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Carlos Alberto: “Álvaro não 
vai terminar o mandato”

Fábio Faria analisa 
sucessão de Rodrigo Maia

Venezuelanos pedem por 
melhorias em alojamento

Câmara de Natal discute 
orçamento nesta terça

ENTREVISTA. 13 | Presidente do diretório 
municipal do PV avalia que o atual 
prefeito de Natal será candidato ao 
Governo do Estado em 2022

BRASÍLIA. 3 |  Ministro das 
Comunicações diz que governo 
Bolsonaro precisa ter um aliado no 
comando da Câmara Federal

REFUGIADOS. 7 | Estrangeiros 
reclamam das condições sanitárias do  
Centro de Acolhida e Referência para 
Refugiados 

RECURSOS. 3   | Vereadores discutem 
524 emendas para a LOA 2021. 
Documento traz previsão orçamentária 
de R$ 3,1 bilhões para a capital potiguar

ECONOMIA DO RN TERÁ 
CRESCIMENTO MÉDIO DE 3% EM 2021

RECUPERAÇÃO. 8 E 9 | Secretário Estadual de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, projeta crescimento entre 2,5% e 3,5% para o Estado em 2021. A estimativa é 
baseada na retomada das atividades produtivas desde agosto. A chegada de vacina contra Covid-19 é outro fator que contribui para o otimismo com a economia
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Veja também 
nesta edição o 
caderno Agora Estado
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Governo apresenta Plano 

Estadual de Vacinção 
contra a Covid-19

Programa CNH Popular 
vai beneficiar população 

de baixa renda

Arrecadação própria do 
RN registra crescimento 
de 20% em novembro

SAÚDE. 7 | Governo definiu a estrutura 

para distribuição da vacina aos 

municípios potiguares. Primeiras fases 

contemplam trabalhadores da saúde, 

indígenas, idosos acima de 60 anos e 

pessoas com comorbidades

SERVIÇO. 3 |  Decreto assinado 

pela governadora Fátima Bezerra 

regulamenta o Projeto de Lei que 

autoriza a obtenção gratuita da Carteira 

Nacional de Habilitação para pessoas 

de baixa renda.

DINHEIRO. 4 E 5 | Receitas próprias do Rio 

Grande do Norte atingiram volume de 

R$ 618 milhões em novembro. Secretário 

estadual de Tributação, Carlos Eduardo 

Xavier, fala sobre as ações de combate à 

sonegação fiscal no RN

RN INVESTE R$ 13 
MILHÕES NA AGRICULTURA 

FAMILIAR EM 2020
CAMPO. 8 E 9 | Ação do Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária resultou na aquisição 

de 2.130 toneladas de alimentos produzidos por seis mil agricultores e agricultoras familiares de todas as regiões do estado
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

BACALHAU NO NATAL
O bacalhau é o “rei” nas mesas 

natalinas de Portugal, apesar de ser 
totalmente importado da Noruega, 
Islândia, Groenlândia, Rússia e 
Canadá.  Houve queda de 30% nas 
vendas a bares, restaurantes e cafés. 

PLATAFORMAS “ON LINE”
Países europeus para “encurtar” 

distancias no dia de Natal sugerem 
“plataformas “on line” do tipo Skype, 
WhatsApp, Zoom e Microsoft Teams, 
Google Meet. O uso da tecnologia 
será durante o jantar, ou no 
momento dos presentes.

CRITÉRIO POLÍTICO
Sabe-se, por trás da notícia, que 

houve “pressão dos quartéis” para 
Bolsonaro cancelar decreto, três dias 
após editá-lo. O Planalto mudara a 
forma de promoção dos coronéis 
do Exército. Acabava a promoção 
por tempo de serviço e mantinha o 
mérito. Na prática, o acesso ao posto 
de coronel teria critério “político” e 
pessoal da Presidência. Caiu ligeiro.

BOLSONARO E BIDEN
Há quem diga, que o caminho 

do Governo brasileiro aproximar-se 
de Joe Biden será manter o critério 
defendido por Trump de excluir 

a China no leilão da tecnologia 
5G. Nessa disputa, Trump e Biden 
pensam da mesma maneira. A 
semelhança lembra o refrão: “a água 
só corre para o mar”!

E AGORA?
Henrique Mandetta e Nelson 

Teich caíram no Ministério da Saúde 
por discordarem do presidente. 
Agora, o general Pazuello diz que 
é normal a decisão do STF impor 
restrições, a quem não tomar a 
vacina. Ao contrário, o presidente 
criticou o STF de “entrar em bola 
dividida”. O presidente disse que 
não terá vacina para todos. Pazuello 
afirmou que terá. Bolsonaro não se 
vacinará. Pazuello confirma que irá 
vacinar-se. E agora?

VACINAS FALSAS
A empresa de segurança digital 

“Check Point software” constatou 
anúncios na Internet da venda de 
vacinas falsas contra a Covid19. 

PESAR
Faleceu em Natal a jornalista 

Dodora Guedes, que teve intensa 
atuação na imprensa brasileira. Em 
Mossoró, morreu Dona Lurdinha 
Rosado, esposa do deputado Vingt 
Rosado, já falecido.

1. No “Reino Unido”, a rainha Elizabeth II e seu marido o príncipe 
Philip não passarão o Natal em família.  Ficarão isolados, no 

castelo de Windsor.

2. Há razões para maior cautela dos britânicos pela descoberta em 
Londres de nova variante do vírus, com 70% de maior capacidade 

de transmissão. Não há motivo de pânico. A confiança é que as 
vacinas sejam eficazes. Mas, tem que esperar.

3.Na Alemanha, a chanceler Ângela Merkel adotou medidas 
rígidas de isolamento social e justificou com lágrimas nos olhos: 

“Muitos conttos podem levar ao último Natal com os familiares. Não 
devemos agir assim”.

4. Na Bélgica número de pessoas permitidas no Natal: um 
convidado por casa. Luxemburgo dois. Na França, a mesa não 

poderá ter mais de seis pessoas.

5. O Papa Francisco antecipou em duas horas a “missa do Galo” no 
Vaticano.

Sexta próxima, mais um “Natal em Natal”. Data muito especial, 
rodeada de magia e sentimentos. Afinal, o anuncio do Anjo foi 
de que o “Salvador” seria encontrado numa humilde manjedoura 

com palhas, aconchegado pela Mãe e um cobertor. Assim aconteceu. 
A catástrofe da pandemia transforma o Natal de 2020 em momento de 
reflexão. Na “noite mágica” enxergamos enfim a luz no final do túnel, 
que é a vacina contra o vírus mortal, permitindo em breve a aproximação 
com os entes queridos. Por enquanto, a sugestão é que que os “afetos”, 
fisicamente distantes, substituam as tradicionais lembranças natalinas. 
Feliz Natal para o leitor e sua família!

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Os candidatos que saíram vito-
riosos da eleição de 2020 com 
promessas de aumentar o ser-

viço público e fazer concursos para 
funcionários encontrarão, no próxi-
mo ano, uma barreira legal. Custos 
com o funcionalismo e contratações 
devem ficar congelados durante to-
do o primeiro ano de mandato dos 
prefeitos eleitos. Uma lei aprovada 
em maio deste ano pelo Congresso 
Nacional impede a União, os Estados 
e os municípios de fazer qualquer 
contratação, reajuste ou reforma ad-
ministrativa que traga aumento de 
despesa.

A regra foi incluída na lei comple-
mentar 173, que criou o programa fe-
deral de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus. O congelamento de 
vagas e salários foi a contrapartida 
a um alívio financeiro de R$ 125 bi-
lhões e à suspensão de pagamentos 
da dívida com a União, e vale até 31 
de dezembro de 2021.

Todos os municípios do País 
estão submetidos à regra. Na lei, há 
exceções previstas apenas para a 
reposição de cargos e contratações 
temporárias, inclusive para presta-
ção de serviço militar.

O secretário executivo da Frente 
Nacional de Prefeitos, Gilberto Perre, 
critica a aprovação da regra única pa-
ra os mais de 5 mil municípios brasi-
leiros. Ele diz que as contas públicas 
em cidade têm situações muito dife-
rentes, e lembra que a crise econômi-
ca tem pressionado o setor público a 
oferecer mais serviços nas áreas de 
saúde, educação e assistência social.

“Esses regramentos nacionais, 
para um país tão heterogêneo, sem-
pre podem trazer complicações”, 
diz Perre, ex-prefeito de São Carlos, 
no interior paulista. “É óbvio que 
teremos de conter despesas, porque 
as receitas estão desfavoráveis. Mas 
engessar, de norte a sul e de leste a 
oeste, é generalizar demais.”

Entre os prefeitos da FNP, segun-
do Perre, ainda não há um movimen-
to para alterar as regras da lei. Ele 
diz, no entanto, que isso pode mudar 
caso o cenário econômico de 2021 
melhore a ponto de trazer mais arre-
cadação. “Se a economia demonstrar 
sinais de volta aos padrões pré-pan-
demia, eventualmente essa medida 
pode não se fazer tão necessária, ser 
até abreviada. Isso depende do am-
biente político de 2021.”

A exigência da lei dificulta o 
cumprimento dos planos de governo 
mais ambiciosos, que prometeram a 
expansão do atendimento e criação 

de novos serviços públicos. No caso 
do Rio de Janeiro, algumas propos-
tas do prefeito eleito Eduardo Paes 
(DEM) são dificultadas não só pela 
lei complementar 173, mas pela situ-
ação fiscal da prefeitura.

Uma das promessas, exibida em 
vídeos da campanha na TV e nas re-
des sociais, é recontratar mil médicos 
e outros 5 mil profissionais da saúde 
no primeiro ano de governo. Outras 
promessas de campanha são contra-
tar mais de 3 mil professores, expan-
dir programas de segurança, voltar 
a dar prioridade aos investimentos 
sociais e criar um novo plano de car-
reira para servidores da área de saú-
de no ano que vem. A campanha não 
divulgou a previsão de impacto das 
medidas no Orçamento municipal.

Na primeira semana após a elei-
ção, porém, a equipe de Paes anun-
ciou que deve receber a prefeitura 
com um rombo de R$ 10 bilhões. 
Futuro secretário municipal de Fa-
zenda, Planejamento e Controlado-
ria do Rio, o deputado federal Pedro 
Paulo (DEM) classificou a situação 
das contas na cidade como “muito 
calamitosa”. 

A equipe prepara um pacote de 
ajuste fiscal para a primeira semana 
de governo que inclui congelamentos 
nos gastos, renegociação de contra-
tos e corte de incentivos fiscais.

O Rio é, entre todas as capitais do 
País, aquela que tem a maior propor-
ção da sua receita dedicada ao paga-
mento de servidores. 

Segundo os dados mais recen-
tes do Tesouro Nacional, referentes 
a 2019, o gasto bruto com pessoal 
equivale a 79% do dinheiro que sobra 
após o município pagar transferên-
cias previstas na Constituição.

A situação do Rio é discrepante 

se comparada a outras capitais mais 
ricas. São Paulo, Belo Horizonte e Sal-
vador, por exemplo, estão na situação 
inversa, abaixo dos 50% da receita 
corrente líquida comprometida.

