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Economia potiguar deve ter 
injeção de R$ 2,4 bi com 13º

Ney Lopes Jr transforma 
55 leis em bandeira

Kelps promete congelar 
valor do IPTU por 4 anos

Cautela é a palavra de 
ordem dos shoppings

Butantan retoma testes 
da vacina Coronavac 

Nevinha defende gestão 
compartilhada em Natal

Maurício Gurgel prega 
combate às injustiças

ENTREVISTA. 3 | Vereador de Natal 
e candidato à reeleição enfrentou 
a Covid-19, mas fez campanha 
inovando com “prestação de contas” 
sobre leis aprovadas no mandato

ENTREVISTA. 6 | Candidato do 
Solidariedade criticou os últimos 
aumentos do imposto e disse que a 
verba extra proveniente dos reajustes 
serviu para pagar cachê de artistas

ENTÃO É NATAL. 9 | Sem o glamour dos 
anos anteriores, os maiores shoppings 
da capital apostam em decorações 
natalinas modestas, longe das 
grandes estruturas do passado

PANDEMIA. 12 | Laboratório reiniciou 
testes clínicos após a Anvisa liberar 
a retomada do ensaio clínico com 
o imunizante; Opas avalia que 
vacinação acontecerá em 2021

ENTREVISTA. 7 | Candidata do PSOL 
a prefeita de Natal e representante 
da chapa “Coletiva do Sol” diz que 
decisões da gestão serão decididas 
conjuntamente por 4 coprefeitos

MANDATO SOCIAL. 7 | Buscando 
a reeleição pelo PV à Câmara de 
Vereadores de Natal, Maurício Gurgel 
presta contas do mandato e apoia 
medidas de defesa das causas sociais

ELEIÇÕES 2020

ELEIÇÕES 2020. 2 | Conheça proposta do candidato do PCdoB a prefeito de Natal, que apresenta projeto para gerar trabalho para a 
população com ações nas áreas de crédito, assistência social, agricultura, tecnologia da informação, turismo e segurança pública

Fernando propõe ações para gerar emprego

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

VERBA EXTRA. 11 | Até dezembro de 
2020, o pagamento do 13º salário deve 
injetar até R$ 2,4 bilhões na economia 
do Rio Grande do Norte. O levantamento 

foi divulgado pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).
Segundo o estudo, o valor representa 

3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Rio Grande do Norte. O montante será 
pago aos trabalhadores do mercado 
formal, inclusive aos empregados 

domésticos, bem como aos 
aposentados e benefiários de pensão.
O número de pessoas que receberão 
o 13º no estado foi estimado em 1,114 

milhão, o que equivalente a 1,4% do total 
que terá acesso ao benefício no país. 
Em todo o RN, empregados representam 
55,3%.

Amigas
e rivais

LANÇAMENTO. 13 |  
Artista natalense 
Ártemis lança, 
nesta sexta-feira 
13, uma parceria 
musical com a 
amiga e cantora 
Aura. No single, 
elas cantam 
histórias sobre 
amizades falsas
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Um levantamento da Item 
Consultoria e Pesquisa pu-
blicado na semana passada 

pelo Agora RN mostrou que o de-
semprego está entre os maiores pro-
blemas da cidade, segundo a própria 
população de Natal. De acordo com 
a pesquisa, no rol de preocupações 
do natalense, a falta de trabalho só 
perde para a violência.

Dados do Instituto Brasileiro de 
Geogra� a e Estatística (IBGE) cor-
roboram essa impressão. Segundo 
o órgão, Natal é a 11ª capital do País 
com a maior taxa de desocupação, 
com 13,8% de desempregados.

Para Fernando Freitas, candi-
dato do PCdoB a prefeito de Natal, 
diante dessa realidade, é necessário 
criar um plano metropolitano para 
estimular a retomada do desenvol-
vimento econômico na região, o que 
vai representar aumento na geração 
de empregos.

Em entrevista ao Agora RN nes-
ta quarta-feira 11, ele propôs que, em 
parceria com as gestões das demais 
cidades da Grande Natal, a prefei-
tura da capital estipule metas para 
fomentar a recuperação de setores 
econômicos.

Uma dessas medidas, sugere o 
candidato, é a concessão de crédito 
para pequenos empreendedores 
montarem ou reestruturarem seus 
negócios. A ação, analisa Fernando 
Freitas, será especialmente impor-
tante a partir de janeiro de 2021, 
quando vai acabar o pagamento 
do auxílio emergencial, que evitou 
uma tragédia maior na economia 
brasileira durante a pandemia do 
coronavírus.

A proposta de Fernando Freitas 
é conceder aos pequenos empresá-
rios, através da Secretaria Municipal 
de Trabalho e Assistência Social 
(Semtas), um empréstimo de até R$ 
3 mil com condições diferenciadas 
para pagamento, além de assessoria 
e orientações para a formalização de 
negócios e quali� cação para quem 
precisa.

Com o dinheiro, os microem-
preendedores poderiam � nanciar 
a compra de produtos e ajudar na 
organização � nanceira dos negócios 
– o que não só evitaria demissões 
como poderia estimular novas con-
tratações.

“Com o � m do auxílio emergen-

cial, os índices de desocupação, de-
semprego e desalento vão aumentar 
bastante. A circulação de recursos 
na economia vai dar uma freada 
muito grande. Temos que chegar 
junto, criando programas e projetos 
para apoiar a economia e, assim, ge-
rar trabalho e distribuição de renda”, 
enfatiza o candidato a prefeito de 
Natal pelo PCdoB.

PRIMEIRO EMPREGO
Além de conceder crédito aos 

pequenos empreendedores, Fernan-
do Freitas propõe a criação de um 
programa para estimular a contra-
tação de jovens de 18 a 24 anos de 
idade pelas empresas. Ele ressalta 

que boa parcela desses jovens não 
estuda nem trabalha, e que é preci-
so inserir esse grupo no mercado de 
trabalho.

O candidato a prefeito de Natal 
pelo PCdoB a� rma que, se for eleito, 
vai cadastrar esses jovens, encami-
nhá-los para a quali� cação pro� s-
sional e, em seguida, sugeri-los ao 
mercado de trabalho bancando 50% 
do salário na fase inicial da contra-
tação. “Vamos abrir possibilidade de 
trabalho para a juventude”, destaca.

AGRICULTURA
Outra medida para gerar em-

prego e renda na cidade, segundo 
Fernando Freitas, é estimular o setor 
da agricultura. O candidato frisa que 
Natal, apesar do crescimento urba-
no, ainda possui áreas agricultáveis, 
especialmente na Zona Norte, e que 
esses territórios podem servir para 
a produção de alimentos hortifruti-
granjeiros.

Essa estratégia, além de estimu-
lar a agricultura familiar, vai ajudar 
na assistência. “Isso porque vamos 
criar o programa Natal sem Fome, 
que vai contemplar a construção de 
restaurantes populares municipais. 
Os alimentos para esses restauran-
tes serão adquiridos por compra 

direta junto a esses agricultores de 
Natal”, explica.

RIBEIRA DIGITAL
Outra medida pretendida por 

Fernando Freitas é a montagem do 
programa Ribeira Digital. A ação, 
ele detalha, consiste em atrair para 
o bairro histórico empresas de tec-
nologia da informação e telemarke-
ting, a partir da isenção de impostos 
e incentivos para a recuperação de 
casarões hoje abandonados.

A plataforma do programa prevê 
que as empresas que se instalarem 
na Ribeira tenham apoio da pre-
feitura – que, segundo Fernando, 
também reuniria setores ligados à 
construção civil para revitalizar toda 
aquela área.

Além de empresas ligadas a tec-
nologia, o programa também prevê 
atração de empreendimentos liga-
dos à economia criativa e à cultura, 
especialmente pelo fato de a Ribeira 
ser um reduto cultural de Natal.

TURISMO
Por � m, Fernando Freitas tam-

bém propõe incentivos para o tu-
rismo, que é o principal segmento 
da atividade econômica da capital 
potiguar.

Para isso, o candidato do PCdoB 
sugere ampliar os investimentos no 
setor, através da divulgação do desti-
no Natal em outros estados e países, 
e, através da Semtas, oferecer capa-
citação pro� ssional para funcioná-
rios do setor.

“Vamos aportar recursos para 
poder vender Natal e também fazer 
parcerias na parte de quali� cação de 
forma continuada da mão de obra de 
bares e restaurantes”, complementa.

Além disso, Fernando Freitas 
defende revitalizar a orla marítima 
de Natal, especialmente as praias 
de Ponta Negra, do Meio e do Forte, 
e atrair investimentos para a cons-
trução de empreendimentos como a 
Marina da Redinha.

SEGURANÇA
Segundo ele, entretanto, todas 

essas medidas precisam ser acom-
panhadas de mais investimento na 
segurança pública. Ele destaca que 
turistas desejam locais seguros para 
passear e retornar depois.

Fernando Freitas estabelece 
como meta ampliar o sistema de 
monitoramento com câmeras de 
segurança com a criação de uma 
central para acompanhamento das 
imagens. Isso faz parte do projeto de 
revitalização da orla, segundo ele.

“Teremos viaturas fazendo o 
monitoramento, para ter uma pre-
sença ostensiva, com essas câmeras 
interligadas ao Ciosp (Governo do 
Estado). Queremos ter esse trabalho 
nas principais avenidas de comércio 
e serviços e nos bairros”, � naliza.

Fernando Freitas apresenta plano 
para gerar emprego e renda em Natal
ELEIÇÕES 2020 |  Conheça proposta do candidato do PCdoB a prefeito de Natal, que apresenta projeto para gerar trabalho para a população com ações nas áreas de crédito, assistência 
social, agricultura, tecnologia da informação, turismo e segurança pública. Uma das medidas, sugere o candidato, é a concessão de crédito para empreendedores montarem os negócios

Candidato do PCdoB a prefeito de Natal, tem proposta em diversas áreas para estimular geração de emprego e renda na capital potiguar

Com o fim do auxílio 
emergencial, os índices de  
desemprego e desalento vão 
aumentar bastante. Temos 
que chegar junto, criando 
programas e projetos para 
apoiar a economia”

“
FERNANDO FREITAS (PC DO B)
CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

SAIBA MAIS:
Programa Crédito Solidário
Valor: R$ 3 mil
Prazo para pagamento: 2 anos
Carência: 6 meses
Juros: 5% ao ano
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Em plena campanha eleito-
ral, o vereador de Natal Ney 
Lopes Jr (PDT) enfrentou a 

Covid-19, uma pneumonia e suas 
sequelas. Esteve, inclusive, interna-
do na UTI do Hospital São Lucas. 
Mesmo com essas dificuldades, 
“agradece a Deus” a bênção de ter 
conseguido fazer sua campanha 
com estilo “inovador”, prestando 
contas do trabalho e adotando 
todas as cautelas sanitárias nos en-
contros e reuniões realizados.

Nesta entrevista ao Agora 
RN, Ney Lopes Jr diz que, se for re-
eleito para o cargo, será o mesmo 
vereador que foi no passado. “Não 
sou uma promessa. A população 
conhece o meu trabalho. Não são 
projetos ou requerimentos. São 
55 leis em pleno vigor. Cumpri o 
meu dever de legislador. Estou 
preparado para debater e aprovar 
a revisão do Plano Diretor de Na-
tal, a lei que definirá o futuro da 
cidade”, afirma.

O vereador enfatiza que não 
é político por profissão, mas pe-
la vocação que herdou do pai, o 
ex-deputado Ney Lopes. Antes 
de militar na vida pública, quali-
ficou-se para melhor exercício do 
mandato. É formado em Direito, 
Jornalismo e mestre em Direito 
Econômico na “American Univer-
sity”, Estados Unidos; foi secretá-
rio de Estado no RN (governo Wil-
ma de Faria); e tem atuação como 
advogado, sobretudo na legislação 
de defesa do consumidor.

Ney Lopes Jr se orgulha de 
afirmar: “Certamente estaria me-
lhor de vida na atividade privada. 
Fui convidado para permanecer 
em Washington trabalhando no 
Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), Mas preferi vol-
tar à Natal e servir a cidade”.

Confira a entrevista:

Agora RN - O que o senhor 
considera objetivamente como 
sendo o papel do vereador?

Ney Lopes Jr. - Este é um 
ponto fundamental para o elei-
tor entender e, no futuro, exigir 
prestação de contas daquele em 
quem votou. O vereador não é 
para apresentar requerimentos 
sem sentido, conceder títulos de 
cidadania e prestar homenagens. 
O vereador é para fazer leis e fis-
calizar atos do Executivo. A Cons-
tituição deixa clara a competên-
cia do vereador, que é cuidar de 
serviços essenciais à cidade e fis-
calizar os vários órgãos da prefei-
tura. Além disso, o vereador deve 
receber os eleitores e ouvir suges-

Ney Lopes Júnior transforma 55 leis 
aprovadas em bandeira de campanha

Vereador de Natal Ney Lopes Júnior (PDT) faz balanço do mandato e defende reeleição em Natal mostrando que é autor de 55 leis já em vigor

tões, críticas, reivindicações para 
orientar o trabalho legislativo. 

Agora RN - Na legislatura que 
se iniciará em 2021, qual será o 
maior desafio da Câmara Munici-
pal de Natal?

Ney Lopes Jr. - A aprovação 
do novo Plano Diretor de Natal 
será o maior desafio dos futuros 
vereadores de Natal, que deverão 
estar preparados para discuti-lo. 
Trata-se de uma lei chamada até 
de “Constituição da cidade”, que 
disciplinará o zoneamento, uso 
e ocupação do solo, parcelamen-
to, planos regionais, Código de 
Obras e Edificações e regras urba-
nísticas..

