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Rodrigo Maia: “Me coloquei à disposição”

CÂMARA

De férias em São Francisco do 
Sul, Santa Catarina, Jair Bolso-
naro a� rmou nesta segunda-

-feira 21 que pode haver corrupção em 
seu governo devido ao grande número 
de obras em andamento no país. “Po-
de haver corrupção no governo? Pode. 
Você pega o Ministério do Desenvol-
vimento Regional, por exemplo, é do 
Rogério Marinho, são 20 mil obras no 
Brasil”, declarou o presidente a apoia-
dores.

O Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) e suas instituições 
vinculadas concluíram, em 2020, 6,2 
mil obras de pequeno, médio e grande 
portes nas áreas de habitação, sanea-
mento, mobilidade, desenvolvimento 
regional e urbano, segurança hídrica e 
proteção e defesa civil. Foram, em mé-
dia, 17 obras entregues por dia.

Também em 2020, o MDR entre-
gou 410 mil moradias, das quais 61 mil 
foram para famílias com renda mensal 
de até R$ 1,8 mil. Com isso, mais de 
1,6 milhão de pessoas passaram a ter 
acesso à casa própria e agora vivem 
com mais dignidade.

As ações realizadas pelo Ministé-
rio contribuíram para a manutenção 
e a geração de 4 milhões de empregos 
diretos, indiretos e induzidos, em um 
período em que todos os países sofre-
ram com severos efeitos econômicos e 
sociais causados pela pandemia mun-
dial da covid-19.

“Mesmo com todas as di� culdades 
econômicas que enfrentamos, con-
seguimos concluir todas essas obras. 

Nós, que somos o ´Ministério das 
Águas, levamos esse bem tão precioso 
para as torneiras de milhares de pesso-
as”, destaca o ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Marinho. 

“Além disso, concretizamos o 
sonho da casa própria para 49 mil fa-
mílias de baixa renda e conseguimos 
retomar 1,5 mil contratos, entre obras, 
projetos e outras ações”, completa. 

Segundo Marinho, a retomada e a 
não paralisação de obras foram deter-
minações do presidente da República, 
Jair Bolsonaro. 

“Não deixar obras paradas é um 
ato de respeito com o dinheiro público, 
com o Brasil. Essas ações contribuem 
com toda a cadeia produtiva e de ser-
viços”, observa o ministro.

Bolsonaro insinua haver corrupção 
no ministério de Rogério Marinho
OBRAS PÚBLICAS | Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e suas instituições vinculadas concluíram, em 2020, 6,2 mil construções de pequeno, médio e grande portes nas 
áreas de habitação, saneamento, mobilidade, desenvolvimento regional e urbano, segurança hídrica e proteção e defesa civil. Foram, em média, 17 obras entregues por dia
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Segundo Rogério Marinho, a retomada e a não paralisação de obras foram determinações do presidente da República, Jair Bolsonaro

Pode haver corrupção 
no governo? Pode. Você 
pega o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
por exemplo, é do Rogério 
Marinho, são 20 mil obras no 
Brasil”

“
JAIR BOLSONARO
PRESIDENTE

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), a� rmou que, se o gover-

no tiver interesse, pode pautar até 
amanhã o projeto de lei que uni� ca o 
PIS/Pasep e a Co� ns na Contribuição 
Social sobre Operações com Bens e 
Serviços (CBS). Segundo Maia, apesar 
da situação difícil em que vive o País, 
há uma narrativa que as coisas estão 
indo bem. “Me coloquei à disposição 

do governo, para mostrar que a refor-
ma da Câmara ou do Senado não é a 
única pauta que eu voto. Não sei se o 
governo tem interesse de votar a refor-
ma”, a� rmou. Maia voltou a defender 
a convocação do Congresso Nacional 
em janeiro para debater temas ligados 
às áreas econômica, social e da saúde. 
Ele ressaltou, no entanto, que o gover-
no não quer estimular esse debate em 
razão da sucessão na Câmara.

A Comissão de Legislação Justiça 
e Redação Final encerrouas 
atividades perante o ano legis-

lativo de 2020. Com uma pauta extensa 
e apreciação de mais de 25 projetos só 
na última segunda-feira 21, o grupo 
se despede com uma marca histórica. 
Só neste ano, foram apreciadas 498 
proposições. Um recorde quando com-
parado  aos anos de 2017 (432 aprecia-
ções), 2018 (428 apreciações) e 2019 

(387 apreciações). 
O destaque também chama aten-

ção devido ao atual momento vivido 
em todo mundo com a pandemia do 
coronavírus, o que não reduziu o tra-
balho dos sete vereadores que compõe 
o grupo, que se reuniu para designação 
e apreciação de matérias de forma 
virtual.  Além disto, a Comissão foi 
liderada por uma vereadora mulher, a 
parlamentar Nina Souza (PDT). 

Reforma tributária pode entrar 
na pauta ainda em 2020

Comissão de Justiça encerra 
ano com recorde de projetos

CÂMARA CÂMARA DE VEREADORES



N a reunião conjunta das Co-
missões de Finanças e Fisca-
lização (CFF) e de Adminis-

tração, Serviços Públicos e Trabalho 
(CASPT), realizada nesta terça-feira 
22, presidida pelo deputado Gustavo 
Carvalho (PSDB), o deputado Galeno 
Torquato (PSD) pediu vista do Pro-
jeto de Lei 275/2020 de autoria do 
Governo do Estado que solicita au-
torização do Legislativo para ceder, 
a instituições financeiras públicas 
ou privadas, créditos decorrentes de 
precatório federal.

Pelo Projeto, o Poder Executivo 
Estadual fica autorizado a ceder até 
o limite de R$ 260,7 milhões a insti-
tuições financeiras públicas ou priva-
das, o crédito decorrente do precató-
rio autuado em julho deste ano, em 
trâmite no Supremo Tribunal Federal 
(STF), incluído no Orçamento Geral 
da União (OGU) para o exercício fi-
nanceiro de 2021.

Conforme está no Projeto, a ces-
são observará as disposições da Lei 
Federal 8.666, de 1993 e somente 
poderá ser realizada na modalidade 
Pró Soluto (o cedente responde pela 
existência e legalidade do crédito).

Os recursos financeiros decor-
rentes da cessão do crédito serão 
destinados, exclusivamente, ao fi-
nanciamento de projetos, ações ou 

programas considerados como ações 
de manutenção e desenvolvimento 
do ensino para a Educação Básica, 
nos termos da Lei Federal 11.494 de 
20 de junho de 2007, ou outra que a 
substituir.

Ainda conforme registra o Artigo 
4º do projeto de lei analisado pelos 
deputados, o Rio Grande do Norte 
não ficará obrigado, ou de qualquer 
forma responsável, por parte ou to-
talidade dos créditos envolvidos na 
negociação, nem pelo pagamento 
pontual a ser realizado pelo devedor 

dos créditos cedidos. 
Segundo a propositura, a cessão 

de créditos do Governo do Estado  
será feita mediante procedimento 
licitatório prévio.

Participaram da reunião, os de-
putados Tomba Farias (PSDB), Ga-
leno Torquato, Getúlio Rêgo (DEM), 
José Dias (PSDB) e Souza (PSB), pela 
Comissão de Finanças e Fiscalização 
e Gustavo Carvalho, Isolda Dantas 
(PT) e Dr. Bernardo (Avante) da Co-
missão de Administração, Serviços 
Públicos e Trabalho. 

tal, uma das vozes ressonantes de 
Bolsonaro, Cícero Martins (PP), não 
conseguiu se reeleger para o cargo 
de vereador. A nova configuração do 
Legislativo natalense será majoritaria-
mente de parlamentares de partidos 
alinhados com ideologias de centro e 
centro-esquerda.

A direita conservadora reelegeu 

Bispo Francisco (Republicanos) e três 
representantes do PTB, que segue se 
aproximando de Jair Bolsonaro na ten-
tativa de filiá-lo ao partido para o pleito 
de 2022. São eles: Antônio Peixoto, Her-
mes Câmara e Luciano Nascimento.

O deputado Coronel Azevedo, que 
também preside o PSC no Rio Grande 
do Norte acredita que ainda é cedo 

para projetar uma possível união da 
direita, mas confia em um fortaleci-
mento do movimento conservador 
alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, 
que ainda está sem partido. Azeve-
do foi candidato a prefeito em Natal 
em 2020 e espera se reeleger para o 
cargo de deputado estadual. “Havia 
uma expectativa com o mandato de 

deputado federal, eleito em 2018, de 
que esse mandato pudesse liderar a 
direita, mas o que aconteceu foi uma 
fragmentação dessa liderança. Daque-
le grupo do PSL que se elegeu em 2018, 
cada um foi pra um lado. Eu mesmo 
tive uns problemas e fui para o PSC. 
Não sei ainda se haverá uma liderança 
para aglutinar esse grupo de centro-di-
reita que busca uma renovação, com 
as bandeiras de combate à corrupção 
por exemplo”, afirma.

Já para o presidente do PRTB no 
Rio Grande do Norte, Coronel Hélio 
Oliveira, que também concorreu ao 
cargo de prefeito de Natal em 2020, o 
momento é de análise. O empresário 
aguarda um posicionamento de Bol-
sonaro para articular uma estratégia 
para as próximas eleições. “Estamos 
acompanhando os movimentos den-
tro do governo federal e poderemos 
acompanhar esses movimentos, que 
estão ligados ao centro e ao centro-di-
reita. Hoje o presidente Bolsonaro está 
sem partido e ele prometeu que até 
março se posicionaria. Isso para nós 
é fundamental para nos posicionar”, 
explicou Oliveira.
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BALANÇO | Atordoados com 
os resultados bem abaixo das 
expectativas em 2020, legendas 
de direita buscam novos rumos 
para o conservadorismo no RN  

Representantes da direita con-
servadora em Natal acreditam 
na formação de uma união para 

as próximas eleições em 2022, como 
forma de compensar a fragmentação 
de votos ocorridas no pleito municipal 
deste ano. Dos 13 candidatos ao cargo 
de prefeito, pelo menos quatro eram 
ligados ao presidente Jair Bolsonaro 
(Sem partido).

Juntos, Delegado Leocádio (PSL), 
Coronel Hélio Oliveira (PRTB), Co-
ronel Azevedo (PSC) e Pastora Jaidy 
Oliver (DC) somaram 51.482 votos 
nas eleições para prefeito em Natal. Os 
quatro têm alinhamentos às políticas 
do governo federal. O atual prefeito 
Álvaro Dias (PSDB) foi reeleito com 
194.764 votos. Os dados são do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

Na Câmara Municipal de Na-

Coronel Hélio Oliveira, presidente do PRT: “aguardando Bolsonaro”                Coronel Azevedo, do PSC: “liderança para aglutinar movimento”

Pelo Projeto, o Executivo fica autorizado a ceder até R$ 260,7 milhões a instituições financeiras

Partidos de direita no RN buscam 
unidade para as eleições de 2022

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

JOÃO GILBERTO  / ALRN

Projeto de lei da cessão de créditos 
tem pedido de vista na ALRN

DISCUSÃO CENTRAL EÓLICA ACAUÃ III S.A.
CNPJ/MF Nº 35.842.711/0001-98 - NIRE Nº 24300013272

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2020
(lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 08 de setembro de 2020, às 09:45 horas, na sede da Central Eólica 
Acauã III S.A. (“Companhia” ou “Acauã III”), localizada no Sítio Umarizeiro, s/n, Zona Rural, São Vicente, 
Rio Grande do Norte, CEP: 59.340-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de 
Edital de Convocação, tendo em vista a presença da acionista titular de 100% (cem por cento) das ações 
representativas do capital social da Companhia, a Aliança Geração de Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 12.009.135/0001-05, conforme art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 3. MESA: (I) Presidente: Sr. Wander Luiz 
de Oliveira; e (II) Secretário: Sr. Paulo de Tarso de Alexandria Cruz.  4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (I) 
destituição e eleição dos membros da Diretoria; (II) aumento de capital da Companhia com a consequente 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as 
formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e 
a única acionista aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que segue: 5.1. A lavratura da presente 
ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, 
ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as 
disposições legais em vigor. 5.2. A destituição dos atuais Diretores da Companhia, sendo: (I) Sr. Paulo de 
Tarso de Alexandria Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.741.878, 
expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.649.731-04, do cargo de Diretor Administrativo 
da Companhia; (II) Sr. Wander Luiz de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº MG 10.721.02, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.978.186-87, do cargo 
de Diretor Técnico da Companhia, ambos com endereço comercial na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, 
Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050. 5.3. A eleição dos seguintes membros para cumprirem o restante 
do prazo do mandato unificado de 03 (três) anos da Diretoria, ou seja, até 18/12/2022:  (I) Sr. José Cleber 
Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº MG 1.695.095 SSP/
MG, inscrito no CPF sob o nº 444.899.196-20, com endereço comercial na Rua Matias Cardoso, 169, 9º 
andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050, para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia; 
(II) Sr. João Lúcio Pereira Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
1.574.603, expedida por SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 417.691.716-49, com endereço comercial na Rua 
Matias Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050, para o cargo de Diretor Técnico 
da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse nesta data mediante assinatura do respectivo termo 
de posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, sendo que, 
antecipadamente, declararam sob as penas da lei, de não estarem impedidos, por lei especial, de exercerem 
a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma 
e para os fins do artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976. 5.4. O aumento do capital social da Companhia em R$ 
5.328.000,00 (cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil reais), passando de R$ 5.706.000,00 (cinco milhões, 
setecentos e seis mil reais) para R$ 11.034.000,00 (onze milhões e trinta e quatro mil reais) mediante a 
emissão de 5.328.000 (cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil ações), pelo preço de emissão de R$ 
1,00 (um real) por ação, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Aliança, conforme Boletim 
de Subscrição constante do Anexo I desta Ata, mediante a capitalização de adiantamentos para futuro 
aumento de capital (“AFAC’s), conforme contrato celebrado entre a Aliança e a Companhia em 01/02/2020 e 
23/06/2020. 5.5. Em decorrência da deliberação acima, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 5º - O Capital Social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$11.034.000,00 (onze milhões e trinta e quatro mil reais), dividido 
em 11.034.000 (onze milhões e trinta e quatro mil) ações, sendo todas ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal”. 6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois 
de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: 
Wander Luiz de Oliveira - Presidente e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz - Secretário. Acionista: Aliança 
Geração de Energia S.A., por seus Diretores: Wander Luiz de Oliveira e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz. 
Confere com original lavrado em livro próprio. Paulo de Tarso de Alexandria Cruz - Secretário. ANEXO 
I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - Boletim de subscrição do capital social da CENTRAL EÓLICA ACAUÃ III 
S/A, no valor de R$ 5.328.000,00 (cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil reais), mediante a emissão de 
5.328.000 (cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil ações), pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação. 
As ações foram totalmente subscritas e integralizadas na presente data conforme demonstrado a seguir: 
Subscritor: ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., Sociedade Anônima Fechada, inscrita no CNPJ sob 
o nº 12.009.135/0001-05, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 
31300106071, com sede na Rua Matias Cardoso, no 169, 9o Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, 
CEP 30170-050, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus diretores Wander Luiz 
de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº MG 1072102, expedido 
pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 246.978.186-87, e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.741.878, expedida pela SSP/DF, inscrito no 
CPF sob o nº 695.649.731-04, ambos com endereço profissional no município de Belo Horizonte, estado de 
Minas Gerais, na Rua Matias Cardoso, no 169, 9o Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-050.  Nº Ações 
Subscritas: 5.328.000; Espécie: ON; Participação: 100%; Preço Total de Emissão: R$ 1,00; Forma 
de Integralização: Mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFAC’s), 
conforme contrato celebrado entre a Aliança Geração de Energia S.A. e a Central Eólica Acauã III S.A. 
em 01/02/2020 e 23/06/2020. São Vicente/RN, 08 de setembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Wander Luiz 
de Oliveira - Presidente e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz - Secretário. Acionista: Aliança Geração de 
Energia S.A., por seus Diretores: Wander Luiz de Oliveira e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz. Confere com 
original lavrado em livro próprio. Paulo de Tarso de Alexandria Cruz - Secretário. Assinado digitalmente. 
CERTIDÃO - JUCERN - Certifico o registro em 10/12/2020 sob o nº 20200663844. Protocolo: 200663844 de 
10/12/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.
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A Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido (Ufersa) devol-
veu R$ 1 milhão ao Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte, que 
haviam sido repassados pelo reitor 
temporário em exercício, José Ribeiro. 
A justificativa para o repasse foi que os 
recursos seriam aplicados no treina-
mento de pessoal. 