“Nós vamos trabalhar para que 
esse ajuste possa ser implementado 
o mais rápido possível, e, com a recu-
peração da capacidade fiscal da cida-
de, vamos progressivamente imple-
mentando o plano de governo que o 
prefeito pactuou com a cidade”, disse 
Pedro Paulo, que estuda propor uma 
espécie de teto de gastos municipal 
com validade de ao menos dois anos. 
A medida teria de ser votada na Câ-
mara Municipal. “Sem dinheiro, não 
tem política social nem valorização 
do servidor.”

INSUFICIENTE
Para o economista Felipe Salto, 

diretor executivo da Instituição Fis-
cal Independente (IFI), do Senado, 
o congelamento de contratações e 
salários exigido na lei complementar 
173 “é uma boa regra, mas insuficien-
te”. 

Ele lembra que o próprio gover-
no federal incluiu a contratação de 
50,9 mil servidores na proposta de lei 
orçamentária para 2021. A justifica-
tiva é que essas contratações seriam 
reposições de aposentados, exceção 
incluída no texto aprovado pelo Con-
gresso.

Como a lei não estipulou prazo 
para essas reposições, essa exceção é 
considerada uma brecha. 

“A lei é importante para evitar o 
uso de recursos públicos gerados pe-
lo não pagamento de dívida ou pelas 
transferências feitas em 2020 em des-
pesas de caráter permanente. Segue, 
inclusive, o espírito dos gatilhos do 
teto de gastos”, diz Salto.

Lei impede prefeitos eleitos de ‘abrir 
cofre’ com contratações em 2021
ADMINISTRAÇÃO | Prefeitos estão proibidos de elevar gastos ao longo de 2021; congelamento de vagas e 
salários foi a contrapartida a alívio financeiro de R$ 125 bilhões e à suspensão de dívidas com a União

Todos os municípios do País estão submetidos à regra de congelamento de despesas



O diretor-geral Alexandre Rama-
gem levou para a Agência Bra-
sileira de Inteligência (Abin) 

ao menos cinco integrantes da Polí-
cia Federal - parte deles envolvidos 
na segurança do presidente Jair Bol-
sonaro durante a campanha de 2018. 
Nos bastidores do órgão, servidores 
de carreira têm apontado o grupo de 
Ramagem como os responsáveis por 
orientar informalmente a defesa do 
senador Flávio Bolsonaro (Republica-
nos-RJ) no caso das rachadinhas.

Além de Ramagem, no topo da 
hierarquia está o delegado da PF Car-
los Afonso Gonçalves Gomes Coelho. 
Ele exerce o cargo de secretário de 
Planejamento e Gestão da Abin e é 
uma espécie de braço direito de Ra-
magem.

A exemplo do diretor-geral, Coe-
lho teve uma passagem pelo Palácio 
do Planalto no início do governo 
Bolsonaro. Os dois foram assessores 

especiais na Secretaria de Governo, 
na época comandada pelo general 
Carlos Alberto Santos Cruz.

Também na Abin estão outros 
dois agentes que trabalhavam no 
núcleo que socorreu Bolsonaro na 
facada em Juiz de Fora (MG). São eles 
Marcelo Araújo Bormevet, que faz 
militância virtual e elogia os filhos do 
presidente nas redes sociais, Flávio 
Antônio Gomes, atualmente requisi-
tado para assessor a Superintendên-
cia da Abin em São Paulo. Mais um 
agente da PF na Abin é Felipe Arlotta 
Freitas.

Outros dois ex-guarda-costas de 
Bolsonaro ganharam cargos de con-
fiança no governo. O papiloscopista 
João Paulo Dondelli, requisitado no 
ano passado para a Presidência, e o 
agente Danilo César Campetti, asses-
sor especial de Nabhan Garcia, secre-
tário de Assuntos Fundiários e elo do 
presidente com os ruralistas.

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria (PSD), disse que o 
governo precisa vencer a elei-

ção para a presidência da Câmara, 
que ocorre no dia 1º de fevereiro de 
2021, e citou a agenda conservadora, 
tema caro à bancada evangélica e a 
parte do eleitorado do presidente Jair 
Bolsonaro. “Interessante ver a divisão 
dos blocos na disputa pela Presidên-
cia da Câmara. Ficando claro quem é 
esquerda e direita”, escreveu Faria em 
sua conta oficial no Twitter.

“Para avançarmos nas reformas 
econômicas e pautarmos a agenda 
conservadora temos que vencer a 
eleição. Aí, teremos tranquilidade para 
manter a retomada econômica do Bra-
sil”, destacou o ministro. 

Fábio Faria já havia dito que Bolso-
naro precisa ter um aliado no coman-
do da Câmara, mas sem fazer menção 
direta às demandas conservadoras.

Avessos à pauta de costumes de-
fendida por Bolsonaro, os partidos de 
esquerda decidiram ontem aderir ao 
bloco do presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), que ainda deve lan-
çar um candidato à sua sucessão. PT, 
PDT, PSB, PCdoB e Rede se juntaram a 
partidos de centro e centro-direita, co-
mo MDB, PSDB, Cidadania, PV e PSL, 
além do próprio DEM. Ao todo, as 11 

siglas somam 281 votos.
O candidato apoiado nos bastido-

res pelo Palácio do Planalto, Arthur 
Lira (PP-AL), o líder do Centrão, já 

anunciou a adesão de PSD, Avante, PL, 
PSC, Pros, PTB, Patriota, Republicanos 
e Solidariedade, totalizando 200 parla-
mentares. 

No entanto, o voto para a eleição 
da presidência da Câmara é secreto, 
o que abre brecha para dissidências, 
apesar da orientação partidária.
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ALAN SANTOS 

Fábio Faria diz  que governo 
tem que vencer na Câmara
LEGISLATIVO | Ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), disse que o governo precisa vencer a eleição para a presidência da Câmara, que 
ocorre no dia 1º de fevereiro de 2021. Candidato apoiado nos bastidores pelo Palácio do Planalto, Arthur Lira (PP-AL), é o atual  líder do Centrão

Fábio Faria avalia que Bolsonaro precisa ter um aliado no comando da Câmara, mas sem fazer menção direta às demandas conservadoras

CRIME

O ex-governador de Minas 
Gerais Aécio Neves (PSDB) 
foi denunciado pelo Ministé-
rio Público de Minas Gerais 
(MPMG) por peculato, corrup-
ção e lavagem de dinheiro na 
construção da Cidade Admi-
nistrativa, a sede do governo 
do Estado. A obra custou R$ 
1,3 bilhão. Outras 15 pessoas 
também foram denunciadas 
Os nomes não foram divulga-
dos pelo Ministério Público.

Aécio, hoje deputado fe-
deral, já havia sido indiciado 
em maio pela Polícia Federal 
por corrupção ativa e passiva, 
desvio de recursos públicos e 
falsidade ideológica em inves-
tigação envolvendo a obra. O 
esquema teria ocorrido entre 
2007 e 2010, período em que 
o tucano era governador de 
Minas.

A Promotoria diz que os 
gastos com a obra foram acima 
do que realmente deveriam 
ser. “Além do sobrepreço do 
valor do contrato e da fraude à 
licitação, a porcentagem de 3% 
dos valores pagos às empresas 
contratadas foi entregue ao 
então governador, por meio 
do diretor da Companhia de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemig), como pro-
pina.” 

AÉCIO É DENUNCIADO 
POR OBRA DE SEDE 
DO GOVERNO DE 
MINAS

ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de 
Natal retoma nesta terça-feira 
22 as discussões sobre a Lei Or-
çamentária Anual (LOA 2021). 
O texto recebeu 524 emendas e 
traz uma previsão orçamentá-
ria total de R$ 3,1 bilhões.

De acordo com a pre-
sidente da Comissão de 
Constituição de Justiça, Nina 
Souza (PDT), a prefeitura e os 
vereadores estão analisando as 
emendas e algumas já são con-
sensuais. “Na próxima terça 
nós vamos começar a votação 
na parte da manhã, iniciando 
pelas emendas consensuais. 
Iremos estender a sessão para 
quarta-feira, manhã e tarde. 
Pretendemos concluir neste 
dia. Após a votação os vere-
adores entram em recesso” 
explica a vice-presidente da 
Casa, vereadora Nina Souza.

VEREADORES 
RETOMAM VOTAÇÃO 
LOA 2021 NESTA 
TERÇA-FEIRA

Alexandre Ramagem dirige a Agência Brasileira de Inteligência desde maio de 2019

Ramagem levou seguranças que 
trabalharam com Bolsonaro para Abin

INVESTIGAÇÃO

PR
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to de vista técnico, os indicadores 
(do município) não são bons, a po-
pulação demonstra satisfação e não 
percebeu ainda o mesmo que eu. 
Comparando com outras cidades, 
sabemos que a nossa gestão não vai 
bem. 

AGORA RN - Em sua visão, quão 
importante é o Plano Diretor de Na-
tal? 

CARLOS ALBERTO - Antes do 
plano diretor, temos outros pontos 
mais importantes para discutir, 
como o plano de mobilidade. A pre-
feitura nunca contratou uma con-
sultoria para saber onde as pessoas 
moram e quais os caminhos que 
elas fazem para irem para o traba-
lho ou escola. É necessário enten-
der a necessidade de locomoção da 
população. Essa mobilidade é uma 
grande interrogação. Não existe, se-
quer, um estudo nem planejamento 
para que o plano de mobilidade seja 
viabilizado. Não temos produtivida-
de no transporte, o que é um grande 
desperdício para sociedade. Talvez, 
esse seja o maior prejuízo que o RN 
enfrenta hoje. Mas que pode ser sa-
nado.

AGORA RN - A falta de um plano 
de mobilidade gera quais impac-
tos?

CARLOS ALBERTO - O prin-
cipal é fazer as pessoas demorarem 
mais no trânsito. A cidade precisa 
ser adensada. Isso é quase que um 
consenso na discussão do plano 
diretor. Todo mundo sabe que 
Natal precisa ser mais adensada, 
pois a cidade se espraiou demais. 
Há lugares que não sabemos se é 
Natal ou Parnamirim, por exemplo. 
Nós precisamos reconhecer que o 
adensamento é uma necessidade. 

Tem que adensar próximo das esta-
ções de modais, de trens, onde tem 
capacidade de tráfego em massa. 
Não adianta fazer adensamento nas 
principais avenidas de Natal, pois 
vamos travar a cidade. Ninguém 
vai conseguir se locomover, assim 
como acontece naquele horário de 
rush em São Paulo, que até rodízio 
de carro tem. Para não enfrentar-
mos isso no futuro, precisamos 
fazer com que as pessoas andem de 
transporte público coletivo. 

AGORA RN - Qual seria o cami-
nho para viabilizar esse plano?

CARLOS ALBERTO - Faltam 
consultorias a serem contratadas 
que apresentem  modelos para se-
rem aplicados. A partir desse estudo 
de origem e destino, a gente tem 
como definir quais e onde serão as 
estações centrais da cidade, porque 
entre elas temos que fazer trans-
porte em alto volume. Dessa forma, 
faremos com que o passageiro não 
fique em ônibus que param a cada 
300 metros no trajeto entre a zona 
Norte e Sul.

AGORA RN - Nesse contexto, há 
o impasse da licitação do transpor-
te público de Natal. Como avalia 
esse problema atual?

