos.

A PEC 45 substitui 5 tributos 
(IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) pelo IBS 
(Imposto sobre Bens e Serviços). A 
alíquota estimada para não alterar 
a arrecadação é entre 20% e 25%. A 
receita é compartilhada entre União, 

Estados e municípios. A proposta 
prevê cobrança não cumulativa 
(quem está no meio da cadeia rece-
be como crédito o que foi pago pelo 
fornecedor) e com desoneração de 
investimentos e exportações. Have-
ria ainda um tributo federal seletivo 
sobre cigarros e bebidas.  

Segundo Maia, o relator da pro-
posta, o deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), deve apresentar seu parecer 
para partidos e governo nesta sema-
na e, se houver consenso, o texto vai 
à votação. “Se não tiver [consenso], 
ficará para o próximo presidente da 
Câmara pautar, ela estará pronta pa-
ra votação”, disse.

PAUTA PRIORITÁRIA
Maia cobrou do governo uma 

pauta com os projetos econômicos 
prioritários para o Executivo para as 
próximas semanas. “Governo deveria 
ter começado o dia hoje cedo com 
uma coletiva para falar qual é a pau-
ta de seu interesse para os próximos 
dois meses”.

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cobra agenda econômica

Maia afirma que reforma 
tributária já tem 320 votos
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Um dos mais experientes 
políticos do Rio Grande 
do Norte, hoje com 75 

anos de idade, o ex-senador e 
ex-governador José Agripino 
Maia, um dos principais líderes 
do partido Democratas no País, 
avalia que o eleitor deu um reca-
do claro nas urnas nas eleições 
municipais de 2020.

Ao rejeitar, na maioria das 
cidades, candidatos identificados 
com o PT, com o presidente Jair 
Bolsonaro ou com o que se con-
vencionou chamar de “nova políti-
ca”, o eleitor – segundo José Agri-
pino – mostrou que “não gosta de 
extremismos nem de estrelismo”.

Para Agripino, nas eleições de 
2020, o “centro” voltou a ganhar 
protagonismo na política. O ex-
-senador analisa que o eleitor, ao 
depositar seu voto em candidatos 
de partidos como o Democratas, 
o MDB e o PSDB, demonstrou 
certo cansaço com os extremos, 
à direita e à esquerda, e com os 
“aventureiros”.

Nesta entrevista exclusiva ao 
Agora RN, José Agripino Maia 
afirma que os partidos de centro 
devem saber interpretar o resul-
tado das urnas em 2020 e buscar 
uma composição para as eleições 
presidenciais de 2022. Se isso for 
possível, junto ao que chama de 
“esquerda moderada”, é possível 
derrotar o bolsonarismo e o pe-
tismo ainda no 1º turno das próxi-
mas eleições.

Especificamente sobre o Rio 
Grande do Norte, o ex-governa-
dor e ex-senador faz críticas à 
administração da governadora 
Fátima Bezerra. Para ele, a atual 
gestora estadual não tem obras 
para mostrar. Em relação a si pró-
prio, ele afirma que está focado no 
fortalecimento do Democratas, 
descartando, neste momento, 
candidatura em 2022.

Confira a entrevista do ex-se-
nador na íntegra:

AGORA RN – Como o senhor 
avalia o resultado das eleições 
municipais? Quem saiu ganhan-
do, na sua opinião?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – Se 
alguém ganhou essa eleição, foi a 
política. A política real, a política 
entendida pelas pessoas como a 
arte de fazer. Por que o Democra-
tas cresceu, e cresceu muito? Afi-
nal de contas, elegeu, por enquan-
to, quatro prefeitos de capitais, e 
capitais muito importantes. E está 
a caminho da quinta capital, que 
é Macapá. Elegeu Rio de Janeiro, 
Salvador, Curitiba e Florianópolis. 
Elegeu por conta da qualidade das 
gestões. Quem ganhou a eleição 
foi a política capaz de produzir 
gestão com satisfação do eleitor. O 
eleitor votou na qualidade do ges-
tor. Quem apoiou quem? Pouco 
importa.

AGORA RN – Candidatos 
apoiados pelo presidente Jair Bol-

‘Eleitor mostrou que não gosta de extremismo nem de estrelismo’, diz Agripino
ENTREVISTA | Para ex-senador 
e ex-governador potiguar, nas 
eleições de 2020, o “centro” 
voltou a ganhar protagonismo 
na política. José Agripino Maia 
analisa que o eleitor, ao depositar 
seu voto em candidatos de 
partidos como o Democratas, 
o MDB e o PSDB, demonstrou 
certo cansaço com os extremos, 
à direita e à esquerda, e com os 
“aventureiros”

sonaro não tiveram êxito. Por quê, 
na sua avaliação?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – Jair 
Bolsonaro está em desprestígio 
não é por causa do resultado da 
eleição. É por conta da sua ação 
como presidente da República. 
Ele é um presidente errático. Os 
conceitos dele até que podem não 
ser condenados, mas o vaivém das 
opiniões, os conflitos desnecessá-
rios, as opiniões exageradas, ex-
cessivas, erráticas, isso sim, estão 
fazendo com que Bolsonaro esteja 
em baixa.

AGORA RN – O PT também te-
ve um resultado ruim.

JOSÉ AGRIPINO MAIA – O 
PT, desde o ‘Petrolão’, vem entran-
do em queda. Desta vez, atingiu 
o ápice da queda, porque não fez 
um único prefeito em capital. Nas 
cidades de porte médio, perdeu 
em quase todas as disputas.

AGORA RN – O que explica as 
derrotas do bolsonarismo e do 
petismo?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – As 
derrotas do PT e de Bolsonaro 
não são medidas pelo resultado 
da eleição. A eleição de agora foi 
produto de qualidade de gestão 
e uma vitória da política. Aquela 
história da novidade, do ‘vamos 
inventar o novo’, do ‘vamos testar 
modelos diferentes’... isso mostrou 
que não deu certo. Basta ver no 
Rio Grande do Norte. As pessoas 
que ganharam a eleição dois anos 
atrás apoiaram candidatos que 
perderam feio. Foi derrota deles? 
Pode ter sido e pode não ter sido.

AGORA RN – As urnas em 2020 
deram um recado para esses polí-
ticos novos?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – Foi 
uma coisa frustrante. O eleitor 
votou (dois anos atrás) pensando 
que fosse acontecer alguma coi-
sa, e a nova política não produziu 
resultado nenhum. Essas pessoas, 
que apoiaram candidato A, B ou C, 
não produziram nenhum aumen-
to ou resultado favorável para es-
sas candidaturas. Eles saíram mal.

AGORA RN – Em 2020, houve 
uma vitória do centro, portanto?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – O 
veredito foi dado. Isso é pacífico. 
O eleitor deu demonstrações de 
que não gosta de extremismos 
nem estrelismos. O centro vai vol-
tar a ocupar o lugar da política. E 
ganhou a eleição. Na política, os 
partidos de centro é que brilham. 
Quem cresceu nessa eleição? O 
Democratas cresceu nessa elei-
ção, no Rio Grande do Norte e no 
Brasil, como nenhum outro. O 
PSD e o PP, que são de centro, tam-
bém cresceram. O MDB e o PSDB, 
que são os partidos detentores 
do maior número de prefeitos, 
caíram bastante, mas continuam 
a ser – como partidos de centro 
– detentores de uma quantidade 
muito grande de prefeitos.

AGORA RN – Isso sinaliza al-
go para a eleição presidencial de 
2022?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – O 
que precisa agora é que esses par-
tidos de centro tenham juízo – e o 
Democratas vai buscar fazer essa 
interlocução – para escolher um 
candidato que reúna as forças do 
centro. Se isso for possível, a pers-
pectiva de vitória de uma candi-
datura de centro logo no primeiro 
turno em 2022 é muito provável.

Jair Bolsonaro está em 
desprestígio não é por causa 
do resultado da eleição. É 
por conta da sua ação como 
presidente da República. 
Ele é um presidente errático. 
Os conceitos dele até que 
podem não ser condenados, 
mas o vaivém das opiniões, 
os conflitos desnecessários, 
as opiniões exageradas, 
excessivas, erráticas, isso 
sim, estão fazendo com que 
Bolsonaro esteja em baixa”

“
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‘Eleitor mostrou que não gosta de extremismo nem de estrelismo’, diz Agripino

O que precisa agora é 
que esses partidos de 
centro tenham juízo – e o 
Democratas vai buscar fazer 
essa interlocução – para 
escolher um candidato 
que reúna as forças do 
centro. Se isso for possível, 
a perspectiva de vitória de 
uma candidatura de centro 
logo no primeiro turno em 
2022 é muito provável”

“

Garibaldi Alves Filho foi o 
governador das adutoras; eu 
fui o governador do turismo, 
das estradas. Cada qual teve 
uma marca. A governadora 
Fátima, infelizmente, até 
agora, não pode exibir 
absolutamente nenhuma 
marca e nenhum projeto”

“
AGORA RN – Esse movimento 

vai se repetir no Rio Grande do 
Norte? O senhor crê em uma união 
das candidaturas de centro?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – O 
Rio Grande do Norte vai ser muito 
efeito do que vier a acontecer no 
País. É muito provável que haja 
uma sintonia na coligação nacio-
nal com as coligações estaduais. 
Se MDB, PSDB, Democratas e 
PDT fizerem uma aliança de cen-
tro-esquerda para 2022, é muito 
provável que isso se reproduza 
aqui nos estados, passando pelo 
Rio Grande do Norte. Inverter a or-
dem e dizer que vamos fazer uma 
coligação com partidos A, B ou C, 
sem olhar a coligação nacional, é 
precipitado.