A devolução aconteceu durante 
reunião realizada nesta terça-feira 22 
com integrantes das duas unidades fe-
derais de ensino, de acordo com infor-
mação confirmada à reportagem do 
Agora RN pelo novo reitor do IFRN, 
José Arnóbio. De acordo com ele, o 
dinheiro em questão é classificado 
como “recurso carimbado”, destinado 
à capacitação, e essa será a finalidade 
da verba recuperada. 

Essa foi uma das primeiras ati-
vidades do professor que deveria ter 
tomado posse como reitor de uma das 
maiores casas de educação do estado 
em 17 de abril. A cerimônia, entre-
tanto, aconteceu, de fato, na última 
segunda-feira 21 - quatro dias após 
o presidente Jair Bolsonaro assinar o 
decreto que nomeia o candidato mais 
votado pela comunidade acadêmi-
ca - oito meses depois do previsto no 
calendário acadêmico de votação da 
instituição. 

A transição de gestão, que não 
contou com a participação da equipe 
do “reitor interino”, professor Josué 
Moreira, que estava à frente da insti-
tuição desde abril, após nomeação do 
Ministério da Educação (MEC), trouxe 
à tona problemas administrativos que, 
segundo o reitor eleito, já eram de seu 
conhecimento. Além do orçamento 
não aplicado nas demandas existentes 
no IFRN, informações com as ativida-
des executadas e em desenvolvimento 
nas cinco pró-reitorias da instituição 
não foram repassadas para o novo 
reitor.

“Não tinha ninguém da gestão 
interventora quando tomamos posse. 

Vamos solicitar a cada uma das pró-
-reitorias as ações realizadas no perí-
odo de oito meses, porque precisamos 
entender quais movimentos foram 
feitos. Até o momento, não tivemos 
acesso aos dados. A Pró-Reitoria de 
Ensino ficou durante um certo tem-
po bem negligenciada na instituição. 
Após levantamento de dados, viabi-
lizado junto ao Pró-Reitor de Ensino, 
percebemos que vamos ter muitas 
dificuldades com esse ‘carro-chefe’ da 
instituição”, comenta.

Arnóbio relembra que mesmo Jo-
sué não sendo reconhecido no cargo 
por grande parcela da comunidade 
acadêmica, o reitor anterior, Wyllys 
Farkatt Tabosa, apresentou relatórios 
mostrando como estava a instituição, 
bem como as ações em andamento e 
o que era prioritário. “A gente tem um 
plano de desenvolvimento institucio-
nal, que mostra as nossas ações a cur-
to, médio e longo prazo, e nada disso 
foi respeitado”, revela. 

Somado a este desafio, a realidade 
orçamentária do IFRN “gera preocupa-
ção”, especialmente neste fim de ano, 
época em que tradicionalmente a ins-
tituição presta contas à população dos 
investimentos realizados e dos resulta-
dos alçados, através de relatório anual 
encaminhado ao Tribunal de Contas 
da União (TCU). 

“Todos os anos produzimos um 
relatório. Em 2020, ele vai ficar preju-
dicado, porque durante a gestão que 
ficou à frente da reitoria nesses oito 
meses não nos fornece as informações 
que precisamos. Esse é o grande pro-
blema. A gente vai ter muita dificulda-
de na elaboração do nosso relatório de 
gestão, que é um documento que serve 
como prestação de contas da institui-
ção para sociedade. esse cenário nos 
gera uma preocupação.  

REVISÃO DO EDITAL
Após uma longa espera por parte 

de estudantes, docentes e sociedade 

em geral, foram divulgadas pela Pró-
-Reitoria de Ensino do Instituto Fede-
ral do Rio Grande do Norte (IFRN) três 
editais que somam 3.786 mil vagas em 
31 cursos diferentes e ofertados por 20 
dos campi do Instituto.

Os processos seletivos do IFRN pa-
ra 2021 vêm em formato diferente dos 
últimos anos: o processo classificató-
rio e eliminatório e o preenchimento 
das vagas serão realizados por meio de 
análise do Histórico Escolar de estu-
dantes que se inscreverem, com as ob-
servâncias específicas de cada edital.

O reitor eleito destaca que a deci-
são por esse método de seleção não 
foi definida com a participação dos 
integrantes do IFRN, como é de praxe. 
Ele esclarece que, apesar de ser uma 
medida compreensível diante do ce-
nário pandêmico ainda vigente, o pro-
cesso de analisar as notas dos alunos 
candidatos no 7° e 8° ano reforça as 
desigualdades existentes no sistema 
educacional brasileiro.

“Não há um sistema único de en-
sino com as ações hegemônicas nas 
instituições públicas e privadas. Não 
estou dizendo que em um período de 
pandemia, com tantos problemas, es-
sa não poderia ser uma das soluções 
que teríamos tomado. Mas quero 
deixar claro que para isso acontecer, 
seria importante que houvesse mais 
diálogo, ao contrário do que foi feito. 
As pessoas não discutiram. É bem 
complicado implementar uma mu-
dança brusca na instituição, sem ter 
dialogado com as pessoas que vivem o 
dia a dia institucional”, reflete.

Nesta quarta-feira 22, haverá uma 
reunião com as pró reitorias vão ava-
liar a validação da forma de ingresso 
para alunos na instituição. Segundo 
Arnóbio, uma das motivações para 
fazer essa revisão se deve às críticas 
recebidas por causa do formato. 

SEM "PRO TEMPORE"
A primeira ação de Arnóbio como 

reitor foi nomear os diretores-gerais 
dos campi do Instituto, que estavam 
trabalhando com a de denominação 
de pro tempore durante a gestão de Jo-
sué. Por meio dessa ação, o reitor eleito 
quer resgatar a estima institucional e 
fazer com que os integrantes da ins-
tituição se sintam motivados com o 
trabalho, pois “tirar a autonomia das 
universidades e dos institutos federais 
é muito nocivo”.

“O reitor sozinho não tem como 
administrar a instituição. As pessoas 
na ponta é que executam as ações 
sistêmicas propostas pela reitoria, 
professores, técnicos administrativos. 
Quando não se tem uma comunidade 
motivada, que teve seu direito ao voto 
negado, a gente tem um trabalhador e 
uma trabalhadora que vão trabalhar 
sem entusiasmo. Queremos restabele-
cer a democracia institucional e fazer 
com que as pessoas se sintam verda-
deiramente responsáveis por todo 
processo”, encerra.

Ufersa devolve R$ 1 milhão ao IFRN 
repassados por reitor temporário
RECURSOS | IFRN consegue retomar R$ 1 milhão que forem entregues no início do mês à Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) pelo reitor temporário em exercício, José 
Ribeiro. Novo reitor da instituição, José Arnóbio, diz que antecessor não liberou orçamento para demandas existentes e também deixou de prestar dados sobre as pró-reitorias

José Arnóbio assumiu a cadeira de reitor na última segunda-feira 21           Josué Moreira ocupou o cargo interinamente nos últimos oito meses 

TSE identificou o total de 221.355 casos de indícios de irregularidades nas eleições

Indícios de irregularidades nas 
eleições somam quase R$ 1 bilhão
Após a entrega dos metadados 

da Prestação de Contas de 
candidatos e partidos que con-

correram nas Eleições 2020, o Núcleo 
de Inteligência da Justiça Eleitoral 
identificou o total de 221.355 casos de 
indícios de irregularidades. Somados, 
os recursos financeiros chegam a R$ 
954.728.601,57.

Até o final das eleições, foram rea-
lizadas nove rodadas de identificação 
de indícios de irregularidades, reali-
zado pelo Núcleo de Inteligência da 
Justiça Eleitoral, que envolve, além do 
TSE, outros seis órgãos federais. Dos 
tipos de irregularidades identificadas, 
a que aparece com maior frequên-
cia é a de pessoas que doaram para 

candidatos, mas estão inscritos em 
programas como Bolsa Família ou Au-
xílio Emergencial do Governo Federal. 
Foram identificadas 91.500 casos desse 
tipo, representando um valor de R$ 
77.553.362,17. Em segundo lugar, estão 
45.780 fornecedores com sócios ou re-
presentantes e familiares que também 
recebem Bolsa Família. 

CUSTOS
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PRISÃO | Subprocurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo 
Martins afirmou que organização criminosa continuou com desvios 
mesmo após duas operações policiais e com investigações em curso

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso nesta terça-feira 22

O Ministério Público do Rio de 
Janeiro afirmou que o esque-
ma do “QG da Propina” na ges-

tão do prefeito Marcelo Crivella (Re-
publicanos), preso nesta terça-feira 
22, arrecadou mais de R$ 50 milhões 
durante o mandato. Esse é o valor da 
indenização estipulada na denún-
cia contra o mandatário e outras 25 
pessoas por corrupção, lavagem de 
dinheiro e organização criminosa.

“Essa organização criminosa 
prosseguiu mesmo após duas opera-
ções de busca e apreensão, mesmo 
sabendo que a investigação estava em 
curso. Nem assim as atividades cessa-
ram”, disse o subprocurador-geral de 
Justiça Ricardo Martins.

Uma das fontes de arrecadação 
era a cobrança de um porcentual so-
bre restos a pagar a empresas que pre-
cisavam receber valores da Prefeitura. 
Em troca de serem favorecidas, elas 
desembolsavam propina calculada 
em cima desses próprios valores, nu-
ma espécie de “ganha-ganha”.

O esquema foi descoberto a par-
tir da delação premiada do doleiro 
Sérgio Mizrahy, preso no âmbito da 
operação Câmbio Desligo, um dos 
desdobramentos da Lava Jato flu-
minense. Segundo ele, o suposto QG 
funcionaria assim: empresas interes-
sadas em trabalhar para o Executivo 
carioca entregavam cheques ao em-
presário Rafael Alves, um dos presos 
na operação desta terça-feira, que 
faria a ponte com a Prefeitura para 
encaminhar os contratos. O esque-
ma também funcionaria no caso de 
empresas com as quais o município 
tinha dívidas - aqui, o operador me-
diaria o pagamento.

Ao autorizar mandado de busca 
e apreensão contra Marcelo Crivella, 
em setembro, a Justiça citou provas 
apresentadas pelo MP que vincu-
lavam o mandatário ao suposto es-
quema de pagamento de propina. Os 
celulares de Rafael Alves, apreendidos 
em março, foram peças-chave para 
associá-lo ao prefeito do Rio. Duran-
te a operação, Crivella ligou para o 
empresário, mas quem atendeu foi 
o delegado que cumpria o mandado. 
Segundo a desembargadora que as-
sina a decisão, o prefeito é quase um 
subordinado do empresário.

O telefone para o qual o prefei-
to ligou - sem saber que o aliado já 
estava com os agentes - havia sido 
encontrado sob uma pilha de roupas. 
Rafael, que não tinha cargos na Pre-
feitura mas atuaria como gerenciador 
de propina em troca de contratos 
com empresas, tentara escondê-lo.

Apenas um dos quatro aparelhos 
foi entregue voluntariamente pelo in-
vestigado - os outros dois, além desse 
que recebeu a ligação de Crivella, es-
tavam num carro de Shana Harouche, 
mulher de Rafael, no qual também fo-
ram encontrados R$ 50 mil, relógios e 
joias. Indícios, segundo o MP, de que 
ele se preparava para uma eventual 
fuga.

“Da análise do conteúdo dos 
telefones celulares de Rafael Alves, 
apurou-se que o Prefeito Marcelo 
Crivella figura como um de seus mais 
frequentes interlocutores, tendo sido 
detectadas, no aparelho encontrado 
sob a pilha de roupas, 1.949 mensa-
gens trocadas entre eles”, apontou a 
desembargadora Rosa Helena Guita, 
do Tribunal de Justiça do Rio.

Muitas delas tinham linguagem 
cifrada, “deixando transparecer que 
seu conteúdo não poderia ser tratado 
por meios de comunicação conven-
cionais”. As conversas mostravam 
ainda que vários encontros eram 
marcados entre Rafael e Crivella, seja 
na Prefeitura ou na casa do mandatá-
rio - os dois moram no mesmo condo-
mínio, na Barra da Tijuca, zona oeste 
da cidade.

Por ter sido o principal articula-
dor econômico para a campanha de 
Crivella em 2016, Rafael Alves - que 
conseguiu para o irmão, Marcelo Al-
ves, a vaga de presidente da Riotur - 
exercia influência constante sobre o 
comandante carioca. Segundo o MP 
e a Justiça, o prefeito acatava ordens 
do empresário como se fosse um 
subordinado: desfazia atos adminis-
trativos a pedido dele, por exemplo. 
“A subserviência do prefeito a Rafael 
Alves é assustadora”, afirma a magis-
trada.

Rafael, de acordo com as inves-
tigações, trabalhava de uma sala na 
Prefeitura que ficou conhecida como 
“QG da Propina”. Ele nunca foi nome-
ado pelo Executivo carioca, mas sua 
função seria a de coordenar o suposto 
esquema de recebimento de paga-
mentos ilegais para viabilizar contra-
tos de empresas com o município.

Seu poder era tanto que, segundo 
as investigações, empresas indica-
das por ele tinham prioridade para 
receber pagamentos, mesmo que 
não estivessem dentro dos critérios 
prioritários do município - por cau-
sa da crise financeira que vive, o Rio 
não consegue quitar em dia todos os 
fornecedores. Há registros de mensa-
gens do empresário em que ele deter-
mina os pagamentos como se fizesse 
parte do governo.