CARLOS ALBERTO - O pro-
blema no processo de licitação é 
que o nosso transporte público é 
deficitário. As empresas não ga-
nham mais dinheiro. Eu acredito 
que tornar o transporte gratuito, 
através do subsídio público, seria 
uma alternativa para que o ônibus 
voltasse a ter protagonismo. Eu 
analisei as planilhas e documentos 
elaborados pela Seturn, e as em-
presas de ônibus antes da pande-
mia faturavam R$ 18 milhões por 

OO atual prefeito de Natal, Ál-
varo Dias (PSDB), não deve 
concluir o mandato que se 

estende até 2024, pois concorrerá 
ao Governo do Estado nas eleições 
de 2022. A avaliação é do presiden-
te do Partido Verde (PV) em Natal, 
Carlos Alberto Medeiros, que apon-
ta ainda para os perigos da decisão  
do gestor municipal por conta da 
atual situação financeira da Prefei-
tura de Natal, que “não está em uma 
posição confortável”.

Somado a isso, Carlos Alberto, 
que concorreu à Prefeitura do Natal, 
destaca que Álvaro aproveitará a 
repercussão política que conseguiu 
durante a gestão da pandemia na 
capital para projetar o próprio no-
me e alçar a gestão do estado poti-
guar. 

Além do tucano, Carlos Alber-
to, que é empresário e professor 
universitário, aponta que o senador 
Styvenson Valentim (Podemos) e a 
atual governadora, Fátima Bezerra 
(PT), também buscarão ocupar a 
vaga de gestão do Executivo Esta-
dual. A atuação da petista, do ponto 
de vista financeiro, é bem avaliada 
pelo político.

Carlos Alberto, que já foi can-
didato a vice-prefeito de Natal 
em 2012, acredita que a vitória de 
Álvaro ainda em primeiro turno 
em 2020 se deve a satisfação dos 
natalenses com a gestão municipal. 
O que, segundo ele, não é necessa-
riamente positivo, uma vez que “os 
indicadores (do município) não são 
bons”.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Carlos Alberto comenta sobre os 
desafios de um transporte público 
de qualidade na capital, analisa o 
atual cenário econômico da Prefei-
tura do Natal e reflete sobre uma 
possível reeleição do presidente Jair 
Bolsonaro (Sem Partido) em 2022.

Confira a entrevista completa:

AGORA RN - Como avalia a ree-
leição do prefeito Álvaro Dias (PS-
DB) ainda em primeiro turno?

CARLOS ALBERTO - Eu acre-
dito que o natalense está satisfeito 
com a cidade, com o prefeito e com 
a gestão. A eleição mostrou isso. 
Apesar de eu acreditar que, do pon-

ÁLVARO DEVE CONCORRER 
AO GOVERNO DO RN EM 2022, 
ACREDITA CARLOS ALBERTO

mês. É um faturamento hoje muito 
baixo para manter toda a estrutu-
ra, que reúne aproximadamente 
600 ônibus rodando na cidade. A 
passagem tem um limite, que ela 
não consegue ultrapassar, por cau-
sa da percepção do consumidor. 
Afinal, se precisar pagar mais que 
R$ 4, ele vai de carro com moto-
rista por aplicativo. Aumentar o 
preço é fazer as pessoas deixarem 
de usar o ônibus, o que é ruim para 
sociedade. Ao andar de ônibus, é 
possível gerar renda, pois o dinhei-
ro que o passageiro economiza 
pode ser usado em outros setores 
econômicos, o que estimulará o 
movimento da economia. Esse 
é o grande objetivo de se ter um 
transporte público gratuito, que eu 
acho bom começar em Natal com 
essa frota atual que temos, já que 
ela é barata. 

AGORA RN - Qual seria o custo 
dessa proposta para o cofre muni-
cipal?

CARLOS ALBERTO - Sabe-
mos que 70% da nossa frota tem 10 
anos de uso. São ônibus muito ba-
ratos. O custo para manter esse sis-
tema é de R$ 18 milhões por mês. A 
prefeitura tem uma arrecadação de 
R$ 2,3 bilhões, o que permite bancar 
um sistema desse. Temos 400 mil 
veículos em Natal. 

AGORA RN - Acredita que Álva-
ro terá como fazer a cidade avançar 
em áreas importantes, como o de-
senvolvimento sustentável?

CARLOS ALBERTO - A si-
tuação da prefeitura, do ponto de 
vista das finanças municipais, é tão 
delicada, que eu acredito que Álvaro 
não termina o mandato. Ele deve se 
arriscar e se candidatar ao governo 
estadual daqui a 2 anos, porque a 
situação está muito difícil na prefei-
tura. A capacidade de investimento 
de Natal e do Estado acabou. Não 
vemos grandes obras sendo rea-
lizadas. Nos últimos quatro anos 
não foram construídos um grande 
hospital ou uma grande escola. Não 
tivemos um grande investimento 
público, nem fizemos uma grande 
obra de infraestrutura com recursos 
municipais e estaduais.

AGORA RN - O prefeito Álvaro 
Dias já negou, em uma entrevista 
ao Agora RN, que seria candidato ao 
governo estadual. 

O que lhe faz acreditar que ele 
mudará de ideia?

CARLOS ALBERTO - Antes 
das eleições, eu já sabia que se 
Álvaro fosse bem sucedido nas 

eleições ele naturalmente seria 
candidato a governador. Depois de 
analisar os números e saber que a 
prefeitura não está em uma posição 
confortável, acredito que ele não 
vai terminar o mandato. Álvaro 
provavelmente vai aproveitar esse 
momento em ascensão. Até porque 
se ele continuar na prefeitura e não 
resolver os problemas da cidade em 
quatro anos, sabe que será sacrifica-
do por isso.

AGORA RN - Além de Álvaro, 
quais nomes devem concorrer ao 
governo estadual em 2022?

CARLOS ALBERTO - Já devia 
estar em discussão um programa 
de desenvolvimento para o estado. 
Antes de discutir política, temos 
que discutir os caminhos que o RN 
tem que seguir. Isso deveria ser uma 
coisa anterior. Pensamos muito 
em nomes. O Styvenson Valentim, 
que em 2022 estará na metade do 
mandato, é um possível candidato. 
A atual governadora Fátima Bezerra 
é um nome certo. Temos inúmeras 
pessoas com capacidade de ser go-
vernador, mas para que esse projeto 
seja bem sucedido tem que haver 
um grande diálogo e um grande fó-
rum de discussão para empoderar 
as pessoas e estimular a discussão. 

AGORA RN - Acredita que 
seu nome é um dos possíveis pa-
ra assumir a vaga?

CARLOS ALBERTO -  Ainda é 
cedo para pensar em movimentos 
políticos para 2022. No momen-
to, estou focado em retornar para 
minhas atividades acadêmicas e 
empresariais. Vou aproveitar para 
descansar das duas últimas cam-
panhas que participei. Elas foram 
pesadas e intensas. Eu não descarto 
concorrer ao governo em 2022, mas 
não tenho uma opinião formada 
sobre isso, até o momento. 

AGORA RN - Como avalia a 
gestão da atual governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra?

CARLOS ALBERTO -  Fátima 
tem feito o possível para equilibrar 
as finanças. Isso ela tem feito bem, 
tem arrumado a casa do ponto de 
vista financeiro. Mas do ponto de 
vista econômico, o estado ainda 
não deu um norte para a sociedade. 
Essa é a grande falha do governo. 
Precisamos mostrar a direção, a vi-
são a longo prazo dos programas de 
investimentos públicos e orientar o 
crescimento econômico. Eu acho 
que estamos parados, especialmen-
te no interior. 

ENTREVISTA | Carlos Alberto Medeiros, 
atual presidente do PV em Natal, avalia 
que prefeito Álvaro Dias se aproveitará 
da repercussão política obtida na 
pandemia para se  projetar na sucessão 
ao Governo do RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Sempre 
comprometido

com a verdade.

As notícias estão em todos os lugares, de todas as 
formas. Em alguns casos, deixando muitas dúvidas. É 
por isso que renovamos a nossa missão de informar 
sobre o que acontece, de fato, para tornar sua relação 
com a informação ainda melhor e mais segura.
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‘BLOCO’ DE MAIA É FACTOIDE: 
NA ELEIÇÃO, VOTO É SECRETO

EMBAIXADOR VIROU ALVO 
POR INFORMAR O PRESIDENTE

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

MÉDICO X MAGISTRADO
João Gabbardo, infectologista, 

coordenador de combate à covid 
em São Paulo, acha que as eleições 
municipais foram responsáveis 
pela segunda onda no Brasil. Já o 
presidente do TSE, Luís Roberto 
Barroso, jurista, acha que “não 
guarda qualquer relação com o 
processo eleitoral”.

PRIVILÉGIO RECUSADO
O governador João Dória, que 

teve covid, quer se vacinar antes 
da população de risco de São Paulo 
junto com vários políticos, incluindo 
ex-presidentes. O senador Fernando 
Collor recusou o privilégio.

BATE ONDE DÓI
Em seus estertores, Rodrigo 

Maia fez aprovar projeto proibindo 
o governo de bloquear o Fundo 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico. Na prática, tira 
R$5 bilhões da conta primária do 
governo.

POSTO DE OBSERVAÇÃO
O deputado Fábio Faria é 

ministro das Comunicações, mas 
continua com um pé na Câmara. 
Tem sido muito demandado nas 
tratativas para eleição de presidente 
da Casa, mas avisa: o Planalto não vai 
interferir. “O governo vai observar a 
eleição na Câmara, mas sem entrar”, 
disse ele.

SUPERÁVIT MANTIDO
O Brasil exportou US$15 

bilhões para o Mercosul e importou 
US$13 bilhões. O superávit de US$2 
bilhões foi mantido de janeiro a 
novembro deste ano, quando nossas 
exportações ultrapassaram US$ 11 
bilhões.

BANDIDOS PROTEGIDOS
Autor da ação que impede a 

polícia de incomodar a bandidagem 
que domina 1.500 favelas do Rio, o 
PSB também recorreu ao STF para 
dificultar o direito dos cidadãos 
à arma pessoal, garantido em 
plebiscito. 

PENSANDO BEM...
...com tanto réveillon cancelado, 

é bem capaz que 2021 não comece.

Jornalões atribuíram ao embaixador do Brasil nos EUA, Nestor 
Forster, o suposto “atraso de 38 dias” no reconhecimento da vitória de 
Joe Biden. Tentaram “crucificar” Foster por haver endereçado a Brasília, 
como é rotineiro em todas as embaixadas, “telegramas” sobre fatos 
relevantes, como ações judiciais de Donald Trump e notícias ignoradas 
na imprensa de lá e de cá sobre supostas irregularidades na eleição. 
Embaixadores não interferem na decisão presidencial de reconhecer 
vitórias eleitorais.

ANÚNCIO NÃO É RESULTADO
Apesar de anunciar vitória 

de Joe Biden em 7 de novembro, 
a imprensa não decreta vitória. 
O Colégio Eleitoral dos EUA dá 
o resultado oficial.