AGORA RN – O senhor acha 
possível uma aliança de centro-es-
querda?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – Por 
que não uma aliança com o PDT 
de Ciro Gomes, que é um sujeito 
centrado, um homem de esquerda 
moderada? Não é nenhum PSOL, 
PT, PCdoB... Eu fui colega governa-
dor de Ciro Gomes e sei que ele é 
um bom gestor, bom administra-
dor, uma figura muito inteligente. 
Já o apoiei inclusive como candi-
dato a presidente da República. 
Não excluo a possibilidade de 
uma aliança com Ciro Gomes. Ou 
ele recebendo nosso apoio ou ele 
apoiando um candidato nosso de 
centro-esquerda, puxando para 
ideias mais avançadas.

AGORA RN – Aqui no RN, al-
guns nomes despontam como 
possíveis candidatos representan-
tes desse centro, como Ezequiel 
Ferreira, Fábio Faria, Rogério Ma-
rinho e Carlos Eduardo Alves. São 

nomes que se encaixam?
JOSÉ AGRIPINO MAIA – A 

especulação é livre. Agora dizer 
que essas figuras são fortes can-
didatos... São pessoas ligadas ao 
presidente Bolsonaro, que eu 
não acredito que vá ter voto nem 
para se eleger, dirá para transferir 
para terceiros. Mas isso é uma 
avaliação preliminar. Cada qual 
tem o seu valor, que será avalia-
do mais na frente. Por enquanto, 
essas perspectivas de alianças, de 
coligações, não passam de meras 
cogitações.

AGORA RN – Como o senhor 
analisa a gestão da governadora 
Fátima Bezerra?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – 
Enfrenta muitas dificuldades. Ela 
tem lutado para obter uma única 
meta: atualizar o pagamento de 
pessoal. Não há nenhuma obra, 
nenhuma coisa significativa até 
agora que o governo dela possa 
exibir. Garibaldi Alves Filho foi o 
governador das adutoras; eu fui o 
governador do turismo, das estra-
das. Cada qual teve uma marca. 
A governadora Fátima, infeliz-
mente, até agora, não pode exibir 
absolutamente nenhuma marca e 
nenhum projeto. Ela está preocu-
pada – e a preocupação é positiva 
– em atualizar o pagamento de 
pessoal.

AGORA RN – Acha possível 
uma recuperação política da go-
vernadora?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – As 
urnas acabaram de mostrar. No 
RN, o PT teve um desempenho 
medíocre na capital e, no interior, 
fez três prefeitos. O RN tem 167 
municípios. O PT fez 2% dos mu-
nicípios. Está enfrentando grande 
dificuldade no campo administra-
tivo e no campo político. Acabou 
de verificar. Espero que ela tenha 
condições de se recuperar e fazer 
um governo que o povo espera 
que ela venha a fazer. 

AGORA RN – E quanto ao se-
nhor? Cogita voltar a disputar um 
mandato?

JOSÉ AGRIPINO MAIA – 
Estou focado na construção do 
Democratas e nas conversas com 
os meus companheiros de Bra-
sília. Eu tenho mantido sintonia 
permanente com os meus com-
panheiros de Brasília. Com o pre-
sidente do partido, ACM Neto, que 
me sucedeu; com o secretário-ge-
ral; com os governadores; com os 
prefeitos eleitos. Tenho mantido 
distância da política, no plano lo-
cal, com objetivo de candidatura. 
Estou preocupado em estruturar 
o nosso partido aqui no Estado, 
mantê-lo vivo. E está tendo êxito. 
O partido fez mais prefeitos do 
que tinha, mesmo não dispondo 
de nenhuma estrutura de governo. 
Então, as coisas estão caminhan-
do bem e eu estou satisfeito com 
o trabalho.

FOTOS: MARCOS OLIVEIRA / SENADO



6 GERAL TERÇA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2020   |

CAROL GURGEL

Sempre inovando e em busca de 
desafios, a Terra & Terra Imóveis 
e Urbanismo está lançando a pri-

meira “Black Friday de Loteamentos” 
no Rio Grande do Norte. O empreen-
dimento faz parte da terceira etapa do 
Loteamento Portal do Sol, a 3 Km da 
Praia de Genipabu. 

A Terra & Terra é uma das empre-
sas mais conhecidas no Nordeste Bra-
sileiro e tem investido cada vez mais 
numa maneira de se aproximar com 
o cliente com interação, agilidade, pra-
ticidade e preço, sendo o menor preço 
por metro quadrado de lotes no Brasil. 

“A parceria com a Construtora 
Portal para o Loteamento Portal do 
Sol é de suma importância, visto que 
não se constrói nada sozinho. A soma 
de esforços é mais uma maneira de 
vencer a crise, gerar emprego e renda 
e participar do sonho de milhares de 
famílias em construir a casa própria. 
Essa Black Friday é uma forma de de-
monstrar isso”, destaca o diretor pre-
sidente da Terra & Terra, Boanerges 
Figueiredo.

O Portal do Sol é uma área em 
crescimento e já possui energia elétri-
ca, água, pavimentação em todo lote-
amento, praça, supermercado e tudo 
mais que se possa precisar para se ter 
uma moradia confortável. O processo 
acontece sem consulta ao SPC e Sera-
sa e o contrato é celebrado na hora. O 
cliente já sai com tudo pronto.

A maneira de acreditar no marketing 
e capacitar os corretores e a facilidade 
de adquirir o produto foram fatores pri-
mordiais para, em um ano difícil devido 
à pandemia, a empresa vender mais de 
2 mil lotes e ter um VGV (valor geral de 
vendas) de mais de R$ 50 milhões.

“Após esse período crítico em que 
enfrentamos a pandemia, a empresa já 
demonstra expectativa de mais cresci-
mento nos negócios, com lançamento 
de novos empreendimentos como o 
Portal do Sol, Villa São Jorge e Lote-
amento Vitória, em 2020, e em 2021, 
com uma nova etapa do Residencial 
Thisaliah, já para janeiro”, destacou 
Boanerges Figueiredo.

A Black Friday de Loteamentos 
acontecerá até o dia 18 de dezembro.

Constantemente, os correto-
res da Terra & Terra passam por 
treinamentos sobre as práticas de 
vendas presencial e online a fim de 
capacitar e mostrar estratégias de 
vendas, aproximando-os cada vez 
mais do cliente. Além disso, como 
forma de estimular, a Terra & Ter-
ra Imóveis e Urbanismo propõe 
metas aos corretores com premia-
ções das mais diversas, como um 
relógio e um carro 0 Km.

A Terra & Terra tem investido 
cada vez mais e apostado no cres-
cimento no número de vendas de 
loteamentos e residenciais. Neste 
contexto, a empresa sempre busca 
estar por dentro das tendências e 
novidades do setor e busca estra-
tégias que prometem continuar 
revolucionando o negócio.

EMPREENDIMENTOS
A empresa, ao longo dos 22 

anos, já investiu em 461 empre-
endimentos, com destaque para 
Colina de Genipabu, Coqueiral 
Santana, Jericoacoara, Paraíso do 
Gostoso, Parque Deolindo Lima, 
Portal do Sol, Santos Dumond, 
Villa São Jorge, Residencial Thisa-
liah e o Residencial Lapidare, que 
será lançado em janeiro de 2021.

Em atuação nos condomínios 
residenciais, a Terra & Terra tem 
como empreendimentos Residen-
cial Villa Garden em São Gonçalo 
do Amarante/RN, Residencial 
Parque Norte no bairro do Vale 
Dourado zona norte de Natal/RN, 
Monte Celeste, Condomínio Resi-
dencial Thisaliah e Ágape, ambos 
localizados no bairro do Planalto, 
em Natal/RN.

Com vários investidores, a 
Terra & Terra também possui 
empreendimentos no interior do 
Estado, seguindo a proposta de fa-
cilitar a forma de pagamento sem 
perder a qualidade do produto.

IMÓVEIS E URBANISMO | Empresa 
ofecere condições especiais 
para o Loteamento Portal do 
Sol, área em crescimento e 
que já possui energia elétrica, 
água, pavimentação e tudo mais 
necessário para boa moradia

Presidente da Terra & Terra, Boanerges Figueiredo, fala sobre os 22 anos de atuação da empresa

Terra & Terra e Portal Construtora 
lança a primeira Black Friday de 
loteamentos no RN

Capacitação e 
incentivo aos 
Corretores LOTEAMENTOS

Colina de Genipabu, 1345 lotes
Coqueiral Santana, na Lagoa do Carcará, 274 lotes

Jericoacoara, 162 lotes
Paraíso do Gostoso, São Miguel do Gostoso, 1376 lotes

Parque Deolindo Lima, Redinha Nova, 
Portal de Genipabu, 205 lotes

Santos Dumond, mais de 2500 lotes
Villa São Jorge, 1200 lotes

RESIDENCIAIS
Thisaliah e Ágape, 544 apartamentos

LOCALIZAÇÃO PORTAL DO SOL
Estrada para a Praia de Genipabu - Extremoz /RN

A 5 minutos da Praia de Genipabu
A 15 minutos do Centro de Extremoz

A 20 minutos do Centro de Natal

SAIBA MAIS

CONTATOS
(84) 3213-0000 / (84) 99680 1692

Endereço eletrônico
Site www.terraeterra.com.br 

Redes Sociais 
Instagram 

@terraeterraimoveis

Facebook 
@terraeterraimoveis

Likendin 
@terraeterraimoveiseurbanismo 
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O Rio Grande do Norte registrou 
aumento de 17,61% no núme-
ro de casos de Covid-19 em 

novembro. Foram registrados 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 doença 
entre os potiguares, quando 20.129 
contágios foram diagnosticados. 

Segundo os dados epidemiológi-
co mais recentes, foram registrados 
8.521 novas infecções pela Covid-19 
entre os dias 23 e 30 de novembro. Ao 
todo,  o Estado soma 95.123 casos des-
de o início da pandemia. Com o resul-
tado, a média móvel — a comparação 
estimada dos últimos 15 dias — subiu 
para 765,1, o que representa o maior 
registro desde 14 de julho, quando a 
média foi de 708.