Agora RN - Quais as questões 
mais importantes a serem trata-
das no Plano Diretor?

Ney Lopes Jr. - Preocupa-me 
o adensamento populacional, que 
concentra grande parte da po-
pulação nas periferias, longe dos 
centros da cidade. O Plano irá pre-
ver prédios com mais moradores 
(adensamento populacional verti-
cal), respeitadas as leis ambientais, 
em áreas próximas a estações de 
trem e corredores de ônibus para 
descongestionar os fluxos urba-
nos. Além disso, desejo defender 
“Zonas de Interesse Social” a se-
rem demarcadas em vários bair-
ros da cidade e reservadas para a 
população de até 3 salários míni-
mos, no sentido de regularizar o 
maior número possível de   favelas 
e loteamentos. Ou seja, habitação 
legal para os mais pobres.

Agora RN - Comércio popular 
e saúde constarão do futuro Pla-
no Diretor?

Ney Lopes Jr. - Tudo começa 
por mais estímulos e incentivos 
para o comércio lojista, respon-
sável por um percentual elevado 
de oferta de empregos. O comér-
cio popular, também chamado 
de “Camelódromo”, terá espaços 
para implantação de mercados 
populares e para o comércio 
ambulante em áreas de grande 
circulação de pedestres e nas pro-
ximidades das estações de trem e 
terminais de ônibus. A saúde é de 
fundamental importância e esta-
rá regulada no Plano Diretor, cuja 
prioridade serão regras legais que 
garantam maior integração entre 
as redes municipal e estadual, 
com o melhoramento do atendi-
mento de emergência.

Agora RN - Quais as propostas 
que existem para o chamado “cin-
turão verde” de Natal?

Ney Lopes Jr. - Acho necessá-
rio o Plano Diretor recriar a zona 
rural da cidade, que abrangerá 
um percentual a ser definido com 
o objetivo de conter a expansão 
horizontal e proteger o que resta 
do cinturão verde, além de criar 
emprego e renda com atividades 
que garantam a preservação do 
meio ambiente, como a agricultu-
ra orgânica e o ecoturismo.

Agora RN - A Zona Norte de 
Natal, por exemplo, enfrenta sé-
rio déficit habitacional. O que 
pensa defender no Plano Diretor 
para essa localidade de Natal?

Ney Lopes Jr. - A Zona Nor-
te será exemplo para Natal. Para 
enfrentar o déficit habitacional, 
já tenho pronta a proposta a ser 
inserida no Plano Diretor que au-
mentará o número de “ Zonas Es-

peciais de Interesse Social”, desti-
nadas à construção de moradia 
para famílias de baixa renda, em 
várias áreas da cidade.  O objeti-
vo será dar moradia digna para 
a população da baixa renda, por 
intermédio de melhorias urba-
nísticas, recuperação ambiental e 
regularização fundiária de assen-
tamentos precários e irregulares, 
bem como novas habitações.

Agora RN - Dois temas polê-
micos: preservação ambiental e 
defesa da cultura natalense. Que 
pensa sobre isso?

Ney Lopes Jr. - O meio am-
biente deverá ser preservado custe 
o que custar, com regras racionais, 
a exemplo do que acontece no res-
to do mundo. Um dos meios  será 
definir no Plano Diretor Zonas 
Especiais de Proteção Ambien-
tal, para a construção de novos 
parques públicos. Em relação à 
cultura, defenderei no Plano Di-
retor que Natal disponha de área 
demarcada (“Território Cultural”), 
que concentre um grande número 
de espaços culturais (zonas espe-
ciais de preservação cultural), cujo 
objetivo é resguardar locais com 
importância para a cultura da 
cidade, incentivando artistas, arte-
sãos, intelectuais e preservando a 
memória da cidade.

Agora RN - Transporte cole-
tivo é sempre a maior reclama-
ção na cidade. Como o Plano 
Diretor poderá melhorar esses 
serviços?

Ney Lopes Jr. - Aqui é um 
ponto que me dedicarei para atin-
gir avanço e modernização des-
ses serviços, que a Constituição 
considera essenciais à população, 

de forma a garantir tarifas justas 
e acessíveis ao bolso do usuário, 
além de segurança, comodidade, 
modernidade e a eficiência que 
a população almeja. Defender 
no Plano Diretor integração de 
sistemas de transporte, moder-
nização de vias, sinalizações e 
revisão periódica das concessões 
de transportes em massa, visan-
do manter a boa qualidade do 
serviço. Se necessário, conceder 
incentivos fiscais ao setor, com 
fiscalização dos resultados em 
favor da população.

Agora RN - E a segurança pú-
blica?

Ney Lopes Jr. - Essa é uma 
área que o município atua su-
plementando as ações da União 
e dos estados. Mas não pode se 
omitir. As atividades econômicas 
do município são prejudicadas 
pela insegurança.  Vemos casas 
comerciais em Natal fechando 
cedo as suas portas, por falta de 
segurança. Vou debater isto no 
Plano Diretor, que terá de definir 
regras legais para renovar a par-
ceria da prefeitura com o estado 
e a União, visando equipar e trei-
nar a guarda municipal de Natal. 
Outro ponto: é estimular núcleos 
de segurança nos bairros, com a 
presença da Polícia e da comu-
nidade. Será importante ouvir 
opiniões da população, antes de 
colocar na lei.

Agora RN - E incentivo ao es-
porte?

Ney Lopes Jr. - O incentivo 
ao esporte é fundamental, atra-
vés do estímulo a novos centros 
de treinamento para atletas, com 
o objetivo de incluir socialmente 
crianças e jovens por meio do 
esporte, além de preparar atletas 
de alto rendimento para compe-
tições.

Agora RN - Geração de empre-
gos em Natal. Como fazer?

Ney Lopes Jr. - Para estimu-
lar a implantação de empresas 
em áreas com baixo índice de 
emprego, a prefeitura poderá 
conceder incentivos fiscais, co-
mo a isenção ou desconto no IP-
TU e ISS. Igualmente, incentivos 
para empresas ou pessoas físicas 
adotarem praças ou prédios 
públicos na sua conservação. 
Outro objetivo a ser definido no 
Plano Diretor seria a criação de 
ruas comerciais, que devem ser 
realizadas em parceria com a 
iniciativa privada, como reforma 
e alargamento das calçadas, en-
terramento da fiação aérea, sina-
lização visual, melhoria da ilumi-
nação pública e implantação de 
mobiliário urbano, em especial, 
banheiros públicos.

ENTREVISTA | Vereador de Natal e candidato 
à reeleição enfrentou a Covid-19, mas fez 
campanha inovando com “prestação de contas”



será tendência nas eleições de 2020.
O Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) permitiu o registro de di-
versas candidaturas coletivas, e 
ao menos duas iniciativas tiveram 
êxito nas urnas em 2018: uma em 
São Paulo e outra em Pernambuco, 
as duas do PSOL. O formato ainda 
é inédito no Rio Grande do Norte, o 
que faz da candidatura da Bancada 
Coletiva um marco histórico para o 
cenário político regional.

Conheça o per� l dos candida-
tos:

LUCIANO FALCÃO
“Pai, filho, companheiro, esportista, 

permacultor e advogado popular”, de-
fendeu causas coletivas, ambientais e 
populares atuando em favor de quilom-
bolas, indígenas, pescadores e questões 
do patrimônio histórico. Espiritualista, 
ongueiro e, como ele mesmo diz, “so-
nhador”, foi candidato a vice-governa-

dor na chapa do PSOL em 2010.

SHIRLEY SOARES
Mãe, professora, psicopedago-

ga e técnica em Saneamento Bá-
sico pela ETFRN/IFRN. Gestora de 
projetos sociais, coordenou pro-

gramas como o Peti e o Projovem 
em bairros das zonas Norte, Oeste 
e Sul de Natal. Também defende a 
causa animal.

CÍNTIA FERNANDA
Mãe, filha, neta e nativa da Vila de 

Ponta Negra. Agente comunitária de saú-
de há mais de 20 anos, esteve à frente do 
Conselho Comunitário de Ponta Negra 
(vila +praia +conjuntos) por dois manda-
tos consecutivos entre 2011 e 2014.

JOKA LIMA
Pai, pescador, comerciante e 

produtor cultural. Brincante, � lho de 
pescador e rendeira de bilro, nativo 
da Vila, foi presidente do Conselho 
Comunitário de Ponta Negra (vila 
+praia +conjuntos) e está à frente do 
Espaço Cultural e Gastronômico Ta-
piocaria da Vó.

DETH HAAK
Mãe, negra, artesã, poeta pela paz 

e justiça social, produtora cultural e 
ativista. Filha de pescador e potiguar 
de coração, foi a empresária res-
ponsável pelos tempos do saudoso 
restaurante Coco Beach na praia de 
Ponta Negra.

4 POLÍTICA QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020   |

PEDRO BAESSE

A “Bancada Coletiva” tem que-
brado paradigmas na corri-
da por uma vaga na Câmara 

Municipal de Natal nas eleições 
deste ano, ao apresentar uma das 
primeiras candidaturas coletivas 
para vereador na capital potiguar.

Formado por três mulheres e 
dois homens, o grupo reúne cinco 
ativistas comunitários que moram 
no mesmo bairro, que se conhe-
cem há muitos anos e que, apesar 
das diferentes origens, lutam por 
causas comuns e coletivas. É com 
esse espírito de união, e o desejo de 
consolidar a atuação do grupo, que 
a candidatura coletiva da Bancada 
se constrói.

O objetivo da chapa é replicar 
em outros bairros, “e pelos quatro 
cantos da cidade”, as conquistas 
sociais, culturais, sanitárias e am-
bientais que marcam a trajetória do 
coletivo na Zona Sul de Natal.

“Um mandato coletivo de verea-
dor virá para consolidar o trabalho 
que já realizamos de forma volun-
tária. Queremos ampliar nossa 
atuação e repassar o conhecimento 
adquirido ao longo de muitas lutas 
para outras comunidades. Seremos 
uma voz de resistência e mudança. 
Vamos � scalizar de perto a gestão 
municipal e cobrar maior trans-
parência no uso dos recursos pú-
blicos”, avalia o advogado Luciano 
Falcão, co-candidato a vereador e 
representante o� cial da Bancada 
Coletiva na urna.

Apesar da con� guração coleti-
va, conforme legislação eleitoral, 
apenas uma pessoa é efetivada o� -
cialmente como candidata. Mas, 
além de Falcão, também fazem 
parte da chapa a agente de saúde 
Cíntia Fernanda, a psicopedagoga 
Shirley Soares, a artesã Deth Haak e 
o pescador e produtor cultural Joka 
Lima.

MANDATO COLETIVO
Em um mandato coletivo, a � -

gura do vereador é compartilhada. 
O eleitor vota em uma equipe de 
covereadores e covereadoras, que 
dividem as responsabilidades de 
legislar, � scalizar e conduzir as de-
mais ações do mandato. Os recur-
sos também são compartilhados. 
Um mandato coletivo tem o mesmo 
custo de um mandato solo.

Uma das primeiras iniciativas 
de mandato coletivo ocorreu na 
Suécia, em 2002, quando um grupo 
de alunos e professores disputou as 
eleições com o propósito de viabi-
lizar maior participação popular e 
in� uência dos eleitores sobre o po-
sicionamento do parlamentar. No 
Brasil, o formato ganhou destaque 
a partir de 2016, e tudo indica que 

Bancada Coletiva propõe nova forma 
de fazer política na Câmara de Natal
ELEIÇÕES 2020 | Formado por três mulheres e dois homens, o grupo reúne cinco ativistas comunitários que moram no mesmo bairro, que se conhecem há muitos anos e que, apesar
das diferentes origens, lutam por causas comuns e coletivas. Objetivo da chapa é replicar em outros bairros da cidade conquistas que marcam a trajetória do coletivo na Zona Sul de Natal

Ativistas formam a “Bancada Coletiva” na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Natal
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LEI SECA | De acordo com a portaria assinada pelo secretário de Segurança, Francisco Canindé de Araújo 
Silva, ficam ressalvadas possíveis orientações diferentes determinadas por juízes eleitorais de cada cidade

OGoverno do Rio Grande do 
Norte determinou nesta 
quarta-feira 11 a proibição 

da venda e consumo de bebidas al-
coólicas em locais públicos, como 
bares, restaurantes e outros esta-
belecimentos afins, entre 6h e 18h 
de domingo 15, dia do 1º turno das 
eleições municipais de 2020.

De acordo com a portaria assinada 
pelo secretário de Segurança, Fran-
cisco Canindé de Araújo Silva, ficam 
ressalvadas possíveis orientações dife-
rentes determinadas pelos Juízes Elei-
torais de cada cidade.

A Secretaria de Segurança de-
terminou também que as unidades 
operacionais das Polícias Militar e 
Civil, do Corpo de Bombeiros Mili-
tar e do Instituto Técnico-Científico 
de Perícia funcionem em regime 
de plantão/prontidão e que os co-
mandantes dos órgãos informem as 
ocorrências verificadas no estado e 
monitorem os locais que necessitem 

de reforço de policiamento.
Ficou decretado que os comandos 

elaborem planejamentos para cumprir 
a portaria e intensificar o policiamento 
ostensivo nos locais de maior fluxo de 
eleitores, “arregimentando um maior 
contingente em busca de atuação pre-

ventiva na forma proativa e repressiva 
somente quando a situação o exigir”.

Os agentes de segurança pública 
deverão atuar no combate ao tráfico 
de entorpecentes, buscando o desar-
mamento geral, além de combater os 
crimes eleitorais.