NÃO ADIANTA CHAMAR DE 
‘FAKE’

Em 7 de novembro, Forster 
escreveu: “estreitas margens 

tornam quase certos processos 
de recontagem e ações 
judiciais”. Acertou em cheio.

MAIS QUE NOTÍCIAS
Telegramas diplomáticos 

servem para informar ao 
governo de fatos que vão além 
do noticiário de veículos de 
comunicação. Todo fato é 
válido.

Ao anunciar a formação de um “bloco de oposição”, para fazer frente à 
candidatura governista do deputado Arthur Lira (PP-AL) à presidência 
da Câmara, o ainda ocupante do cargo produziu um apenas factoide. 

Afinal, dezenas de deputados de partidos do “bloco” anunciaram apoio a 
Lira, e muitos se rebelam ao serem tratados como “votos de cabresto” das 
cúpulas partidárias. Mas importante mesmo é que o voto é secreto, em 1º 
de fevereiro, tornando a disputa praticamente imprevisível para todos. Há 
outros pretendentes relevantes na disputa para presidir Câmara, como Fabio 
Ramalho (MDB-MG), muito querido entre colegas. O experiente Roberto Freire, 
presidente nacional do Cidadania, que está no bloco de Maia, concorda: voto 
secreto torna a disputa uma incógnita. A disputa aceita candidaturas avulsas, e 
várias servem ao propósito de tirar votos dos nomes apoiados pela cúpula dos 
respectivos partidos. Tancredo Neves, o sábio, não gostava de votação secreta 
no parlamento: “Na solidão da cabine indevassável”, dizia, “o homem trai”.

JUSTIÇA | Ministro Og Fernandes, do STJ, converteu em preventiva a prisão temporária da desembargadora 
Lígia Cunha, do Tribunal de Justiça da Bahia. Ela é investigada por esquema de venda de decisões judiciais

O ministro Og Fernandes, do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
converteu em preventiva a pri-

são temporária da desembargadora 
Lígia Cunha, do Tribunal de Justiça da 
Bahia (TJBA). Ela é investigada no âm-
bito da Operação Faroeste, que apura 
um esquema de venda de decisões por 
magistrados do estado.

A medida passa a valer a partir 
deste domingo 20. O ministro do STJ 
atendeu a um pedido da subprocu-
radora-geral da República Lindôra 
Araújo, responsável pelo caso, que 
argumentou que a magistrada atuava 
para impedir as investigações.

Lígia Cunha e outra desembarga-
dora do TJBA, Ilona Reis, foram presas 
temporariamente na última segunda-
-feira (14), quando foram cumpridos 
também 36 mandados de busca e 
apreensão na 5ª e 6ª fases da Operação 
Faroeste.

Em nota, o Ministério Público 
Federal (MPF) disse que “a hipótese 
criminal apurada é a de que as de-
sembargadoras criaram organizações 
criminosas especializadas em vendas 
de decisões e lavagem de ativos, com 
atuação nos conflitos de terras do Oes-
te baiano e outras regiões”.

Segundo as investigações, Lígia 
Cunha teria recebido R$ 950 mil para 

proferir decisões em quatro processos 
e para praticar tráfico de influência em 
relação a outro. Ela teria intimidado 
uma servidora do TJBA para que apa-
gasse informações de um computador, 
entre outros atos para tentar acobertar 
os crimes, disse o MPF. 

Os filhos dela, que são advogados, 
também estariam envolvidos no es-
quema. Ilona Reis, por sua vez, teria 
atuado em três processos e recebido 
R$ 300 mil.

Na decisão que autorizou a prisão 

temporária das desembargadoras, o 
ministro Og Fernandes escreveu haver 
indícios da existência de “uma engre-
nagem judicial criminosa no seio do 
Tribunal de Justiça baiano”. 

Diversos outros magistrados do 
TJBA já foram afastados ou presos em 
fases anteriores da Operação Faroeste. 

Segundo o MPF, a suspeita é que 
diferentes organizações criminosas te-
nham permitido a grilagem de mais de 
360 mil hectares de terras, movimen-
tando bilhões de reais. 

Desembargadora suspeita de vender 
sentença vai cumprir prisão preventiva

Itália, Holanda e Bélgica decidiram 
proibir voos procedentes do Reino 
Unido a partir deste domingo, 20, 

em uma tentativa de garantir que uma 
nova cepa de coronavírus que está 
se alastrando pelo sul da Inglaterra 
não se espalhe por seus territórios. A 
Holanda acrescentou ainda que, no 
início de dezembro, a amostragem de 
um caso no país revelou a mesma cepa 
de vírus encontrada no Reino Unido. 
Além das três nações, a Alemanha e a 
França também devem adotar medi-
das semelhantes.

O ministro das Relações Exteriores 
italiano, Luigi di Maio, disse no Face-
book que o governo de seu país tinha 
o “dever de proteger a Itália e nossos 
compatriotas”. Ele afirmou ter notifi-
cado o Reino Unido sobre a suspensão 
de voos e informou que a decisão de 
limitar as viagens seria assinada em 
breve.

A proibição de viagens na Ho-
landa permanecerá em vigor até 1º 
de janeiro, disse o governo em um 
comunicado no início do domingo, 
acrescentando que está monitorando 
os desenvolvimentos e considerando 
medidas adicionais relacionadas a ou-

tros meios de transporte.
Em medidas para controlar a pro-

pagação do vírus, o governo emitiu um 
aviso “não viaje”, a menos que seja ab-
solutamente necessário. A proibição 
veio depois que o primeiro-ministro 
do Reino Unido, Boris Johnson, e cien-
tistas anunciaram no sábado, 19, que a 
nova cepa de coronavírus identificada 
no país é até 70% mais transmissível 
do que as cepas existentes.

“Não há evidências que sugiram 
que [a nova cepa] seja mais letal ou 
cause doenças mais graves”, enfatizou 
o primeiro-ministro, ou que “as vaci-
nas sejam menos eficazes contra ela”.

Johnson também disse que Lon-
dres e o sudeste da Inglaterra, que 
estão atualmente no nível mais alto de 
um sistema de regras de três camadas, 
agora serão colocados em um novo 
nível 4, com o encerramento de lojas 
não-essenciais, academias, cabeleirei-
ros, bem como a proibição de desloca-
ção para outras zonas do país.

O governo holandês disse que 
avalia com outras nações da União 
Europeia a possibilidade de conter a 
importação do vírus do Reino Unido.

Aderindo à decisão, a Bélgica tam-

bém decidiu proibir voos do Reino 
Unido, assim como conexões ferrovi-
árias; a rota Eurostar conecta cidades 
inglesas a Bruxelas.

O primeiro-ministro belga, Ale-
xander De Croo, disse neste domingo 
que estava emitindo a ordem de 24 ho-
ras a partir da meia-noite, por precau-
ção. “Há muitas perguntas sobre esta 
nova mutação e se ela já não está no 
continente”, disse. Ele espera ter mais 
clareza a partir de terça-feira, 22.

Além dos três países, a Alemanha 
também deve anunciar a suspensão 
voos vindos do Reino Unido e da África 
do Sul, disse um funcionário do gover-
no à agência AFP neste domingo.

“Restringir o tráfego aéreo do 
Reino Unido e da África do Sul é uma 
opção séria” que o governo está estu-
dando, disse uma fonte próxima ao 
Ministério da Saúde.

A França também está conside-
rando suspender voos e trens do Reino 
Unido depois que uma nova cepa de 
coronavírus foi detectada lá, informou 
a BFM Television neste domingo. Uma 
decisão oficial deve ser anunciada 
ainda no dia de hoje, disse a BFM sem 
citar fontes.

Países europeus proíbem voos do 
Reino Unido para conter Covid-19

VARIAÇÃO

Ministro do STJ atendeu a um pedido da subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo

STJ



OO Rio Grande do Norte voltou 
a registrar mais de 1 mil casos 
de Covid-19 em apenas 24 

horas. Dados da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) mostram 
que neste domingo 20 foram mais 
1.280 casos confirmados, totalizando 
108.934.

Esta foi a quinta vez que isso 
acontece em dezembro. Entre quar-
ta-feira 9 e quinta-feira 11, o estado 
registrou mais de mil novas infecções 
por três dias seguidos. O última vez 
que o número foi alcançado aconte-
ceu no último dia 16.

Os dados são do último boletim 
epidemiológico da Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública. Com relação 
aos óbitos, o Rio Grande do Norte 
soma 2.869 casos desde o início da 
pandemia. Foram quatro mortes nas 
últimas 24 horas. A pasta também re-
gistrou dois óbitos ocorridos em dias 
anteriores.

Os beneficiários do Bolsa Família 
que tiveram o auxílio emer-
gencial extensão de R$ 300 (R$ 

600 para mães solteiras) cancelado, 
bloqueado ou negado podem requerer 
novamente o benefício. Até 29 de de-
zembro, a revisão do benefício deve ser 
pedida no site da Dataprev, estatal que 
processa os requerimentos do auxílio 
emergencial.  

O processo será inteiramente vir-
tual, dispensando a necessidade de ir 
a uma agência da Caixa Econômica 
Federal.

Segundo o Ministério da Cidada-
nia, a pasta promove mensalmente 
um pente-fino entre os beneficiários 
do auxílio emergencial para verificar 
se eles atendem a todos os requisitos 
definidos pela lei que criou o benefício. 

De acordo com a pasta, a verifica-
ção é necessária para garantir que o 
público-alvo do auxílio emergencial se-

ja atendido e impedir que pessoas que 
não precisam do benefício recebam a 
ajuda. Entre as principais situações ve-

rificadas estão morte, descoberta de ir-
regularidades ou obtenção de emprego 
formal durante a concessão do auxílio.

O prazo de revisão por quem teve 
o auxílio cancelado por indícios de 
irregularidade verificados pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU) ou pela 
Controladoria-Geral da União (CGU) já 
se encerrou. 

O prazo para apresentar o requeri-
mento à Dataprev começou no dia 11. 
O Ministério da Cidadania também 
abriu prazo para a contestação de 
quem teve a extensão do auxílio emer-
gencial indeferido por não atender aos 
novos critérios de concessão. 

Os pedidos podem ser feitos desde 
a última quinta-feira 17 até o dia 26. Ao 
prorrogar o auxílio emergencial por 
três meses com metade do valor do 
benefício, o governo endureceu alguns 
critérios, como a utilização de dados 
fiscais de 2019, em vez de 2018.
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Cerca de 30 famílias refugiadas da 
Venezuela estão abrigadas no 
Centro de Acolhida e Referên-

cia para Refugiados, Apátridas e Mi-
grantes (CARE) localizado na Avenida 
Antônio Basílio, no bairro de Dix-Sept 
Rosado, na Zona Oeste de Natal. O lu-
gar foi disponibilizado pelo governo do 
Rio Grande do Norte e se encontra em 
uma situação precária.

Ao entrar no abrigo, chama aten-
ção a grande quantidade de lixo, mis-
turados com os brinquedos das crian-
ças, e muitas moscas que rondam um 
esgoto a céu aberto no centro do local, 
que precisa ser esvaziado com frequ-
ência.

O presidente do Comitê Estadual 
Intersetorial de Atenção aos Refu-
giados, Apátridas, e Migrantes do RN 
(CERAM), Thales Dantas, afirma que 
há um trabalho para mudar as famí-
lias para um lugar melhor por meio 
do aluguel social, mas a maior difi-
culdade que enfrenta atualmente é a 
xenofobia.