Os dados também refletem a va-
riação da taxa de reprodução (Rt) do 
novo coronavírus entre os potiguares. 
Segundoo sistema  Covid Analytics,  
ferramenta da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 
o Rio Grande do Norte tem o maior ín-
dice de todo o Brasil: 2,19.  O Rt é a mé-
trica de quantas pessoas, em média, 
um indivíduo infectado pode chegar a 
transmitir a doença. Na situação entre 
os potiguares, segundo a PUC, uma 
pessoa contaminada pode transmitir 
o vírus para mais de duas pessoas. 

O Rt apresentado pelos pesqui-
sadores cariocas difere do índice cal-
culado pelo Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS), que é 
ligado à Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Pelos crité-
rios locais, a taxa de transmissibilida-
de é de 0,50. A diferença é explica pelos 
parâmetros utilizados pelos pesquisa-
dores. Os cariocas usam a evolução 
dos casos; já os potiguares, critérios  
como o tempo entre o aparecimento 
dos sintomas e o período de infecção. 

O número de contágios pode ser 
visto, também, a partir das interna-
ções no Sistema Único Saúde (SUS). 
Atualmente, a taxa de ocupação dos 
leitos críticos para a doença é de 50%.

A Região Metropolitana de Natal  
concentra mais da metade dos leitos 
de internação. São 48% das vagas ocu-
padas até esta segunda-feira 30 — 51 
leitos dos 106 disponíveis. Em 1º no-
vembro, para efeito de comparação, 
as internações estavam em 32%.

Entretanto, apesar da aceleração 
no número de infecções, os óbitos não 
apresentaram  altas expressivas em 
novembro. Até o último dia 29, o Rio 
Grande do Norte registrava 104 mor-
tes ao longo do mês. No mesmo perí-
odo de outubro, houve 180 óbitos — o 
mês terminou com 184 mortos.

As mortes ocorridas em novem-
bro representam o menor registro 
desde abril, com 55 óbitos, antes do 
período mais grave da doença. O re-
corde aconteceu em julho, com um 
total de 743 de potiguares mortos pela 
Covid-19.  

De acordo com Alessandra 
Lucchesi, subcoordenadora da Vi-
gilância Epidemiológica da Sesap, 
o aumento do número de contágios 
da Covid-19 se dá pela ampliação da 
capacidade de testagem em todo o 
Rio Grande do Norte. A rede de exa-
mes para a detecção do novo coro-
navírus cresceu em todos os municí-
pios potiguares. “O aumento desses 
números de confirmados decorre 
da ampliação da capacidade de tes-
tagem e da disponibilização deste 
exames aos municípios, bem como 
os critérios para a população elegí-
vel para a testagem [da Covid-19]”, 
explicou. Ainda segundo ela, boa 
parte dos casos confirmados em no-
vembro não são “ativos”, ou seja, não 
há capacidade de infecção. O exame 
mais comun utilizado hoje é o soro-
lógico, que detecta os anticorpos pa-
ra doença. O exame só pode ser feito 
após os suspeitos apresentarem  
sintomas. “Nem todos os casos estão 
ativos. Ou seja, pessoas que ainda 
estão infectadas pelo vírus.

AUMENTO DE CASOS 
ENTRE OS JOVENS 
DE 20 A 29 ANOS

Nas últimas semanas, jovens e 
adultos de 20 a 49 anos têm sido os 
mais acometidos pela doença no 
Rio Grande do Norte. Esta parcela 
da população representa, então, 
41,9% dos casos confirmados entre 
os potiguares. 

O infectologista André Pru-
dente, 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 semanas, houve aumento 
de casos em jovens e pessoas de 
condições sociais um pouco mais 
favoráveis, de classe média e clas-
se média alta, principalmente 
pelo fato dessas pessoas terem 
conseguido ficar em isolamento 
e distanciamento social por mais 
tempo. Então elas voltaram a fazer 
diversas atividades que faziam an-
tes, 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 pes-
soas de classes sociais mais baixas, 
hoje a queda aparente do número 
de casos fez com que as pessoas 
ficassem menos preocupadas 
com o coronavírus. “Como estava 
uma aparente queda do número 
de casos, as pessoas passaram a 
se preocupar menos, e as medidas 
de prevenção diminuíram, ou seja, 
nesse momento temos o aumento 
expressivo do número de casos em 
jovens e pessoas adultas”, relata. 

Os eventos decorrentes das 
eleições municipais e a realização 
de eventos tanto de pequeno co-
mo de grande porte foram cruciais 
para o aumento dos casos de Covid 
no Estado.  

“As pessoas que adoecem são 
aquelas que entram em contato 
com outras que estão transmitin-
do. Então, todas as vezes que ocor-
rer algum evento, seja ele grande, 
seja pequeno, aumenta a chance 
de transmissão da doença”, pon-
tua.  A grande preocupação atual 
está no fato dos jovens e adultos 
que estão adoecendo, mesmo com 
sintomas leves ou até mesmo as-
sintomáticos, possuam contato 
com familiares e parentes idosos 
ou que pertençam aos grupos de 
risco. 
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AVALIAÇÃO

O diretor-geral da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom, afirmou nes-
ta segunda-feira 30  que a situa-
ção da covid-19 no Brasil “é mui-
to preocupante”. Segundo ele, o 
país deve ser “muito sério” para 
lidar com a situação, e houve 
um aumento “significativo” nas 
mortes entre 2 de novembro e 
26 do mesmo mês. Os casos ha-
viam atingido o pico em julho 
e apresentavam queda até 2 de 
novembro, tendência que foi 
revertida, alertou Tedros.

Há boas notícias, no en-
tanto, como a primeira queda 
no número semanal de casos 
registrados globalmente desde 
setembro, ocorrida na última 
semana, apontou Tedros.

Uma preocupação de-
monstrada pela OMS durante 
a coletiva foi com a demanda 
por trabalhadores de saúde, que 
estaria aumentando em grande 
parte dos países, e é algo que 
não é simples de se aumentar 
a oferta “rapidamente”. Em 
nações do “Sul”, os sistemas de 
saúde estariam sobrecarrega-
dos por conta da falta de inves-
timento, afirmou o diretor-exe-
cutivo da OMS, Michael Ryan. 
Os trabalhadores da saúde do 
Brasil fizeram um trabalho 
“fantástico” durante primeiro 
pico da doença, elogiou Ryan, 
mais uma vez destacando o 
esforço de pessoas que ficaram 
sob “muita pressão”. 

“É difícil ser herói quando 
ninguém está olhando”, con-
cluiu.

Segundo Ryan, o Brasil não 
conseguiu tornar o número de 
casos baixos. Perguntado sobre 
as ações de governantes, afir-
mou que “todos em condição 
de influenciar as pessoas devem 
ter comportamentos adequa-
dos”, em referência ao uso de 
máscaras, mas também sobre 
outras medidas.

OMS: SITUAÇÃO 
DA COVID-19 NO 
BRASIL É ‘MUITO 
PREOCUPANTE’

 Hospitais públicos da Região Metropolitana de Natal tem 48% dos leitos críticos para Covid-19 ocupados até esta segunda-feira 30

ALERTA | Rio Grande do Norte registrou 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 julho passado, durante o pico dos contágios no RN

RN tem alta de 17% nos casos de 
infecção por Covid-19 em novembro

Tedros Adhanom, diretor da OMS

DIVULGAÇÃO
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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.



MARCELO HOLLANDA

Atílio é um desânimo só e faz 
tempo. Desde que os empregos 
na construção civil começaram 

a desaparecer, em 2014, ele vive de pe-
quenos bicos que não se sustentam por 
muito tempo. São alguns dias de traba-
lho e outros sem. 

Carteira assinada faz seis anos que 
ele não tem. A mulher é diarista e con-
segue tirar mais do que ele. “Sem pro-
blema, menos mal, são três meninos 
em casa”, diz para se consolar.

Há dois anos, ele tomou uma deci-
são: emprego de carteira ele não procu-
ra mais. “Tô de saco cheio de ouvir não”, 
proclama. 

Atílio não é o único. Quer conhecer 
outro rapidinho é só sair pela rua. Eles 
estão em qualquer lugar, a qualquer 
hora. Fazem parte da mega taxa de 
desalentados divulgada na Pesquisa 
Nacional de Amostras por Domicílio do 
IBGE (PNAD), realizada no trimestre de 
julho a setembro último. 

No Rio Grande do Norte, estado 
que vive o quinto mês consecutivo de 
alta nos postos formais de trabalho, 
só o volume de desalentados, não de-
salentados e indisponíveis alcançou 
nesse mesmo trimestre meteóricos 342 
mil trabalhadores. Desses, 207 mil são 
exatamente como Atílio, desalentados. 
Não acreditam mais que voltarão mais 
ao mercado de trabalho. 

Para o economista Ricardo Valério, 
presidente do Conselho Regional de 
Economia do RN, essa é uma situação 
que tende a se agravar com o fim do 
auxílio emergencial do governo federal 
e de resolução complicada na medida 
em que atinge os trabalhadores sem 
qualificação. 

“A pandemia apenas agravou um 
problema antigo para o qual a cartilha 
liberal na economia não tem resposta”, 
afirma Valério. 

Normalmente, diz ele, o cresci-
mento do emprego que começamos a 
experimentar no Brasil, de uns meses 
para cá, como resultado da reação eco-
nômica ao relaxamento do isolamento 
social, não seguiu paralelo com a desa-
celeração do desemprego como deveria 
ser. 

“Enquanto os empregos formais 
cresceram, a desocupação também, o 
que não é típico de acontecer e só ocor-
re quando a economia perde dinâmica 
e precisa de investimentos maciços”, 
afirma Valério. 