No próximo domingo 15, venda e consumo de bebidas alcoólicas está proibida durante o dia

Governo do RN proíbe 
venda de álcool dia 15

REPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

CORONAVÍRUS N. S. APRESENTAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta quarta-feira 11 que, 
caso haja uma segunda onda da 
pandemia do novo coronavírus 
no Brasil, “é só ter o tratamento 
precoce”.

“Eu desconheço qualquer 
pessoa que tenha tomado esses 
três medicamentos no início do 
seu problema e que tenha agra-seu problema e que tenha agra-seu problema e que tenha agra
vado sua situação de saúde, isso 
não aconteceu”, declarou em 
transmissão feita em sua página 
nas redes sociais.

“No que houvesse uma 2ª 
onda, é só ter o tratamento pre-
coce. Conversa com o médico, 
têm três medicamentos para 
outras coisas, mas que serve 
também para combater a Co-
vid, que a princípio se resolve o 
assunto”, disse o presidente, que 
ignora pesquisas apontando 
que não existem medicamentos 
que possam prevenir a infecção 
por Covid-19.

É a terceira live seguida que 
Bolsonaro critica a proposta de 
tornar obrigatória a vacinação 
contra Covid-19. Na terça 10, 
afirmou que quem não tomasse 
vacina não transmitiria o vírus 
para quem toma. Nesta quarta-para quem toma. Nesta quarta-para quem toma. Nesta quarta
-feira, repetiu que a melhor pre-
venção para Covid-19 é preparo 
físico.

Bolsonaro convidou para a 
transmissão o candidato a pre-
feito de Belo Horizonte Bruno 
Engler (PRTB). Perguntou ao 
mineiro —assim como fez com 
Coronel Menezes (Patriota), 
concorrente de Manaus (AM), 
na terça — se adotaria me-
didas restritivas e se apoiaria 
vacinação obrigatória em uma 
futura gestão.

“Quem não sentir tranqui-
lidade para tomar a vacina, a 
prefeitura de Belo Horizonte, 
sob a minha gestão, de forma 
nenhuma vai obrigar”, disse 
Engler.

“Jamais da nossa parte [a 
vacina] será obrigatória. Não 
tem cabimento. Nunca obri-
guei ninguém a tomar cloro-
quina”, declarou o presidente.

Começou nesta quarta-feira 
11 a festa da padroeira de Natal, 
Nossa Senhora da Apresentação.

Houve hasteamento das 
bandeiras e missa na Igreja Ma-bandeiras e missa na Igreja Ma-bandeiras e missa na Igreja Ma
triz de Nossa Senhora da Apre-
sentação (antiga Catedral). Na 
Catedral Metropolitana, tam-
bém aconteceu o hasteamento 
das bandeiras e missa.

As duas celebrações foram 
presididas pelo arcebispo Dom 
Jaime Vieira Rocha, marcando a 
abertura dos festejos.

A programação se estende-
rá até o dia 21, com celebrações 
na antiga Catedral e na Cate-
dral Metropolitana, contando 
com a participação de fiéis, em 
número reduzido, seguindo as 
normas de biossegurança.

Para os que forem partici-
par das celebrações, presen-
cialmente, é obrigatório o uso 
de máscara; higienização das 
mãos com álcool em gel; e res-
peito ao distanciamento social.

BOLSONARO: SE 
TIVER 2ª ONDA, “É SÓ 
TER O TRATAMENTO 
PRECOCE”

FESTA DE PADROEIRA 
DE NATAL COMEÇA 
COM CERIMÔNIAS NA 
CATEDRAL

ANTÔNIO CRUZ / AGÊNCIA BRASIL
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BOLSONARO TORNA OFICIAL 
O DISTANCIAMENTO DE MOURÃO

INSTITUTO VÊ “CENSURA” EM 
IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SE PRENDER, FUI EU
Ao comentar atentado à 

candidata à prefeitura de São 
Vicente, João Dória disse que 
“determinou” à Polícia Civil apurar 
e prender o criminoso. Como se 
policiais civis precisassem de 
ordem superior para agir.

QUASE UM CURRAL
O clã Calheiros mostrou quem 

manda em Alagoas. Impediu na 
marra a candidatura do vice-
governador Luciano Barbosa a 
prefeito de Arapiraca, e para não 
restar dúvida fez a Justiça Eleitoral 
retirar seu nome da urna.

SEMELHANÇAS
A referência inquali� cável de 

Bolsonaro a “maricas” provocou a 
indignação que não se viu quando 
Lula a� rmou, sem perceber a 
câmera de TV ligada, que Pelotas 
(RS) é “polo exportador de 
veados”.

CHAPA DO EMBAIXADOR
Só a fantasia infanto-juvenil 

viu como “resposta a Bolsonaro” 
o post do embaixador de Donald 
Trump no Brasil elogiando os 

245 anos dos fuzileiros navais. 
O republicano Todd Chapmann 
tem relações fraternais com 
Bolsonaro, que frequenta com os 
� lhos seus churrascos dominicais.

ÚLTIMOS ESTERTORES
A pouco mais de um mês do 

recesso e de sua presidência na 
Câmara, Rodrigo Maia voltou a 
criticar o presidente. Até porque 
Bolsonaro tem desconversado 
sobre sua pretendia nomeação 
para o ministério.

NÓ EM PINGO D’ÁGUA
O governador de São Paulo, 

João Doria, evitou o corpo-
corpo contra o presidente Jair 
Bolsonaro, nos últimos dias. Para 
ele, certamente, mais importante 
que brigar é vender sua vacina 
para o Ministério da Saúde.

2ª ONDA DEVASTADORA
A Europa continua sofrendo 

com a segunda onda de infecções 
por covid. A França ultrapassou 
a Rússia no total de casos 
con� rmados e a Itália foi o décimo 
país a superar marca de 1 milhão 
de infecções por coronavírus.

O Datafolha chama de “censura” a decisão do juiz que impugnou 
duas vezes sua pesquisa em São Paulo, com divulgação prevista para esta 
semana, mas, na verdade, diz a sentença, o levantamento descumpria 
várias exigências legais. Importante diretor de instituto de pesquisa, 
que pediu para não ser citado, explicou que “erros primários” levaram à 
impugnação e que “desleixo não é censura”. Impugnações de pesquisas 
são quase corriqueiras, durante as campanhas eleitorais no Brasil.

EXIGÊNCIA BÁSICA
Dos pontos citados pelo juiz 

Marco Antonio Vargas, o mais 
simples ainda não foi esclarecido: 
a falta da assinatura de um 
estatístico responsável.

INSTITUTO ESPECIAL
O juiz manteve a decisão, 

após pedido de reconsideração 

do Datafolha, que pode revertê-la 
no Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE).

VEIO PARA O BEM
A impugnação da pesquisa 

Datafolha foi produto de ação 
do candidato Celso Russomano 
(Republicanos), que despenca 
nas intenções de voto.

Estava escrito: mais dia menos dia, o vice Hamilton Mourão, espécie de 
comentarista do cotidiano, seria desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. 
O chefe de governo de� niu como “opinião pessoal” uma declaração do vice 

sobre os cumprimentos devidos ao presidente eleito dos EUA. Bolsonaro disse até 
que mal vê Mourão, tampouco conversa com ele, o que é verdade: os encontros 
entre os dois têm sido públicos, em eventos esporádicos, a juízo do Cerimonial do 
Palácio do Planalto. A “sapatada” serviu para demonstrar, mais uma vez, que não 
passa de fantasia qualquer “tutela” do generalato. Quem manda é Bolsonaro. A 
cada entrevista que concede, e são diárias, Mourão se afasta mais do núcleo do 
poder e principalmente da chapa de reeleição, em 2022.  Bolsonaro não gosta do 
fato de as opiniões de Mourão darem impressão de que há uma reserva de bom 
senso no governo, apesar do presidente. Para o núcleo duro do poder, no Planalto, 
“quem fala demais dá bom dia a cavalo”, ironia que se refere à maior paixão de 
Mourão: o hipismo.

ENTREVISTA | Nos últimos dois anos, durante a gestão do prefeito Álvaro Dias – que é candidato à reeleição 
pelo PSDB –, IPTU subiu até 200% em alguns casos. Segundo a prefeitura, causa é correção de distorções

O candidato do Solidariedade a 
prefeito de Natal, Kelps Lima, 
a� rmou nesta quarta-feira 11 

que, se for eleito, vai congelar o valor do 
IPTU por quatro anos, aplicando ape-
nas a reposição da in� ação.

Em entrevista ao Agora RN, o can-
didato criticou os últimos aumentos 
do imposto e disse que a verba extra 
proveniente dos reajustes serviu para 
pagar cachê de artistas contratados 
para tocar em eventos promovidos pe-
la prefeitura.

Nos últimos dois anos, durante a 
gestão do prefeito Álvaro Dias – que é 
candidato à reeleição pelo PSDB –, o 
IPTU subiu até 200% em alguns casos. 
Segundo a prefeitura, o reajuste teve o 
objetivo de corrigir anos de defasagem 
na cobrança do imposto e atingiu uma 
parcela mínima de contribuintes. Para 
Kelps, o imposto está “caríssimo”.

“Esse aumento de IPTU, além de fa-
zer demagogia, é feito para pagar Zezé 
di Camargo e Luciano, que tocou 1 ho-
ra e ganhou R$ 350 mil. Nada contra os 
artistas. São sensacionais. Mas não pa-
go com dinheiro do IPTU do cidadão. 
Minha gestão: aumento real zero de 
IPTU nos quatro anos. Não precisa. O 
IPTU está caríssimo. A prefeitura está 
arrecadando um monte. O que a gente 
precisa é tratar bem esse dinheiro”, en-
fatizou o candidato.

Kelps Lima a� rmou que, para gerar 
mais receita para o Município, é preci-
so dinamizar a atividade econômica, 
especialmente o turismo. Paralelo a is-
so, o candidato defende o enxugamen-
to de gastos da prefeitura, como a “pro-
� ssionalização” de secretarias e o corte 
de metade dos cargos comissionados.

“Cargos comissionados não envol-
vem só o custo dos salários. É contami-
nar os ambientes públicos com cabos 
eleitorais e lideranças políticas, que só 
vão para lá para praticar corrupção e 
clientelismo. (Na minha gestão), como 
agentes políticos, não passam na calça-
da desses órgãos”, declarou.

EVENTOS
Em relação às festas populares, 

Kelps disse que, se for eleito, vai manter 
a promoção de eventos como o “Natal 
em Natal”, uma das marcas da gestão 
do prefeito Álvaro Dias, mas que não 
vai autorizar a contratação de artis-
tas nacionais. “Vamos continuar a ter 
grandes eventos, mas os artistas prin-
cipais serão natalenses”, a� rmou.

Para o candidato do Solidariedade, 
são mentirosos os dados apresentados 
pela prefeitura de que o investimento 
em eventos como o Carnaval represen-
tam um retorno de até 10 vezes mais 
recursos para os cofres públicos. Nor-
malmente, a prefeitura se baseia em 
um estudo da Federação do Comércio 
para justi� car os gastos com eventos. 
Em 2020, segundo a entidade, o inves-
timento da prefeitura resultou em mais 
de R$ 100 milhões em circulação du-
rante o Carnaval.

“Duvido me apresentar uma au-

ditoria séria sobre esse assunto. Esse 
dado é mentiroso e comprado para a 
imprensa que é sócia da prefeitura”, 
destacou o candidato, ressaltando que 
o Agora RN está fora da crítica.

CORRUPÇÃO NA SAÚDE
Kelps acusou, ainda, a gestão mu-

nicipal de praticar corrupção na área 
da saúde. Segundo ele, além do desvio 
de verbas, há um esquema para privi-
legiar vereadores da base governista. 
Esses parlamentares, segundo o candi-
dato, têm “cotas” de procedimentos na 
saúde – que são usados para expandir 
a base de apoio ao grupo político.

Além disso, o candidato do Solida-
riedade acusou a atual gestão de usar 
recursos públicos em esquemas para 
compra de votos.

“O dinheiro (da saúde) é roubado. 
Esquema com vereador para ter cota 
de remédio, cota de exame. Vá hoje 
à noite em qualquer bairro e diga ‘tô 
querendo me cadastrar como boca de 
urna, tem?’. Dinheiro tá lá: da saúde, 
da educação. Vai pagar boca de urna 
domingo”, disparou.

CRÍTICAS A ÁLVARO
O candidato a prefeito de Natal 

também aproveitou a entrevista para 
subir o tom das críticas contra Álvaro 
Dias, que concorre à reeleição.

“Álvaro não pode depositar 1 mil 

reais na conta dele que a Justiça toma. 
Ele tem os bens bloqueados. Nomeou 
boa parte da família e efetivou sem 
concurso na Assembleia. Todos ga-
nham mais de R$ 20 mil. Ele responde 
processo por isso. O prefeito contrata 
sem licitação a empresa da cunhada. 
Não tem perigo de isso acontecer co-
migo”, enalteceu.

TRANSPORTE
Na área da mobilidade urbana, 

Kelps Lima propôs acabar com a “po-
liticagem” que diz existir em torno do 
tema e prometeu realizar licitação para 
o sistema de transporte público no 1º 
ano de gestão. Ele a� rmou que, como 
prefeito, vai exigir das empresas “frota 
nova, tarifa justa e menos tempo na pa-
rada de ônibus”. Ele destacou que não 
concederá subsídio para o setor.

Ele ainda defendeu a implantação 
de mais binários na cidade. Para me-
lhorar o trânsito na região, a ideia dele 
é que conjunto de vias passem a ter 
mão única, uma no sentido contrário 
da outra.