“Atualmente somente cinco famí-
lias estão alojadas em outras casas. 
Quando os proprietários das casas 
que tentamos alugar sabem que é pa-
ra refugiados venezuelanos, desistem. 
Há muito preconceito, está complica-
do de conseguir, ainda não temos um 
prazo”, lamenta.

Um dos moradores do centro de 
refugiados é o venezuelano Edgar 

González, que apesar da situação difí-
cil não deixa a animação de lado, gos-
ta de dançar e cantar. Ele diz que, na 
verdade, não gostaria de se mudar do 
abrigo, mas sim que a estrutura fosse 
melhorada para eles. “Não queremos 
outro abrigo, eu gosto daqui. Quere-

mos ficar juntos, queremos dormir 
juntos. O governo quer que a gente 
mude para a Zona Norte; é muito lon-
ge”, explica.

Além do problema da moradia, 
outra questão que precisa ser resolvi-
da é a regulamentação do protocolo 

de refúgio, um visto que serve como 
documento de identidade para os re-
fugiados e possibilita o acesso a alguns 
serviços, como o recebimento da Bol-
sa Família, Auxílio Emergencial, Car-
teira de Trabalho, Cadastro de Pessoa 
Física (CPF),

A Secretária Municipal de Traba-
lho e Assistência Social (SEMTAS) dis-
ponibilizou estrutura aos refugiados 
venezuelanos para a regulamentação 
dessa documentação, desde o dia 7 
de dezembro até esta sexta-feira, 18, 
e atendeu cerca de 10 pessoas por dia, 
cadastrando um total de 107 refugia-
dos que estavam com a documenta-
ção desatualizada.

No entanto, nem todos tiveram 
acesso à essa atualização do cadastro, 
que precisa ser feita pela internet. O 
próprio González, que tem três filhos 
crianças, relata que está há 10 meses 
sem receber a Bolsa Família por conta 
da desatualização no protocolo de re-
fúgio. “Quero saber como é o projeto, 
não podemos mais pedir dinheiro. 
Três famílias aqui estão sem receber 
Bolsa Família. Nós enviamos dinheiro 
para a família na Venezuela, cerca de 
400 reais por mês para tentar ajudar 
porque tem crianças morrendo de fo-
me”.

Na última sexta-feira 18 foi celebra-
do o Dia Internacional do Migrante.  O 
CERAM lançou a consulta pública do 
1º Plano Estadual de Atenção aos Re-
fugiados, Apátridas e Migrantes do Rio 
Grande do Norte (2021-2024), que vai 
durar até o dia 18 de janeiro de 2021, e 
contou uma capacitação com a Agên-
cia da ONU para Refugiados (ACNUR) 
com servidores da Saúde e Assistência 
Social de Natal e do estado.

Venezuelanos pedem melhores 
condições de alojamento em Natal
MORADIA  | Cerca de 30 famílias refugiadas da Venezuela estão abrigadas no Centro de Acolhida e Referência para Refugiados, Apátridas e Migrantes (CARE) localizado na Avenida 
Antônio Basílio, no bairro de Dix-Sept Rosado, na Zona Oeste de Natal. O lugar foi disponibilizado pelo governo do Rio Grande do Norte e se encontra em uma situação precária 

Famílias de refugiados venezuelados pedem que estrutura oferecida como abrigo fosse melhorada para o grupo que atualmente acupa espaço

Prazo de contestação segue até o dia 29

RN tem 2.689 mortes pela Covid-19

Inscrito no Bolsa Família pode 
contestar auxílio emergencial negado

RECURSO

RN registra 1.280 casos 
de Covid-19 no domingo

DOENÇA
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PEDRO TRINDADE
 

O secretário de Planejamento 
e Finanças do Rio Grande do 
Norte, Aldemir Freire, projeta 

crescimento econômico entre 2,5% e 
3,5% para o Estado em 2021. A estima-
tiva é baseada na retomada das ativi-
dades nos setores econômicos, que 
apresentam progresso desde agosto. 
A chegada de uma vacina para imu-
nizar a população brasileira contra 
Covid-19 é outro fator que contribui 
para o otimismo no cenário.

Apesar disso, o secretário reco-
nhece que a projeção apresentada, 
caso se confirme, não será suficiente 
para recompor todos os gastos do 
Governo do Estado realizados neste 
ano. Somado a esse fator, o processo 
de vacinação, acolhido como notícia 
boa, também demandará novos in-
vestimentos, já que caberá aos esta-
dos a tarefa de armazenar as vacinas 
e gerenciar o processo de aplicação 
dos imunizantes.

O emprego de recursos públicos 
na área da saúde do RN, destinados 
especificamente à operação contra o 
vírus que matou mais de 1,6 milhões 
de pessoas no mundo, não se repetirá 
da mesma forma no ano que se apro-
xima, pois a estruturação de ações de 
enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus já foi realizada em 2020, 
a exemplo da compra de respiradores, 
disposição de leitos e contratação e 
treinamento de equipes para atuarem 
nas unidades de saúde.

Para Freire, 2020 é um ano que 
“ninguém quer de volta”, especial-
mente por causa da crise sanitária, 
que desencadeou agravamentos em 
todo País e permanecerá até 2021, 
pelo menos. Contudo, o conheci-
mento de como responder ao com-
portamento da doença permite uma 
expectativa de aumento na geração 
de emprego e renda, que já foi consta-
tada no RN desde agosto.

“Esperamos que o cenário eco-
nômico melhore. Tenho certeza que 
2021 será melhor que 2020. A econo-
mia vai crescer, o que significa que te-
remos mais renda, emprego e arreca-
dação tributária. Isso permitirá uma 
maior capacidade de investimento 
do Estado quando comparamos com 
o ano vigente.  Não temos certeza do 
tamanho desse crescimento. Eu acre-
dito que ele ficará entre 2,5% e 3,5%, 
ainda insuficiente para recompor to-
das as perdas deste ano. Mas, sem dú-
vida nenhuma, não se pode dizer que 
será um ano pior que este”, projeta.

O PIOR JÁ PASSOU 
O secretário comenta que a crise 

econômica segue a mesma tendência 
de comportamento que a sanitária, 
e que o pior dos impactos socioeco-
nômicos “já passou”. Desde agosto, 
o estado passou a registrar uma re-
tomada do nível de atividade econô-

mica, sobretudo puxado pelo setor de 
comércio.

“Nós já passamos pelo pior da cri-
se, do ponto de vista econômico, que 
aconteceu entre abril e maio. A crise 
econômica segue mais ou menos a 
crise pandêmica. Em julho a queda 
nas receitas continuaram, mas os es-
tados e municípios começaram a re-
ceber repasses federais para suportar 
a crise. O pior já passou”, revela.

O secretário comenta que o setor 
de comércio está em um patamar de 
vendas maior do que antes da crise. 
Além dele, indústria e agropecuária 
também obtiveram bom desempe-
nho e ajudaram o Estado no processo 
de evolução econômica, que permi-
tiu, recentemente, a recuperação dos 
empregos perdidos em março, abril e 
maio. O setor de serviços, entretanto, 
aparece na contramão da melhoria e 
é o que mais sofre com as limitações 
impostas pelo novo coronavírus.

“Acompanhando essa retomada 
da economia, nós tivemos também 
uma retomada da Arrecadação Es-
tadual. O ICMS começou a crescer. 
O setor de serviços do RN apresenta 
crescimento, porém em ritmo mais 
lento quando comparamos com o 
comércio. Os efeitos da pandemia 
influenciam nisso. Ele (o setor de ser-
viço) será o que vai mais demorar a 
sair dessa crise. Nós pensávamos que 
o turismo e eventos, que têm peso na 
nossa economia, iriam se recuperar 
neste fim de ano, o que não aconte-
ceu completamente”, destaca.

A arrecadação do ICMS no Rio 
Grande do Norte bateu recorde em 
setembro. Foram recolhidos no mês 
R$ 540 milhões, o maior montante já 
arrecadado até então e que represen-
ta um crescimento de 17% em relação 
a setembro de 2019 e 7,2% em compa-
ração com o mês anterior.

Diante da segunda onda de con-
taminações, anunciada previamente 
por especialistas, os impactos nega-

RECUPERAÇÃO | Estimativa da Secretaria Estadual de Planejamento para o crescimento potiguar é baseada 
na retomada das atividades nos setores econômicos, que apresentam progresso desde o mês de agosto

RN DEVE TER CRESCIMENTO MÉDIO DE 3% 
NA ECONOMIA EM 2021, DIZ SECRETÁRIO

Nós já passamos pelo pior 
da crise, do ponto de vista 
econômico, que aconteceu 
entre abril e maio. A crise 
econômica segue mais ou 
menos a crise pandêmica. 
Em julho a queda nas 
receitas continuaram, mas 
os estados e municípios 
começaram a receber 
repasses federais para 
suportar a crise.”

“
ALDEMIR FREIRE
SEC. DE PLANEJAMENTO DO RN
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tivos no pilar da economia potiguar, 
o turismo, serão potencializados em 
virtude da necessidade de reforçar os 
protocolos sanitários definidos por 
autoridades a fim de minimizar o ris-
co de proliferação do vírus que causa 
a Covid-19.

“Agora temos uma segunda onda, 
que não terá os mesmos efeitos na 
economia como a primeira. Pelo me-
nos essa é a nossa expectativa, porque 
há a vacina que, em algum momento 
no início do próximo ano, começará a 
ser aplicada na população. Além dis-
so, não precisamos mais fazer aquele 
movimento de praticamente fechar a 
economia”, destaca.

AJUDA DO GOVERNO FEDERAL
O Governo do Rio Grande do Nor-

te recebeu aproximadamente R$ 597 
milhões do socorro financeiro para 
estados e municípios. Os recursos 
foram repassados pelo governo fede-
ral em quatro parcelas. Freire pontua 
que o montante serviu para cobrir 
perdas de arrecadação do Estado no 
“auge da pandemia”, além de suprir 
gastos com investimentos necessá-
rios nesse período, como na área da 
saúde.

“Às vezes nos atentamos apenas 
à entrada de recursos, mas ninguém 
atenta que tivemos uma explosão nos 
gastos também. Esse olhar enviesado 
não dá conta de toda problemática. A 
expansão que tivemos de gastos com 
saúde, com operações de segurança 
pública e distribuição de máscaras e 
cestas alimentares fizeram com que 
tivéssemos uma despesa, eventual-
mente, maior do que a receita”, escla-
rece.

O secretário realça que não so-
bram recursos. Além da saúde, cuja 
área está com gasto em torno de 
13,5% - o mínimo é 12% - a segurança 
pública, por exemplo, também re-
cebeu verbas. Com o fim do socorro 
federal em 2020, o estado potiguar 
entrará em 2021 com o desafio de 
reestruturar as finanças recorrendo, 
principalmente, à própria arrecada-
ção.