O problema, segundo ele, é que se-

tor que poderiam estar puxando a ocu-
pação das camadas menos qualificadas 
da população, como a construção civil, 
está demorando a reagir no Rio Grande 
do Norte. 

“Sem investimentos públicos em 
obras estruturantes, reformas adminis-
trativas e fiscais e um forte programa 
social de distribuição de renda, agre-
gando cinco milhões de brasileiros aos 
atuais 13 milhões do Bolsa Família, te-
remos grandes incertezas pela frente”, 
prevê o economista. 

Ricardo Valério, no entanto, vê al-
gumas luzes no final desse túnel, como 
a expectativa de uma ou mais vacinas, 
a volta gradativa do turismo e o cresci-
mento da fruticultura, especialmente 
com a abertura de um corredor de ex-
portação para Ásia, se o Governo Fede-
ral não turvar esse caminho insistindo 
na guerra ideológica contra o maior 
parceiro comercial do Brasil. 

Nessas condições de temperatura e 
pressão, o economista não se esquece 
que, de outro lado, o crédito deve ser 
facilitado no país, onde a burocracia ao 
acesso de dinheiro ainda atrapalha os 
micro, pequenos e médios empresários. 

Para Valério, o programa de obras 
públicas que tanto antagonizam seto-
res do governo federal, contrapondo o 
Ministério da Economia de Paulo Gue-
des ao do Desenvolvimento Regional de 
Rogério Marinho, deve priorizar a cons-
trução civil e pesada em primeiríssimo 
lugar. 

“É onde poderemos começar a 
gerar a solução para milhões de traba-
lhadores de baixa qualificação e que 
precisam dessa condição para lutar em 
terreno de menos desigualdade, num 

momento onde a inteligência virtual 
agravou a separação entre os trabalha-
dores e promete exterminar centenas 
de empregos tradicionais”, lembrou. 

Hoje, além das 238 mil pessoas 
em busca de trabalho, a taxa total de 
desocupados no RN, segundo o IBGE, 
foi a maior no estado desde o primeiro 
trimestre de 2017, quando registrou 
16,3%. No mesmo período do ano ante-
rior ela foi de 13,4%.

O governo brasileiro deveria 
investir recursos em um amplo pro-
grama para auxiliar a reinserção de 
até 15 milhões de trabalhadores no 
mercado durante a retomada pós-
-pandemia, defende o economista 
Ricardo Paes de Barros, pesquisa-
dor do Insper. Esse é o número de 
trabalhadores que podem voltar a 
buscar emprego nos próximos me-
ses e, se não houver oportunidades, 
acabarão engrossando as estatísti-
cas de pobreza no Brasil.

A Covid-19 levou mais de 11 
milhões de pessoas a perder seus 
empregos, tanto formais quanto 
informais, segundo dados da Pnad 
Contínua do terceiro trimestre de 
2020, na comparação com igual 
período de 2019. Mas a taxa de de-
semprego não explodiu porque 10 
milhões deixaram de procurar tra-
balho – e, por isso, não são contabi-

lizados pela metodologia do IBGE.
Paes de Barros alerta que esse 

enorme contingente, em algum 
momento, voltará a buscar traba-
lho, seja porque o auxílio emer-
gencial chega ao fim em dezembro 
deste ano, seja porque os trabalha-
dores têm desejo de voltar à ativi-
dade. Essas pessoas se somarão a 
outros 3 milhões que, anualmente, 
ingressam no mercado de trabalho. 
Os números sequer consideram 
quem, antes da pandemia, já estava 
à procura de colocação profissio-
nal. “Como vai ter uma entrada (de 
mais trabalhadores), o governo tem 
de se preparar para arranjar espaço 
para uns 15 milhões”, diz Paes de 
Barros.

“A gente precisa de uma política 
urgente, bem pensada, bem dese-
nhada e que vai requerer um volu-
me de recursos significativo para 
assistir essas pessoas no retorno ao 
mundo do trabalho”, defende ele.

A preocupação com o destino 
desse exército de trabalhadores que 
hoje está à margem do mercado de 
trabalho também cresce no gover-
no. Embora os números positivos 
de geração de postos formais sejam 
celebrados pela equipe econômica, 
o presidente do Banco Central, Ro-
berto Campos Neto, demonstrou 
que está atento ao tema. “Tenho 
preocupação de como o governo 
vai tratar a questão de quem per-
deu o emprego”, disse.

Para Paes de Barros, o Estado 
precisará ter uma atuação forte pa-
ra orientar em áreas como interme-
diação de mão de obra, formação, 
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RN tem mais de 200 mil pessoas 
que desistiram de procurar emprego
CRISE | Entre julho a setembro 
último, segundo pesquisa do 
IBGE, 207 mil trabalhadores 
no RN que jogaram a toalha 
e consideraram inútil buscar 
uma colocação no mercado de 
trabalho

Rio Grande do Norte registra 342 mil pessoas na categoria de desalentados, não desalentados e indisponíveis no último trimestre 

238 mil

342 mil

é o número de desalentados, ou 
seja, que desistiram 

de procurar emprego

é o número total de 
desempregados, entre 

desalentados, não desalentados 
e indisponíveis

busca de clientes e até marketing 
do produto. Será preciso dialogar 
tanto com quem busca uma vaga 
com carteira assinada quanto com 
quem quer empreender ou traba-
lhar de forma autônoma.

Uma política dessa envergadu-
ra demandaria um investimento 
entre R$ 50 bilhões e R$ 100 bi-
lhões, calcula o economista. Mas 
a autonomia financeira dada aos 
trabalhadores a partir dessa inicia-
tiva representaria um bom retorno 
do investimento. O dinheiro seria 
injetado pelo governo federal, mas 
sua aplicação teria de ser feita em 
coordenação com Estados, muni-
cípios e organizações da sociedade 
civil para garantir que a política es-
teja alinhada com as necessidades 
locais. “Enquanto você não tiver 
resolvido a crise, esquece o teto de 
gasto”, diz o economista. 

O teto é a regra que limita o 
avanço das despesas à inflação. Se 
por um lado ele é a “superâncora” 
da equipe econômica para manter 
a credibilidade na sustentabilida-
de das contas, por outro ele acaba 
travando aumentos de despesas, 
inclusive sociais. 

O economista, porém, lembra 
que o auxílio emergencial – que 
deve consumir R$ 322 bilhões até o 
fim do ano – acabou beneficiando 
famílias que não precisavam da 
ajuda do governo. 

“Enquanto a crise durar, a gen-
te tem de gastar o que precisar para 
atender as pessoas. Por outro lado, 
a gente tem de gastar isso muito 
bem gasto”, encerrou.

A pandemia apenas agravou 
um problema antigo para 
o qual a cartilha liberal na 
economia não tem resposta”
“

RICARDO VALÉRIO
ECONOMISTA

ENTRE JULHO A SETEMBRO

ATÉ 15 MILHÕES DE 
BRASILEIROS DEVEM 
BUSCAR EMPREGO NO 
PÓS-PANDEMIA



O governo federal prorrogou por 
mais dois meses, novembro e 
dezembro, a interrupção do 

bloqueio dos créditos de benefícios 
previdenciários por falta de realização 
da comprovação de vida aos beneficiá-
rios residentes no Brasil ou no exterior. 
A Portaria do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) com a decisão está 
publicada no Diário Oficial da União 
desta segunda-feira 30.

Segundo a portaria, a interrupção 
não prejudica a rotina e obrigações 
contratuais estabelecidas entre o INSS 
e a rede bancária pagadora de benefí-
cios, devendo a comprovação de vida 
junto à rede bancária ser realizada nor-
malmente.

Também nesta segunda, a Secre-
taria de Gestão e Desempenho de Pes-
soal publicou Instrução Normativa no 
DOU estabelecendo orientações sobre 
o processo de recadastramento de 
aposentados, pensionistas e anistiados 

políticos civis.
O INSS suspende, até 31 de janeiro 

de 2021, a exigência de recadastramen-
to anual de aposentados, pensionistas 

e anistiados políticos civis.
Segundo a norma, a suspensão não 

afeta o recebimentos dos proventos ou 
pensões pelos beneficiários.

10 GERAL TERÇA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2020   |

 Interrupção não prejudica a rotina e obrigações contratuais estabelecidas pelo INSS

INSS prorroga suspensão de bloqueio 
e prova de vida só voltará em 2021

BENEFÍCIO

INCENTIVO | Juíza Gisele Leite, da 4ª Vara Federal, aponta que imóvel está em ‘condições precárias’ que 
oferecem risco à integridade física dos ocupantes; UFRN e OAB procuram local para alojar as famílias

O caso das 60 famílias que ocu-
pam o antigo prédio da Facul-
dade de Direito da Universi-

dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) ganhou mais um capítulo nes-
ta segunda-feira 30. Com a constatação 
das condições precárias da estrutura 
do local e de risco à integridade física 
de seus ocupantes, a juíza federal Gise-
le Leite determinou que o grupo deso-
cupe o espaço no prazo de 24 horas.

A magistrada encaminhou requi-
sição à Defesa Civil do Rio Grande do 
Norte, para que vistorie o prédio e se 
manifeste sobre a sua segurança estru-
tural, procedendo à desocupação do 
local. A decisão foi tomada a partir do 
Relatório de Vistoria Técnica elaborado 
por engenheiros e arquitetos da UFRN 

e do IPHAN, que aponta a insegurança 
do edifício e o risco à integridade física 
das famílias que estão no local.

Além disso, a Juíza Federal Gisele 
Leite encaminhou o processo para o 
Centro de Conciliação da JFRN, para 
continuidade das tratativas já inicia-
das extrajudicialmente, no sentido de 

se buscar uma solução dialogada para 
a realocação do grupo.

Ainda na segunda-feira, represen-
tantes da UFRN  e da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) se reuniram com 
membros do Movimento de Lutas nos 
Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e gesto-
res da Prefeitura do Natal e do Governo 
do Estado. 