“QG da Propina” 
arrecadou R$ 50 
milhões no governo 
Crivella, diz MP do RJ

PRISÃO ACONTECEU A NOVE 
DIAS DO FIM DO MANDATO

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella 
(Republicanos), foi preso em uma 
ação do Ministério Público do Rio de 
Janeiro e da Polícia Civil fluminense. 
Ex-senador, ex-ministro da Pesca 
no governo Dilma Rousseff e bispo 
licenciado da Igreja Universal do 
Reino de Deus, Crivella é acusado 
de participação em um esquema 
de corrupção na Prefeitura do Rio, 
conhecido como “QG da Propina”. 
O prefeito foi detido por policiais em 
casa, a nove dias do encerramento 
do mandato.“Foi o governo que mais 
atuou contra a corrupção”, declarou 
Crivella, ao chegar à Cidade da 
Polícia, no bairro do Jacarezinho, na 
zona norte do Rio, em rápida coletiva, 
pouco após as 6h30. Ele atribuiu a 
prisão a suposta “perseguição política” 
e disse esperar “justiça”.
Na mesma operação, foram presos o 
empresário Rafael Alves e o delegado 
aposentado Fernando Moraes, ex-
vereador e que foi chefe da Divisão 
Antissequestro. O ex-senador Eduardo 
Lopes também é alvo da ação, mas 
não foi encontrado. As prisões são 
desdobramento da Operação Hades. 
Segundo o MP do Rio, Alves receberia 
propina de empresas para, em troca, 
facilitar a assinatura de contratos e o 
pagamento de dívidas no Executivo 
municipal. Ele é irmão de Marcelo 
Alves, que foi presidente da Riotur. 
Os desvios seriam operados por um 
suposto “QG da Propina”. 
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
SÃO OS ‘VENCEDORES DE 2020’

ALCOLUMBRE QUER ‘SAÍDA 
HONROSA’ ELEGENDO SUCESSOR

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

BANCADA DO HOLOFOTE
A Câmara escolheu a “comissão” 

que fará de plantão durante o 
recesso. São 17 deputados, incluindo 
Rodrigo Maia, que deseja garantir 
os holofotes e revela constrangedora 
di� culdade de largar o osso.

RECIPROCIDADE NELES
É antiga a hostilidade da 

imigração portuguesa a brasileiros, 
sobretudo se são negros ou 
mulheres desacompanhadas. Houve 
uma trégua em 1993, quando o 
presidente Itamar Franco, a pedido 
do embaixador José Aparecido, 
adotou reciprocidade e passou a 
barrar portugueses também.

ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA
Baleia Rossi (MDB-SP) tenta 

desde agosto viabilizar sua 
candidatura à presidência da 
Câmara, como o site Diário do 
Poder revelou em primeira mão. 
Pode até não ganhar, mas está 
vencendo os aliados pelo cansaço.

MAIOR DA HISTÓRIA
O ministro-chefe do Gabinete 

de Segurança Institucional, Augusto 
Heleno, comemorou a operação da 

PF, na Amazônia, que fez a maior 
apreensão de madeira ilegal da 
história do País: 131 mil metros 
cúbicos. 

DESFILE NA CÂMARA
A deputada Joice Hasselman 

(PSL-SP) chegou chegando na 
Câmara, ontem, no � m da tarde. 
Adentrou o Salão Verde com sua 
entourage de estilo, estreando 
cabelos novos e vestindo vermelho.

TIRANDO A POEIRA
Deputados do Novo criaram 

lista de matérias relevantes para o 
Brasil e cobram inclusão na pauta 
pelo próximo presidente da Câmara. 
Reformas tributária, administrativa, 
política, pacto federativo e 
privatizações, prisão em 2ª instância 
e � m do foro privilegiado. Todas na 
gaveta de Maia.

SISTEMA VERGONHOSO
Suzane von Richthofen está 

entre os 32 mil bandidos que 
ganharam o benefício do “saidão de 
Natal”. Certamente para celebrar a 
data com a família que assassinou 
cruel e covardemente. Que 
vergonha.

Abalado pela derrota no Supremo Tribunal Federal (STF), que 
impediu sua candidatura à reeleição, o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre dá sinais de abatimento, segundo aliados, após a eleição 
para prefeito de Macapá (AP). Apesar da pose de político mais in� uente 
do Estado, Alcolumbre não conseguiu eleger o próprio irmão. Agora, 
tenta uma “saída honrosa”: escolher quem será eleito presidente do 
Senado.

SOBREVIVÊNCIA
Até para sobreviver 

politicamente no Amapá, 
Alcolumbre está a� ito para dar 
uma demonstração de força que, 
a rigor, ele já não tem.

SÓ COM GUINDASTE
Demonstração de força seria 

eleger o mineiro Rodrigo Pacheco 

(DEM). Espera ajuda do governo 
para isso, mas o Planalto tem 
outros planos.

RELEVÂNCIA NO SACO
Com o início do recesso nesta 

quarta, Alcolumbre, tanto quanto 
Rodrigo Maia na Câmara, perde 
relevância na briga pela própria 
sucessão.

Levantamento em todo o País realizado pelo instituto o Paraná Pesquisa com 
exclusividade para esta coluna e para o site Diário do Poder mostra como 
os brasileiros estão reconhecendo o trabalho dos pro� ssionais de Saúde 

em 2020: 56% dos entrevistados os consideram “os grandes vencedores” do 
ano da pandemia do coronavírus. Médicos, enfermeiros, técnicos etc lideram 
a pesquisa em todos os recortes demográ� cos e geográ� cos. Em segundo 
lugar aparece o presidente Jair Bolsonaro com 20,2%. E em terceiro lugar, 
com 14,9%, a própria Covid-19 venceu.  Apenas 2,2% dos entrevistados pelo 
Paraná Pesquisas apontam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como é 
“vencedor” do ano. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz 
Fux, que tomou posse recentemente, foi apontado “grande vencedor” por 
1,9% do total.  A� gura apagada de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é o 
último da lista: 0,8% dos votos. Outros 3.9% não sabe ou não opinou. O Paraná 
Pesquisas entrevistou 2.218 brasileiros entre os dias 18 e 22 de dezembro em 
248 municípios das 27 unidades da federação.

EXÉRCITO

CRIMES AMBIENTAIS | Mais de 36,997 mil metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos em rodovias 
federais de janeiro a novembro deste ano. Resultado é 95% superior aos 18,945 mil m3 apreendido em 2019

Este ano, a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu quase o 
dobro de madeira ilegal do que 

em 2019. Já a Polícia Federal (PF) con-
� scou o equivalente a R$ 427,7 milhões 
de grupos ou pesso-as � agradas come-
tendo algum tipo de crime ambiental 
- cifra 81% superior à que foi recolhida 
pelos mesmos motivos em 2019.

As informações foram divulgadas 
durante a apresentação dos resultados 
das ações que o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública e as instituições 
vinculadas à pasta realizaram ao longo 
deste ano. 

Segundo o diretor-geral da PRF, 
Eduardo Aggio, mais de 36,997 mil me-
tros cúbicos de madeira ilegal foram 
apreendidos em rodovias federais de 
janeiro a novembro deste ano. O re-
sultado é 95% superior aos 18,945 mil 
metros cúbicos apreendidos em 2019. 
Em 2018, foram apreendidos 13,904 mil 

metros cúbicos.
“Isso mostra que a atuação do go-

verno federal no combate aos crimes 

ambientais tem sido am-pliada, e os re-
sultados têm sido bastante profícuos”, 
disse Eduardo Aggio, frisando que o re-
sul-tado não necessariamente aponta 
para um aumento do desmatamento. 

Além do maior volume de madeira 
ilegal, os policiais rodoviários federais 
também resgataram um número maior 
de animais silvestres. Foram 34 mil es-
pécimes este ano, contra 11 mil no ano 
pas-sado e 18.897 em 2018. “Também 
temos focado na desestruturação da 
logística do trá� co de animais”, disse 
o diretor-geral da PRF, atribuindo os 
resultados, em parte, à reformulação 
da atuação das áreas de tecno-logia e 
de inteligência levada à cabo em 2019, 
buscando maior efetividade e e� cácia 
nas ações da instituição.  “Queremos 
que aqueles que forem delinquir sai-
bam que as rodovias federais não serão 
usadas para qualquer tipo de ilícito”, 
disse o diretor. 

Valor apreendido foi de R$ 427,7 milhões

Madeira ilegal apreendida pela PRF 
este ano supera em 95% a de 2019

CONTAS PÚBLICAS

As medidas adotadas pelo 
governo federal para minimi-
zar o impacto da pandemia de 
coronavírus sobre a economia 
doméstica tiveram um impac-
to no resultado primário de R$ 
620,5 bilhões.

De acordo com a Pasta, 
impacto primário para “salvar 
vidas” foi o maior, de R$ 374,2 bi-
lhões, o que representou 60,3% 
do total. Para a geração de em-
pregos, goram destinados R$ 
140,8 bilhões (22,7%) e o repasse 
para entes subnacionais somou 
R$ 105,5 bilhões (17,0%).

O secretário especial de 
Fazenda do Ministério da Eco-
nomia, Waldery Rodrigues, des-
tacou que as medidas ligadas ao 
crédito no combate à covid-19 
tiveram um impacto de R$ 87,8 
bilhões. Ele explicou que parte 
desses recursos foi proveniente 
da União e também enfatizou 
que as informações revelam o 
potencial de empréstimos, o 
crédito total produzido, o publi-
co alvo e parâmetros � nancei-
ros, como prazo e taxas. 

Ele deu ênfase ao impacto 
das medidas relacionadas ao 
Programa Nacional de Apoio 
às Microempresa e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe), 
que foram responsáveis por 
um impacto � scal de R$ 27,9 
bilhões, de acordo com a Pasta.

MEDIDAS CONTRA A 
COVID-19 IMPACTAM 
NO RESULTADO 
PRIMÁRIO DE 2020

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

NERY & CIA LTDA, CNPJ: 08.385.213/0001-90, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Operação - LO,  para transporte de GLP, com capacidade total de armazenamento de 24.960kg de GLP, 
localizado na Av. Seridó, 977, Caico/RN. 

 
ALEX AYRES NERY 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
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O Rio Grande do Norte fecha o 
ano de 2020 com 25 grandes 
usinas solares fotovoltaicas 

contratadas, que somadas terão 
943MW de potência instalada, o que 
representa um aumento de 257% em 
número de empreendimentos e 210% 
de potência contratada em relação ao 
ano de 2019. “Os empregos gerados 
durante as fases de instalação e ope-
ração irão movimentar a economia 
local e proporcionarão o aumento da 
arrecadação municipal através do ISS e 
outras contribuições”, afirmou o secre-
tário do Desenvolvimento Econômico 
do Estado (Sedec), Jaime Calado.

Somente em 2020, o Estado con-
seguiu captar mais de R$ 2.043 bilhões 
em investimentos no setor solar, que 
serão implementados nos próximos 3 
anos com geração de emprego e ren-
da à população potiguar. Os projetos 
serão instalados nos municípios de As-
su, Jandaíra, Lagoa Nova, Lajes, Pedro 
Avelino, Serra do Mel e Touros. Parte 
da mão de obra contratada será da 

própria região onde serão instalados 
os projetos. De acordo com o coorde-
nador de Desenvolvimento Energético 
da SEDEC Hugo Fonseca, “a implanta-
ção desses novos projetos possibilitará 
o fortalecimento da cadeia produtiva 

da energia solar em nosso estado, au-
mentando a diversificação da matriz 
elétrica e abrindo novos caminhos 
para o desenvolvimento de projetos 
híbridos envolvendo fontes renováveis 
como eólica e solar”.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

M esmo com uma ordem de 
despejo, as famílias da ocu-
pação Emmanuel Bezerra 

irão permanecer no prédio da antiga 
Faculdade de Direito da UFRN, locali-
zado na Ribeira, onde estão abrigadas 
desde outubro. Isso porque as famílias 
não receberam resposta prometida pe-
la Prefeitura de Natal sobre realocação 
provisória do grupo. De acordo com re-
presentantes do Movimento de Lutas 
nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), eles 
aguardavam uma resposta do prefeito 
Álvaro Dias até o fim da tarde desta 
terça-feira 22.

“Mesmo sabendo que o prazo para 
reintegração de posse do prédio vai até 
esta terça, nós iremos permanecer no 
prédio até que a Prefeitura nos dê outra 
opção de local para abrigar essas famí-
lias. Agora nós esperamos que a justiça 
veja os próximos passos do nosso caso” 
explicou Matheus Araújo, coordenador 
do MLB. 

Após protesto pacífico na frente 
da Prefeitura na manhã desta terça 22, 
a comissão formada por quatro inte-
grantes do MLB se reuniu com o novo 
secretário de Gabinete Civil, Diogo Xa-
vier, para debater a realocação das 60 
famílias. No encontro, os integrantes 
da comissão apresentaram as reivin-
dicações, porém não houve definição 

alguma. A expectativa era que até o fim 
da tarde a Prefeitura respondesse aos 
integrantes da ocupação, o que não 
aconteceu -- de acordo com o movi-
mento. 

Diante da situação e sabendo do 
encerramento do prazo para deixar o 
local, o MLB enviou uma petição à ju-
íza federal da 4ª Vara da Seção Judiciá-
ria de Natal, Gisele Maria da Silva Araú-

jo Leite. No documento, o Movimento 
pede que a justiça obrigue o município 
a autorizar a ocupação emergencial 
-- por parte das famílias -- da Escola 
Municipal Santos Reis, já utilizada para 
essa finalidade até setembro.

Através do documento, o MLB 
pede ainda que a justiça obrigue o Mu-
nicípio a realizar um pagamento inicial 
de R$ 20 mil, além do pagamento men-

sal de 12 prestações de R$ 10 mil, para 
que o MLB, mediante convênio, alugue 
um imóvel situado na Rua Teotônio 
Freire, que atenderia a necessidade de 
abrigar todas as 60 famílias da ocupa-
ção Emmanuel Bezerra até a efetiva 
entrega das unidades habitacionais do 
programa Pró-Moradia ou até a imple-
mentação do aluguel social.

No entanto, a UFRN recebeu da 

Procuradoria do Município um e-mail 
informando a impossibilidade da libe-
ração das escolas municipais para ocu-
pação das famílias representadas pelo 
MLB, ainda que temporária, alegando 
que os espaços não possuem estrutura 
para recepcionar as famílias, e ainda 
que a eventual ocupação poderia re-
sultar em prejuízo ao retorno das aulas 
presenciais, previstas para o início de 
2021.