“O socorro veio em um período 
de crise de receita. Agora temos um 
saldo maior de arrecadação, que se 
recuperou. Desde outubro que o auxí-
lio federal acabou. Hoje, o que susten-
ta (o Estado) é a arrecadação própria, 
tanto a corrente, voltada à atividade 
econômica, como o refinanciamento 
das dívidas - que também proporcio-
nou maior entrada de recursos. As 
transferências (do governo federal) 
vieram para suprir o déficit daquele 
momento e ajudar. Vale lembrar que 
a pandemia não acabou. O próprio 
processo de vacinação será um gasto”, 
explica.

Freire indica que o caminho para 
o crescimento econômico do RN pas-
sa pela recuperação da economia bra-
sileira. Segundo Projeção da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI),

o Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil registrará expansão de 4% 
no ano que vem. “Além do plano de 
recuperação econômica do governo 
federal, que vamos contar, mas não 
somente, precisamos que a econo-
mia brasileira cresça. Para o RN, esse 
é o melhor caminho. Quanto mais a 
economia crescer, melhor será para 
todos”, expõe.

E OS SERVIDORES?
O Governo do Estado deve parte 

dos pagamentos de dezembro e do 
13º de 2018, além de possuir débito 
com fornecedores da gestão Robin-
son Faria (PSD). Sobre os salários 
atrasados dos servidores estaduais, 
foi marcada para primeira quinzena 
de janeiro uma reunião entre o poder 
Executivo e o Fórum de Servidores 
para discutir o pagamento das folhas.

“Estamos em um processo de es-
tabilização da folha. A nossa dívida de 
curto prazo é com os servidores, com 
quem temos duas folhas em aberto 
da gestão anterior. No geral, a nossa 
dívida é razoavelmente controlada. 
Não temos um problema de grande 
endividamento. O nosso problema é 
que temos um endividamento ruim, 
pois devemos, principalmente, a ser-
vidores”, encerra.

RN DEVE TER CRESCIMENTO MÉDIO DE 3% 
NA ECONOMIA EM 2021, DIZ SECRETÁRIO

17%

13,5% 

é o índice de 
aumento na 
arrecadação 
de impostos 

em novembro

é o índice de 
gastos com 
a saúde no 
orçamento
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Bem cedinho, para não pegar o sol 
a pino, canoas e lanchas voadei-
ras riscam o rio. Com a barra da 

calça erguida até os joelhos, homens 
e mulheres, professores, completam o 
trajeto lamacento a pé ou a cavalo. O 
destino é a casa de crianças que vivem 
em regiões remotas e ficaram sem au-
las no município de Itacoatiara, a 270 
km de Manaus. Em várias cidades do 
interior do Amazonas é assim que a 
escola tem chegado até os alunos.

Para evitar o abandono escolar, 
estratégias de aproximação entre pro-
fessores e estudantes na pandemia vão 
desde a canoa do Amazonas ao TikTok 
em São Paulo, rede social que virou 
febre entre jovens urbanos. Em um 
ano marcado pela falta de articulação 
do Ministério da Educação (MEC), o 
desafio das redes de ensino de Norte a 
Sul é resgatar alunos que perderam o 
vínculo com os estudos e dar àqueles 
que não têm acesso uma chance de 
aprender. Dados do IBGE de outubro 
indicam que 4,9 milhões de estudan-
tes do ensino fundamental e médio 
não tiveram atividades escolares. As 
taxas são piores nas Regiões Norte e 
Nordeste.

“Usamos o meio de transporte que 
a gente puder”, diz Vanessa Miglioran-
za, coordenadora adjunta pedagógica 
de Itacoatiara. Sem recursos federais, 
iniciativas de municípios, escolas e até 
ações organizadas pelos professores 
ganham forma. No município, à beira 

do Amazonas, é o rio, em suas cheias 
e vazantes, quem impõe limites. E até 
os pais dos estudantes fazem o papel 
de motoristas dos professores, em ca-
noas, para que eles levem planos de 
estudos impressos às casas dos alunos.

O risco de abandono se agrava 
diante do fechamento prolongado 

das salas de aula no Brasil - que, dife-
rentemente de países europeus, não 
priorizou a reabertura de escolas na 
flexibilização do isolamento. Aulas re-
motas funcionam pouco para aqueles 
que mal têm sinal de celular. “Os tra-
balhos online não conseguiam atingir 
nem 50% dos alunos”, calcula Sidney 

Figueiredo, professor de Geografia em 
uma escola estadual em Careiro da 
Várzea, uma ilha no meio do Rio Ama-
zonas. Com a ida dos professores até 
as casas, diz, a adesão chegou a 90%.

Professores em Vigia, a 77 km 
de Belém, no Pará, também se des-
dobram. Por lá, os “volantes”, carros 

com equipamentos de som, passam 
pelas ruas avisando as famílias sobre 
como retirar cadernos de atividades 
impressos. Professores saem em busca 
dos alunos que não devolveram ne-
nhum material - vale até bicicleta para 
chegar mais rápido às casas, algumas 
delas em palafitas. A pressão para o 
trabalho é o que mais interrompe os 
sonhos dos jovens, mas até mudanças 
de endereço são entraves. “Quando a 
aluna nos viu, começou a chorar”, diz 
Campos, sobre o dia em que localiza-
ram uma estudante do nono ano que 
havia se mudado para longe da escola 
e, por isso, não tinha buscado cader-
nos de atividades. “Ela estava preo-
cupada, disse que não queria desistir 
e que nunca repetiu de ano. Quer ser 
advogada.”

A mais de 3 mil quilômetros dali, 
a professora Selma Caldas também 
notava dificuldades de acesso às aulas 
pela internet. Ela usou o próprio carro 
e chegou a percorrer 50 quilômetros 
em um só dia na estrada de terra para 
visitar os alunos. Depois, conseguiu 
um veículo da prefeitura. Mesmo 
quem tem um celular nem sempre 
sabe mexer no aparelho. Quando 
encontrou por acaso um aluno que 
passava pela estrada, deu ali mesmo 
a “assistência técnica”. Em uma das 
viagens, a Kombi emprestada nem su-
biu o morro. “Muitas vezes o carro não 
chega até a casa do aluno e temos de 
fazer o trajeto a pé.”

Com 4,9 milhões sem aula, escolas 
do País ‘caçam’ alunos até de canoa
EDUCAÇÃO BÁSICA | Dados do IBGE de outubro indicam que 4,9 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio não tiveram atividades escolares ao longo de 2020; 
professores vão às casas de crianças e jovens que perderam o vínculo com os estudos ou não têm acesso à tecnologia; trabalho infantil e gravidez precoce são problemas

Risco de abandono escolar se agrava diante do fechamento prolongado das salas de aula no Brasil, apontam especialistas em educação

O Governo do Rio Grande do Nor-
te iniciou a terceira distribuição 
dos kits da alimentação escolar. 

Na maior operação logística da Secre-
taria de Estado da Educação, da Cultu-
ra, do Esporte e do Lazer (SEEC), mais 
de 2,1 milhões de quilos de alimentos 
serão entregues às famílias de 217 mil 
estudantes que compõem a rede esta-
dual de educação. Para que a entrega 
ocorra em todo o estado, a distribuição 
é dividida em etapas, que atenderão às 
16 Diretorias Regionais de Educação 
e Cultura (Direc) até janeiro de 2021. 
Nesta ação são investidos R$ 13,6 mi-
lhões, oriundos do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE).

Para que toda a logística fosse tes-
tada, a primeira regional a receber os 
kits foi Macau, ainda no mês de outu-

bro. Os alunos das regionais de Caicó, 
Assu, Mossoró, Apodi, Umarizal e João 
Câmara começaram a receber em 
novembro. Os estudantes das escolas 
situadas nas regionais de São Paulo 
do Potengi, Ceará-Mirim, Santa Cruz, 
Currais Novos, Mossoró, Parnamirim e 
Pau dos Ferros receberão as cestas até 
o final de dezembro. A última entrega 
será aos estudantes das escolas esta-
duais na Direc de Natal, a ser realizada 
em janeiro de 2021, em razão do alto 
volume de alimentos e disponibilidade 
de estoque dos fornecedores. 

“Essa ação mostra o compromisso 
do Governo em dar segurança alimen-
tar para os nossos alunos, que estão 
recolhidos desde o começo do ano 
devido a pandemia”, diz a governadora 
Fátima Bezerra.

ASSECOM

Governo do Estado investiu R$ 13,6 milhões na distribuição de cestas alimentícias

Governo entrega de 217 mil 
kits de alimentação para a 
rede estadual de Educação

AJUDA
AJUDA

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) conclui a entrega de ces-
tas de alimentos não perecíveis 
a milhares de famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social e 
em risco alimentar. A mobiliza-
ção social beneficiará famílias 
atendidas ao longo do ano pela 
Instituição e também as assisti-
das por organizações parceiras 
que são assessoradas pela LBV. 
No Rio Grande do Norte, foram 
beneficiados so munícipios de 
Baia Formosa, Macaíba, Pe-
dro Avelino, Pedro Velho São 
Tomé, Canguaretama, Taipu, 
Nísia Floresta e São Miguel do 
Gostoso. Totalizando mais de 
3.250 cestas de alimentos e kits 
de limpeza.

LBV CONCLUI 
ENTREGA DE 97 
TONELADAS EM 
DOAÇÕES NO RN



Do início da pandemia, em mar-
ço, até o mês de outubro, o 
turismo brasileiro perdeu R$ 

46,7 bilhões em faturamento, segundo 
levantamento da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Fecomercio). 
O valor é quase o total que o governo 
federal despendeu para o pagamento 
mensal do auxílio emergencial (R$ 
50 bilhões). Considerando o melhor 
momento da série histórica – o ano de 
2013 –, e tirando a inflação do período, 
a queda nas receitas já chega a 38,5%.

 Só em outubro, por exemplo, o 
setor faturou 32% a menos do que no 
mesmo mês do ano passado (R$ 9,8 
bilhões). Em setembro, vale dizer, as re-
ceitas somaram R$ 8,6 bilhões – o pior 
resultado para o mês desde o início da 
série histórica, em 2011.

 Para a FecomercioSP, o cenário 
de prejuízos a cada mês deve conti-
nuar no futuro próximo: isso porque 
há muitos negócios sendo fechados e, 
por consequência, muitos postos de 
trabalho encerrados. Por outro lado, a 
valorização de ações de empresas de 
tecnologia que atuam no turismo na 
bolsa de valores de Nova York é uma 
demonstração de que o mercado apos-
ta em inovações tecnológicas também 

neste setor.
 A retração do turismo até agora é 

encabeçada novamente pelo setor de 
transporte aéreo, que já faturou 52,2% 
entre março e outubro em comparação 
ao mesmo período de 2019. Ele vem, 
contudo, amenizando suas quedas a 
cada mês: caiu 64,6% em setembro; 
68,8% em agosto e 78,1% em julho. As 
companhias enfrentam um longo pe-
ríodo de baixa demanda de procura e 
mesmo de assentos, segundo a Agên-
cia Nacional da Aviação Civil (Anac): 

em outubro, a redução de lugares nos 
aviões foi de 41%.

 Depois do setor aéreo, o maior 
prejuízo nos meses da pandemia foi 
registrado pelas atividades de hospe-
dagem e alimentação, que faturaram 
30,3% a menos entre março e outubro 
de 2020 em relação ao mesmo período 
do ano passado. Esses resultados nega-
tivos impactam no turismo como um 
todo, já que a retração da demanda por 
quartos de hotéis, por exemplo, afeta a 
baixa procura por passagens aéreas.