EDUCAÇÃO
Na área da educação, o candidato 

do Solidariedade se comprometeu a 
universalizar o acesso a creche, suge-
rindo até pagar a matrícula em unida-
des particulares de educação infantil.

No ensino fundamental, ele defen-
de mais investimentos para reverter 
indicadores que mostram Natal nas úl-
timas posições do ensino no País, entre 
as capitais. E acusou os gestores de de-
liberadamente boicotarem a educação.

“Não é só incompetência. Há um 
plano de manutenção da indústria da 
pobreza de Natal para compra de vo-
tos e ludibriá-las no período eleitoral, 
manipulando parte da imprensa. Ela 
(velha política) precisa que a popula-
ção não tenha acesso. Quando tem, 
acontece o que aconteceu comigo e 
o que está acontecendo em Mossoró. 
Dois � lhos de pobre, com carreiras 
acadêmicas, com mestrado, convo-
cação política, tirando oligarquias do 
poder”, disse, referindo-se a Allyson 
Bezerra, candidato do Solidariedade 
em Mossoró.

Candidato do Solidariedade a prefeito de Natal, Kelps Lima, deu entrevista ao Agora RN ontem

Kelps promete congelar valor do 
IPTU e diz haver corrupção na saúde

Cargos comissionados não 
envolvem só o custo dos 
salários. É contaminar os 
ambientes públicos com 
cabos eleitorais e lideranças 
políticas, que só vão para 
lá para praticar corrupção e 
clientelismo”

“
KELPS LIMA (SOLIDARIEDADE)
CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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VERÔNICA MACÊDO / CMN

O vereador Maurício Gurgel (PV) 
avalia que o papel dos represen-
tantes na Câmara Municipal de 

Natal é o de se posicionar em defesa de 
causas sociais. O parlamentar pontua 
que o trabalho executado por ele no Le-
gislativo Municipal colabora para o bem-
-estar da população e desenvolvimento 
socioeconômico da capital potiguar.

“O nosso mandato sempre é o pri-
meiro a se posicionar contra as injusti-
ças sociais em Natal. Criamos a Frente 
Parlamentar em Defesa das Pessoas 
em Situação de Rua no município de 
Natal, a qual eu presido, e assim acom-
panhamos de perto a dura rotina de 
quem não possui um lar, inclusive 
durante a pandemia do novo corona-
vírus”, relata ele.

Ao longo do atual mandato, o ve-
reador destinou emendas parlamenta-
res para a manutenção das atividades 
de atendimento à população em situ-
ação de rua da capital potiguar. “Uma 
das emendas foi criar uma república 
para mulheres em situação de rua. In-
felizmente, ainda não executada pela 
prefeitura”, detalha.

Uma das preocupações do parla-
mentar é com relação ao atendimento 
de mulheres em situação de vulnerabi-
lidade social. É de Maurício Gurgel a 
criação do projeto “Menstruação sem 
Tabu”, que obriga a prefeitura a dis-
tribuir produtos de higiene para esta 
parcela da população.

Outra área de interesse do verea-
dor do Partido Verde é a mobilidade 
urbana. Maurício Gurgel é autor da 
lei municipal que instituiu o Estatuto 
do Pedestre. O mecanismo, em vigor 
desde junho deste ano, assegura o 
direito de segurança urbana para as 
vias, praças e corredores de Natal. 
O texto determina a manutenção 
de passeios públicos, calçadas lim-
pas, bem conservadas, com piso 
antiderrapante, inclinação e largura 
previstas nas normas técnicas e leis 
específicas e adequadas à circulação 
e mobilidade.

“Agora esperamos que o executivo 
implemente as diversas mudanças co-
mo padronização das calçadas, maior 
acessibilidade nas estruturas que fa-
zem parte do passeio público e privile-

gie quem circula a pé”, cobra.
Maurício Gurgel também destaca 

a cobrança, ao longo dos meses, da 
remessa de cestas básicas para as fa-
mílias que têm crianças matriculadas 
na rede municipal de ensino durante a 
pandemia da Covid-19. Ele reforça que 
a medida é um direito garantido por lei 
aprovada pela Câmara Municipal.

“O nosso mandato é o que con-
vocou mais secretários [municipais] 
para prestar esclarecimentos no ple-
nário da Câmara, cumprindo assim a 
principal atribuição do parlamentar 
que é fiscalizar”, justifica.

O representante parlamentar pon-
tua, também, críticas à reforma muni-
cipal da previdência para os servidores 

da administração pública da capital 
potiguar. De acordo com a lei, todos 
os servidores da ativa passarão a ter 
um desconto de 14% nos salários para 
a previdência. Aposentados e pensio-
nistas pagarão a mesma taxa (14%), 
mas apenas sobre o valor que exceder 
R$ 6.101,05, no caso dos que ganham 
acima disso. 

 “Votei contra, pois entendemos 
que a reforma é injusta com o servi-
dor que ganha menos. Mesmo assim, 
aprovei emenda mais benéfica no pro-
jeto, que foi a proposta que vai garantir 
5% de toda arrecadação com a dívida 
ativa para o fundo da previdência, aju-
dando a garantir no futuro o pagamen-
to das aposentadorias”, justifica.

Segundo ele, além da recondução 
no cargo, a Câmara Municipal preci-
sa de mandatos independentes, para 
que se possa ampliar a fiscalização 
das atividades públicas. “Esperamos 
que a Câmara tenha mais mandatos 
independentes, que possa fiscalizar de 
forma incisiva os mais de R$ 3 bilhões 
que fazem parte do orçamento da Pre-
feitura”, encerra.

Maurício Gurgel defende ações para 
combate firme de injustiças sociais
MANDATO SOCIAL | Buscando a reeleição pelo PV à Câmara de Vereadores de Natal, Maurício Gurgel apoia medidas de defesa das causas sociais, como a elaboração de projetos para 
a população em situação de rua de Natal.  Ele acredita que o Legislativo precisa de mandatos independentes para ampliar fiscalização dos atos praticados pela Prefeitura do Natal

Vereador Maurício Gurgel (PV) é autor do projeto de lei que gerou o Estatuto do Pedestre

A candidata do PSOL à Prefeitu-
ra do Natal, Nevinha Valentim, 
defendeu nesta quarta-feira 

11 um novo modelo de gestão para 
a capital potiguar. Militante de mo-
vimentos sociais e representante da 
“Coletiva do Sol”, chapa inovadora 
que o partido apresentou para a dis-
puta do Palácio Felipe Camarão em 
2020, Nevinha propõe uma “gestão 
compartilhada” para a prefeitura.

Em entrevista ao Agora RN, Nevi-
nha Valentim pregou uma administra-
ção horizontal, que só tome decisões 
importantes após ouvir conselhos e 
demais instâncias sociais que podem 
auxiliar a prefeitura. Ela disse que essa 
seria uma forma de atrair a população 
para o universo político, consideran-
do que muitos natalenses estão des-
crentes com o atual modelo.

“As pessoas estão desencantadas, 
desiludidas com a política. Não que-
rem saber do assunto. Esse modelo 
está caduco. Mas não vamos conse-
guir resolver nada fora da política. Se 
o modelo atual não funciona, vamos 
pensar num modelo e botar ele para 
funcionar. É esse o convite que a cole-
tiva faz”, declarou.

A Coletiva do Sol é composta 
por Nevinha Valentim e outros três 
membros: Liliana Lincka, Sol Victor e 

Danniel Morais. O grupo afirma que, 
se for eleito, vai governar junto, sem 
hierarquia e com divisão de salário. 
Durante o período eleitoral, a chapa 
é representada por Nevinha Valentim, 
para atender às regras estipuladas 
pela Justiça Eleitoral – que ainda não 
regulamentou o instrumento da can-
didatura coletiva.

A candidata afirma que, se a Cole-
tiva do Sol for eleita, Natal terá quatro 
“coprefeitos”, que vão governar em 
conjunto com a população.

“Ninguém tem varinha mágica. 
Ninguém fabrica dinheiro. Mas é pre-
ciso encontrar os caminhos. Precisa-
mos encontrar o caminho do recurso. 
Dando as mãos com a população e os 
conselhos que constroem as políticas 
públicas e têm a dimensão do proble-
ma, encontraremos as soluções”, dis-
se, ao responder uma pergunta sobre 
saúde.

Nevinha Valentim defendeu mais 
transparência do gasto público. Ela 
disse que, com as informações dis-

ponibilizadas atualmente pela Pre-
feitura do Natal, é impossível ter um 
detalhamento preciso do orçamento 
municipal – o que dificulta o acompa-
nhamento por parte da população. “É 
preciso mudar o modelo de transpa-
rência. Dessa forma que está não tem 
condição”, apontou.

ÔNIBUS
No transporte, a representante da 

Coletiva do Sol destacou que é preci-
so “pensar fora da caixa”. Ela cobrou a 

finalização do Plano Diretor de Mobi-
lidade Urbana. Com o instrumento, se-
gundo ela, o Município pode reivindi-
car junto ao Governo Federal recursos 
para ampliar os investimentos na área.

“Com esse plano concluído, é 
possível acessar recursos federais pa-
ra dotar essa cidade de um sistema 
de transporte decente. Por que não 
pensar em um bonde? Natal tem ruas 
longas e largas. Pode-se pensar em ou-
tro tipo de modal de transporte, como 
ônibus elétricos”, enfatizou.

Nevinha Valentim disse, ainda, 
que, se for eleita junto com os demais 
“coprefeitos”, vai priorizar a realização 
da licitação para o sistema de ônibus 
e falou em romper o que chamou de 
“caixa preta do Seturn”, o sindicato 
que representa as empresas de ônibus 
da cidade, que hoje operam de forma 
precária, já que não existe contrato 
com regras bem definidas.

SÉRIE DE ENTREVISTAS
A entrevista de Nevinha Valentim 

fez parte da série que o Agora RN está 
promovendo com os 13 candidatos à 
Prefeitura do Natal. A íntegra da saba-
tina está disponível nas redes sociais 
do jornal. Nesta quinta-feira 12, às 
18h, fechando a série, o convidado se-
rá Coronel Hélio Oliveira (PRTB). 

Candidata do PSOL a prefeita de Natal, Nevinha Valentim representa chapa “Coletiva do Sol”

Nevinha Valentim defende gestão compartilhada em Natal
ENTREVISTA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Ninguém tem varinha 
mágica. Ninguém fabrica 
dinheiro. Dando as mãos 
com a população e os 
conselhos que constroem 
as políticas públicas e têm 
a dimensão do problema, 
encontraremos as soluções”

“
NEVINHA VALENTIM (PSOL)
CANDIDATA A PREFEITA DE NATAL



ANDERSON BARBOSA

O Instituto Técnico-Científico de 
Perícia do Rio Grande do Nor-
te (Itep) está com o horário de 

atendimento estendido nesta quinta 
12 e sexta-feira 13 para poder dar conta 
da grande quantidade de pessoas que 
procuram o órgão para solicitar a emis-
são de carteiras de identidade – tudo 
em razão das eleições municipais que 
acontecem no domingo 15. O docu-
mento é um dos exigidos no momento 
da votação. 

Excepcionalmente para estes dias 
que antecedem à eleição, foram am-
pliados de 8h às 18h os atendimentos 
presenciais na sede do Itep, em Natal, 
que funciona no bairro da Ribeira, e 
nas Centrais do Cidadão das cidades 
de Mossoró e Pau dos Ferros, além da 
Regional do Itep, em Caicó. Somente 
para estes locais, e em razão do mu-

tirão que está sendo realizado, não é 
necessário fazer agendamento prévio. 

Em dias normais e em outros lo-
cais que não os citados acima, o aten-
dimento funciona de 8h às 13h, com a 
necessidade de agendamento no site 
do órgão. Para se ter ideia de como a 
procura pelo serviço aumentou nestes 
últimos dias, foram emitidos entre o 
período de 1º a 10 deste mês, mais de 
9 mil Registros Gerais (RGs), como são 
chamadas as carteiras de identidade. 
Ou seja, em dez, foram feitas mais de 
60% da quantidade de RGs emitidos 
ao longo de todo o mês de outubro, 
que totalizou cerca de 15 mil identi-
dades. 

A direção do Itep orienta às pes-
soas que prestem a atenção se estão 
levando toda da documentação exi-
gida para a emissão de uma carteira 
de identidade. O cuidado é necessário 
para evitar viagem ou tempo perdidos.

8 CIDADES QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020   |

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai160510720511_Felipe_Anúncio 10,4x18cm.pdf   1   11/11/2020   12:06

O QUE FAZER E 
ONDE IR PARA 
EMITIR UMA CARTEIRA 
DE IDENTIDADE

Qualquer cidadão brasileiro, 
nato, pode solicitar uma carteira 
de identidade (1ª, 2ª ou 3ª via). 
Basta agendar o atendimento, que 
é feito pela internet diariamente a 
partir das 12h (central.rn.gov.br). 
Após o agendamento, o sistema irá 
direcionar o solicitante a um dos 
postos de atendimento do Itep, que 
funcionam nas Centrais do Cida-
dão. São 20 em todo o Rio Grande 
do Norte. As Câmaras de Vereado-
res também oferecem o serviço. 

A documentação exigida é a se-
guinte: Certidão de Nascimento ou 
Casamento (original); Duas fotos 
3x4 e CPF.  Para a emissão de 2ª ou 
3ª via também é preciso conhecer 
o número do RG da 1ª via, além de 
pagar taxa de R$ 25 e R$ 35, respec-
tivamente.