O encontro ocorreu na sede da 
OAB, onde ficou encaminhado que os 
órgãos deveriam oferecer, com urgên-
cia, um local provisório para os ocu-
pantes, em virtude dos riscos estrutu-
rais do imóvel. 

A UFRN e a OAB estão auxiliando 
na interlocução junto aos órgãos públi-
cos que têm competência legal pelas 
ações de habitação. Algéria Varela, gestora do Edital Centelha do Sebrae do Rio Grande do Norte

Justiça determina que famílias 
desocupem prédio em 24 horas

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

60
é o número de famílias que 
ocupam o prédio da UFRN

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

OSebrae no Rio Grande do Nor-
te assegurou R$ 1,3 milhão 
para apoiar financeiramente 

projetos com soluções inovadoras, 
que podem ser desenvolvidas no pró-
ximo ano. Os recursos fazem parte 
da nova edição do edital Centelha II 
para selecionar 25 projetos de base 
digital e inovadores. A iniciativa faz 
parte da parceria entre o Sebrae e a 
Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep). 

A garantia da continuidade dos 
editais do programa Centelha no 
Rio Grande do Norte veio neste mês. 
Pelas regras da parceria entre as duas 
instituições, a Finep vai aplicar R$ 1 
milhão no edital e, em contrapartida, 
o Sebrae investe mais R$ 333 mil. 

O Programa Centelha é promo-
vido pelo Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC) e Finep, em parceria com 
o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o Conselho Nacional das 
Fundações Estaduais de Amparo à 
Pesquisa (Confap). Os recursos serão 
disponibilizados como aporte fi-
nanceiro para alavancar os projetos, 
além de oferecer uma série de capa-
citações, acompanhamentos e orien-
tações proporcionadas pelo Sebrae e 
pelos integrantes do ecossistema de 
inovação. 

De acordo com a gestora do 
Edital Centelha no Sebrae, Algéria 
Varela, o edital deverá ser lançado 
ainda no primeiro semestre de 2021. 
“Garantir esses recursos é um sinal 
de que o Rio Grande do Norte está no 
caminho certo para resgatar a cultu-
ra do financiamento na modalidade 
subvenção econômica”, disse.

Startups do RN terão mais de 
R$ 1 mi para executar ideias

TECNOLOGIA

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) acaba de 
aprovar a retomada do siste-

ma de bandeiras tarifárias na conta 
de luz a partir de amanhã, 1º de 
dezembro. O mecanismo havia sido 
suspenso em maio devido à pande-
mia do novo coronavírus, e a agência 
havia acionado a bandeira verde, 
sem cobrança de taxa extra, até o fim 
deste ano.

A Aneel, no entanto, informou 
que as condições atuais não permi-
tem mais manter a bandeira verde 
acionada. Por isso, a partir de terça-
-feira, as tarifas terão bandeira ver-
melha em seu segundo patamar, com 
uma taxa extra de R$ 6,243 a cada 100 
kWh.

O diretor Efrain Pereira da Cruz 
mencionou “afluências críticas” nos 
principais reservatórios do País, no 
Sudeste e Centro-Oeste, além do 
Sul, e deterioração nos meses de 
outubro e novembro. Isso levou ao 

acionamento de termelétricas, o que 
pressionou o custo de geração de 
energia no País diante de uma “oferta 
adversa”.  O diretor mencionou que 
o preço da energia no mercado de 
curto prazo (PLD) está no teto em 
todos os submercados. “São indícios 
concretos de que o mecanismo das 
bandeiras já merece ser restabeleci-
do e a curto prazo”, disse o diretor.

No sistema atual, que estava sus-
penso desde maio, na cor verde, não 
há cobrança de taxa extra, indicando 
condições favoráveis de geração de 
energia no País. Na bandeira amare-
la, a taxa extra é de R$ 1,343 a cada 
100 kWh consumidos. 

Já a bandeira vermelha pode ser 
acionada em um dos dois níveis co-
brados, dependendo da quantidade 
de termelétricas acionadas. No pri-
meiro nível, o adicional é de R$ 4,169 
a cada 100 kWh. No segundo nível, a 
cobrança extra é de R$ 6,243 a cada 
100 kWh.

Aneel aprova retomada
do sistema de bandeiras

TARIFAS

Medida decorre da constatação das condições precárias da estrutura do local e de risco à integridade física de seus ocupantes do imóvel



A Prefeitura Municipal de 
São José de Mipibu encerra 
na próxima sexta-feira 4 as 

inscrições para o processo seletivo 
destinado à admissão temporária de 
profissionais de ensinos fundamen-
tal, médio e de nível superior.

Quando contratados, os profis-
sionais contratados deverão desem-
penhar atividades em carga horária 
de 20 a 40 horas semanais, com sa-
lário mensal que alterna de R$ 1.045 
e R$ 1.600. 

O período de contrato, segundo 
a prefeitura municipal, será de até 12 
meses.

Para participar, os interessados 
devem efetuar as inscrições no perí-
odo de 30 de novembro de 2020 a 4 
de dezembro do mesmo ano, na sede 
da , por meio da Secretaria Municipal 
do Trabalho, da Habitação e da Assis-
tência Social (Semthas), localizada 
na rua Riacho do Amparo, sem nú-
mero, Cohab, no centro, no horário 
das 8h às 14h, de forma gratuita.

Há oportunidades para preenchi-
mento de 42 vagas dentre os cargos 
de assistente social (8); psicólogo 
(5); advogado (1); supervisor do Pro-
grama Primeira Infância no Suas - 

Criança Feliz (1); entrevistador social 
- Cadastro Único (5); orientador so-
cial (7); visitador social do Programa 
Primeira Infância no Suas - Criança 
Feliz (10) e facilitador de oficinas - 
artesanato, música, esporte, dança e 
artes (5).
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OPORTUNIDADE | Prefeitura de Macaíba oferta 631 vagas para cargos de nível médio e superior nas áreas de 
saúde, educação e assistência social; salários para os aprovados variam entre R$ 1,4 mil a R$ 11,6 mil

As inscrições para o concurso 
público do município de Ma-
caíba seguem até a quinta-fei-

ra 3. A prefeitura municipal dispôs 
631 vagas para cargos de nível médio 
e superior. Os salários variam entre 
R$ 1,4 mil a R$ 11,6 mil. 

Do total das vagas, 236 estão des-

tinadas para o nível médio e 395 para 
o nível superior. A seleção, através 
do concurso, visa reforçar principal-
mente as áreas de Saúde, Educação e 
Assistência Social.

As inscrições deverão ser realiza-
das, exclusivamente via internet, no 
site da banca organizadora, a Con-

sulplan. 
As provas estão previstas para os 

dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 
2021.

As inscrições seguem até 16h do 
dia 3 de dezembro, com custo de R$ 
85,00 para nível médio e R$105,00 pa-
ra o nível superior.

Contrato temporário será de 12 meses

As provas para o concurso público do município de Macaíba estão previstas para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 

Inscrições para concurso público
de Macaíba seguem até quinta-feira

TECNOLOGIA 

A Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas da UFRN abre as 
inscrições para um Concurso 
Público de Provas e Títulos 
para Provimento de Cargo de 
Professor do Magistério Su-
perior. O Edital nº 036/2020 
oferece uma vaga para docen-
te da área de Empreendedo-
rismo e Inovação para o Insti-
tuto Metrópole Digital (IMD).

As inscrições seguirão 
abertas até o dia 30 de dezem-
bro de 2020.

 Com regime de dedica-
ção exclusiva, a vaga exigirá 
dos candidatos a titulação 
de doutorado e oferece remu-
neração de R$ 10.074,18 (já 
somado o vencimento básico, 
retribuição por titulação e au-
xílio-alimentação).

Uma vez aprovado no 
concurso, o docente atuará 
junto às diversas iniciativas 
de ensino, pesquisa, extensão 
e atividades administrativas 
conforme as necessidades.

INSTITUTO 
METRÓPOLE DIGITAL 
ABRE CONCURSO 
PARA PROFESSOR

Cadastro para processo 
seletivo termina na sexta-feira

SÃO JOSÉ DE MIPIBU

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

AGÊNCIA BRASIL

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

ALRIBERTO DE SOUZA MAIA, CNPJ 24.954.292/0003-21, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, para 
um empreendimento de comércio varejista e armazenamento de GLP, localizado na Av. da Integração, nº 21, 
KM 110, ROD RN 117, Bairro: Cohab, Município: Umarizal/RN.  
 

ALRIBERTO DE SOUZA MAIA 
Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
ASSU SOL GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A, CNPJ 35.591.186/0001-85, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Prévia (LP) para o Complexo Fotovoltaico Assu Sol II, com potência total de produção em 783.669,0 kWp, 
localizado no Município de Açu/RN, Zona Rural, CEP 59650-000. 

 
Paulo Afonso Foes 

SÓCIO 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
  

G Cinco Planejamento e Execuções, CNPJ: 08.240.236/0001-07 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação de 
Operação, com prazo de validade até 07/07/2024 em favor do empreendimento Residencial Club 
Amazônia, localizada na Rua Santa Gema, 389, Emaús, Município de Parnamirim-RN. 

  
Sami Giries Elali 

Sócio Administrador 
 

 
OPORTUNIDADE   GRUPO  PARVI  

 
Venha desenvolver seu potencial e crescer junto com o Grupo Parvi. Buscamos pessoas com  

deficiência (PCD) para diversas áreas. Vagas em Natal, Mossoró e Caicó.  

Os interessados devem enviar currículo para  recrutamento@parvi.com.br. 

 
CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 20.228.158.001-20, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada n° 
2020-154767/TEC/LS-0303, com prazo de validade até 10/11/2026, em favor do empreendimento 
Infraestrutura da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – RNP-VRZ-001, localizada na Rua Marina Alves Freire, s/n, 
Quadra 15, Lote 424, Loteamento Vila Real, Vera Cruz/RN. 
 

CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS 
Phoenix Óleo e Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia para Perfuração, 
com prazo de validade até 25/11/2021, e Licença Simplificada, com prazo de validade até 25/11/2022, em favor dos 
empreendimentos: 
  01 (um) poço petrolífero de código, coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 7-PQO0004-
RN: 9.390.873,00 mN; 677.256,00 mE, com produção a ser escoada para Estação Coletora Satélite do Campo 
Periquito (9.391.154,41 mN; 676.966,88 mE), localizado no Campo de Produção Periquito (PQO), Município 
de Governador Dix-Sept Rosado/RN.  
 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e 
extensão: 7-PQO-0004-RN: 9.390.873,00 mN; 677.256,00 mE, com 396,01 metros de extensão, localizado no 
Campo de Produção Periquito (PQO), Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.  

 
Ana Claudine de Melo Lago 

Diretora Administrativa 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 
 
AUTO POSTO JR LTDA, CNPJ nº 40.993.123/0001-95, 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 11 de novembro de 2024, em favor do empreendimento do posto de revenda de 
combustíveis líquidos (gas comum, etanol, diesel S10 e comum), e Gás natural Veicular, com 
capacidade de armazenamento de 60m³ e  1.296l, com troca de óleo e oficina, localizado à Av. João Xavier 
Pereira Sobral, nº 301 – Centro – Ceará Mirim/RN. 

MANOEL VENÂNCIO RODRIGUES JUNIOR 
Sócio 

 
Concessão de Licença de Operação 

 
AUTO POSTO SAO TOME LTDA - CNPJ: 04.839.900/0010-79, torna público que recebeu do IDEMA a 
Licença de Operação, N0 2020-154678/TEC/LO-0193, com prazo de validade até 19/11/2026, para atividade 
de Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos, empreendimento localizado na Av. José Mario de Farias, 
s/n, RN-023, Centro, Touros/RN. 

 
Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 

 

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, 
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCON/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 
     O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE 
ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE - SESCON/RN, com sede e localização à Rua Romualdo Galvão,470, B. Vermelho, Natal/RN, convoca 
associados e todo corpo diretivo do Sescon/RN, para Assembleia Geral Ordinária para fins de: 
Aprovação de proposta para orçamento do exercício 2021. 
    A realizar-se em sua sede, no dia 09 de dezembro de 2020 às 16h40min.  
 

    
Max Rocha de Medeiros  

   Presidente 
 

 
 

2x5 
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ZAPPING
LUCIANO HUCK SE DECLARA PARA 
ANGÉLICA: ‘MAIS JUNTOS DO QUE NUNCA’

Luciano Huck compartilhou nesta segunda-feira 30 uma homenagem de aniversário para a esposa Angélica, que 
completou 47 anos. Em foto no Instagram, Huck se declarou para apresentadora. “Hoje é o dia dela. Dia de celebrar 
a mulher mais incrível que já conheci. Este ano está sendo um ano difícil, estranho, dolorido para o Brasil e o mundo.   
Mas ficamos mais juntos do que nunca. Isolados, quarentenados, recolhidos”, escreveu na legenda da publicação.

MAYRA CARDI POSA 
NUA E DIVIDE OPINIÕES: 
‘POR QUE SÓ POSTA 
PELADA?’

Mayra Cardi fez mais um 
ensaio nua no banheiro de sua 
mansão, no interior de São 
Paulo. A empresária rebateu 
um dos questionamentos, 
perguntando “por que ela só 
posa pelada”, afirmando que se 
sente como uma “criança presa” 
que agora está “descobrindo o 
gostinho de fazer o que quer”.

NICETTE BRUNO 
É INTERNADA COM 
COVID-19 NO 
RIO DE JANEIRO

A atriz Nicette Bruno, de 87 
anos, está internada em hospital 
do Rio de Janeiro, com Covid-19. 
A informação foi confirmada 
por suas filhas, Bárbara Bruno 
e Beth Goulart, por meio de 
vídeos postados em redes 
sociais no domingo 29. Segundo 
Beth, sua mãe está no CTI, mas 
com ventilação mecânica não 
invasiva e não está entubada.
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MÚSICA  | Banda completa duas décadas de existência com 
um mergulho nos ritmos latinos e pitadas do sotaque potiguar

20 ANOS DE 
PERFUME DE 
GARDÊNIA 

DIVULGAÇÃO

A banda potiguar Perfume de 
Gardênia virou uma referência 
no Nordeste ao transitar por 

ritmos da música latina tradicional 
e contemporânea, misturando o 
repertório autoral às releituras em 
português e espanhol, com uma pitada 
do sotaque potiguar. Formada por 
músicos experientes, o grupo está no 
mercado de shows há duas décadas, 
sem interrupção, com quatro álbuns 
gravados e dois DVDs lançados.

Ao completar 20 anos de estrada, 
Perfume de Gardênia investe em um 
show totalmente latino, marcado 
para o dia 4 de dezembro, às 22h, no 
Buraco da Catita, localizado na Ribeira. 
O evento seguirá as recomendações 
sanitárias, com o uso obrigatório de 
máscaras, distanciamento de mesas e 
disponibilização de álcool em gel. 

O repertório vai mesclar músicas 
de ídolos que influenciaram a trajetória 
da banda, além de faixas autorais – 
incluindo a nova composição feita em 
parceria com a cantora Khrystal. Pode-

se esperar latinos do quilate de Juan 
Luís Guerra, Marc Anthony, Chi Chi 
Peralta, Romeu Santos, Prince Royce, 
Buena Vista Social Club, Pablo Milanez 
entre outros. Dos álbuns próprios, as 
autorais “imperatriz, “Baila Maria”, 
“Bem Sei”, “Cumbia Perfumada” não 
vão faltar.

Perfume de Gardênia é formada 
pelos músicos Jubileu Filho (voz, 
guitarra, violão, trompete e direção 
musical), Cacá Velloso (guitarra 
e violão), Erick Firmino (baixo) , 
Rodrigo Gonzaga (teclado), Diego 
Medeiros (timbales e cowbells), 
Ninho Brasil (bongô e güiro), Chico 
Bethoven (congas e flauta), Laerte 
Adler (trombone), Vandinho Amaro 
(trompete), Isaque Gurgel (sax alto). 
Além do show, o grupo também está 
realizando uma série de gravações 
que contam com a participação de 
artistas como Walkíria Santos, Auxílio 
Mendes, Luna Hesse, Joãozinho 
Dantas e Dodora Cardoso. A banda 
também está criando músicas 

visando à gravação de um novo 
álbum.

Para o diretor musical Jubileu Filho, 
a banda representa a latinidade do 
Nordeste brasileiro. “Somos sertanejos 
caribenhos com muita manha, ritmos 
mundialmente conhecidos com a 
pegada 100% potiguar”, comentou. 
Chico Bethoven explica a resistência 
musical durante os últimos 20 anos. 
“Perfume de Gardênia nunca parou 
de tocar, mas em um determinado 
momento, para manter o grupo 
ativo, foi necessário atuar em bailes 
corporativos, nupciais, quermesses, 
eventos carnavalescos e, por isso, abriu 
o repertório para outros gêneros”, 
pontuou. 

“Uma preocupação que sempre 
tivemos foi de manter a musicalidade 
da banda em alto nível, assim grandes 
músicos passaram pelo grupo e cada 
um contribuiu com seu talento, alma 
e coração. Com isso, acredito que 
viramos uma referência no nosso estilo 
que é a música latina”, celebrou Chico.

A cantora potiguar Aiyra lançou 
o clipe da música “Pariu a Si 
Mesma” no último sábado 28. 

A faixa, composta em parceria com 
a poeta Kaju, está presente no disco 
“Quebra-Vento”, lançado em 2019 
pelo DoSol. “Estava em casa quando 
Kaju me mostrou a poesia pelo Fa-
cebook... queria que eu a musicasse. 
Na mesma hora veio a melodia e a 
harmonia para essa poesia, que já era 
linda como tal, mas que agora pode 
ser cantada.”, comentou Aiyra.

O clipe é o segundo da carreira da 
artista, e foi criado com uma equipe 
100% feminina: da letra da poeta à 
produção de Talita Yohana, além do 
elenco só de mulheres e ainda o olhar 
sensível da diretora Rita Machado. A 
ideia principal, em todo o projeto, ti-
nha o objetivo de transmitir como as 
mulheres desatam os nós da própria 
existência, tirando véus e muros que 
as impedem de seguir plenamente. 
Buscando, através do autoconheci-
mento, o próprio ato de se dar a luz, 
renascer para um mundo sem ter 
medo de nada. 

O projeto tem participação espe-
cial de mulheres atuantes no cenário 

Existência feminina
na visão de Aiyra

LANÇAMENTO

cultural potiguar, como a atriz Pris-
cilla Vilela, a cantora e cabeleireira 
Camila Rodrigues, além da poeta 
Kaju (Ju Ataíde) e da própria Aiyra. 
“Pariu a Si Mesma” conta com o apoio 
do Sebrae/RN através do edital de 
Economia Criativa 2020.

DESPENSAR
O primeiro clipe da carreira de 

Aiyra foi lançado em outubro des-
te ano: Despensar. “Acredito que 
nós, mulheres, precisamos buscar 
um equilíbrio entre o raciocínio e o 
alimento intuitivo, como forma de 
aprendizado significativo e construti-
vo”, afirma a cantora, sobre a música.

QR CODE

Acesse e assista ao
clipe no YouTube

SHOW Grupo comemora 
aniversário com show latino 

marcado para o dia 4 de 
dezembro, às 22h, no

Buraco da Catita, na Ribeira
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PAUSA PARA FESTA 
O prefeito reeleito de Natal, 

Álvaro Dias, passou o fim de semana 
do segundo turno eleitoral em 
Brasília. Ele aproveitou a ida à capital 
federal para cumprir agenda em 
ministérios durante a semana e ficou 
por mais uns dias para participar 
da festa de aniversário do ministro 
do Desenvolvimento Regional, o 
conterrâneo Rogério Marinho.  