A negociação entre as partes ocor-
re desde o dia 17 de novembro, quando 
a UFRN, detentora do prédio, entrou na 
Justiça com um pedido de reintegração 
de posse, sob o argumento do risco de 
desabamento da estrutura. No dia 26, 
os participantes acertaram com o Go-
verno do Estado que, das 60 famílias 
identificadas na ocupação, 38 serão 
cadastradas no programa estadual 
Pró-Moradia e deverão receber novas 
casas em 2021. 

A 4ª Vara Federal do RN determi-
nou que as famílias ligadas ao MLB 
desocupassem o prédio até o último 
dia 20. Porém, a juíza à frente do pro-
cesso, Gisele Maria da Silva Araújo Lei-
te, suspendeu a ordem de reintegração 
de posse do imóvel até esta terça-feira 
22, prazo final para que o poder público 
entrasse em conciliação com a ocupa-
ção -- o que não aconteceu.

Ocupação na Ribeira permanece 
mesmo com ordem de despejo 
IMPASSE | Famílias da ocupação Emmanuel Bezerra deveriam ter deixado o antigo prédio da faculdade de direito da UFRN nesta terça-feira 22, mas não houve acordo com a Prefeitura 
de Natal acerca da nova locação do grupo. Movimento realizou protesto pacífico e cobrou respostas. “Iremos permanecer”, afirmou um representante das famílias ao Agora RN 

Famílias ainda não possuem destino definido e, por isso, representantes realizaram um protesto nesta terça-feira 22

GOVERNO DO RN

Somente em 2020, RN conseguiu captar mais de R$ 2 bilhões em investimentos no setor solar

Rio Grande do Norte encerra 2020 
com 25 grandes usinas solares

AVANÇO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
E L DE OLIVEIRA LOCAÇÕES, CNPJ 33.967.288/0001-27, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de 
Operação (RLO) para o um Transporte de Cargas Perigosas, localizado na Rua Jornalista Celso Dantas da 
Silveira, 518, Meus Amores, Assú/RN, CEP 59920-000.  

 
E L DE OLIVEIRA LOCAÇÕES 

Representante Legal 
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SAÚDE | Apesar do aumento de casos de Covid-19 no estado, o índice 
de isolamento social segue abaixo do recomendado e é o menor 
registrado desde o dia 22 de março -- logo no início da pandemia

Apesar do aumento de casos de 
Covid-19 no estado, o índice de 
isolamento social segue abaixo 

do recomendado. Maior índice já regis-
trado no estado foi de 57,7%, no dia 22 
de março -- logo no início da pandemia.

Mesmo com o aumento de casos 
de contaminação por Covid-19 no Rio 
Grande do Norte, o índice de isolamen-
to social no estado está caindo a cada 
semana. Nesta segunda-feira 21, por 
exemplo, a quatro dias para o Natal, o 
RN registrou uma taxa de apenas 37% 
de pessoas reclusas em casa, segundo 

dados do Mapa Brasileiro da Covid-19, 
mantido pela Inloco. O maior índice já 
registrado no estado foi de 57,7%, no 
dia 22 de março, dois dias após o Go-
verno do Estado ter editado o primeiro 
decreto com medidas restritivas para o 
comércio. Enquanto duraram as medi-
das, a média de isolamento foi de 50%. 
No entanto, esse índice vem caindo 
significativamente após a reabertura 
de restaurantes, bares, lojas, hotéis e 
igrejas, que aconteceu de forma gradu-
al em julho.

Na semana que antecede as festas Na semana que antecede as festas de fim de ano, índice de isolamento social é baixo

Índice de 
isolamento no 
RN chega a 37% 
antes do Natal 

NEY DOUGLAS/AGORA RN

de fim de ano, quando o comércio e o 
setor hoteleiro tendem a ficar supe-
raquecidos, há uma preocupação de 
que esse índice sofra uma queda ainda 
mais brusca. Segundo o professor e 
pesquisador José Dias do Nascimento 
Junior, do Departamento de Física da 
UFRN, os dados mostram que já existe 
uma segunda onda de contágio e que 
ela poderá ser ainda mais visível após 
as comemorações de Natal e Ano Novo.

“O RN teve uma piora considerável 
na situação de contágio justamente 
com as aglomerações causadas pelo 
fim do ano, que tendem a aumentar, 
ao passo de que a taxa de isolamento 
social tende a cair. É muito importante 
que a população, junto aos órgãos pú-
blicos, se conscientize da necessidade 
de manter o isolamento até que tenha-
mos a vacina em mãos”, reforçou José 
Dias.

A ocupação de leitos críticos está 
em 60% em todo o estado, com 142 
unidades ocupadas, 85 disponíveis e 
10 bloqueadas. Os leitos clínicos estão 
com taxa de 50,5% de ocupação, com 
139 sendo utilizados, 113 disponíveis e 
23 bloqueados. A consulta foi feita pela 
reportagem na tarde desta terça 22, di-
retamente no Portal Regula RN. Foram 
registrados mais 771 casos confirma-
dos de coronavírus no Rio Grande do 
Norte, totalizando 110.505 desde o iní-
cio da pandemia no estado. Na segun-
da 10, eram 109.734 infectados. 

MORTES
O número de mortes por Covid-19 

voltou a assustar. Somente nos oito 
primeiros dias de dezembro foi regis-
trada uma alta de 58,7% no número de 
óbitos em relação ao mesmo período 
de novembro. Foram 46 mortes até o 
dia 8, contra as 19 contabilizadas nos 
primeiros dias do mês passado.Nesta 

terça 22, o RN chegou à marca de 2.884 
no total. Foram quatro mortes nas 
últimas 24 horas, ocorridas em Natal, 
Parnamirim, Mossoró e Serra do Mel.  

Além disso, foram registrados ou-
tros sete óbitos ocorridos em dias an-
teriores após a confirmação de exames 
laboratoriais. Até segunda 21, foram 
contabilizados 2.873 mortos. Já os óbi-
tos em investigação são 459, os casos 
suspeitos de Covid somam 54.905 e 
descartados são 262.087. Os potiguares 
recuperados são 59.105.

RN TEM A MELHOR REDE DE  
ASSISTÊNCIA À COVID-19

Um conjunto de ações articuladas 
entre o Governo do Rio Grande do Nor-
te e as prefeituras municipais propiciou 
uma melhoria na qualidade de atendi-
mento aos pacientes acometidos pela 
covid-19, diminuindo, sobretudo, os 
casos de óbitos no estado. Esse é um 
dos principais pontos abordados no 
mais recente relatório elaborado pela 
Laboratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS/UFRN) e que já está 
à disposição para consultas. Os dados 
indicam maior eficiência do estado 
potiguar frente aos outros estados do 
Nordeste.

Organizado por uma equipe de se-
te pesquisadores do LAIS, vinculados 
à UFRN e ao IFRN, o documento faz 
uma análise sobre a taxa de transmis-
sibilidade em todo o RN e como a rede 
assistencial forneceu transparência 
para as ações planejadas e executadas 
pelo governo estadual no tocante ao 
enfrentamento da pandemia. O prin-
cipal instrumento para se obter essa 
transparência é o RegulaRN.

Segundo a análise feita pelos pes-
quisadores, a capacidade de resposta 
do estado e dos municípios frente às 
solicitações de leitos e compartilha-

mento de informações foi melhor 
quando comparada com outros esta-
dos da região Nordeste. “Somos um 
dos poucos estados da federação que 
juntamente com os municípios conse-
guiu organizar a rede assistencial para 
Covid-19 de fácil acesso e com monito-
ramento em tempo real pela imprensa 
e a população em geral”, argumentou 
professor Ricardo Valentim, um dos 
organizadores do relatório.

O documento também aponta 
para uma desaceleração gradual das 
solicitações por internações, fato re-
lacionado com a redução da taxa de 
transmissibilidade no estado desde o 
início do mês de dezembro. Porém o 
documento alerta que ainda não é pos-
sível confirmar se essa queda é uma 
tendência. “Por isso, se torna cada vez 
mais imprescindível o cumprimento 
das medidas previstas nos decretos pa-
ra o enfrentamento da pandemia em 
todo o Rio Grande do Norte”, finalizou 
o pesquisador.

VACINAÇÃO 
O Rio Grande do Norte estará 

pronto para a campanha de vacina-
ção até o fim da primeira quinzena de 
janeiro. De acordo com o Governo do 
Estado, a campanha de imunização 
está marcada começar já no dia 20, a 
depender das licenças da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Ao todo, serão vacinados 730.381 poti-
guares. As primeiras três fases do plano 
de vacinação no estado serão divididas 
entre grupos prioritários. A primeira 
vai contemplar 79.638 trabalhadores 
da Saúde, 133.621 pessoas de 75 anos 
ou mais e 2.447 indígenas. Na segunda 
fase, serão vacinadas 328.236 pessoas 
de 60 a 74 anos. Já na terceira, devem 
ser imunizadas 186.439 pessoas com 
morbidades.
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Sempre 
comprometido 
coma verdade.

A cada ano que passa desde 
sua criação, em 2014, o Mais 
RN vem se consolidando co-

mo um projeto de desenvolvimen-
to do RN. Marca, de maneira inde-
lével, as gestões de Amaro Sales à 
frente da Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte. Ignorado 
no princípio pelas gestões estadu-
ais, o projeto é hoje um referencial, 
um norte, para o crescimento do 
estado, pois reúne uma generosa 
gama de informações atualizadas e 
não fica só nisso – este ano estreou 
sua versão digital e não satisfeita, 
reuniu lideranças políticas e em-
presariais em torno de sua agenda. 
Para entender melhor o Mais RN 
em toda a sua amplitude, o Agora 
RN ouviu seu coordenador, José 
Bezerra Marinho, a quem coube 
assumir o projeto no ano passa-
do, administrando a interlocução 
com os mais diferentes setores da 
sociedade potiguar. Graduado em 
Direito pela UFRN, com cursos nos 
Estados Unidos, França e Suíça e 
uma grande experiência, ao mes-
mo tempo, na iniciativa privada 
e no serviço público, José Bezerra 
Marinho fala de sua visão sobre a 
relevância do projeto.

Agora RN- Como define o 
       projeto?

José Bezerra Marinho: Sou 
um consultor vinculado à empre-
sa que atualmente opera o Mais 
RN sob os auspícios da Fiern. Não 
integro os quadros da Fiern, nem 
do Senai ou do Sesi. E o meu tra-
balho de consultor compreende 
exatamente coordenar o Mais RN, 
o que eu venho fazendo desde ou-
tubro do ano passado. O Mais RN, 
pegando um pouquinho da linha 
histórica, foi uma iniciativa do 
presidente Amaro Sales. Na épo-
ca, o assessor da presidência era 
o professor Marcos César Formiga 
e ele, que foi secretário de Plane-
jamento do Estado, prefeito de 
Natal, deputado federal e um ex-
traordinário professor de Econo-
mia, imaginaram que aquilo que 
o presidente Amaro estava visuali-
zando poderia se transformar em 
uma contribuição valiosa e efetiva 
ao desenvolvimento do Estado, 
por meio de uma ordenação das 
forças, informações e estratégias 
para que isso tudo isso, somado, 
resultasse numa linha de ação em 
busca do desenvolvimento do RN.

Agora RN - Resumindo, o pro-
fessor Marcos César Formiga con-

“MAIS RN” E SEU PAPEL NO 
FUTURO ECONÔMICO DO ESTADO

no do estado como faríamos essa reto-
mada gradual de tal forma que a Fiern 
acabou assumindo a liderança desse 
projeto com o apoio e a contribuição 
decisiva dessas entidades e pessoas. 
E a questão era: como incluir todas as 
novas demandas numa agenda inteli-
gente e lógica. Afinal, embora boa par-
te da indústria não tenha fechado com 
a pandemia, estava claro que haveria 
consequência para elas com a redução 
de demanda. 

Agora RN - Ou seja, foi preciso 
afinar o discurso?

JBM - Fazendo uma digressão, 
eu diria que existe uma tendência 
a se olhar as coisas isoladamente 
no Brasil, como se elas não per-
tencessem ao mesmo contexto, ao 
mesmo quadro. É um problema 
econômico ali, um problema social 
aqui; um problema sanitário lá, 
uma questão da iniciativa privada 
acolá – quando, na verdade, são 
questões profundamente interli-
gadas, que se conversam. E como 

a palavra “complexo” já sugere, são 
fios a serem tecidos juntos. Graças 
a essa visão sistêmica do presiden-
te Amaro, o plano de retomada 
gradual da economia gestada no 
interior do Mais RN foi levado à 
frente com sucesso, eu diria. 

Agora RN - Como a Fiern vê o 
futuro do Mais RN?

JBM - Hoje, a Fiern, liderada pelo 
presidente Amaro, se pergunta quem 
são os nossos clientes, o que interessa à 
indústria e pode se encaixar profunda-
mente às políticas do governo estadual 
para a economia. A partir disso a pre-
ocupação do presidente Amaro tem si-
do transformar a Fiern num núcleo de 
inteligência permanente, de geração 
de informação para um grande desti-
no que é o RN. Facilitar o processo de 
investimento, ajudar no processo que 
liga o Estado como ente à iniciativa 
privada, normatizando questões relati-
vas à tributação e ao meio ambiente. E 
nosso papel é permitir que essas infor-
mações cheguem ao seu destino.

ENTREVISTA | Coordenador do “Mais RN”, José 
Bezerra Marinho comenta a iniciativa criada em 
2014 pelo presidente da Fiern, Amaro Sales, e ainda 
ressalta papel de Marcos César Formiga no processo

REPRODUÇÃO

cretizou um projeto imaginado 
pelo presidente Amaro Sales. 

JBM - Totalmente. O professor 
Marcos César traçou o caminho 
para consubstanciar a iniciativa do 
presidente Amaro para um esforço 
chamado de Mais RN. É importan-
te registrar que, nessa altura, foi 
contratada uma empresa de con-
sultoria do Rio de Janeiro, conduzi-
da pelo economista Cláudio Porto, 
uma empresa com grande tradição 
de serviços, com trabalhos feitos 
para o Governo Federal e para a 
própria Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), ou seja, uma credi-
bilidade inquestionável. 

Agora RN - Houve recursos go-
vernamentais no Mais RN? 

JBM - Nenhum, zero. Os recursos 
foram 100% privados, não houve um 
centavo do poder público. Participa-
ram desse esforço as federações da 
Agricultura, do Comércio, o Sebrae 
RN e várias empresas privadas que 
contribuíram financeiramente para 
viabilizar a contratação desse serviço.  
Foi concebido um enorme diagnósti-
co da situação do Estado do ponto de 
vista econômico, social e do potencial 
do estado – coisa que já havia sido feita 
no passado, mas não com o cuidado, a 
aplicação e a preocupação de tratar as 
informações associadas não apenas ao 
diagnóstico, mas ao que precisava ser 
feito para que se desdobrasse em ação, 
gerando resultados concretos a partir 
da perspectivas governamental e priva-
da.  De 2014 para cá, todos os governos 
receberam atualizações do Mais RN. 
Diagnóstico, linha de ação, pontos crí-
ticos, situação socioeconômica, temas 
que se não fossem tratados poderiam 
remeter a uma situação grave do ponto 
de vista da sociedade do Rio Grande do 
Norte. Os estudos, com base em dados 
sempre atuais e revisados, forneceram 
pistas a serem seguidas para envolver 
a indústria e o comércio nessas ações. 