Se a 1ª via da identidade tiver 
sido confeccionada em outro es-
tado, não é possível solicitar a 2ª 
via no Rio Grande do Norte. Neste 
caso, será confeccionada uma 1º 
via com numeração própria do RN. 
A emissão de identidades para es-
trangeiros é feita apenas na sede do 
Itep, localizada na Ribeira. 

ITEP

Itep amplia horário de funcionamento 
para atender serviço de identidade 
REGISTRO GERAL | Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte está com o horário de atendimento estendido até esta sexta-feira 13 para poder dar conta da grande 
quantidade de pessoas que procura o órgão para solicitar a emissão de carteiras de identidade em razão das eleições municipais que acontecem no próximo domingo 15

Excepcionalmente para estes dias que antecedem à eleição, foram ampliados de 8h às 18h os atendimentos presenciais na sede do Itep

9 mil
foi o número de RGs feitos entre

os dias 1º e 10 de novembro 



MARCELO HOLLANDA

D epois de quase cinco meses 
fechados ou com restrições de 
funcionamento por causa da 

pandemia, não esperem este ano um 
Natal esplendoroso, na cidade que leva 
o nome da data mais festejada do co-
mércio.

Sem o glamour dos anos anterio-
res, os maiores shoppings de Natal 
farão este ano a data universal com 
cautela, para que as aglomerações não 
tragam de volta o mais do mesmo, ou 
seja, novas restrições sanitárias por 
conta do coronavírus. 

“Não é hora de relaxar enquanto 
não tivermos uma vacina com os casos 
voltando a aumentar nas unidades de 
saúde”, reconhece o presidente Asso-
ciação dos Lojistas do Midway Mall, 
Denerval Júnior. 

No Midway, aliás, “Montanha Ne-

vada” é o tema da decoração natalina 
deste ano que deverá estar pronta no 
final deste mês. 

Executado pela Cipolatti, com 38 
anos de fundação e clientes espalhados 
pelo Chile, Argentina, México, Uruguai, 
Panamá, El Salvador e Angola, o tema 
não deixa de refletir bem o momento: 
íngreme e escorregadio. 

Ou, como diz o funcionário de uma 
loja da praça de alimentação do sho-
pping, “o pessoal não quer nem fazer 
muito alarde para não criar aglome-
ração este ano e, pensando bem, é o 
melhor a fazer mesmo”. 

Este ano, o Natal Shopping saiu na 
frente e já tem a sua decoração nata-
lina  inspirada em O Mágico de Oz, já 
instalada há alguns dias na praça de 
eventos com tudo o que tem direito: 
Dorothy, Homem de Lata, Espantalho 
e o Leão Covarde. 

A atração, acessível para cadeiran-

tes, comporta até quatro pessoas por 
vez, com cupons de acesso retirados  
gratuitamente pelo aplicativo do sho-
pping.  “Esperamos que as pessoas ve-
nham passear, resolver seus presentes 
natalinos e aproveitar um momento 
especial em família, num ambiente lú-
dico para renovar as energias”, reforça 
Diana Petta, coordenadora de Marke-
ting do Natal Shopping.

Mas isso não elimina os protoco-
los de segurança. Para evitar aglome-
rações, o shopping vai reforçar a sua 
equipe  para evitar circulação de gente 
sem máscara e muita proximidade en-
tre os clientes. “Garantir a segurança e 
um ambiente saudável é prioridade”, 
diz Diana Petta. 

Ao longo de 2020, segundo a Asso-
ciação Brasileira dos Shoppings Cen-
ter, os shoppings brasileiros  chegaram 
a perder quase 70% das vendas em 
relação ao ano passado.

9CIDADES|  QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020 

 O vereador das

Serviços prestados. 
Dever cumprido. 

Não são projetos.  
São leis já aprovadas 
e todas em vigor 

 55 leis

Confira cada uma 
das leis de Ney Lopes Jr
       www.neylopesjr.com.br 
        @neylopesjrvereador

CNPJ - 38.680.748/0001-55
Valor R$ 850,00 - Anúncio 7 de 8

NOVAS FORMAS DE 
ATRAIR CLIENTES

Para Charles Santiago, supe-
rintendente do Partage Norte Sho-
pping Natal, apesar de 2020 estar 
sendo um ano completamente 
atípico, foi preciso usar a imagina-
ção e buscar formas de continuar 
atraindo o cliente, sem esquecer 
da segurança. “Tivemos que rein-
ventar a decoração natalina, sem 
a presença do principal represen-
tante que é o Papai Noel, devido 
ao impedimento de contato pes-
soal, como forma de prevenção ao 
Covid-19. Estamos apostando em 
iniciativas diferenciadas, como a 
projeção, que vai envolver o cliente, 
no mote da época, antes de entrar 
no shopping. Além disso, vamos 
apostar no digital, com catálogo 
de presentes, interação com fotos, 
através dos espaços instagramá-
veis e outras ações”, afirmou. 

Segundo Denerval Júnior, da 
Associação dos Lojistas do Midway 
e diretor da Câmara de Lojistas de 
Natal (CDL), sem fundos formados 
para reeditar os anos anteriores, 
caberá a CDL fazer as honras este 
ano. Com a promoção “Natal de 
Luz e Prêmios!”, a entidade sortear 
mais de 30 prêmios para os consu-
midores que comprarem nas lojas 
participantes da campanha.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Cautela é a palavra de ordem
dos shoppings centers para o Natal
SEM PAPAI NOEL | Sem o glamour dos anos anteriores, os maiores shoppings da capital apostam em decorações natalinas modestas, longe das grandes estruturas do passado e até 
sem a presença do Papai Noel, tudo para evitar aglomerações e fazer cumprir as regras biossanitárias; associações de lojistas terão promoções e sorteio de brindes para atrair clientes

Shopings escolheram decorações natalinas que permitem a manutenção de protocolos sanitários

70%
é a redução nas vendas dos 
shoppings centers no Brasil
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

O líder comunitário Tiago 
Oliveira, representante do 
bairro de Cidade da Espe-

rança, na Zona Oeste, quer levar a 
experiência na defesa da região on-
de mora e as lutas por melhorias no 
bem-estar social da população para 
a Câmara Municipal de Natal. Aos 
54 anos, ele disputa pelo Partido 
Liberal (PL) umas das 29 vagas de 
vereadores na capital potiguar. 

“O líder comunitário está à fren-
te de um grupo de pessoas, lutando 
pelo bem-estar de todos. A respon-
sabilidade e o amor pelo serviço são 
a base para o trabalho. Uma função 
que é voluntária, mas que faz a di-
ferença em qualquer comunidade. 
O salário vem em forma de carinho 
e agradecimento pelo trabalho de-
sempenhado. O líder comunitário 
tem amor pelo que faz: trazer be-
nefícios para todos. Assim, o líder 
comunitário ajuda a representar as 
preocupações e vontades da popu-
lação perante os poderes. Pois está 
sempre a par das necessidades reais 
da comunidade que representa, ou-
vindo a todos de modo igualitário e 
sem preconceitos”, detalha. Nesta 
entrevista ao Agora RN, Tiago Oli-
veira fala mais sobre sua atuação. 
Confira: 

 
AGORA RN - Em quais áreas o se-

nhor acha que pode colaborar com 
a cidade se for eleito?

TIAGO OLIVEIRA - Primei-
ramente, é preciso esclarecer que 
cabe ao vereador legislar, ou seja, 
aperfeiçoar ou criar leis, e fiscali-
zar o Executivo. Estas são as duas 
principais funções de um vereador. 
Evidente que o vereador pode ter 
maior atuação em algumas áreas 
da cidade ou da administração. 
Pretendo fazer um mandato parti-
cipativo, discutindo com todos os 
cidadãos interessados os projetos 
de lei que tramitarem no Legislati-
vo, de modo a aproximar o cidadão 
das decisões legislativas. Como 
morador de Natal há quase 40 anos, 
sou conhecedor de grande parte 
de seu extenso território. Pretendo 
voltar os olhos para toda a cidade 
e não apenas para alguns bairros. 
No âmbito da administração mu-
nicipal, quero exercer forte atuação 
nas áreas do turismo e da cultura, 
especialmente da preservação da 
memória da cidade, com a cria-
ção de um arquivo municipal. Na 
educação, vou buscar melhoria do 
ensino e cursos profissionalizantes. 
Na área urbanística e fundiária, pre-
tendo trabalhar incansavelmente 
para a regularização dos nossos 
tantos loteamentos irregulares e na 
melhoria das leis urbanísticas. Com 
relação à regularização de imóveis, 

Tiago Oliveira quer levar experiência de 
líder comunitário para a Câmara de Natal

apresentarei um projeto de lei que 
visa diminuir a contrapartida ou 
multa de uma vez o valor venal do 
metro quadrado irregular do imóvel 
para 1/3 ou até menos e que os va-
lores arrecadados sejam destinados 
para a contratação de mais fiscais 
de obra, de tal modo que possamos 
evitar a ação de loteamentos e cons-
truções irregulares. É preciso regu-
larizar os imóveis e ou loteamentos 
irregulares na cidade e planejarmos 
bem os futuros. Sou um dos pou-
quíssimos candidatos a vereador 
que têm propostas tão claras para a 
cidade de Natal.

AGORA RN - Quais são, na sua 
opinião, as principais carências de 
Natal? 

TIAGO OLIVEIRA - Natal não é 
diferente da maioria das cidades brasi-
leiras, que têm na desigualdade social o 
seu grande problema. O município, em 
parceria com os governos estadual e fe-
deral e seus programas, precisa investir 
pesado na melhoria da vida dos mais 
carentes e necessitados, resolvendo as-
sim o nosso maior problema. Em segun-
do lugar, a falta de infraestrutura básica 
como água, esgoto e asfalto em grande 
parte de nossas ruas é sem dúvida outra 
grande carência que precisamos sanar. 
Evidentemente, temos outras carências 
como pouco efetivo e poucas instala-
ções da área de segurança e carência 
habitacional, mas considero a desigual-
dade social a maior de todas elas.

AGORA RN - Como você encara 
o atual momento político da cidade 
do Natal? 

TIAGO OLIVEIRA - Vejo com 
muita positividade. As eleições são 
extremamente importantes, posto 

que nivela todos os cidadãos, inde-
pendentemente de sua condição 
social e econômica. Cada um de 
nós, independentemente de nossa 
condição social, política, econô-
mica, orientação sexual, religiosa e 
etnia tem um único voto e o direito 
de escolher o que queremos para 
nossa cidade nos próximos 4 anos. 
Todo momento político de eleição 
é de extrema importância nas ci-
dades, especialmente as eleições 
municipais.

AGORA RN - Qual candidato 
que o senhor apoia para prefeito e 
por quê? 

TIAGO OLIVEIRA - Meu par-
tido desde fevereiro deste ano é o 
PL. A partir da convenção em Natal, 
o partido sofreu uma intervenção. 
Um dos membros da diretoria não 
acatou a decisão do presidente es-
tadual, o deputado Jõao Maia, de 
coligação com o partido do atual 
prefeito, fazendo com que todos 
os candidatos a vereador do PL em 
Natal sofressem uma derrota prin-
cipalmente na parte financeira. O 
PL, hoje, na majoritária compõe o 
arco de aliança liderado pelo can-
didato a prefeito Álvaro Dias e pela 
advogada Aila Ramalho como vice. 
Acredito que o grupo político no 
poder desde 2012 não teve avanços 
em muitas áreas, principalmente 
deixando muito a desejar na área 
do transporte coletivo. O trabalha-
dor enfrenta nas primeiras horas da 
manhã o caos do transporte, ôni-
bus velhos e superlotados sem fis-
calização pela prefeitura, passagens 
caras e mal serviço prestado. Por 
isso, optei em segurar a bandeira 
do candidato Jean Paul e creio que 

ENTREVISTA | Líder comunitário e representante do bairro de Cidade da Esperança, na Zona Oeste de Natal, Tiago Oliveira defende que a atividade política esteja mais presente no dia a dia 
da população. Candidato do PL à Câmara de Vereadores da capital potiguar, ele tem projetos para a melhoria da infraestrutura urbana e para regularização fundiária e de imóveis na cidade

AVISO DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa POTIGUAR SUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob nº 
17.873.542/0001-71, torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA a prorrogação da Licença de Operação nº 1357/2016 -1ª Renovação até 
a data 13/10/2030, para a LINHA DE TRANSMISSÃO 500 kV SE CAMPINA GRANDE III – SE CEARÁ-
-MIRIM II, atravessando os municípios Campina Grande, Puxinanã, Lagoa Seca, Montadas, Esperança, 
Areial, Remígio, Algodão de Jandaíra, Casserengue, Arara, Solânea, Dona Inês, Riachão e Tacima, no 
estado da Paraíba, e Passa e Fica, Lagoa D’Anta, Santo Antônio, Serrinha, Lagoa de Pedras, Lagoa 
Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz, Macaíba, Ielmo Marinho e Ceará-Mirim, no estado do Rio Grande 
do Norte.

                                
LUÍS ALESSANDRO ALVES

Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS):

A R & R DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (R2 GÁS), CNPJ: 37.961.229/0001-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para a revenda de gás liquefeito de petróleo-GLP, localizada 
na Rua Jeremias da Rocha, 234 –Santo Antônio  - CEP: 59.611-190 – Mossoró-RN.

                              
ROMULO FERNANDES DE OLIVEIRA

Diretor

este grupo formado nesta eleição 
poderá avançar muito mais, man-
tendo o que está certo e corrigindo 
os graves erros cometidos pela atual 
administração. Acho que a compa-
ração entre os candidatos a prefeito 
facilita bem a opção em favor do 
meu candidato a prefeito.

AGORA RN - Como o senhor ava-
lia as outras candidaturas? 