PRESTIGIADO 
O evento em homenagem a 

Rogério, ocorrido no sábado, dia 28, 
contou com a presença do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, com 
quem Álvaro fez questão de fotografar, 
após uma rápida conversa. Em pauta, 
recursos para combater a pandemia. 

APROVEITANDO... 
“Na oportunidade, tive a satisfação 

de reencontrar o nosso presidente, 
onde pude também agradecer o 
apoio constante que vem dando a 
Natal, tanto em meio a pandemia, 
com recursos para saúde, como em 
obras estruturantes que vem sendo 
realizadas em nossa cidade com a 
parceria do Governo Federal”, disse o 
prefeito no Twitter. 

AGORA? 
Ao comentar sobre os 

compromissos em Brasília, o prefeito 
revelou estar preocupado com o 
aumento de casos de Covid-19 na 
capital potiguar.  

AVANÇO 
Ele disse: “Participando do 

aniversário do amigo Rogério Marinho, 
depois de peregrinação na véspera, em 
alguns ministérios, buscando recursos 
para obras estruturantes em Natal 
e para a saúde, preocupado com o 
avanço da pandemia do coronavírus”. 

APELO 
A governadora Fátima Bezerra fez 

pessoalmente um apelo para que a 
população aproveite a prorrogação do 
Refis 2020. “Não deixe para a última 
hora não! Aproveite as facilidades 
que a nossa gestão está promovendo 
para começar 2021 com tudo 
regularizado e pronto pra aproveitar 
as oportunidades que vão surgir”, 
escreveu em seu Twitter. 

REFIS 
A data limite de adesão ao 

programa de recuperação de créditos 
tributários do ICM, ICMS e IPVA - que 
encerrava ontem - agora será dia 29 de 
dezembro de 2020.

2022 
O resultado das eleições 

municipais deu um indício do que 
poderá acontecer em 2022. E há quem 
tenha achado Guilherme Boulos, o 
candidato do PSOL à Prefeitura de São 
Paulo, com postura muito parecida 
com a de Lula, lá nos idos dos anos 
2000, quando ele começou a sair do 
discurso mais radical.

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>>>Com Bolsonaro, tropas 

brasileiras deixam as forças 
de paz da ONU após 21 anos. 
“Brasil perde projeção do poder 
nacional e reforça isolamento 
diplomático do governo, 
que se compraz em ser pária 
internacional”, disse Marcelo 
Godoy, do Estadão. 

>>>O percentual de 

nível de abstenção, que já era alto, 
foi de 23,14%. 

>>>Deu no UOL: O segundo 
turno das eleições municipais 
pelo Brasil consolidou um 
cenário que já se apresentava 
no primeiro. A esquerda e o 
bolsonarismo “saem fragilizados, 
enquanto o centro se mostra o 
grande vencedor”.

brasileiros que deixou de votar 
no segundo turno das eleições 
municipais de 2020 chegou 
a 29,47%, segundo o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral). 
Mais de 11 milhões de pessoas 
deixaram de ir às urnas, um 
recorde. No primeiro turno, o 

OBSERVAÇÃO  
De um observador do 

cenário político no Brasil pós 
segundo turno das eleições: 
“Não adianta achar que MDB ou 
DEM cresceram ou diminuíram 
por terem feito mais ou menos 
prefeitos. São hoje simples siglas 
de filiações. Não são partidos 
políticos com lideranças e 
seguidores, como o PT ainda é, por 
exemplo. Os que se elegeram agora 
não têm nenhum compromisso 
para apoios futuros. Estarão com 
quem der mais”. 

SEM MULHERES 
“As eleições 2020 marcaram 

a estagnação do número de 
mulheres eleitas para comandar 
prefeituras de capitais no 
Brasil”. A constatação está em 
reportagem publicada pelo UOL 
e mostra que pela terceira eleição 
municipal seguida, apenas uma 
mulher ganhou. Assim como 
em 2018 apenas uma mulher 
foi eleita governadora, Fátima 
Bezerra no RN. 

 
REELEITA 

Neste ano, somente Cinthia 
Ribeiro (PSDB), de Palmas (TO), 
foi escolhida entre as capitais. Ela 
assumiu o cargo em 2018 após a 
renúncia de Carlos Amastha (PSB) 
e foi reeleita neste ano. 

TEMA 
“Sistema penitenciário 

federal – prática e jurisprudência 
do STJ” será o tema da nova 
edição da Quinta Jurídica, 
confirmada para o dia 3 de 
dezembro, às 19h. O evento terá 
como debatedores o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas 
e o Juiz Federal Walter Nunes 
da Silva Júnior, corregedor do 
Presídio Federal de Mossoró. 

LANÇAMENTO E DOAÇÃO 
Durante o evento, o 

magistrado Walter Nunes estará 
lançando seu novo livro “Execução 
Penal no Sistema Penitenciário 
Federal”, publicado pela editora 
OWL. A Quinta Jurídica de 
dezembro irá beneficiar a Pastoral 
Carcerária, para onde serão 
destinados os recursos doados 
pelos participantes do evento. 

SUCESSO DA PRAIA 
Em Natal, as empresárias 

arrojadas Vivianne Monteiro 
e Evaniely Melo estão 
comemorando e muito o sucesso 
da Cajarana Swim, marca de 
biquínis criada e desenhada pela 
dupla e que caiu no gosto das 
potiguares praianas. Conforto, 
modelagem perfeita e qualidade 
de matéria prima são destaque 
nas peças, que têm proteção 
solar, são atóxicas, antiodor e 
biodegradáveis.  

Prefeito Álvaro Dias entre os convidados da festa de 
aniversário do ministro conterrâneo Rogério Marinho, que 
também foi prestigiado pelo presidente Jair Bolsonaro

Vereadora eleita em Natal Brisa 
Bracchi aproveitando um cafezinho 
antes do trabalho, “acompanhada” de 
Frida Kahlo

Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira curtiu o fim de 
semana de piscina ao lado da família, enquanto o segundo 
turno das eleições mostrava que o seu PSDB se saiu bem 
nas urnas



Silvio de Abreu deixa dramaturgia da Globo com a certeza do dever cumprido
Baixada a poeira, vale 

falar mais um pouco sobre a 
saída de Silvio de Abreu da 
teledramaturgia da Globo, após 
seis anos em seu comando.

Período necessário para 
colocar ordem na casa e 
organizar convenientemente uma 
área que emprega tantos talentos, 
dando a todos uma vida mais 

regrada.
Os autores, com a sua 

direção, tiveram mais tempo 
para desenvolver ideias, assim 
como, para o bem de diretores 
e atores, foi estabelecida 
também uma melhor ordem nas 
gravações.

Uma saída que, em definitivo, 
se dará em abril, no fim de seu 

contrato e após um período de 
transição, mas certamente com a 
certeza do dever cumprido.

Silvio deixa, entre séries 
e novelas, uma programação 
de dramaturgia já acertada e 
aprovada até 2024, o que vai 
dar muito tempo para o seu 
sucessor, José Luiz Villamarim, se 
organizar.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
nA partir desta terça-feira, às 19h30, 

a National Geographic exibe a 
série “Dog House: Lar Perfeito”...
nCom oito episódios, a produção 

conta histórias de cães abandonados 
que encontram novos lares.nÉ 
impressionante o trabalho de 

Nicole Kidman na minissérie “The 
Undoing” da HBO.nTem produção 
da O2 Filmes a nova série da Netflix, 

“Maldivas”, que se passa em um 
condomínio carioca...nNo elenco, 
Bruna Marquezine, Manu Gavassi, 

Sheron Menezzes, Carol Castro, 
Klebber Toledo...nGuilherme 

Winter, Danilo Mesquita, Samuel 
Melo, Romani, Vanessa Gerbelli, 

Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, 
Filipe Ribeiro e Fernanda Thurann. 

Roteiro de Natalia Klein.nBeth 
Goulart, ontem, deu notícias bem 

animadoras da recuperação de 
Nicette Bruno, sua mãe, que também 

testou positivo para Covid-19. 
nTanto na Globo como no SBT, 
entende-se que todo e qualquer 

planejamento de programação não 
pode ser feito agora.

DÚVIDA
Sobre a saída de Silvio de Abreu, 

ainda falta resolver quem, daqui em 
diante, cuidará do humor. Como se 
sabe, desde que Marcius Melhem 
deixou o posto, esse departamento 
também passou para o seu guarda-
chuva.  

NÃO TÁ FÁCIL
As emissoras de TV e o pessoal 

da linha de frente, repórteres e 
cinegrafistas entre eles, prosseguem 
sua luta contra o novo coronavírus. O 
“Jornal da Band”, por exemplo, afastou 
três repórteres de Brasília - Caiã 
Messina, Carolina Vilela e Valteno 
de Oliveira, por terem apresentado 
sintomas da doença. 

MAU EXEMPLO
O “faça o que eu digo, mas não faça 

o que eu faço” foi praticado à exaustão 
pelas autoridades, especialmente nas 
comemorações dos resultados das 
eleições. O que se viu em São Paulo, na 
coletiva de Bruno Covas, domingo, foi 
um atentado à saúde de todos.

SURPRESA
Ontem, de última hora, Silvia 

Abravanel foi avisada para voltar, ao 
vivo, com o “Bom Dia & Cia” no SBT.

Mas só ela. Por enquanto, Rebeca 
e Patrícia, as outras irmãs, continuam 
afastadas.