11GERAL|  SEGUNDA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2020 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 5ª VARA
Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova - Natal/RN -(84)4005-7525-E-mail: secretaria5vara@jfrn.jus.br

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
Prazo de 10 (dez) dias

A Juíza Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente 
aos TERCEIROS , que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte 
INTERESSADOS tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO nº 0813275-60.2019.4.05.8400, 
ajuizada pelo DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES em 
face de MARIA DAS NEVES DANTAS, que tem como objeto a desapropriação por utilidade 
pública do imóvel descrito na exordial, localizado na Divisa CE/RN - BR 304, Estaca inicial 
450 + 6,00. Entrada BR 101(B), Natal, Subtrecho: Entrada BR 226(A), Entrada BR 226(B). 
Complexo Viário Trampolim da Vitória); Segmento: Km 281,00, Km 308,00. A área a ser 
desapropriada abrange parcialmente o imóvel (351,90m² de uma área total de 36.580,00m² 
- 0,96% da área) que é de propriedade de MARIA DAS NEVES DANTAS. Tendo ocorrido 
a emissão na posse em 14 de julho de 2020, bem como, tendo o expropriante depositado 
a quantia de R$ 8.790,00 (oito mil, setecentos e noventa reais), correspondente ao valor 
ofertado pela desapropriação do referido imóvel. 
E, nesta data, na cidade de Natal/RN, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3.365/41, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e 
eventual impugnação de terceiros, expediu-se o presente EDITAL, com prazo de dez (10) 
dias, indo devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Federal.
Processo: 0813275-60.2019.4.05.8400
Assinado eletronicamente por: MONIKY MAYARA COSTA FONSECA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 07/12/2020 17:00:49 Identificador: 4058400.7974848
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente 
aos TERCEIROS, que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte 
INTERESSADOS tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO nº 0804387-05.2019.4.05.8400, 
ajuizada pelo DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 
em face de VALDEMAR MORENO DAS CHAGAS e outro, que tem como objeto a 
desapropriação por utilidade pública do imóvel descrito na exordial, localizado no Trecho 
Divisa CE/RN - Entrada da BR 101, Natal. Subtrecho: Entrada da BR101(B) - Complexo 
Viário Trampolim da Vitória. Segmento Km281,00 - Km 308,00. Imóvel referente ao trecho: 
BR 304/RN (Reta Tabajara), no segmento do Km 285 ao 311. A área a ser desapropriada 
de 40,00m², é de propriedade de SEVERINA NERYDEUS FERNANDES DAS CHAGAS 
E VALDEMAR MORENO DAS CHAGAS. Tendo ocorrido a emissão na posse em 02 de 
dezembro de 2018, e, o expropriante depositado a quantia de R$ 17.130,00 (dezessete mil, 
cento e trinta reais), correspondente ao valor
ofertado pela desapropriação do referido imóvel.
E, para que chegue ao conhecimento de possíveis interessados, expediu-se o presente 
EDITAL, com prazo de 10 dias, indo devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Federal.
Processo: 0804387-05.2019.4.05.8400
Assinado eletronicamente por: MONIKY MAYARA COSTA FONSECA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 02/12/2020 16:11:32 Identificador: 4058400.7948285
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente 
aos TERCEIROS, que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte 
INTERESSADOS tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO nº 0804888-56.2019.4.05.8400, 
ajuizada pelo DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 
em face de CAW DISTRIBUIDORA, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 
EPP, que tem como objeto a desapropriação por utilidade pública do imóvel descrito na 
exordial, localizado na BR 101, RN. Segmento: Km 109,10. Estacas 280LD a 281. Área 
a ser desapropriada, 302,20m². Área total: 2.016,00. 14,99% de área desapropriada. De 
propriedade de CAW DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. Tendo 
ocorrido a emissão na posse em 02 de dezembro de 2019, e, o expropriante depositado 
a quantia de R$ 277.650,00 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais), 
correspondente ao valor ofertado pela desapropriação do referido imóvel.
E, para que chegue ao conhecimento de possíveis interessados, expediu-se o presente 
EDITAL, com prazo de 10 dias, indo devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Federal.
Processo: 0804888-56.2019.4.05.8400
Assinado eletronicamente por: MONIKY MAYARA COSTA FONSECA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 10/11/2020 13:54:02
O(A) Juiz(a) Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente 
aos TERCEIROS , que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte 
INTERESSADOS tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO nº 0813288-59.2019.4.05.8400, 
ajuizada pelo DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 
em face de ISABELA BARBALHO VELOSO FREIRE e outros, que tem como objeto a 
desapropriação por utilidade pública do imóvel descrito na exordial, localizado na Trecho: 
BR 304 - Trecho: Divisa CE/RN - Entrada da BR 101 (B) (Natal); Subtrecho: Entrada da 
BR 226 (A) Entrada da BR 226 (B) (Complexo Viário Trampolim da Vitória); Segmento: Km 
281,00 - Km 308,00 - Imóvel referente ao trecho: BR 304/RN (Reta Tabajara), no segmento 
do Km 285 ao 311. Área a ser desapropriada 4.388,35m², de propriedade de CLÓVIS 
VELOSO FREIRE e ISABELA BARBALHO VELOSO FREIRE. Tendo ocorrido a emissão 
na posse em 14 de julho de 2020, bem como, tendo o expropriante depositado a quantia de 
R$ 26.850,00 (vinte e seis mil,
oitocentos e cinquenta reais), correspondente ao valor ofertado pela desapropriação 
do referido imóvel.
E, nesta data, na cidade de Natal/RN, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3.365/41, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e 
eventual impugnação de terceiros, expediu-se o presente EDITAL, com prazo de dez (10) 
dias, indo devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Federal.

Processo: 0813288-59.2019.4.05.8400
Assinado eletronicamente por: IVAN LIRA DE CARVALHO - Magistrado

Data e hora da assinatura: 11/12/2020 16:31:38 Identificador: 4058400.7991109

O desembargador Amaury Mou-
ra Sobrinho derrubou neste 
sábado 19 liminar que suspen-

dia a festa privada “Let’s Pipa”, em 
Tibau do Sul, no litoral Sul potiguar. 
A festa está programada para aconte-
cer entre os dias 27 de dezembro e 2 
de janeiro.

No último dia 17, o juiz Witem-
burgo Gonçalves de Araújo, da co-
marca do município de Goianinha, 
havia determinado a suspensão do 
evento particular.

Segundo a decisão do desembar-
gador Amaury Moura Sobrinho, a fes-
ta Let’s Pipa pode ocorrer, desde que 
cumpra os protocolos de segurança 
sanitária. 

O magistrado ressalta que caberá 
ao ente público, ou seja, a Prefeitura 
de Tibau do Sul, verificar e fiscalizar 
o cumprimento das medidas.

Ainda de acordo com o desem-
bargador, a decisão liminar do juiz 
Witemburgo Gonçalves de Araújo 
não poderia “definir as prioridades 
a serem adotadas” para combater a 
disseminação da Covid-19, sob risco 
de extrapolar o limite da atuação 
constitucional.

Amaury Moura escreveu, na sen-

tença, que a decisão do juiz não pode 
“abarcar aspecto decisório pautado 
por conteúdo político”.  

“Não vejo, permissa vênia, plau-
sabilidade jurídica, no presente mo-
mento, ressaltando que caberá ao 
ente público verificar e fiscalizar o 
cumprimento das medidas contidas 
no diploma legal retromencionado”, 
escreveu na sentença.

No dia 17 de dezembro, o juiz 
Witemburgo Gonçalves de Araújo 

determinou a suspensão da festa de 
fim de ano Let’s Pipa. O magistrado 
determinou ainda multa de R$ 500 
mil para a Prefeitura de Tibau do Sul 
e organizadores da festa em caso de 
descumprimento.

A decisão atendeu a um pedi-
do do Ministério Público Estadual 
que considerou “o novo contexto de 
aumento de casos provenientes do 
Covid-19 e uma maior ocupação de 
leitos no Estado do RN”.

TJRN derruba liminar que suspendia 
réveillon privado na Praia de Pipa

REVIRAVOLTA

PERDA | Prejuízo do segmento já é quase o montante do auxílio emergencial pago a cada mês pelo governo 
federal. Setor faturou em outubro 32% a menos do que no mesmo mês do ano passado, com R$ 9,8 bilhões

Queda do setor aéreo faz turismo 
perder R$ 46,7 bilhões em 2020

 Em setembro, as receitas do setor somaram R$ 8,6 bilhões – o pior resultado desde em 2011

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

Festa está programada para acontecer entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro

DIVULGAÇÃO



12 GERAL SEGUNDA-FEIRA,21 DE DEZEMBRO DE 2020   |

ZAPPING

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA
QUINOA À GREGADICAS SAUDÁVEIS 

PARA CEIA NATALINA 
As festas de fim de ano estão próximas e todos 

nós nos esbaldamos na ceia não é mesmo? E é muito 
comum os relatos de aumento na massa corporal pós 
ceias de Natal, que possuem pratos saborosos, porém 
calóricos. A substituição de alimentos calóricos por 
opções saudáveis é ideal nas festas de fim de ano. Por 
isso, hoje darei algumas dicas para a ceia ser mais 
sem culpa.

A quinoa é rica em proteína, com vitaminas e an-
tioxidantes. Pode ser um bom substituto do arroz e 
ainda manter o sabor.

Invista em carnes magras, assadas e grelhadas, 
além de dispensar o excesso de gorduras.

Evite molhos calóricos, como quatro queijos ou 
molho branco, e substituí-los por molhos da própria 
carne, com outros legumes e temperos frescos, é outra 
dica que pode fazer a diferença neste fim de de ano.

Uma ceia balanceada com frutas, legumes, ver-
duras e cereais, sem perder o sabor que esta época 

pede, é o ideal.

QUINOA E SEUS BENEFÍCIOS
A quinoa é um dos alimentos saudáveis mais 

populares do mundo. Os tipos de quinoa mais conhe-
cidas são a preta, vermelha e branca. Ela é rica em 
proteína e ajuda no fortalecimento muscular, prin-
cipalmente para quem pratica atividades físicas. Não 
contém glúten, é rica em proteínas e é um dos poucos 
vegetais que tem todos os 9 aminoácidos essenciais. 
É rica em fibras, magnésio, vitamina as do complexo 
B, ferro, potássio, cálcio, fósforo, vitamina E e vários 
antioxidantes.

Fácil de incorporar na dieta
Ajuda a perder peso
Nutrição garantida
Ajuda o organismo a trabalhar em equilíbrio
Controla o açúcar no sangue
Contribui com a saúde dos celíacos
Ação anti-inflamatória, antiviral, antidepressiva e 

anticancerígena (por conter quercetina e kaempferol
Reduz a proporção do colesterol ruim no orga-

nismo

INGREDIENTES:
1 copo de quinoa em grão
1 ½ copos de água
2 cenouras médias raladas
1 pimentão vermelho, amarelo ou verde (ou misto) cortado em 
cubos
Amêndoas laminadas ou castanhas
Sal e pimenta do reino à gosto

 MODO DE PREPARO

Aquecer a água em uma panela e despeje a quinoa.
Cozinhar aproximadamente 15 minutos, mexendo de vez em 
quando.
Antes da água secar completamente, adicionar os demais in-
gredientes e misturar.
Se precisar, juntar um pouco mais de água para completar o 
cozimento.
Temperar a gosto com sal e pimenta.
Sirvir e decorar com amêndoas.