Agora RN - A receptividade do 
governo na época foi boa?

JBM - Não posso dizer que hou-
ve uma boa receptividade. No início, 
os governos dispensaram pouca ou 

nenhuma importância ao Mais RN, 
a verdade é essa. No final de 2018, 
quando eu comecei a conversar com o 
presidente Amaro, o professor Marcos 
César já estava afastado por um grave 
problema de saúde que acabou por 
tirar sua vida em janeiro deste ano.  
Conversamos sobre a necessidade de 
desembrulhar o Mais RN, transformá-
-lo de um acervo imenso de informa-
ções nos segmentos da segurança, do 
turismo, educação, agricultura, em 
algo dinâmico capaz de contextualizar 
todos esses dados à luz dos problemas 
existentes, atualizando as linhas de 
ação para atacar os problemas e desa-
fios. Ao mesmo tempo, levando essas 
questões aos municípios, interiorizan-
do o debate. Mas sentíamos que faltava 
alguma coisa. Foi então percebemos 
que o grande desafio era justamente o 
da comunicação. Sobretudo no mundo 
em que vivemos, especialmente tendo 
em vista o avanço da tecnologia.

 
Agora RN - Qual a solução en-

contrada?
JBM - Isso acabou resultando 

no Mais RN Digital. Nesse momen-
to, fomos pegos por esse tsunami 
da pandemia do novo coronavírus.  
O presidente Amaro determinou, 
então, que nós deixássemos qual-
quer outro esforço e nos concen-
trássemos na concepção de um 
programa gradual de retomada 
da economia que, por um impe-
rativo sanitário, estava totalmente 
fechado. Porque a crise não era 
só econômica ou sanitária e sim 
social. Afinal, a economia é uma 
ciência social. Então, começamos 
a trabalhar sob essa perspectiva. E 
a forma de trabalho juntou a con-
tribuição de outras federações e as-
sociações de classe, como o Clube 
dos Diretores Lojistas, Federação 
dos Transportes, do Comércio, da 
Agricultura e alguns empresários. 

Agora RN - Ou seja, a pandemia 
alterou as linhas de ação do Mais 
RN?

JBM - Eu diria que nos lançou no 
teatro de operações. Nós começamos a 
discutir com representantes do gover-
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NEGÓCIOS | Sem lançamentos na cidade desde fins de 2015, a empresa pernambucana, a única do Nordeste 
com papeis na Bolsa de Valores, retorna à vida dos potiguares com planos ambiciosos para o futuro próximo

MARCELO HOLLANDA 

Quarenta e duas reservas em 
apenas três dias. Foi assim que 
a Moura Dubeux, única incor-

poradora genuinamente nordestina na 
B3, a bolsa de valores oficial do Brasil, 
testou o prestígio da marca em Natal, 
onde a empresa pernambucana não 
faz lançamentos desde a virada de 2015 
para 2016. 

Bastou um meeting virtual com 
corretores na noite de quarta-feira 16 
para que os interessados começassem a 
brotar de todos os lados. O lançamento 
é uma torre de 26 andares, cinco aparta-
mentos por andar, de dois e três quartos, 
onde a vista para o Parque das Dunas é 
garantida, com preços que variam de R$ 
239 mil a R$ 550 mil.  

O “Olhar das Dunas”, como o em-
preendimento foi sugestivamente bati-
zado, não marca oficialmente a volta da 
Moura Dubeux à Natal por uma razão 
muito simples, como explica Fernando 
Amorim, diretor regional da empresa: 
“É que nós nunca saímos daqui”. 

Ele explica que, desde que a MD se 
instalou no RN e iniciou sua escalada 
de 25 lançamentos, com a construção 
de 38 torres para a classe média, ao 
suspender os lançamentos, em fins de 
2015, deixou escritório aberto e funcio-
nários com a missão de zerar o estoque. 
“E conseguimos, exceto por uma belís-
sima cobertura duplex de 445 m² e R$ 
2,5 milhões no Porto Atlântico, em Areia 
Preta, que chegou a ser vendida, mas foi 
devolvida”, explica o executivo. 

Com dois terrenos em seu land 
bank em Natal e prospectando mais 
alguns, um lançamento engatilhado em 
Lagoa Nova e o caixa reforçado, resulta-
do de uma bem sucedida oferta pública 
de ações (IPO) na Bolsa de Valores feita 
este ano, onde arrecadou mais de R$ 1 
bilhão líquido, o apetite da empresa pe-
lo mercado de Natal reacendeu.  

“A cidade praticamente esgotou 
seus lançamentos, a despeito do poten-

cial grande de seu mercado e chegou o 
momento de decretarmos o final desse 
jejum no qual os clientes não têm opção 
de escolha – agora eles voltarão a ter”, 
decreta Amorim. 

Diretor regional da Moura Dubeux 
para o RN, CE e BA, Amorim sempre 
olhou com carinho para o RN e suas 
possibilidades econômicas desde que 
protagonizou a entrada da empresa 

pernambucana no mercado local ainda 
em 2008. 

O mundo sob o impacto da crise 
imobiliária americana, que devastou a 
Europa, redirecionou investimentos pa-
ra o Nordeste brasileiro e trouxe a exper-
tise de grandes incorporadoras brasilei-
ras como a Moura Dubeux. A maioria 
delas já foi embora, mas, ao que parece, 
a MD só está começando por aqui. 

Fernando Amorim é o diretor regional da Moura Dubeux

Construção civil: Moura Dubeux 
volta com tudo para Natal 

CEDIDA

A fiscalização realizada pela Pre-
feitura do Natal vai ser amplia-
da integrando a Secretaria Mu-

nicipal de Segurança Pública e Defesa 
Social (Semdes) às forças de segurança 
do Estado no intuito de evitar aglome-
rações durante o feriadão de Natal e 
Ano Novo. A operação será desencade-
ada na próxima quinta-feira 24 e segue 
até o domingo 27 focando em bares, 
restaurantes, casas de shows e outros 
locais que possam gerar aglomerações. 
O plano vai seguir um padrão de inte-

gração de forças institucionais, possi-
bilitando o atendimento mais rápido 
e eficiente a possíveis chamados de 
denúncias de descumprimento dos de-
cretos, que determinam medidas sani-
tárias de prevenção ao coronavírus. As 
forças de segurança irão percorrer toda 
a orla da capital em horários distintos, 
como também os bairros, tendo um 
olhar atento para onde há maior con-
centração de bares e estabelecimentos 
comerciais que podem ser focos de 
aglomerações. A integração de forças 

vai ocorrer tanto no feriadão de Natal 
(de 24 a 27/12) quanto no de Ano Novo 
(31/12 a 03/01). O cidadão pode ajudar 
a fiscalização denunciando pelo núme-
ro (84) 99917-0591. O contato é manti-
do pela Semdes e aciona diretamente 
as viaturas de patrulhamento preventi-
vo e ostensivo da Guarda Municipal do 
Natal. As denúncias também podem 
ser feitas pelo telefone da Ouvidoria da 
Semurb no (84) 3616-9829, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h, além do 190 
e 181 (Disk Denúncia- Polícia Civil).

Operação une Prefeitura e Governo 
em fiscalizações no fim do ano

CONTRA AGLOMERAÇÕES

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO SALINAS II LTDA, CNPJ 10.355.619/0001-72, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) 
para o um Posto de Combustível, localizado na Av. Ângelo Varela, 1023-B, Alto Alegre, Alto do Rodrigues/RN, 
CEP 59507-000.  

 
POSTO SALINAS II LTDA 

Representante Legal 
 
 

 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA  DE OPERAÇÃO 
 

POSTO SERRANO LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.690.810/0001-29 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Renovação da Licença de Operação de nº 2020-153855/TEC/RLO-0962, com validade de 21/12/2026 
para uma REVENDA VAREGISTA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS com capacidade total de 45m3 
Localizado na Rua Gracindo Deitado 264 – Centro – Cerro Corá - RN. 
 

JOSEFÁ MARIA DA SILVA 
Sócio Proprietário. 

 
 

 PEDIDO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
 
SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR67752,  localizada na Rua Projetada, s/n, Centro, 
Monte das Gameleiras  – RN. 

 
Cristiana Souza 

Licenciadora 
 

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ I S.A.
CNPJ/MF Nº 35.842.703/0001-41 - NIRE Nº 24300013264

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2020
(lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 08 de setembro de 2020, às 09:15 horas, na sede da Central Eólica 
Acauã I S.A. (“Companhia” ou “Acauã I”), localizada no Sítio Umarizeiro, s/n, Letra A, Zona Rural, São 
Vicente, Rio Grande do Norte, CEP: 59.340-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a 
convocação e publicação dos anúncios, conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença 
da única acionista da Companhia, Aliança Geração de Energia S.A. (“Aliança”), inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 12.009.135/0001-05, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 
31300106071, com sede na Rua Matias Cardoso, nº 169, 9º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, 
CEP 30170-050, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seu Diretor de 
Comercialização e de Engenharia  Sr. Wander Luiz de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador do 
documento de identidade nº MG 1072102, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 246.978.186-87; 
e por seu Diretor de Operação Paulo de Tarso de Alexandria Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da carteira de identidade nº 1.741.878, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 695.649.731-04, 
ambos com endereço profissional no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Matias 
Cardoso, nº 169, 9º Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-050. 3. MESA: (I) Presidente: Sr. Wander 
Luiz de Oliveira; e (II) Secretário: Sr. Paulo de Tarso de Alexandria Cruz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 
(I) destituição e eleição dos membros da Diretoria; (II) aumento de capital da Companhia com a consequente 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as 
formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e 
a única acionista aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que segue: 5.1. A lavratura da presente 
ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, 
ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as 
disposições legais em vigor. 5.2. A destituição dos atuais Diretores da Companhia, sendo: (I) Sr. Paulo de 
Tarso de Alexandria Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.741.878, 
expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.649.731-04, do cargo de Diretor Administrativo da 
Companhia; (II) Sr. Wander Luiz de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 
nº MG 10.721.02, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.978.186-87, do cargo de Diretor 
Técnico da Companhia, ambos com endereço comercial na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo 
Agostinho, CEP: 30170-050. 5.3. A eleição dos seguintes membros para cumprirem o restante do prazo do 
mandato unificado de 03 (três) anos da Diretoria, ou seja, até 18/12/2022: (I) Sr. José Cleber Teixeira, 
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº MG 1.695.095 SSP/MG, 
inscrito no CPF sob o nº 444.899.196-20, com endereço comercial na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, 
Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050, para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia; (II) Sr. 
João Lúcio Pereira Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.574.603, 
expedida por SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 417.691.716-49, com endereço comercial na Rua Matias 
Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050, para o cargo de Diretor Técnico da 
Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse nesta data mediante assinatura do respectivo termo de 
posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, sendo que, 
antecipadamente, declararam sob as penas da lei, de não estarem impedidos, por lei especial, de exercerem 
a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma 
e para os fins do artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976. 5.4. O aumento do capital social da Companhia em R$ 
13.450.000,00 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), passando de R$ 8.100.000,00 (oito 
milhões e cem mil reais) para R$ 21.550.000,00 (vinte e um milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) 
mediante a emissão de 13.450.000 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta mil ações), pelo preço de 
emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Aliança, 
conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I desta Ata, mediante a capitalização de adiantamentos 
para futuro aumento de capital (“AFAC’s), conforme contrato celebrado entre a Aliança e a Companhia em 
01/02/2020 e 23/06/2020. 5.5. Em decorrência da deliberação acima, a alteração do caput do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: ARTIGO 5º - O Capital Social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 21.550.000,00 (vinte e um milhões, quinhentos 
e cinquenta mil reais), dividido em 21.550.000 (vinte e um milhões, quinhentos e cinquenta mil) ações, sendo 
todas ordinárias, nominativas, sem valor nominal”. 6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os 
presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Wander Luiz de Oliveira - Presidente e Paulo de Tarso de 
Alexandria Cruz – Secretário. Acionista: Aliança Geração de Energia S.A., por seus Diretores: Wander Luiz 
de Oliveira e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz. Confere com original lavrado em livro próprio. Paulo de 
Tarso de Alexandria Cruz - Secretário. ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - Boletim de subscrição do 
capital social da CENTRAL EÓLICA ACAUÃ I S/A, no valor de R$ 13.450.000,00 (treze milhões, quatrocentos 
e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 13.450.000 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta mil 
ações), pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação. As ações foram totalmente subscritas e integralizadas 
na presente data conforme demonstrado a seguir: Subscritor: ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., 
Sociedade Anônima Fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 12.009.135/0001-05, registrada na Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31300106071, com sede na Rua Matias Cardoso, no 169, 
9o Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-050, neste ato representada, nos termos do seu 
Estatuto Social, por seus diretores Wander Luiz de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador do 
documento de identidade nº MG 1072102, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 246.978.186-87, 
e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
1.741.878, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 695.649.731-04, ambos com endereço 
profissional no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Matias Cardoso, no 169, 9o 
Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-050; Nº Ações Subscritas: 13.450.000; Espécie: ON; 
Participação: 100%; Preço Total de Emissão: R$ 1,00; Forma de Integralização: Mediante a capitalização 
de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFAC’s), conforme contrato celebrado entre a Aliança 
Geração de Energia S.A. e a Central Eólica Acauã I S.A. 01/02/2020 e 23/06/2020. São Vicente/RN, 08 de 
setembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Wander Luiz de Oliveira - Presidente e Paulo de Tarso de Alexandria 
Cruz - Secretário. Acionista: Aliança Geração de Energia S.A, por seus Diretores: Wander Luiz de Oliveira e 
Paulo de Tarso de Alexandria Cruz. Confere com original lavrado em livro próprio. Paulo de Tarso de 
Alexandria Cruz - Secretário. Assinado digitalmente. CERTIDÃO - JUCERN - Certifico o registro em 
18/11/2020 sob o nº 20200456504. Protocolo: 200456504 de 18/11/2020. Denys de Miranda Barreto - 
Secretário-Geral.

 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

H A SERVIÇOS DE RECICLAGEM EIRELI inscrito sobre CNPJ 10.793.274/0001-39 torna 
público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMA), a Licença Prévia para um Posto de abastecimento de Combustíveis Líquidos com 
capacidade de 75m³ de armazenamento localizado no Sítio São José II- BR 304 km 153 n°100 – 
Zona Rural – Angicos – RN. 
 