TIAGO OLIVEIRA - Acredito 
muito no processo democrático 
como ferramenta eficiente e sem-
pre vejo as outras candidaturas 
de extrema importância para o 
processo democrático. Evidente 
que, em certa medida, o excesso 
de candidatos a vereador, cerca de 
700, pode parecer prejudicial, mas 
no cômputo geral acaba sendo po-
sitivo, uma vez que a população da 
cidade tem mais opções de votos e 
isto sempre é bom, cabendo à po-
pulação escolher com inteligência 

não o mais amigo, ou o profissional 
de diversas áreas que o atende, mas 
o candidato mais preparado e com 
melhores propostas para assumir 
uma cadeira no Legislativo Munici-
pal e no comando administrativo e 
político de nossa cidade. A falta de 
capacidade e comprometimento 
com a vida pública são os maiores 
problemas de nossa classe política 
na atualidade. Minha mensagem 
é de esperança e de muito desejo 
de participação. Esperança porque 
acredito que Natal encontrará suas 
identidades nos próximos anos, 
pois acredito não possuir somente 
uma, e que iniciará um processo de 
crescimento com os olhos voltados 
à qualidade de vida de seus mora-
dores, passando pela preservação 
de sua rica memória e à exploração 
inteligente de sua veia turística qua-
se ignorada hoje, bem como pela 
diminuição da desigualdade social 
que é nosso grande desafio. 

E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL -   PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 

EXERCÍCIO DE 2020 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de 
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 
1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em atendimento ao princípio da 
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, 
pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados, e/ou empreendem, a qualquer 
título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento da Guia de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2020, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 04 de dezembro de 
2020 para pessoa física e para pessoa jurídica, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de 
compensação bancária. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – SRFB com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não 
recebimento da Guia de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à Federação 
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, 
ainda, pela sua retirada, diretamente pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no 
SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da 
Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema 
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais 
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.  

Brasília, 10 de novembro de 2020. 
 

João Martins da Silva Junior 
Presidente da Confederação  
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Aos 54 anos, Tiago Oliveira disputa pelo Partido Liberal (PL) umas das 29 vagas da Câmara
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As vendas e demais operações 
realizadas pelas empresas do 
Rio Grande do Norte atingi-

ram, em outubro, um volume médio 
diário da ordem de R$ 340,5 milhões. 
O bom desempenho fez o recolhi-
mento de impostos no estado crescer 
10% no mês em comparação com ou-
tubro do ano passado. Foram arreca-
dados R$ 551 milhões, contra R$ 501 
milhões recolhidos no mesmo perío-
do de 2019. Esse é o terceiro mês con-
secutivo de aumento de arrecadação.

A alta foi influenciada principal-
mente pelo aumento na arrecadação 
do Imposto sobre Operações relati-
vas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS). Esse é o 
principal imposto que compõe, jun-
tamente com o Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores 
(IPVA) e o Imposto sobre Transmis-
são Causa Mortis e Doação (ITCD), 
as receitas próprias do RN. 

O ICMS teve um crescimento de 

11% em outubro comparando com o 
mesmo mês de 2019. Foram recolhi-
dos R$ 521 milhões somente deste 
tributo no mês passado.

Os dados são da 13ª edição do Bo-
letim de Atividade Econômica, pro-
duzido mensalmente pela Secretaria 
Estadual de Tributação (SET-RN). 

As atividades que mais contri-
buíram para o crescimento na ar-
recadação de ICMS no mês foram o 
comércio varejista, de onde foram 
recolhidos R$ 113 milhões, o segmen-
to de combustíveis (R$ 104 milhões) 
e o atacado, que recolheu R$ 103 
milhões. Já da indústria o total arre-
cadado foi de R$ 72 milhões. Tanto 
o varejo quanto o atacado tiveram 
desempenhos superiores aos verifi-
cados em igual intervalo de 2019.

O boletim também aponta um 
aquecimento das operações comer-
ciais no estado, que tiveram uma 
queda abrupta entre os meses de 
fevereiro e abril, e recuperam a curva 
ascendente a partir de maio, chegan-
do a outubro com volume médio de 

989 mil operações por dia. Quantita-
tivo que praticamente se equipara ao 
patamar de vendas efetuadas diaria-
mente em outubro do ano passado: 
998 mil operações por dia.

Além dos aspectos econômicos, 
contribuiu para esse crescimento 
a intensificação das atividades de 
fiscalização realizadas pela SET, 
com destaque para as operações 
de fiscalização de mercadorias em 
trânsito, tanto nas rodovias, quan-
to no aeroporto, transportadoras e 
correios, bem como, realização de 
atividades de monitoramento dos 
contribuintes. 

Na avaliação do secretário esta-
dual de Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, a previsão é que a arrecada-
ção de novembro se mantenha nes-
se ritmo de crescimento, já que os 
indicadores de movimentação eco-
nômica do mês corrente têm forte 
influência do mês anterior. “Espera-
mos que essa alta também ocorra em 
novembro. Projetamos um aumento 
em torno de 10% a 11%”.

Arrecadação de impostos em 
outubro tem alta de 10% no RN

TRIBUTAÇÃO

SALÁRIO | Levantamento do Dieese aponta que o valor representa 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio 
Grande do Norte. O número de pessoas que irão receber o 13º no estado foi estimado em 1,114 milhão

Até dezembro de 2020, o pa-
gamento do 13º salário deve 
injetar até R$ 2,4 bilhões na 

economia do Rio Grande do Norte. O 
levantamento foi divulgado pelo De-
partamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Segundo o estudo, o valor represen-
ta 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do Rio Grande do Norte. O montante 
será pago aos trabalhadores do mer-
cado formal, inclusive aos empregados 
domésticos, bem como aos aposenta-
dos e benefiários de pensão.

O número de pessoas que recebe-
rão o 13º no estado foi estimado em 
1,114 milhão, o que equivalente a 1,4% 
do total que terá acesso ao benefício no 
país. 

Em todo o Rio Grande do Norte, 
ainda segundo o Dieese, os emprega-
dos do mercado formal, celetistas ou 
estatutários representam 55,3%, já os 
pensionistas e aposentados equivalem 
a 44,7%. O emprego doméstico com 
carteira assinada responde por 1,3%.

Em todo o Brasil, de acordo com 
o Dieese, o pagamento do 13º salário 
tem o potencial de injetar na economia 
brasileira cerca de R$ 215 bilhões. Este 
montante representa aproximada-
mente 2,7% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país e será pago aos trabalha-
dores do mercado formal, inclusive aos 
empregados domésticos; aos benefici-
ários da Previdência Social e aposenta-

dos e beneficiários de pensão da União 
e dos estados e municípios. Cerca de 
80 milhões de brasileiros serão favore-
cidos com rendimento adicional, em 
média, de R$ 2.458. 

Dos cerca de 80 milhões de brasilei-
ros que devem ser beneficiados com o 
pagamento1 do 13º salário, 48 milhões, 
ou 60% do total, são trabalhadores no 
mercado formal. Entre eles, os em-
pregados domésticos com carteira de 
trabalho assinada somam 1,4 milhão, 
equivalendo a 1,8% do conjunto de 
beneficiários. Os aposentados ou pen-
sionistas da Previdência Social (INSS) 
receberam 30,8 milhões, ou 38,4% do 
total. Além desses, aproximadamente 
1 milhão de pessoas (ou 1,3% do to-
tal) são aposentados e beneficiários 
de pensão da União (Regime Próprio). 
Há ainda um grupo formado por apo-
sentados e pensionistas dos estados e 
municípios (regimes próprios) que vai 
receber o 13º e que não pode ser quan-
tificado. 

Do montante a ser pago como 13º, 
aproximadamente R$ 141 bilhões, ou 
65,5% do total, vão para os emprega-
dos formais, incluindo os trabalhado-
res domésticos. Outros 34,5% dos R$ 
215,6 bilhões, ou seja, cerca de R$ 74,4 
bilhões, serão pagos aos aposentados e 
pensionistas. Considerando apenas os 
beneficiários do INSS, são 30,8 milhões 
de pessoas que receberam o valor de R$ 
43,2 bilhões. Aos aposentados e pensio-
nistas da União caberá o equivalente a 
R$ 13 bilhões (6,1%); aos aposentados e 
pensionistas dos estados, R$ 14 bilhões 
(6,5%); e R$ 4 bilhões serão destinados 
aos aposentados e pensionistas.

Pagamento do 13º deve injetar 
R$ 2,4 bi na economia potiguar

Média nacional do 13º será de R$ 2.458

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

R$ 215 bi
é o montante total do 13º que será 

injetado na economia do País 

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

A AZEVEDO DA SILVA, CNPJ: 07.738.468/0001-27, torna público que está requerendo do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada - LS,  para Unidade de beneficiamento de carne bovina, em 230,23m2 de área construída, 
localizada na Rua Professora Maria Pires de Azevedo, 10, Centro, Jardim do Seridó/RN;

                                
ANAELSON AZEVEDO DA SILVA

PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS):

A E F MAGALHAES (ELETRO CONSTRUCAO), CNPJ: 14.027.578/0001-46, situada R Agostinho 
Hermes de Freitas, nº 32, Centro, Portalegre/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para extração de 
areia do leito do rio, de área situada no Sítio Brejo Seco, Zona Rural, no município de Viçosa/RN.

                              
Elyu Fernandes Magalhães 

Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

A L N DE CARVALHO ALUMÍNIO, VIDROS E COMPONENTES, inscrito sob o CNPJ no. 
18.633.133/0001- 60, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para atividade de Fabricação de Esqua-
drias de Alumínio e Comércio Varejista de Vidros, localizado na Rua Antônio Vieira de Sá, 12, Aeroporto, 
Mossoró-RN. 

                              
ALEXANDRE LUIZ NEVES DE CARVALHO

Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

BFR IND. & COMÉRCIO LTDA, 37.142.698/0001-90, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para a operação 
de indústria, localizado na RUA BIANOR DO LAGO CÂMARA, 110. Nova Betânia. Mossoró/RN. 

                              
Fausto Piedorná Guzen

Sócio-Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

BFR IND. & COMÉRCIO LTDA, 37.142.698/0001-90, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para a operação 
de indústria, localizado na RUA BIANOR DO LAGO CÂMARA, 110. Nova Betânia. Mossoró/RN. 

                              
Fausto Piedorná Guzen

Sócio-Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS):

A PERIS LUIZ DE OLIVEIRA (PERIS GÁS E ÁGUA), CNPJ: 38.348.531/0001-42, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para a revenda de gás liquefeito de petróleo-GLP, localizada na 
R Ana Angélica Gurgel Dantas, 09 –Dom Jaime Câmara  - CEP: 59.628-453 – Mossoró-RN.

PERIS LUIZ DE OLIVEIRA
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Prefeitura Municipal de Parnamirim, 08170862/0001-73, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LS para a 
construção de uma ponte com 22 metros de extensão, localizada a Rua Campo Alegre, B. Cajupiranga.

Maria de Fátima Alencar Cabral
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

CONCESSÃO DE LICENÇA RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO 

NEW ENERGY OPTIONS GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, CNPJ 04.245.220/0001-36, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA, a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 05 de novembro de 2026, em 
favor do empreendimento Parque Eólico Alegria II, localizado na Zona Rural do município de Guamaré/
RN.

MARRISON GABRIEL SOUZA
GERENTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da Cooperativa Interestadual de Educação dos Propagandistas Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
nos Estados do RN, PB e PE – Inscrita no CNPJ sob o nº: 36.144.838/0001-04 - NIRE: 24400011395 – OCB-RN: 
353/2020 e OCB (Nacional): 8971, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores 
associados cooperados, que nesta data, para efeito de QUÓRUM, somam-se em 23 (vinte e três) em pleno gozo de 
seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária (art. 45 da lei 5.764/71) que, se realizará no 
seguinte endereço: Av. Rio Branco, 829 -Sala 103 -Ed. Padre Cícero -Cidade Alta -Natal -RN -CEP: 59.025-003, no dia 
28 de novembro de 2020, em 1ª convocação às 15:00h, com a presença de 2/3 (dois-terços) dos associados, em 2ª 
convocação às 16:00h, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de 
quórum legal, em 3ª e última convocação às 17:00h, com a presença mínima de 10 (dez) associados a fim de 
deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: 
 Pauta AGE: 
1. Eleição para PREENCHIMENTO de cargos VAGOS na Diretoria, para cumprimento de mandato 
suplementar (art. 35, §§ 4º e 5º do E. Social); 
2. Alterações Estatutárias 
3. Outros assuntos a deliberar na própria AGE;  
*Obs.: AGE realizada em endereço diferente de sua SEDE, por motivos de “REFORMAS” na sala da sede. 

Natal-RN, 12 de novembro de 2020.  
Ionaldo Rufino Gomes do Nascimento 

Presidente 
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EMPREGO

A Arcos Dorados, maior 
franquia independente do Mc-
Donald’s no mundo, anuncia a 
abertura de mais de 3 mil va-
gas de trabalho, distribuídas 
por todas as regiões do Brasil. 
No Rio Grande do Norte, são 
16 posições abertas. As vagas 
são para o cargo de Atendente 
de Restaurante. Não há exi-
gência de experiência anterior 
ou graduação superior, pois os 
contratados passam por um 
programa de capacitação que 
contempla todas as posições 
de trabalho no restaurante, 
criando oportunidades de 
desenvolvimento para todos. 
A rede está entre os maiores 
formadores de mão de obra 
do país.