ARCANJO RENEGADO
O ator Otto Júnior, com passagens 

por “Malhação”, “Tropa de Elite”, “O 
Mecanismo”, entre outros trabalhos, 
é a novidade no elenco da segunda 
temporada de “Arcanjo Renegado”, da 
Globoplay, como superintendente da 
polícia federal. A preparação começa 
neste mês, mas as gravações só entre 
abril e maio.

BABEL
A saída de Henri Karam da 

direção de jornalismo da CNN Brasil, 
prevista já há alguns dias, ainda não 
foi assimilada internamente. Como 
certeza, a sua insatisfação com a 
forma que as coisas são colocadas e as 
diversas zonas de conflito.

 SEM SAÍDA
No SBT houve quem imaginasse 

voltar com a produção de novelas 
no começo de 2021. O mês de março 
até foi colocado como prazo limite. 
Porém, diante de um novo aumento 
de casos do coronavírus, agora já 
existe a certeza que nada acontecerá 
antes da vacina. Não tem como.

HORÓSCOPO

Sentimentos genuínos e intensos surgem ao conhecer 
alguém de uma maneira mais profunda. É um bom 
momento para o amor te levar em uma jornada de 
aventuras intensas. No trabalho limpe seu caminho de 
disputas e de pessoas que apenas atrapalham.

Tudo deve mudar de forma inesperada  e intensa no 
amor. Uma nova pessoa entrará em sua vida, a intensa 
troca de emoções e sensações aos se encontrar com ela 
fará você acordar. Excelentes perspectivas financeiras se 
abrem neste último mês do ano.

A grande segurança que você tem em si mesmo fará a 
diferença no amor. Nada é mais cativante do que saber-
se dono da situação, que se irradia com facilidade e 
que todos percebe. Seu conhecimento e dedicação no 
trabalho o tornarão digno de uma compensação.

É melhor deixar os dias passarem e esperar a oportunidade 
certa em vez de se apressar e se arrepender mais tarde. 
Pare de enxergar apenas o prazer e foque no amor como 
um todo. No trabalho podem surgir alguns desafios e 
obstáculos, que não deve interpretar como problemas.

Não faça julgamentos apressados no amor, ainda é 
muito cedo para tirar conclusões, porque uma pessoa 
que se mostra muito independente se aproxima e fará 
você ficar na dúvida. Você está prestes a desfrutar de 
uma grande mudança na sua vida financeira. 

Sua vida no que se refere ao amor, pode mudar de um 
momento para o outro. Não perca a esperança de que 
um futuro melhor seja possível, já que se apresentará 
uma condição ideal. Um mês que se inicia com uma 
previsão excelente no seu signo.

No amor, é inútil perder a paciência porque as coisas 
com essa pessoa não são da maneira como você gostaria 
que fossem. O sucesso financeiro virá agora depois de 
muitas incertezas, lutas e esforços. É apenas uma questão 
de tempo para que você tenha as condições ideias.

No que se refere ao amor, deve-se notar que talvez você 
esteja muito exigente e olhando para pessoas que não 
correspondem ao que de fato procura para ser feliz. Um 
mês em que algumas portas se abrem no plano financeiro, 
oportunidades.

Uma nova etapa pode começar no amor, uma 
oportunidade muito boa ainda está por vir, mas para 
não deixar essa pessoa sair do seu mundo, precisará ser 
mais espontâneo do que nunca. Há muito tempo que 
persegue um objetivo e agora é o momento ideal.

Para que o amor volte a iluminar o seu caminho, comece 
olhando para o futuro. O passado já não tem mais nada 
para você. Abra-se para novas possibilidades. Este é o 
momento certo para você iniciar uma caminhada rumo 
ao crescimento financeiro.

A razão e a emoção encontrarão seu ponto de equilíbrio 
no amor já nos próximos dias, porque a pessoa que 
você sonha e que não sai de seus pensamentos vai se 
materializar. A sorte e a energia da fortuna estão do seu 
lado.

Procure ser muito mais atencioso e amoroso. Se você 
mudar sua vibração, tudo mudará o mais rápido possível. 
Ofereça o seu melhor para conquistar a pessoa de seu 
interesse. Este mês que entra agora se apresenta como 
um bom presságio para o seu signo, a fortuna certamente.

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)

EXPERIÊNCIA
Alexandra Martins e Antonio 
Fagundes combinaram de desligar 
o celular na sexta-feira e só religar, 
ontem, segunda. No sábado e 
domingo, além dos afazeres 
domésticos, conversaram com as 
pessoas pelo fixo, leram livros e 
revistas, assistiram TV e viram 
séries. Garantem que não sentiram 
falta.

VICTOR POLLAK
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DIVULGAÇÃO

O piloto brasileiro Pietro Fittipal-
di, de 24 anos - neto do bicam-
peão mundial Emerson Fitti-

paldi - terá sua primeira chance como 
piloto principal da Haas na Fórmula 1, 
no próximo domingo 6, quando subs-
tituirá  Romain Grosjean, lesionado 
no domingo 29 após escapar de um 
grave acidente no Grande Prêmio do 
Bahrein. O piloto francês se recupera 
de ferimentos nas costas e em ambas 
as mãos.

A estreia do brasileiro será no GP 
de Sakhir, pela 16ª rodada do Campe-
onato Mundial de F1, no Circuito de 
Bahrein. Ele será o 32º brasileiro no 
Circuito Mundial de F1. Desde 2017, 
quando Felipe Massa se aposentou das 
pistas, o país não tinha representantes 
na categoria.  Nesta temporada, Pietro 
participou como piloto reserva e de 
testes da escuderia norte-americana, 
na maioria das corridas de F1.Em nota 
oficial da Haas, o brasileiro revelou que 
se sente preparado para o desafio.

“Mais importante do que eu es-

tar feliz é Romain [Grosjean] está 
seguro e saudável”, comentou Pie-
tro Fittipaldi. “Estamos todos muito 
felizes por seus ferimentos serem 
relativamente leves após um inci-
dente tão grande. Obviamente, não 

é um conjunto de circunstâncias 
ideal para obter minha primeira 
oportunidade de competir na Fór-
mula 1, mas sou extremamente gra-
to a Gene Haas e Guenther Steiner 
por sua fé em me colocar ao volante 

neste fim de semana”. 
Na próxima sexta-feira 4, Pietro 

assume o volante da do modelo VF 
20, como piloto principal da Haas, nos 
treinos de abertura. Guenther Steiner, 
chefe da escuderia, está confiante no 

Pietro Fittipaldi estreia na F-1 no 
lugar de Grosjean no GP de Sakhir
OPORTUNIDADE | Piloto brasileiro Pietro Fittipaldi, de 24 anos, que é neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, terá sua primeira chance como piloto principal da Haas na Fórmula 1, 
no próximo domingo 6. Desde 2017, quando Felipe Massa se aposentou das pistas, o país não tinha representantes correndo pela principal categoria do automobilismo mundial 

Na próxima sexta-feira 4, Pietro assume o volante da do modelo VF 20, como piloto principal da Haas, nos treinos de abertura

O piloto Romain Grosjean deve receber 
hospitalar nesta terça-feira 1º.  O 

francês continua o tratamento após 
sofrer queimaduras leves e seu quadro 
de saúde é bom, de acordo com a Haas.

desempenho de Fittipaldi Neto.
“Pietro vai pilotar o VF-20 e ele está 

familiarizado com o fato de ter estado 
com a equipe nas últimas duas tempo-
radas como piloto de teste e reserva. 
É a coisa certa a fazer e é obviamente 
uma boa oportunidade para ele. Ele foi 
paciente e sempre estava preparado 
para esta oportunidade - e agora ela 
chegou. É por isso que o queremos no 
carro e tenho certeza que ele fará um 
bom trabalho. É muito exigente ser 
chamado no último minuto, mas co-
mo eu disse, acho que é a coisa certa a 
fazer pela Haas F1 Team”.

REPRORUÇÃO

O Palmeiras vai lançar nesta 
semana a própria opera-
dora oficial de celulares. O 

produto batizado de Alô Verdão 
terá a cobertura em todo o Brasil, 
planos no formato pré-pago e vai 
utilizar a estrutura existente da 
TIM. O intuito do clube é conse-
guir elevar as receitas e também 
aumentar a quantidade de partici-
pantes do sócio-torcedor, o Avanti. 
Quem já for contribuinte do pro-
grama terá descontos especiais na 
compra do chip.

Segundo o diretor de marketing 
do clube, Roberto Trinas, a ideia de 
se ter um chip oficial já era analisada 
há tempos pelo clube. “É um produ-
to interessante porque vai ao encon-
tro do que queremos para os nossos 
seguidores, que é levar os melhores 
produtos ao torcedor”, explicou.

O Alô Verdão terá três tipos de 
pacotes pré-pago para os celulares: 
R$ 30 (3 GB de internet), R$ 40 (5 
GB) ou R$ 50 por mês (9 GB). 

Quem for participantes do Avan-
ti, terá desconto de 50% nos seis 
primeiros meses de uso. O chip vai 
permitir o uso ilimitado do What-
sApp, não vai cortar o sinal de in-
ternet após o término do pacote de 
dados, terá ligações ilimitadas para 
qualquer operadora e roaming sem 

custo. 
O aparelho vai funcionar dentro 

de uma tecnologia chamada MV-
NO (operadora móvel virtual, em 
português). Trata-se de um modelo 
de negócio em que uma empresa 
de licenciamento utiliza a mesma 
infraestrutura de rede das grandes 

operadoras convencionais, mas co-
mercializa os pacotes de telefonia 
móvel para públicos específicos. 

No caso do Palmeiras, a parceira 
é a Dry Company, que tem mais de 
50 clientes atendidos entre times de 
futebol, escolas de samba e persona-
lidades famosas.

 Intuito do clube é conseguir elevar as receitas e aumentar a quantidade de sócio-torcedores

Palmeiras lança nesta semana 
operadora oficial de celulares

MERCADO