 

JULIO DAVI COSTA E SILVA 
Sócio Proprietário. 
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CENTRAL EÓLICA ACAUÃ II S.A.
CNPJ/MF Nº 35.842.708/0001-74 - NIRE Nº 24300013281

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2020
(lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 08 de setembro de 2020, às 09:30 horas, na sede da Central Eólica Acauã 
II S.A. (“Companhia” ou “Acauã II”), localizada no Sítio Umarizeiro, s/n, Letra B, Zona Rural, São Vicente, Rio 
Grande do Norte, CEP: 59.340-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação e publicação 
dos anúncios, conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista da 
Companhia, Aliança Geração de Energia S.A. (“Aliança”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.009.135/0001-05, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 31300106071, com sede na 
Rua Matias Cardoso, nº 169, 9º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-050, neste ato 
representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seu Diretor de Comercialização e de Engenharia Sr. 
Wander Luiz de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº MG 1072102, 
expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 246.978.186-87; e por seu Diretor de Operação Paulo de Tarso 
de Alexandria Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.741.878, expedida 
pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 695.649.731-04, ambos com endereço profissional no município de Belo 
Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Matias Cardoso, nº 169, 9º Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 
30170-050. 3. MESA: (I) Presidente: Sr. Wander Luiz de Oliveira; e (II) Secretário: Sr. Paulo de Tarso de 
Alexandria Cruz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (I) destituição e eleição dos membros da Diretoria; (II) 
aumento de capital da Companhia com a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da 
Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e a única acionista aprovou, sem quaisquer restrições ou 
ressalvas, o que segue: 5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos 
do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem 
necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor. 5.2. A destituição dos atuais Diretores da 
Companhia, sendo: (I) Sr. Paulo de Tarso de Alexandria Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 1.741.878, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.649.731-04, do 
cargo de Diretor Administrativo da Companhia; (II) Sr. Wander Luiz de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº MG 10.721.02, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 
246.978.186-87, do cargo de Diretor Técnico da Companhia, ambos com endereço comercial na Rua Matias 
Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050. 5.3. A eleição dos seguintes membros para 
cumprirem o restante do prazo do mandato unificado de 03 (três) anos da Diretoria, ou seja, até 18/12/2022: (I) 
Sr. José Cleber Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº MG 
1.695.095 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 444.899.196-20, com endereço comercial na Rua Matias Cardoso, 
169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050, para o cargo de Diretor Administrativo da 
Companhia; (II) Sr. João Lúcio Pereira Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 
nº 1.574.603, expedida por SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 417.691.716-49, com endereço comercial na Rua 
Matias Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050, para o cargo de Diretor Técnico da 
Companhia.- Os Diretores ora eleitos tomarão posse nesta data mediante assinatura do respectivo termo de 
posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, sendo que, 
antecipadamente, declararam sob as penas da lei, de não estarem impedidos, por lei especial, de exercerem a 
administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma e para os fins 
do artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976. 5.4. O aumento do capital social da Companhia em R$ 13.881.000,00 
(treze milhões, oitocentos e oitenta e um mil reais), passando de R$ 4.994.000, 00 (quatro milhões, novecentos 
e noventa e quatro mil reais) para R$ 18.875.000,00 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) 
mediante a emissão de 13.881.000 (treze milhões, oitocentos e oitenta e uma mil ações), pelo preço de emissão 
de R$ 1,00 (um real) por ação, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Aliança, conforme Boletim 
de Subscrição constante do Anexo I desta Ata, mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento 
de capital (“AFAC’s), conforme contrato celebrado entre a Aliança e a Companhia em 01/02/2020 e 23/06/2020. 
5.5. Em decorrência da deliberação acima, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$ 18.875.000,00 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), dividido em 
18.875.000 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil) ações, sendo todas ordinárias, nominativas, sem 
valor nominal”. 6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Wander 
Luiz de Oliveira - Presidente e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz - Secretário. Acionista: Aliança Geração de 
Energia S.A., por seus Diretores: Wander Luiz de Oliveira e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz. Confere com 
original lavrado em livro próprio. Paulo de Tarso de Alexandria Cruz - Secretário. ANEXO I - BOLETIM DE 
SUBSCRIÇÃO - Boletim de subscrição do capital social da CENTRAL EÓLICA ACAUÃ II S/A, no valor de R$ 
13.881.000,00 (treze milhões, oitocentos e oitenta e um mil reais), mediante a emissão de 13.881.000 (treze 
milhões, oitocentos e oitenta e uma mil ações), pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação. As ações foram 
totalmente subscritas e integralizadas na presente data conforme demonstrado a seguir: Subscritor: ALIANÇA 
GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., Sociedade Anônima Fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 12.009.135/0001-05, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31300106071, com sede na 
Rua Matias Cardoso, no 169, 9o Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-050, neste ato 
representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus diretores Wander Luiz de Oliveira, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº MG 1072102, expedido pela SSP/MG, inscrito no 
CPF sob o nº 246.978.186-87, e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da carteira de identidade nº 1.741.878, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 695.649.731-04, ambos 
com endereço profissional no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Matias Cardoso, no 
169, 9o Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-050. Nº Ações Subscritas: 13.881.000; Espécie: ON; 
Participação: 100%;  Preço Total de Emissão: R$ 1,00; Forma de Integralização: Mediante a capitalização 
de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFAC’s), conforme contrato celebrado entre a Aliança 
Geração de Energia S.A. e a Central Eólica Acauã II S.A. em 01/02/2020 e 23/06/2020. São Vicente/RN, 08 de 
setembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Wander Luiz de Oliveira - Presidente e Paulo de Tarso de Alexandria 
Cruz - Secretário. Acionista: Aliança Geração de Energia S.A., por seus Diretores: Wander Luiz de Oliveira e 
Paulo de Tarso de Alexandria Cruz. Confere com original lavrado em livro próprio. Paulo de Tarso de Alexandria 
Cruz - Secretário. Assinado digitalmente. CERTIDÃO - JUCERN - Certifico o registro em 21/12/2020 sob o nº 
20200720171. Protocolo: 200720171 de 18/12/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

A Unimed Natal completou 43 
anos em um 2020 intenso e 
cheio de desafios. Lidar com 

Covid-19 foi uma das prioridades da 
marca desde o início da pandemia, 
quando foram realizadas reuniões en-
tre a gestão da cooperativa e diretores 
dos hospitais credenciados para discu-
tir as ações que poderiam contribuir 
para o combate ao novo coronavírus.

Uma das primeiras iniciativas foi 
a criação da Central de Atendimento 
Coronavírus 24h, com uma equipe 
médica especializada que dava orien-
tações por telefone aos pacientes com 
suspeita de infecção. Houve a criação 
de 32 novos leitos de UTI no Hospital 
Unimed destinados aos pacientes aco-
metidos pelo vírus e um Centro Clínico 
de Referência ofereceu, durante 136 
dias, o primeiro suporte.

Quase 6 mil atendimentos foram 
realizados no período. Além disso, no 
auge da pandemia, quando faltaram 
medicamentos nas farmácias, a coope-
rativa ofereceu a opção terapêutica aos 
clientes, com receita médica, que pre-
cisassem dar início aos tratamentos.

Com o isolamento social foram de-
senvolvidas ainda ações como o Movi-
mento Unimed Natal que consistiu em 
aulas transmitidas pelas redes sociais 

para incentivar a prática de atividades 
físicas. Os projetos culturais, patroci-
nados via Lei Djalma Maranhão, resul-
taram em cerca de 35 iniciativas trans-
mitidas para o público abertamente 
pelo Youtube como o Fest Bossa e Jazz 
e Terça da Boa Música além do Cine 
Drive-in na Arena das Dunas. E não 
termina por aí pois, para o ano de 2021, 
mais de 200 projetos se inscreveram 
no edital Unimed Natal Cultural, com 
divulgação dos selecionados prevista 
para janeiro.

Mesmo com tantos desafios houve 
um grande crescimento da cooperativa 
com o início das obras de ampliação 
do Hospital Unimed, que é o único do 
estado a possuir a certificação de acre-
ditação da ONA, garantindo a todos 
os seus pacientes atendimento com 
segurança. No fim de novembro outro 
importante passo foi a inauguração do 
novo Pronto Atendimento Infantil ins-
talado não mais no anexo mas agora 
dentro do Hospital Unimed, levando 
ainda mais qualidade e praticidade 
para o atendimento materno-infantil.

Outro marco para a cooperativa 
veio com a aquisição da carteira de 
clientes da Unimed Federação RN. Esta 
foi uma movimentação que trouxe em 
torno de 25 mil vidas novas, fazendo 

a Unimed Natal chegar a um market 
share de 40% dos clientes de planos de 
saúde do Rio Grande do Norte. Com 
isso, a cooperativa passou a atuar em 
todo o estado, se afirmando como Poti-
guar de Carteirinha. A única operadora 
genuinamente Norte-Rio- Grandense e 
que tem um comprometimento com o 
povo local.

Todo o  trabalho realizado em 2020 
trouxe reconhecimentos como o da 
revista Valor Econômico que divul-
gou uma lista em que a Unimed Natal 
figura como a 2ª que mais cresceu no 
ranking das operadoras de saúde. Além 
disso, a Unimed foi reconhecida como 
a marca de plano de saúde mais lem-
brada pelos brasileiros, título recebido 
pela 28ª vez no Top Of Mind da Folha. 
Outra importante conquista foi entre-
gue ao presidente da cooperativa, o Dr. 
Fernando Pinto. Ele foi reconhecido 
pela revista Healthcare como um dos 
100 profissionais de saúde mais in-
fluentes da década. Com a finalização 
de 2020 outros desafios surgem para 
que, em 2021, novas entregas sejam 
feitas para que clientes, colaboradores, 
cooperados, prestadores e sociedade 
entendam os valores da cooperativa: 
foco do cliente, inovação, responsabi-
lidade socioambiental e transparência.

Unimed Natal conclui 2020 
com superação da crise e 
controle dos casos de Covid-19 
BALANÇO | Mesmo com pandemia, a Unimed Natal conseguiu manter excelente padrão de atendimento aos 
pacientes e abriu novos leitos de UTI para a demanda. Unimed Natal ainda investiu em projetos culturais

Hospital da Unimed em Natal recebeu novos leitos de UTI durante a pandemia do novo coronavírus

6 mil 32 200
é a média de atendimentos 

realizados em 136 dias
é a quantidade de novos leitos de 

UTI criados na Unimed 
projetos foram inscritos no edital 

Unimed Natal Cultural

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

 Alto Posto Passa e Fica EIRELI, CNPJ 35.649.219/0001-09, torna público que está requerendo ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – 
IDEMA a Renovação da Licença de Operação para Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos e troca de 
Óleo, localizada Av Celso Lisboa, 1132, Centro, Passa e Fica/RN, CEP: 59.218-000. 

 
Ângelo Jose Medeiros de Macedo 

Proprietário 
 

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

EDILEUZA ALVES DE MORAIS, CPF: 971.316.444-04, 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 Carcinicultura, com Área de produção de 4,09ha, localizado no Sítio Arco-ïris, S/N, 
Ponta de Salina, Guamaré/RN. 
 

EDILEUZA ALVES DE MORAIS 
ARRENDATÁRIA 

 

1º OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
João França da Silva Júnior Tabelião/Oficial de Registro 

Heloysa Helena Maia Paulino Sibely Mayara Medeiros de Sousa Substitutas 
Rua Do Largo, nº 11, Amarante – São Gonçalo do Amarante. Telefone: (84) 3164-0167 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 EDITAL DE USUCAPIÃO 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE LUIZ LIMA E OFÉLIA BILRO LIMA E TERCEIROS, COM PRAZO DE 15 DIAS  
       FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, na forma do 
art. 216-A, da lei 6.015/01973, em especial a LUIZ LIMA E OFÉLIA BILRO LIMA, que corre perante este Serviço de Registro 
de Imóveis, que funciona na Rua do Largo, nº 11 – Bairro Amarante, no horário de 08h00 às 15h00, de segunda a sexta-feira, 
pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade ordinária, autuado sob o nº 66.256, em 03/11/2020, 
com tempo de posse de 40 anos, formulado por meio de Escrituras Particulares de Doação de Bem Imóvel em 06 de Abril de 
2015 de JOSÉ DE ARIMATEIA LIMA, tendo por objeto o imóvel assim se descreve e caracteriza: imóvel urbano constante 
de um Terreno medindo em sua totalidade 9.124,52m², limitando-se ao Norte com parte do Lote 229, proprietário CLÁUDIO 
JOSÉ DE MOURA; ao Sul com a Rua Vereador Maurício Fernandes (Antiga estrada de Golandim), medindo 75,97m; ao 
Leste (Fundos) proprietários DIVERSOS, com CELSEMIR MEDEIROS, casado com JADILENE AMARO DA SILVA. Os 
demais confrontantes ENILDO DA SILVA SANTOS, ROSINEIDE FRANCISCO DA CRUZ DOS SANTOS, TAINÁ CORREIA 
DO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, ADALTON SILVEIRA DOS SANTOS, REGINALDO MIGUEL DA 
SILVA, FRANCISCO XAVIER GOMES, ao Oeste com Rua Adjer Barreto, medindo 204,52m. Referido imóvel é objeto da 
matrícula nº 1.954 do Registro de Imóveis do 1º Ofício de Notas de São Gonçalo do amarante/RN, e consta ser de JOATAN 
GUSTAVO GADELHA LIMA. O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos 
interessados durante o prazo de quinze dias para o exame e impugnação, o que, não ocorrendo, será tomando como 
anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será publicado em jornal de grande circulação, para a ciência de terceiro eventualmente interessado, que poderão se 
manifestar em 15 (quinze) dias. Dada e passada nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do 
Norte, aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte. Certifico que os emolumentos foram recolhidos R$ 
92,23; Taxa Fiscalização R$ 24,09; FCRCPN R$ 9,22; ISS R$ 4,61 = TOTAL: R$ 130,15 e FDJ Guia nº 7000003928023, 
Código nº 26630 R$19,90. Eu, _________ Emanoel Freitas de Araújo, Escrevente, que a digitei, encerrando este ato.  

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de Novembro de 2020. 
 

João França da Silva Júnior 
Tabelião  / Oficial de registro 
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PAGAR CONTAS EM ATRASO 
APROVEITANDO O 
13º SALÁRIO VIROU PRIORIDADE 
PARA BOA PARTE DOS NATALENSES 
NESTE FIM DE ANO.

Eis uma dúvida comum e um 
erro frequente: a diferença entre “� m” 
e “� nal”. No entanto, a solução é 
simples. Use “� m” como substantivo e 
“� nal” como adjetivo: � m do ano, � m 
de semana, � m do � lme; partida � nal, 
capítulo � nal.

 NO NATAL, CONSUMIDOR POTIGUAR 

DEVE PISAR NO FREIO, 
SEGUNDO FECOMÉRCIO

Tanto o substantivo “freio”, 
(dispositivo que regula ou cessa o 
deslocamento de automóveis) como 
a primeira pessoa do singular do 
presente do indicativo do verbo “frear” 
apresentam a letra “i”: Eu freio. Mas 
atenção: o verbo no in� nitivo dispensa 
o “i”: frear.