 Os funcionários da com-
panhia contam com benefícios 
como vale-transporte, assis-
tência médica e odontológica, 
seguro de vida, alimentação no 
restaurante, entre outros. Além 
disso, o McDonald’s opera sob 
a filosofia Cooltura de Serviço, 
que incentiva cada indivíduo a 
se portar e agir no ambiente de 
trabalho da forma que se iden-
tifique e se sinta bem.

As vagas também estão 
abertas a pessoas com defici-
ência, público que o Méqui re-
cebe com grande acolhimento 
e inclusão genuína há muitos 
anos, oferecendo treinamen-
tos adaptados e priorizando 
sua segurança, com foco nas 
estações consideradas aptas 
para sua condição e sem limite 
de tempo para aprendizagem.

 “Durante a pandemia, ga-
rantimos a manutenção dos 
empregos e estamos felizes em 
poder anunciar milhares de 
novas contratações em todo 
o Brasil, mantendo nossa tra-
dição como um dos maiores 
empregadores do país”, afirma 
Luana Matos, Diretora de RH 
da Divisão Brasil da Arcos Do-
rados. “Quem ingressa no time 
do Méqui tem várias oportuni-
dades de desenvolvimento, a 
partir de um plano de carreira 
bem estabelecido, incentivo 
ao estudo e aprimoramento 
profissional”, completa a exe-
cutiva.

 Os restaurantes McDo-
nald’s estão seguindo um pro-
tocolo especial de operação, 
que inclui o uso de máscaras, 
luvas e viseiras pelos funcio-
nários, instalação de barreiras 
acrílicas nos pontos de aten-
dimento, demarcação de dis-
tanciamento social e reforço 
nos procedimentos de higiene, 
entre outras ações que fazem 
parte do programa McProte-
gidos.

MCDONALD’S 
ANUNCIA A 
ABERTURA VAGAS DE 
EMPREGO PARA O RN

GOVERNO DE SP

O Instituto Butantan retomou 
nesta quarta-feira 11 os tes-
tes clínicos com a Coronavac, 

potencial vacina contra Covid-19 
que está sendo testada no Brasil pelo 
instituto, após a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar 
a retomada do ensaio clínico com o 
imunizante.

Na segunda-feira 9, a Anvisa havia 
determinado a interrupção dos testes 
por causa de um evento adverso grave 
em um voluntário, apesar de o Butan-
tan afirmar que o caso não tinha rela-
ção com a vacina.Mais tarde, a Secre-
taria de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo disse que o caso é investi-
gado pela polícia como suicídio de um 
voluntário. Ainda na quarta-feira 11, a 
Anvisa afirmou que decidiu autorizar 
a continuidade dos testes após rece-
ber relatório de comitê independente 
internacional de especialistas sobre o 

caso e o boletim de ocorrência sobre o 
evento adverso.

“Após avaliar os novos dados apre-

sentados pelo patrocinador depois da 
suspensão do estudo, a ANVISA enten-
de que tem subsídios suficientes para 

permitir a retomada da vacinação e 
segue acompanhando a investigação 
do desfecho do caso para que seja defi-
nida a possível relação de causalidade 
entre o EAG inesperado e a vacina”, 
afirmou a agência, em nota.

OUTRAS VACINAS
O diretor assistente da Orga-

nização Pan-Americana de Saúde 
(Opas), Jarbas Barbosa, reforçou nesta 
quarta-feira 11 que uma vacina para 
covid-19 deve estar disponível no pri-
meiro semestre de 2021. Ele disse que 
os avanços nos imunizantes das far-
macêuticas Pfizer em parceria com a 
BioNTech e na Sputnik V da Rússia são 
“boas notícias e trazem esperança”. 
Barbosa alertou, porém, para o fato 
de que nenhuma vacina foi aprovada 
ainda, o que torna essencial manter as 
medidas de saúde pública para conter 
a disseminação do coronavírus.

Instituto Butantan retoma 
testes da vacina Coronavac 
PANDEMIA | Instituto Butatã reiniciou testes clínicos com a Coronavac, potencial vacina contra Covid-19 que está sendo testada no Brasil pelo 
instituto, após a Anvisa liberar a retomada do ensaio clínico com o imunizante; Opas avalia que vacinação contra Covid-19 acontecerá em 2021

Anvisa autorizou continuidade dos testes após receber relatório de comitê internacioal

VEO CMP OR

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, MORADORES E VERANISTAS DA PRAIA DE COTOVELO
Desde 1987

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

O presidente da Associação dos Proprietários,
Moradores e Veranistas da Praia de Cotovelo,

PROMOVEC, no uso de suas atribuições,
conforme Art. 10, § 1º e Art. 13 do seu Estatuto,
convoca os membros desta Associação para

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL, a ser realizada
no dia 28 de novembro do ano em curso,

das 09 (nove) às 13 (treze) horas,
na sede da referida Associação,

na Avenida Edgardo Medeiros, nº 2.345,
distrito do Litoral – Praia de Cotovelo,

em Parnamirim-RN, com o objetivo de realizar
as eleições para a Diretoria Executiva e

Conselho Fiscal para a Gestão 2021-2022.

Praia de Cotovelo, Parnamirim - RN
12 de novembro de 2020.

ESAM GIRIES ELALI
Presidente



13CULTURA|  QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020 

@MELHORPESSOA

LANÇAMENTO  | Artista natalense 
Ártemis lança, nesta sexta-feira 
13, uma parceria musical com 
a amiga e cantora Aura. No 
single, elas cantam histórias 
sobre amizades falsas

NATHALLYA MACEDO

Amizades verdadeiras são 
difíceis de encontrar. Para 
mantê-las, é necessário 

comunicação, além de disposição e, 
principalmente, afeto. É assim que 
as artistas natalenses Ártemis e Aura 
convivem há mais de 10 anos. Entre 
vários encontros e desencontros 
típicos da rotina, as duas se reuniram 
para lançar uma música sobre 
aquelas que � ngem que são amigas, 
mas que, na verdade, são falsas.  

O single “Cry Bih” será lançado 
nesta sexta-feira 13, às 18h, em todas 
as plataformas digitais. “Muita gente 
acha que não existe relacionamento 
tóxico entre amigas, mas nós 
duas passamos por isso. Aura e eu 
conhecemos pessoas que sempre 
tentavam competir ao invés de ajudar 
e, por isso, decidimos compor acerca 
dessas histórias em comum”, contou 
Ártemis.  

Ártemis é o nome artístico de 
Diana Guanabara. Aos 21 anos, ela 
nasceu em uma família musical. 
Irmã do multi-instrumentista 
Diogo Guanabara, Ártemis foi 
bastante in� uenciada a seguir 
os primeiros passos da própria 
carreira pelo mundo da MPB. 
Quando percebeu que era possível 
buscar outras referências, Diana 
decidiu mergulhar no gênero R&B, 
passeando pelo rap. “Eu era muito 
insegura, porém, comecei a investir 
no autoral e lancei duas músicas de 
trabalho solo. A primeira, ‘SMS’, foi 
divulgada em janeiro deste ano e 
repercutiu no Instagram, as pessoas 
compartilharam e se identi� caram 
com a letra, que falava sobre � ns 
de namoros trágicos”, relembrou.   
“O segundo single, ‘Vício’, narra 
uma relação amorosa saudável e 
feliz. É sobre o meu atual namoro, 
uma homenagem ao homem que 
me permite ser quem eu sou com 
liberdade e que me impulsiona a lutar 
pelos meus sonhos”.   

Ele planeja promover mais seis 
músicas até dezembro, baseadas em 
experiências particulares que re� etem 
a evolução tanto pessoal quanto 
musical. As canções farão parte do 
EP de estreia, que promete melodias 
suaves e composições românticas. 

AMIGAS 
E RIVAIS LANÇAMENTO

Acesse e ouça do single “Cry Bih”
da cantora potiguar  Ártemis

NOVO EP Ártemis planeja 
promover mais seis músicas até 
dezembro, todas baseadas em 
experiências particulares

Nina é a
defensora
dos motoristas
por aplicativos
em Natal
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PIONEIRISMO 
O Grupo Mulheres do Brasil, 

liderado pela empresária Luiza 
Trajano (Magazine Luíza), está 
atuando para dar mais visibilidade 
a candidaturas femininas que se 
comprometam com as premissas 
da organização.  

ADESÃO 
O compromisso é estabelecido 

através de uma carta elaborada 
pela entidade e assinada pelas 
postulantes aos cargos de prefeita 
e vereadora. Até o momento, 
194 candidatas de 27 partidos já 
assinaram o documento e outras 
344 estão em processo de adesão.  

A contrapartida do movimento 
é dar visibilidade às candidatas que 
aderirem à carta. 

INCENTIVO
Segundo informa o Projeto 

Celina, o objetivo do grupo, que 
se de� ne como suprapartidário, 
é ampliar a participação das 
mulheres na política, incentivando 
uma representatividade 
feminina mais quali� cada, 
independentemente do partido 
ou da corrente ideológica da 
candidata.  

QUALIFICANDO 
“A ideia é que mulheres ocupem 

cargos políticos, mas que o façam 
comprometidas com uma agenda 
básica de defesa da democracia”, 
informa publicação em O Globo. Os 
nove compromissos da carta foram 
estabelecidos em assembleias 
realizadas com as lideranças do 
Mulheres do Brasil, que hoje já 
reúne mais de 70 mil voluntárias.  

COMPROMISSO 
A candidata que assinar o 

documento se compromete a atuar 
na defesa dos direitos humanos, 
da democracia e da liberdade de 
imprensa, na luta contra qualquer 
tipo de discriminação, no apoio a 
ações a� rmativas transitórias que 
visem à reparação de desigualdades 
históricas, na defesa da igualdade 
de oportunidades entre homens e 
mulheres, no combate à violência 
contra a mulher, na luta pela 
educação pública e saúde pública 
de qualidade e na busca pela 
sustentabilidade ambiental. 

VIOLÊNCIA 
Na Assembleia Legislativa, 

virou tema de discussão a 
violência que tomou conta de 
campanhas eleitorais no interior 
do Estado. O deputado José 
Dias (PSDB) manifestou a sua 
preocupação com os índices 
absurdos que rodeiam o pleito, 
que no próximo domingo 15 vai 
eleger os prefeitos municipais 
para um mandato de quatro anos. 
“Evidentemente estamos vendo 
um comportamento que dá muita 
preocupação”, a� rmou. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Deu em O Globo: 

Analistas já veem ‘golpe em 
formação’ na recusa de Trump 
em aceitar derrota. Insistência 
do presidente dos EUA em 
repetir alegações de fraude 
sem comprovação nas eleições 
americanas provoca crise 
institucional em Washington.  

quando falou sobre como 
enfrentou a doença. 

>> A vitória de Biden “é 
bênção para mudar política 
ambiental brasileira”, disse à Folha 
a socioambientalista Natalie 
Unterstell. Para ela, o Brasil será 
forçado a preservar meio ambiente 
para manter acordos. 

>> “É uma doença 
complicada. É difícil você voltar 
ao normal”, disse o ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello sobre a 
Covid-19, durante participação 
no lançamento da campanha 
Novembro Azul, nesta quarta, 
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CENÁRIO
O deputado estadual 

Francisco do PT foi outro que 
fez um alerta para o clima de 
violência em algumas cidades do 
interior do Rio Grande do Norte. 
Ele citou os casos de ameaças a 
lideranças políticas, ou até mesmo 
entre militantes, que estão sendo 
registrados em várias cidades 
potiguares. 

PREOCUPAÇÃO 
“Preocupa-me o ambiente 

de violência e intimidação 
que está sendo relatado em 
alguns municípios do Estado. 
Concordando com as palavras 
de alguns colegas, quero dizer 
que este é um momento de 
fazermos nossas escolhas a 
partir do comparativo de ideias, 
projetos e histórias de vida de 
cada candidato”, comentou o 
parlamentar. 

AGLOMERAÇÕES 
O deputado José Dias 

também manifestou preocupação 
com as aglomerações que 
estão acontecendo por conta 
da campanha política. Para o 
parlamentar, o que está ocorrendo 
“é de profunda gravidade”.  

NA CAMPANHA 
Ele avaliou: “Embora eu não 

seja alarmista, mas manifesto 
aqui minha grande preocupação 
com as enormes concentrações 
que estão acontecendo nessa 
campanha e realização de festas 
públicas, o que é crime nesse 
período de pandemia”. 

UTILIDADE PÚBLICÃO
“Fato ou Fake” lança nesta 

quarta-feira um bot exclusivo no 
WhatsApp. O objetivo é permitir 
que os brasileiros solicitem 
a checagem de conteúdos 
duvidosos disseminados na 
internet e no celular. O serviço 
também vai informar as últimas 
veri� cações feitas pela equipe 
de checagem do Grupo Globo. O 
“Fato ou Fake” reúne jornalistas 
de G1, O Globo, Extra, Época, 
Valor, CBN, GloboNews e TV 
Globo. 

 APARELHAMENTO 
Bernardo Mello Franco: “O 

recuo da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária mostra que 
Jair Bolsonaro deu um tiro no 
pé ao comemorar a suspensão 
dos testes com a CoronaVac. O 
presidente festejou a medida 
como ‘mais uma que Jair 
Bolsonaro ganha’. Um dia depois, 
a direção da Anvisa voltou atrás 
e liberou a retomada dos estudos 
clínicos. O vaivém escancarou 
o aparelhamento da agência, 
transformada em arma política 
na guerra de Bolsonaro com o 
governo de São Paulo”. 

A Assembleia Legislativa recebeu ontem a visita do presidente do TRE-RN, desembargador Gilson Barbosa. Ciceroneado pelo presidente da 
Casa, o deputado Ezequiel Ferreira, ele foi confirmar o atendimento de pleito do legislativo de reforço na segurança pública para as eleições

Em tempos de pandemia, a vida precisou 
ser adaptada à nova realidade e o 
trabalho se misturou com as coisas de 
casa, como mostra em seu Instagram a 
admirável jornalista Michele Rincon

Entre um município e 
outro fazendo campanha 
o deputado federal 
Rafael Motta arrumou 
um tempinho para curtir 
o belo visual de Santana 
do Matos

CARTA 
O ex-presidente Lula escreveu 

e publicou na Folha de S.Paulo 
uma “Carta à ciência e ao povo 
brasileiro”, nesta quarta, onde ele 
a� rma que “não podemos permitir 
que a vacinação se transforme em 
uma guerra em que o povo será 
a maior vítima”. Ele disse mais: 
“Atacar as vacinas, ou lançar dúvidas 
infundadas sobre a vacinação, é 
trabalhar a favor da morte”. 



Record mexe na sua programação da tarde
Na próxima terça-feira, dia 

17, irá ao ar o último capítulo da 
reprise de “Os Mutantes” e, já a 
partir de quarta, a programação 
vespertina da Record terá uma 
montagem um pouco diferente.

Em vez de duas novelas, será 
uma só, mas sem que isso, em 
toda a faixa, provoque qualquer 
diminuição no espaço da 
dramaturgia.

“Escrava Mãe”, em cartaz, fará 

essa compensação, passando a 
exibir capítulos mais longos, 1h25 
cada um.

No mais, nada se altera.
O “Balanço Geral” continuará 

até 15h15 e a novela, como sempre, 
entrando na sequência.

Daí em diante, 16h40 até 21h, 
jornalismo ao vivo, com “Jornal 
da Record – 24h”, “Cidade Alerta” 
e “Jornal da Record”, um na 
sequência do outro.
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Bate-Rebate
A Covid-19 levou Romeu 

César, repórter esportivo, com 
marcante passagem pela rádio 

Globo SP. Na noite desta 
quinta-feira, o debate entre os 
candidatos à Prefeitura de São 

Paulo na TV Cultura...Último, 
antes das eleições no domingo, 

terá duas horas de duração e será 
mediado por Leão Serva. A 
Globo já tem uma equipe em 

campo, sondando famosos para o 
“BBB21”.O empresário goiano 
Luca Ferrari será o participante 

de “Game dos Clones”, programa 
da Sabrina Sato, nesta sexta-feira 

na Record.Mais de 150 das 
maiores e mais impressionantes 
“ondas” do país foram inscritas 
para a 3ª edição do “Extreme 

Boardrides”...O evento 
acontece nesta sexta-feira no Rio 

de Janeiro e o ex-BBB Lucas 
Chumbo está com várias ondas 
inscritas.Efeito “Fazenda”: 

número de seguidores da 
Luiza Ambiel deu um salto no 

Instagram...Passou dos 500 mil.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Caracterização
Além dos efeitos visuais e 
especiais, a caracterização também 
se inclui entre os principais 
cuidados de “Gênesis”. Por 
exemplo: sempre com Julianne 
Trevisol, a ambiciosa Nidana 
passará por três fases diferentes. 
Na última, com 60 anos

GRAVANDO
Record começa a acelerar o 

passo nas gravações de “Gênesis”.
Agora, em estúdios, a fase de 

Abraão em Ur, a maior do primeiro 
ciclo.

TEMPO AO TEMPO
Maisa Silva deixou o SBT, com 

planos de trabalhos fora da TV 
aberta. Por algum tempo, será isso 
mesmo.

Mas quem garante que lá na 
frente, um pouquinho na frente, 
não poderá surgir uma Globo na 
vida dela?

MERCADO - 1
Há o interesse do SBT em 

ampliar as suas atividades 
esportivas. Não � car apenas com 
os direitos da “Libertadores”.

A transmissão do campeonato 
carioca, a partir do próximo, é uma 
das possibilidades. 

Mas ainda depende de 
conversas.

MERCADO – 2
Mas assim como o carioca, o 

SBT tem trabalhado em outras 
frentes, inclusive no campo 
internacional.

O problema, além do dólar 
na altura que está, é que os 
detentores de direitos trabalham 
com valores completamente 
fora da nossa realidade.

TEM DATA
“Canta Comigo”, gravado 

pela Xuxa, está entre as 
certezas da Record para sua 
programação de � m de ano.

A � nal da “Fazenda” é que 
pode mexer com a data de 
exibição, ainda � xada para 15 de 
dezembro.

VAI DEMORAR
Os dois projetos de Bruno 

Gagliasso na Net� ix só serão 
disparados a partir de 2021, 
também por conta dos efeitos 
da pandemia.

Gagliasso e a Globo 
decidiram não renovar 
contrato no ano passado, 
após a tumultuada “O Sétimo 
Guardião”.

.
HORÓSCOPO

Mercúrio, o planeta mais rapidinho Zodíaco, está de 
rolê em Escorpião e dá uma superturbinada em seu 
estado mental, aguçando sua percepção das coisas 
e possibilitando a elaboração de novas estratégias e 
diferentes abordagens para enfrentar os desafi os.

 Libra, inspira, respira e não pira, meu cristalzinho! A 
manhã começa com alerta de treta. É que apesar de a 
Lua estar em seu signo, ela se opõe a Marte, que segue o 
baile retrógrado. Isso pode causar uma certa turbulência 
em seus sentimentos.

Touro, já tomou seu paracetaloka hoje? Se não tomou, é 
bom, tomar! Mercúrio está de rolê por Escorpião e isso vai 
turbinar sua vontade de começar uma DR com o mozão. 
Cuidado: águas passadas não movem moinho. Aproveite 
a energia do dia para esclarecer as dúvidas.

Parece que o jogo virou, não é mesmo? E tudo isso 
graças a energia da Lua, que segue o baile em Libra, signo 
regido por Vênus, planeta do amor e da beleza. Aliás, é 
exatamente com Vênus que a Lua tem encontro marcado 
hoje.

Gêmeos, se você já tem um mozão e conseguiu passar 
pelo dia de ontem plena, você é muito privlegiadx, sim! 
Agora, se estiver abaladah, não chora, não, coleguinha, 
afi nal, é supernatural se sentir pensativx e refl exivx após 
um dia de DR, como foi ontem. 

Quer uma quinta com emoção ou sem emoção, Sagita? 
Olha, o dia de hoje vai ser com emoção, não tem jeito! 
É que a Lua avança no signo de Libra e se alinha com 
Vênus, que também está no mesmo signo. Assuntos 
sentimentais e emocionais sob os holofotes. 

Câncer, meu cristalzinho, hoje a Lua - que está de rolê em 
Libra - forma um alinhamento com o planeta Vênus. Esse 
aspecto astrológico focaliza os relacionamentos íntimos 
e amorosos, pois a Astrologia associa esse planeta à 
deusa do prazer e do amor.

Alô, Cristina Rocha! Bora convocar os Caprica pro Casos 
de Família, minha consagrada! Pois é, sinto cheiro de treta 
no ar! E não é só com você, não! A energia de confl ito vai 
prevalecer no dia de hoje e deve afetar muitas pessoas ao 
seu redor. Isso torna muito difícil os acordos e as parcerias.

Leão, hoje a Lua forma um aspecto de conjunção com 
Vênus, que se encontra em domicílio libriano. Até aí, 
tudo perfeito sem defeitos. O problema é que essa 
duplinha caça treta com Marte, o planeta da guerra, que 
está de rolê em Áries! 

A Lua tá com a tocha, meus consagrados! E para hoje 
ela promete perturbar a sua psique e produzir um 
sentimento de frustração, que pode desencadear em 
atitudes irritadiças e em impaciência. Essa energia 
pesadona vai difi cultar o bom entendimento.

Quintou com Q, de quase sexta, e o aspecto entre Lua 
e Vênus continua rolando, melo menos na parte da 
manhã. Por isso, você deve se levantar com bom humor 
e se sentirá muito disponível para colaborar com seus 
parceiros no âmbito profi ssional.

Quintou com Q, de quase sexta, Peixes! E hoje você será 
tomadx por uma energia boa e vai sentir uma gana muito 
grande de conseguir levar adiante suas iniciativas para 
concretizar os seus projetos pessoais. Errado não tá, né? 
Tudo isso graças à Lua, que segue o baile no signo.

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)
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Seleções sul-americanas têm mais de
20 baixas por lesões nas Eliminatórias
AUSÊNCIAS | Jogos das 3.ª e 4.ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022 serão marcados por dezenas de desfalques por lesão em meio a um calendário 
apertado devido à pandemia da Covid-19. Brasil enfrentará a Venezuela nesta sexta-feira, em São Paulo, sem Neymar, Philippe Coutinho, Fabinho e Rodrigo Caio, todos machucados

Os jogos das 3.ª e 4.ª rodadas das 
Eliminatórias Sul-Americanas 
da Copa do Mundo de 2022 

serão marcados por dezenas de desfal-
ques por lesão em meio a um calendá-
rio apertado devido à pandemia da Co-
vid-19. As seleções do continente não 
poderão contar com mais de 20 de seus 
principais jogadores, incluindo nomes 
de peso como Neymar, Philippe Couti-
nho, Guerrero, Agüero e Falcao Garcia.

Os campeonatos na Europa, onde 
atua a maior parte dos jogadores con-
vocados para as seleções sul-america-
nas, estão tendo partidas, em média, 
a cada três dias. O site especializado 
Premier Injuries, por exemplo, publicou 
reportagem na qual mostra que ocorre-
ram 78 lesões musculares nas primeiras 
cinco rodadas do Campeonato Inglês, 
42% a mais que no mesmo período do 
ano anterior. Na Espanha também fo-
ram 78 lesões nos primeiros 50 dias de Neymar se recupera de lesão na coxa e a comissão técnica espera que o atacante se recupere

competição.
“Temos de nos reinventar a todo 

momento, devido a perdas de jogado-
res por covid ou lesões de muitos jogos. 
Não somos máquinas”, reclamou o za-
gueiro brasileiro Thiago Silva, que joga 
no Chelsea, da Inglaterra, e está com a 
seleção brasileira em Teresópolis (RJ).

O Brasil enfrentará a Venezuela 
nesta sexta-feira, em São Paulo, sem 
Neymar, Philippe Coutinho, Fabinho 
e Rodrigo Caio, todos machucados. O 
técnico Tite também não terá Casemi-
ro, Alex Telles e Eder Militão, infecta-
dos pelo novo coronavírus. Neymar se 
recupera de lesão na coxa esquerda e a 
comissão técnica espera que o atacan-
te se recupere a tempo de jogar contra 
o Uruguai, na semana que vem, em 
Montevidéu. Ele faz tratamento em três 
períodos para tentar acelerar a sua re-
cuperação.

E o ritmo frenético de partidas na 

CBF

Europa vai continuar. O Campeonato 
Inglês, por exemplo, terá nove jogos 
entre 21 de novembro e 2 de janeiro. 
As equipes inglesas que participam 
de competições europeias disputarão 
ainda mais três jogos adicionais, além 
das quartas de final da Copa da Liga 
Inglesa. Na França, serão sete datas do 
campeonato nacional até janeiro e a 
Alemanha não terá nesta temporada 
a tradicional paralisação de inverno 
do fim de ano. O técnico francês Di-
dier Deschamps chegou a defender a 
redução do Campeonato Francês de 
20 para 18 times para liberar datas em 
um calendário tão sobrecarregado. Na 
Argentina, Lionel Messi deve enfrentar 
Paraguai e Peru, mas não está 100% fisi-
camente. O craque sofre com dores no 
tornozelo esquerdo há algumas sema-
nas e, inclusive, começou no banco de 
reservas a partida do Barcelona contra 
o Betis, pelo Campeonato Espanhol.

SÉRIE D

O ABC foi derrotado nesta 
quarta-feira 11 por 3 a 1 pelo 
Vitória da Conquista (BA) na 
abertura da 12ª rodada do 
Campeonato Brasileiro Série D.

Mesmo jogando em casa, 
no Frasqueirão,  o time poti-
guar teve uma péssima apre-
sentação e acabou derrotado 
pelo time baiano. O Vitória 
marcou com Breno, Rafamar 
e Caio. Alisson descontou para 
os mandantes.

O resultado consolida o Vi-
tória no G4 do Grupo A4, agora 
na terceira colocação com 19 
pontos, um a menos do que 
o líder Itabaiana. O vice-líder 
ABC, que segue com 20 pontos, 
perdeu a chance de assumir 
provisoriamente o primeiro 
lugar e de ficar muito perto da 
classificação. Isso porque o pri-
meiro fora do G4 é o Coruripe 
(AL), que tem 15 pontos e só 
pode chegar a 24.

Na 13ª rodada, o ABC volta 
a campo no sábado 21, às 16h, 
quando visita o Jaciobá (AL), 
no Estádio Coaracy Fonseca. 
No mesmo dia e horário, o 
Vitória da Conquista recebe o 
Freipaulistano (SE), no Estádio 
Lomanto Júnior.

ABC VOLTA A JOGAR 
MAL E PERDE EM 
CASA PARA O VITÓRIA 
DA CONQUISTA

05/06

@rosaniaamaral65018 @eusourosania

Visitando casa em casa afirmo que a 
população quer políticas públicas que 
olhe por eles, ações urgentes movida 
pela esperança e amor. Assim vamos 
mostrando nosso respeito à 
população. Na minha caminhada sinto 
a conexão com essa gente 
mamaravilhosa. Parnamirim terá
no nosso mandato o 
compromisso com paz, 
respeito, honestidade e 
trabalho pelas pessoas. 
Conte comigo  e VOTE 65018. 