CASINHA DO PAPAI NOEL É 
DEPREDADA E ROUBADA EM NATAL

Natal lembra “Papai Noel”, 
derivado de “Pére Noël”, � gura surgida 
no século XIX, correspondente ao 
“Saint Nicolas” do Norte da França 
e ao anglo-saxônico “Santa Claus” 
(Clauss veio do alemão Klaas, forma 
reduzida de NIklaas – Nicholas em 
alemão).
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Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
SICOOB LANÇA NOVA CAMPANHA DE 
COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.

Todo lançamento é de algo novo. Então, na notícia 
acima, o adjetivo “nova” está sobrando. Isso se chama 
redundância, que também é conhecida como pleonasmo. 
Vejamos outros casos: “O preço do produto é barato”. O 
termo “barato” já encerra a ideia de preço. É impropriedade 
de linguagem dizer “preço barato” ou “preço caro”. Produtos, 
mercadorias ou serviços podem ser baratos ou caros, e não 
os “preços”. Estes serão baixos, módicos, altos, exorbitantes, 
abusivos. “Qual a sua experiência anterior?” (Toda 
experiência é anterior). “Há várias goteiras no teto.” (Não 
há como se formar goteiras no chão, pois seriam poças.) 
“Dividimos o bolo em duas metades iguais.” (Ao usarmos o 
termo “metades”, não há necessidade de dizermos “duas”, 
nem “iguais”. Corrigindo a frase: Dividimos o bolo em 
metades ou Dividimos o bolo em duas partes iguais).

INGREDIENTES

1 garrafa de vinho tinto ou rosé
1 copo de suco de laranja
1/4 de copo de suco de limão
Frutas cortadas a gosto: morango, uva, abacaxi, laranja, etc

 MODO DE PREPARO:

Colocar em uma jarra grande o vinho, os copos de suco, as frutas picadas e o 
gelo.

Mexer e deixar resfriar.
 Servir gelado.

SANGRIA

Mas, muitas pessoas me perguntam: “o vinho engorda 
ou emagrece?”. Antes de jogar pedras e dizer que o vinho 
engorda, é preciso lembrar que o consumo moderado da 
bebida traz diversos benefícios à saúde. Uma coisa é certa: 
o álcool atrapalha sua dieta, o processo de metabolismo 
interfere grandemente na queima de gordura. Porém, você 
tem que � car atento no álcool como também no açúcar. 
Quanto maior o teor alcoólico do seu vinho, mais calórico 
ele será. A mesma coisa para o açúcar, quanto mais doce o 
vinho, mais calorias ele terá.

Uma taça de 180ml de vinho branco suave, como 
Riesling ou Spätlese, possui entre 130 a 170 calorias. Esses 
vinhos possuem um teor alcoólico de até 9%, considerado 
baixo. Já os vinhos que possuem um teor alcoólico entre 
9% e 12%, como Silvaner e Malvasia, podem conter até 
240 calorias por taça. E os vinhos com teor alcoólico entre 
13,5% a 16% possuem uma quantidade de calorias entre 
187 a 220 calorias por taça. Uma ou duas taças de vinho 
durante o jantar por exemplo, não fará tanta diferença, 
pois aquele recadinho é sempre bem vindo: Beba com 
moderação!!!

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&

 Uma curiosidade: quando você bebe uma taça de 
vinho o corpo produz enzimas para digeri-lo. Esse processo 
ajuda a queimar calorias, porém não é o su� ciente para 
uma perda de peso e� ciente.

VINHO E SEUS BENEFÍCIOS
Sabemos que o vinho de fato engorda e com toda 

certeza o consumo deve ser moderado para que não te tire 
da dieta. Mas, mesmo contudo, você ainda quer mantê-
lo no cardápio, você precisar estar ciente de todos os 
benefícios que ele pode te trazer..

Os benefícios do vinho serão obtidos com um consumo 
regular e moderado por dia. Sendo indicado consumir de 1 
a 2 copos de 125ml por dia. Enfatizando que, o suco de uva 
também traz inúmeros benefícios para a saúde, entretanto, 
o álcool que está presente no vinho, vai aumentar a 
absorção dos nutrientes bené� cos que tem nele.

Quem não ama degustar um bom vinho? Eu sou uma 
apreciadora do vinho e para mim, ele possui um sabor único. 

1.  Diminui pressão arterial; 2.  Aumenta o colesterol 
bom; 3.Melhora a digestão; 4.  Diminui os riscos de proble-
mas cardíacos; 5. Fortalece os ossos; 6. Aumenta o desejo e 
a satisfação sexual.

MAS AFINAL, VINHO ENGORDA?

Aqui está a receita de um drink com vinho super fácil de fazer e que ainda 
rende uma jarra inteira.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINEMA DE BAÍA FORMOSA

AUDIOVISUAL | Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do FINC. Por causa da pandemia 
da Covid-19, festival vai acontecer de forma online com cinco dias de programação e oficinas gratuitas

Pela primeira vez, o FINC - 
Festival Internacional de 
Cinema de Baía Formosa será 

realizado na modalidade virtual. Por 
causa da pandemia da Covid-19, 
o festival não vai ocorrer de forma 
presencial na cidade de Baía Formosa, 
litoral sul do Rio Grande do Norte. A 
11ª edição contará com programação 
online e gratuita, entre os dias 26 e 
30 de dezembro deste ano. Com o 
novo formato, o alcance do projeto 
será ampliado e o público vai poder 
conferir as produções audiovisuais 
sem sair de casa.

Na edição 2020, a organização do 
festival não vai estimular as pessoas 
a saírem para produzir seus � lmes 
como nos anos anteriores. O objetivo 
desta nova edição é exibir os melhores 
curtas das últimas dez edições. A 
programação poderá ser conferida 
nas mais variadas plataformas 
digitais, como no site o� cial do evento 
e nas redes sociais.

Além da exibição de curtas-
metragens, o FINC - Festival 
Internacional de Cinema de Baía 
Formosa vai oferecer o� cinas ao 
público. No dia 26 de dezembro será 
realizada a o� cina “Audiovisual: por 
onde começar - Dicas de atuação e 
direção” com Bárbaro Xavier, e nos 
dias 27 e 28, a o� cina “Desa� ando o 
Espectador - Crítica Cinematográ� ca” 

com Sihan Felix. 
As inscrições são gratuitas e 

devem ser feitas por e-mail ( festival@
� ncbf.com), até o dia 22 de dezembro. 
No email de inscrição, o interessado 

deve responder a pergunta “Porque 
quer participar da o� cina?”, 
juntamente com seus dados pessoais 
(nome, telefone de contato, cidade e a 
resposta da pergunta).

A programação do FINC vai 
contar também com a realização 
de lives debatendo os mais diversos 
elos da cadeia audiovisual. As 
transmissões serão realizadas 

sempre às 19h30, a partir do dia 26 
de dezembro com a presença de 
pro� ssionais da área e participantes 
das últimas edições do Festival.

O Finc existe desde 2010 e é 
realizado na paradisíaca praia de 
Baía Formosa. Em 2019, apresentou 
como tema central os “Bons Ventos”, 
para que os produtores pudessem 
contar ao mundo suas próprias ideias 
no Festival de Curtas de 1 minuto. 
O tema foi o mote para a produção 
dos curtas dessa categoria. Na edição 
2018, o Festival recebeu mais de 80 
� lmes de todo o país.

O FINC - Festival Internacional 
de Cinema de Baía Formosa foi 
bene� ciado pela lei Aldir Blanc e 
conta com apoio do Governo Federal, 
Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte através da Fundação José 
Augusto, Verart’s Arte Educação � e 
Scka�  Movie and Pictures e Eco Baia.

DIVULGAÇÃO 
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Festival chega à 11ª Edição em 2020, mas acontece de forma virtual em decorrência da pandemia do novo coronavírus

QRCODE DO SITE
Aponte a câmera do celular para o 

QRCode acima para o site do festival

Programação do FINC vai contar 
também com a realização de lives 
debatendo os mais diversos elos 
da cadeia audiovisual
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DESDÉM 
Depois de um jantar de 

confraternização no Forte Marechal 
Luz, em São Francisco do Sul (SC), 
na segunda, sem seguir nenhum 
protocolo de biossegurança contra 
covid, o presidente Bolsonaro ainda 
foi � lmado nesta terça pelo seu 
próprio ministro das Comunicações, 
o potiguar Fábio Faria, em uma 
praia da cidade cercado por 
dezenas de pessoas sem máscara ou 
distanciamento. 

NEM AÍ! 
Em seguida, as imagens mostram 

o presidente num barco com Fábio, 
o apresentador do SBT Ratinho e 
mais três pessoas. E, logicamente, 
que todos eles estavam ignorando 
o cenário provocado pelo novo 
coronavírus no Brasil. O próprio 
presente e um ministro de Estado 
‘metendo’ o famoso “’tô’ nem aí” para 
as mais de 180 mil vítimas da doença 
até aqui. 

O ABSURDO.. 
Pior: como se não bastasse o 

comportamento de desdém com os 
mortos, com os parentes dos mortos 
e com as pessoas que sobreviveram 
à covid mas que continuaram 
com sequelas, o ministro das 
Comunicações resolveu publicizar o 
absurdo.  

...SENDO COMEMORADO 
Ele postou as cenas nas redes 

sociais, dando uma boa ideia do 
quanto ele próprio e o seu ‘chefe 
supremo’ ignoram o sofrimento de 
milhões de brasileiros. “Havia tanta 
gente na praia que até espantaram 
os peixes”, comemorou o potiguar. 
Inacreditável! 

Imoral 
Vale ressaltar que Santa Catarina, 

onde aconteceram o jantar e o 
passeio de barco do presidente 
sem protocolos contra coovid, é 
atualmente um dos estados mais 
afetados pela pandemia no país, 
estando com quase 90% das UTIs 
ocupadas nesse momento. 

ALIÁS... 
Usar máscara – assim como 

se vacinar – não é uma questão 
individual, é coletiva. Ao decidir não 
usar máscara você se arrisca porque 
quer, mas obriga o outro a correr o 
mesmo risco. E, nesse caso, “o outro” 
é toda a sociedade com a qual você 
convive. 

SEMPRE JUNTO 
Por falar na visita de Bolsonaro 

a Santa Catarina, outro ministro 
potiguar foi quem esteve ao do 
presidente no voo sobre os municípios 
daquele estado atingidos por fortes 
chuvas e que entraram em estado 
de calamidade: Rogério Marinho, do 
Desenvolvimento Regional, que está 
em todas as agendas importantes ao 
lado de Bolsonaro. 

RÁPIDAS
>> RN podia imitar: O 

estado de SP � cará na fase 
vermelha durante Natal e ano-
novo. Nos dias 25, 26 e 27 de 
dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro 
apenas serviços essenciais 
funcionarão para conter nova 
alta de mortes e casos de 
coronavírus. 

>> Deu no jornal Estadão 
que a morte de idosos por 

Maia para a eleição na Câmara 
gerou impasse no MDB, segundo 
noticiou a imprensa nacional 
nesta terça. Senadores do partido 
procuraram Baleia Rossi, nome 
favorito do presidente da Casa, 
para dizer que a sigla terá um 
candidato próprio à presidência 
do Senado e que, por isso, seria 
melhor que ele desistisse da 
disputa para a sucessão de Maia. 

covid-19 tem provocado o 
empobrecimento de famílias 
brasileiras. “Em 18,1% das 
famílias, idosos são a única 
fonte de renda; 74% das mortes 
na pandemia são de pessoas 
com mais de 60 anos”, informa 
matéria. 

>> A articulação de Rodrigo 

 CONTEÚDO... 
O deputado estadual Gustavo 

Carvalho fez duras críticas, nesta 
terça-feira, ao mais recente conteúdo 
publicitário que está sendo divulgado 
pelo Governo Fátima Bezerra nos mais 
diversos formatos. “O material é quase 
na sua totalidade mentiroso e agride a 
inteligência das pessoas do RN”, atirou o 
parlamentar.  

...QUESTIONÁVEL 
Para ele, o material grá� co de 

propaganda distribuído pela atual 
gestão sobre as ações do Poder 
Executivo tem excelente qualidade 
e foi muito bem feito pela agência 
de publicidade responsável, mas as 
informações divulgadas, como a que diz 
que o Governo estruturou 600 novos 
leitos de hospital, são questionáveis. 

RESPOSTA 
O deputado também pediu atenção 

à área de infraestrutura. “O Governo diz 
que a recuperação da rodovia que liga os 
municípios de Caicó e Jucurutu foi feita 
por essa gestão, mas o povo é inteligente 
e saberá dar a resposta no momento 
certo”, disse o oposicionista.  

PRIORIDADE 
Sobre a propaganda institucional da 

administração Fátima Bezerra, quem 
também comentou foi o deputado 
Getúlio Rêgo. Que falou do uso de 
recursos públicos para publicidade 
governamental em vez de priorizar 
a saúde. “O poder público deixa de 
atender procedimentos na saúde com 
partes desses recursos”, ele a� rmou. 

PRISÃO FESTIVA 
De um jurista potiguar de olho nos 

últimos acontecimentos políticos no 
Rio de Janeiro: “Essa prisão cautelar de 
Crivella, faltando dez dias para deixar 
de ser prefeito, é mais um espetáculo 
vergonhoso encenado pelo judiciário 
brasileiro. É isso que temos hoje. 
Nesses dez dias � nais, esse acusado iria 
arrebentar tudo? De que maneira?”.  

OPOSIÇÃO UNIDA 
As Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJ) e de Finanças 
e Fiscalização (CFF) rejeitaram, por 
unanimidade, nesta segunda, o veto 
parcial do Governo do Estado às 
emendas aprovadas em Plenário no 
último dia 20 de outubro para a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), que 
serve de base para a elaboração da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) para o 
exercício de 2021.  

RAZÕES 
Na decisão para vetar parcialmente 

o Projeto de Lei 123/2020, a governadora 
Fátima Bezerra registrou entre as razões 
a ampliação da de� nição de emenda 
parlamentar em individuais e coletivas 
e de� nição da programação � nanceira. 
Mas os relatores, Cristiane Dantas, 
na CCJ, e Tomba Farias, na CFF, não 
consideraram haver vício de iniciativa 
nas emendas apresentadas pelo 
Parlamento.

Ministro potiguar Rogério Marinho acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em mais uma agenda de visibilidade: o sobrevoo às áreas afetadas pelas chuvas 
em Santa Catarina, que entrou em estado de calamidade

Depois da entrevista concedida à TV Tropical, a governadora Fátima Bezerra bateu um papo com José Agripino Maia sobre início da vacinação contra a Covid. 
“Previsão: 20 de janeiro”, disse o ex-senador



“Fazenda” e “BBB” mostraram força da Record e Globo em fazer TV
Em um ano atípico como foi 

este 2020, o “Big Brother Brasil”, 
que a Globo estreou em janeiro 
- antes ainda de tudo acontecer, 
pelo menos por aqui, e “A Fazenda”, 
da Record, no segundo semestre, 
foram os dois grandes sucessos da 
temporada.

Por acaso? Com toda certeza 
não.

O reality show, principalmente 
esses, que exigem con� namento e 
reúnem os mais diferentes tipos de 
pessoas, conhecidas ou não, caiu 

na graça do grande público.
Não tem como não admitir.
E até o preconceito, que uma 

determinada faixa de público tinha 
com relação a eles, aos poucos foi 
diminuindo e hoje quase nem mais 
existe.

Aliás, um grau de aceitação 
que nos leva a reconhecer a 
indispensabilidade deste conteúdo 
para Globo e Record nesses 
próximos tempos. Imprescindíveis, 
inclusive, naquilo que oferecem em 
audiência e sucesso comercial.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Uma onda positiva de energia envolverá o amor e a 
família. Dia de lindas lembranças e de entendimento do 
passado. Bom para se fortalecer interiormente, valorizar 
as experiências já vividas e as suas raízes. Reencontros 
carinhosos darão sabor à vida. 

Hora de se ligar nos seus melhores sentimentos, perdoar 
o passado e visualizar o futuro. Talvez você encare uma 
grande mudança que trará mais estabilidade. Saúde 
frágil incentivará cuidados com o corpo e hábitos 
moderados nesta fase.

Imprima mais emoção às palavras, ouça declarações de 
amor e espalhe seu carinho em várias direções. Dia de 
trocar afeto e aproximar relações. Encare também as 
conversas difíceis. Uma onda positiva de energia facilitará 
os diálogos e a expressão dos sentimentos. 

O amor iluminará o futuro e trará respostas existenciais. 
Bom momento para praticar uma fi losofi a e mudar sua 
visão da vida. A sintonia com a sabedoria espiritual estará 
forte. Sonho com uma viagem a dois inspirará sentimentos 
positivos e clima mágico numa relação especial.

Bom momento para cuidar da beleza e dar atenção aos 
seus caprichos. Dia de cumprir tarefas com carinho. Você 
fará bons “achados” nas compras e talvez mude um 
presente que havia idealizado. Uma onda positiva de 
energia trará paz emocional. 

Sentimentos profundos envolverão o amor. Hora de 
cuidar da família e expressar sua gratidão com gestos 
carinhosos. Valores afetivos fi carão mais claros e 
iluminarão projetos familiares. Aproveite a Lua cheia 
para curtir as delícias da intimidade.

A Lua em seu signo inspirará mudanças na maneira de se 
relacionar. Aproveite uma onda positiva de energia para 
amar novamente. Momento favorável para cuidar da 
imagem, viajar, expressar carinho nos relacionamentos, 
esclarecer sua posição e aprender com a experiência.

A Lua cheia na sua área afetiva impulsionará mudanças 
grandes no seu projeto de vida. Momentos carinhosos 
intensifi carão o amor. Sentimentos amplifi cados nos 
encontros de hoje. Curta uma programação animada 
com amigos e fortaleça vínculos importantes.

A saúde precisará de atenção. Diminua o ritmo e aposte 
numa programação relaxante, longe dos agitos. O dia 
cobrará privacidade nas relações. Ótimo para curtir 
a família e planejar mudanças. O trabalho ainda não 
acabou. 

Assuntos de trabalho continuarão presentes neste 
domingo. Bom momento para eliminar pendências e 
comprar o que falta para as comemorações familiares. 
Talvez você precise declinar convites de amigos e manter 
uma rotina controlada.

Encontros carinhosos alimentarão a alma e o coração. 
Aceite convites de amigos e descubra novidades. Clima 
gostoso para organizar a casa, trocar ideias com irmãos 
e ouvir histórias engraçadas do passado. Entusiasmo e 
brilho marcarão sua presença nos eventos do dia. 

Prazer, paixão e muita criatividade imprimirão um 
colorido vibrante ao dia. Conte com clima mágico e 
emoções amplifi cadas no amor. Bom para inventar 
presentes para as crianças e encantar a todos com seu 
carinho e sensibilidade.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 “Cilada”, do Bruno Mazzeo, já tem 

duas novas temporadas aprovadas.
David Junior está confi rmado no 

elenco da próxima temporada de “Sob 
Pressão”.Entre janeiro e fevereiro, 
a direção da Band deve decidir novas 
mudanças na grade de programação...
Os resultados em 2020, mesmo 
considerando a pandemia, além de 
outros problemas, desagradaram 

bastante sua alta direção...dmite-se 
até que várias dessas iniciativas e 

algumas contratações deixaram bem 
a desejar.A propósito de Band, com 
a mudança dos canais da Newco, os 

que pertencem só a Johnny Saad, para 
a rua Tabapuã, a sede do Morumbi 

sofrerá reformulações...
Já existe um projeto desenhado 

para uma melhor ocupação de seus 
espaços.No elenco de “Quanto 
Mais Vida, Melhor!”, na fi la das 
19h da Globo, Claudia Jimenez 

foi substituída por Zezeh Barbosa.
A série “Betinho”, sobre a vida do 
sociólogo Herbert de Souza, envolve 
parceria da  AfroReggae e Formata 

para a Globoplay.

MAIS UM
A Globo, ainda sobre o mesmo 

assunto, terá um novo formato de 
reality show para 2021. A escolha do 
formato já existe, mas ainda se faz 
segredo em torno dele.

TAMBÉM VOLTA
Longe da Record desde 2016, 

quando fez “Os Dez Mandamentos”, 
Marcela Barrozo também retorna 
à emissora. Em “Gênesis”, ela 
interpretará a personagem Uriala.   

POR ENQUANTO
Se vierem a acontecer, as 

mudanças na grade das manhãs 
no SBT não serão para tão já. 
Cogitado para abril ou maio, entre 
os principais desejos, o lançamento 
de um programa feminino.

ANO QUE VEM
Para 2021 a direção do SBT tem 

uma série de projetos, alguns deles 
já pensados para a programação 
especial dos seus 40 anos. Há o 
desejo de, até lá, também reativar os 

 DIVULGAÇÃO DISCOVERY

trabalhos da sua dramaturgia.

MELHOR DAS HIPÓTESES
Na dramaturgia da Globo 

todo esforço está sendo feito 
para que não existam atrasos 
no cronograma de “Pantanal”. É 
imprescindível, até por questões 
meteorológicas, que as gravações 
externas comecem em abril.

O PORÉM...
O período de maior 

incidência de chuvas no pantanal, 
historicamente, é de dezembro 
a fevereiro. De abril a setembro, 
além da temperatura mais amena, 
não chove tanto. Essas condições, 
claro, estão sendo consideradas 
em todo este estudo da Globo.

A COR DO PODER
A Globo de� niu para 

apresentação de 11 a 15 de janeiro, 
exceção às quartas-feiras, os 
quatro episódios da série britânica 
“A Cor do Poder” (Noughts + 
Crosses).

GÊNESIS
Depois de “Verão 90”, novela das 
sete da Globo exibida em 2019, 
Kayky Brito acaba de acertar sua 
volta à Record. O ator, que trabalhou 
em “O Rico e Lázaro”(2017), agora 
vai integrar o elenco de “Gênesis” e 
viver o personagem Omar.



16 ESPORTES QUARTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020   |

Após rescindir contrato com oito 
dos 27 jogadores, demitir três 
auxiliares e o técnico Francisco 

Diá, a direção do ABC iniciou o plane-
jamento para a próxima temporada. 
A primeira missão será a de contratar 
um novo treinador. O nome escolhido 
deve ser o do ex-jogador Alessandro 
Mancini, ex-técnico do Villa Nova 
(MG), que está em Natal desde o início 
da semana.

A expectativa é de que Mancini se 
reúna com o presidente do ABC, Bira 
Marques, para acertar a contratação 
ainda esta semana. O treinador já foi 
lateral e meia-atacante do Atlético 
Mineiro e Roma, também passou pelo 
Milan e conquistou o título de cam-
peão da Copa América de 2004 pela 
seleção brasileira.

Além de Mancini, outros nomes 
são cotados para comandar o ABC, co-
mo Fernando Tonet, Sílvio Criciúma, 
Marcelo Villar e Oliveira Canindé.

Entre os atletas que deixaram o 
time, conforme divulgado pela direção 
até o final da tarde desta terça-feira 22 
estão, os zagueiros Richardson e Vitor 
Salvador, os laterais Pedro Costa e Bru-

no Furtado, os volantes Sousa Tibiri e 
Fabrício Bigode e os atacantes Jairinho 
e Thyago.

Além do treinador Francisco Diá, 
o auxiliar técnico Romildo Freire, o 

treinador de goleiros Valter Lucena, o 
Tinho, e o preparador físico Venâncio 
Soares também compareceram ao clu-
be na sexta-feira 18 para acertar o fim 
dos contratos. Conforme a direção, os 

OFICIALGLOBOFC

Após perder oito jogadores, ABC 
busca técnico para o próximo ano
RETOMADA | Direção do ABC 
iniciou o planejamento para a 
próxima temporada. A primeira 
missão será a de contratar um 
novo treinador para próxima 
temporada

ABC encerrou a sua participação nas competições da temporada 2020 no dia 12 de dezembro, após o empate com Globo por 1 a 1 na Série D

acertos com o restante do grupo con-
tinuarão nesta semana, a medida faz 
parte da reformulação do elenco para 
2021.

A diretoria abcdista informou 
que segue buscando um nome para 
ser o novo técnico e que as possíveis 
alterações nos gastos do clube no pró-
ximo ano  irão  depender da definição 
do novo treinador. Após esta escolha 
também terão um panorama sobre a 
montagem do novo elenco alvinegro.

A previsão do início das compe-
tições está marcada para o mês de 
fevereiro de 2021, a expectativa inicial 
do Departamento de Futebol é que o 
retorno das atividades para o começo 
da pré-temporada aconteça ainda em 
janeiro.

O ABC encerrou a sua participação 
nas competições da temporada 2020 
no dia 12 de dezembro. O Alvinegro en-
frentou o Globo, no Estádio Frasquei-
rão, em jogo de volta da segunda fase 
do Campeonato Brasileiro da Série D, e 
ficou no empate em 1 a 1.

Durante o ano de 2020, o Alvinegro 
participou de 44 jogos, com 24 vitórias, 
13 empates e sete derrotas. No Cam-
peonato Brasileiro da Série D, o ABC 
participou de 16 jogos, venceu sete, 
empatou em seis e perdeu em três dis-
putas, além de marcar um total de 27 
gols e 27 pontos ganhos.

SERGIO MORAES/REUTERS Em uma temporada em que a 
pandemia do novo coronavírus 
afetou as finanças de todos os 

clubes brasileiros e as principais equi-
pes do País, que ganharam menos 
pelos contratos de televisão e ficaram 
sem bilheteria com a falta de público 
nos estádios, registraram receitas até 
46% menores em relação a 2019, a pre-
miação da Copa do Brasil vai ajudar, e 
muito, os quatro semifinalistas, espe-
cialmente o campeão. 

Com orçamentos e planos diferen-
tes, América-MG, Palmeiras, Grêmio 
e São Paulo certamente vão festejar o 
dinheiro proveniente da competição.

Com equipes enfrentando grave 
crise financeira, a premiação da Co-
pa do Brasil passou a ser ainda mais 
valorizada e virou sinônimo de alívio 
imediato às contas dos clubes. 

O torneio é o que mais distribui 
dinheiro aos clubes no País. Ao cam-
peão, por exemplo, a CBF pagará R$ 54 
milhões, R$ 2 milhões a mais do que o 
Athletico-PR recebeu no ano passado.

A CBF vem valorizando a Copa do 
Brasil a cada ano. Para se ter uma ideia, 
em 2016 uma vaga nas oitavas de final 

rendia R$ 840 mil aos clubes. Hoje, es-
tes valores mais do que triplicaram. 

Com isso, os times passaram a dar 
ainda mais importância para a compe-
tição. 

Os jogos de ida das semifinais 
acontecem nesta quarta-feira, às 
21h30. Grêmio recebe o São Paulo em 
Porto Alegre e o Palmeiras encara o 
América-MG no Allianz Parque. 

Os jogos de volta acontecem no 
dia 30, com a inversão dos mandos. 
Não há gol marcado fora de casa como 
critério de desempate.

Parte do dinheiro da premiação é 
usado como bônus aos atletas e outra 
parte serve para pagar despesas de 
manutenção, logística, fornecedores, 
impostos e folha salarial e também po-
de ser utilizado em contratações para a 
próxima temporada.

Gerson deu depoimento no 
caso de injúria racial em que 
acusa o colombiano Indio Ra-

mírez, do Bahia, na Delegacia de Cri-
mes Raciais e Delitos de Intolerância 
(Decradi) do Rio de Janeiro na manhã 
desta terça-feira. Segundo o meio-
-campista do Flamengo, o adversário 
disse “cala boca, negro” a ele durante 
a vitória do time rubro-negro por 4 a 
3, domingo, no Maracanã, pelo Cam-
peonato Brasileiro.

Gerson foi acompanhado na de-
legacia pelo vice geral e jurídico do 
clube, Rodrigo Dunshee de Abran-
ches, pelo advogado Rômulo Ho-
landa, além de seu pai, Marcão, que 
também é seu empresário. O jogador 
deixou o local sem conceder entrevis-
ta, mas deu uma declaração em vídeo 
publicada no perfil do Flamengo nas 
redes sociais.

“Vim falar sobre o ocorrido, mas 
não vim falar apenas sobre mim. 
Quero deixar bem claro que falo pela 
minha filha, que é negra. Pelos meus 
sobrinhos, que são negros. Meu pai, 
minha mãe, amigos .. por todos os 

negros no mundo. Hoje tenho status 
de jogador de futebol e voz ativa para 
poder falar e dar força às pessoas que 
sofrem racismo ou outros tipos de 
preconceito”, declarou.

O inquérito sobre o caso foi aber-
to na segunda-feira. Os dois atletas, 
além do técnico Mano Menezes e o 

árbitro da partida, Flávio Rodrigues 
de Souza, foram intimados a dar 
depoimento presencial sobre o epi-
sódio. Gerson foi o primeiro a ser ou-
vido. “Agora a questão tá entregue à 
Justiça e esperamos que a justiça seja 
feita”, disse o vice jurídico do Flamen-
go, Rodrigo Dunshee.

Segundo o meio-campista do Flamengo, o adversário disse “cala boca, negro” a ele

Semifinalistas da Copa do 
Brasil recebem premiação alta

Gerson depõe sobre caso de injúria 
racial: “Falo por todos os negros”

BOLSO CHEIO INVESTIGAÇÃO

 Copa do Brasil é o que mais distribui 
dinheiro aos clubes no País. Ao 

campeão, por exemplo, a CBF pagará 
R$ 54 milhões