NICETE BRUNO 
MORRE NO RIO, AOS 87 
ANOS, VÍTIMA DE COVID-19

A atriz Nicette Bruno morreu na manhã deste domingo 20, aos 87 anos. 
Ela estava internada com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio. A informação da 
morte foi confirmada pela hospital por volta das 13h20. De acordo com a Casa 
de Saúde São José ela morreu por “complicações decorrentes da Covid-19”. 
Nicette foi casada com Paulo Goulart por 60 anos, até a morte dele em 2014. 
O casal teve três filhos – Barbara Bruno, Paulo Goulart Filho e Beth –, que 
seguiram a carreira artística, uma tradição da família.

REYNALDO GIANECCHINI 
FALA SOBRE A MATURIDADE

Reynaldo Gianecchini completou 48 anos de idade 
em novembro e avalia os benefícios da maturidade. 
“Todo mundo, especialmente o jovem, quer se destacar 
e deixar de ser mais um na multidão. Embora eu tenha 
continuado naquele posto de galã, em Laços de Família 
foi muito grande. Convivi por muito tempo com esse 
lance de quererem te agarrar, te puxar… Agora que 
está dando uma diminuída. Está diminuindo bastante. 
Estou saindo daquela casca do galã, o que é bom”, 
afirmou o ator

GRAZI MASSAFERA 
IMPRESSIONA SEGUIDORES 
COM A BOA FORMA

Grazi Massafera 
deixou os seguidores 
de queixo caído ao 
compartilhar uma 
foto após se exercitar. 
“Haaaa. Endorfina 
sua danadinha 
suas moléculas me 
envaideceram”, escreveu.
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NEY DOUGLAS

LIVRO | Sérgio Caetano lançou livro para ser um registro das histórias de negros e pessoas 
em situação de rua, que continuam enfrentando o racismo e o preconceito social 

O livro “Histórias de Pretos Pobres 
e Pessoas em Situação de Rua”, 
traz no enredo a história de dez 

brasileiros de lugares diferentes, mas 
com contextos de vida semelhantes. 
A ideia da obra é mostrar o que é ser 
brasileiro com base no cotidiano de 
negros, pobres e moradores de rua. O 
livro traz uma mensagem de esperan-

ça aos negros e negras para que não 
desistam e continuem enfrentando e 
resistindo ao racismo. 

Além disso, o trabalho mostra para 
a sociedade que negros e pessoas em 
situação de rua não são invisíveis. De 
acordo com o autor, Sérgio Caetano, a 
escolha do tema foi justamente para 
promover um registro da história do 

povo preto que passa por diversas situ-
ações no dia a dia. “Todos os dias eles 
têm oportunidades de vencer na vida, 
mas são ceifados pela opressão da clas-
se dominante e rica, dessa  sociedade 
que insiste em fechar os olhos, apres-
sar os passos e segurar suas bolsas ao 
avistarem pretos, pretas, pobres e pes-
soas em situação de rua”, lamentou o 

escritor.  A escolha dos personagens foi 
de autoria do próprio escritor: ele con-
viveu com algumas pessoas durante 
muito tempo, outras ele encontrou por 
acaso. “Elas conseguem ressignificar o 
cenário da vida de quem sempre viveu 
em miséria financeira e educacional”, 
ressaltou.  

Levando pouco mais de um ano 

para ser concluída, a obra foi viabili-
zada por meio do edital de Economia 
Criativa do Sebrae e editado pela Cara-
vela Selo Cultural e está disponível para 
compra desde o último dia 11 na livra-
ria Cooperativa Cultural da UFRN, no 
Ateliê do O Mago dos Metais, em Sal-
vador, ou diretamente com o escritor 
através do número (84) 99801-4449.

ESQUECIDOS
Ideia da obra é mostrar o que é ser 
brasileiro com base no cotidiano de 
negros, pobres e moradores de rua

HISTÓRIAS INVISÍVEIS
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ENTRANDO NA JOGADA 
O ministro das Comunicações, Fábio 

Faria, comentou neste sábado sobre 
os bastidores da eleição que definirá o 
próximo presidente da Câmara Federal 
e que colocou sob os holofotes uma 
disputa frontal entre o presidente da 
República e o deputado Rodrigo Maia, 
atual presidente da Casa. 

VISÃO 
Em sua conta oficial no Twitter, Fábio 

disparou: Interessante ver a divisão dos 
blocos na disputa pela Presidência da 
Câmara. Ficando claro quem é esquerda 
e direita”. E aí, ele emenda: “Para 
avançarmos nas reformas econômicas 
e pautarmos a agenda conservadora 
temos que vencer a eleição. Aí teremos 
tranquilidade para manter a retomada 
econômica do Brasil”.  

FARSA 
Com esta fala, o ministro das 

Comunicações tenta estimular a ideia de 
que o País não andará caso não eleja o 
candidato bolsonarista Arthur Lira (PP) e 
tenha, assim, um aliado de primeira hora 
na chefia do Legislativo.  

PRECISA? 
Antes, à Veja, ministro das 

Comunicações já havia dito que o 
presidente Bolsonaro “precisa ter 
um aliado na Câmara, não só da 
agenda econômica, mas que saiba 
que o exercício da democracia é pôr 
em votação uma pauta, mesmo sem 
concordar com ela”. 

DEMOCRACIA 
É sempre bom lembrar que numa 

democracia também é necessária a 
presença de uma oposição, é necessário 
aceitar o presidente que for eleito e 
manter diálogo responsável com ele, seja 
aliado político ou não. 

HÁBIL 
Aliás, na entrevista à Veja, com o 

sugestivo título “Todos pela paz”, Fábio 
foi chamado de “hábil articulador”, um 
evangélico que “prega a harmonia entre 
os Poderes” e que “defende a agenda 
conservadora de Bolsonaro”. 

QUAL PAZ
Mas a que paz o ministro se refere? 

À paz que o Executivo terá que ter 
com os novos presidentes da Câmara 
e do Senado, independente do lado 
político que eles estejam, ou a paz que 
só reina quando o escolhido é da casa 
bolsonarista? 

AÇÃO COORDENADA 
Foi em tom de brincadeira, usando 

uma expressão que está na moda nas 
redes sociais, que os secretários de 
Planejamento, Aldemir Freire, e de 
Tributação, Cadu Xavier, e a governadora 
Fátima Bezerra anunciaram, na última 
sexta-feira, a inclusão do pagamento 
do complemento do 13º salário para 
os servidores que recebem até R$ 4 
mil – antes ela havia anunciado que esse 
pagamento seria feito apenas aos que 
recebiam até R$ 2 mil. 

A HASHTAG DA MODA 
“E aí, Aldemir, já que ‘sextou’ será que 

a ‘#mãetáon’ com notícia boa?”, postou 
Cadu Xavier primeiro. Em seguida, o 
titular do Planejamento respondeu: 
“Se a ‘#mãetaon’ e é sexta, só ela pode 
anunciar. Minha boca é um túmulo. Fale 
aí governadora”.  

#AMÃETÁON 
Rapidamente, Fátima Bezerra 

confirmou a brincadeira e publicou: 
“’#AMãeTáOn’ é? Pessoal, temos uma boa 
notícia para os servidores públicos que 
recebem até R$4 mil. Semana passada 
anunciamos que o complemento do 
13º pra quem ganha até R$ 2 mil será 
pago dia 23. Pois bem, a arrecadação 
está sendo boa (não é isso Aldemir 
Freire e Cadu Xavier?) e vamos ampliar 
o pagamento para quem recebe até R$ 4 
mil. #sextou”. 

E CONTINUARÁ 
O secretário de Tributação Cadu 

Xavier aproveitou para reforçar que a 
arrecadação de ICMS de dezembro - até 
o dia 17/12 -  estava “cerca de 20% acima 
do mesmo período do ano passado”. 
“Por isso a senhora tem condições de 
dar essa boa notícia para os servidores 
do RN”, disse, que garantiu: “Em janeiro 
vem mais boas notícias pois em 2021 a 
#amãecontinuaráOn’!”. 

QUALIDADE 
Deu na Folha, neste domingo, que 

a pandemia de coronavírus causou 
um apagão de dados sobre a qualidade 
das praias no país. “Estados como São 
Paulo, Rio, Santa Catarina e Rio Grande 
do Norte interromperam medição em 
março e retomaram de forma gradual”, 
dizia a reportagem. 

SEGURANÇA 
Segundo o jornal, dos 17 estados 

do país com praias apenas Paraíba e 
Sergipe mantiveram a coleta e análise 
da balneabilidade. Tudo isso porque 
boa parte desse trabalho é feito por 
servidores que fazem parte do grupo de 
risco da covid e precisaram se afastar 
das jornadas presenciais desde o mês de 
março. 

 VOLTANDO A MEDIR 
A matéria da Folha conta que 

aqui no RN o Idema voltou a medir a 
qualidade das praias há três semanas, 
depois de nove meses. “O último boletim 
foi de 23 de março”, informa o jornal.  

HORA DE FECHAR 
Itália, Holanda e Bélgica decidiram 

proibir voos procedentes do Reino Unido 
a partir deste domingo, 20, em uma 
tentativa de garantir que uma nova cepa 
de coronavírus que está se alastrando 
pelo sul da Inglaterra não se espalhe 
por seus territórios. Além das três 
nações, a Alemanha e a França também 
devem adotar medidas semelhantes. 
As restrições vieram depois que Boris 
Johnson e cientistas anunciaram que a 
nova cepa de coronavírus identificada no 
país é até 70% mais transmissível do que 
as cepas existentes.  

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>>> Segundo o portal 

UOL, o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, teve 
“uma reunião acalorada” com 
conselheiros na última sexta-
feira, no Salão Oval da Casa 
Branca, quando, entre gritos 
eufóricos, assessores “voltaram 
a sugerir que ele usasse a lei 
marcial para reverter o resultado 
da eleição presidencial”. 

ministros do STF anunciarem que 
não irão tirar férias no início do ano 
que vem. 

>>>Eduardo Paes, prefeito eleito 
no RJ, e João Doria, governador de 
SP, assinaram termo de cooperação 
com Butantã para aquisição da 
vacina contra covid-19. Paes 
promete para o dia 28 um novo 
plano para enfrentamento da 
doença para a capital carioca.

>>>“Parabéns aos ministros 
do STF pela decisão. Continuo 
defendendo que o Congresso 
deveria trabalhar no mês de janeiro 
e organizar uma pauta com o 
governo. A pandemia e a situação 
econômica do país exige um esforço 
maior de todos nós”. Do presidente 
da Câmara Rodrigo Maia, após 
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Mulheres na política: governadora Fátima Bezerra e 
vereadoras Divaneide Basílio e Júlia Arruda juntas no 
lançamento do Programa de Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). “Uma 
realização importante do Governo, que vem para 
proteger a vida daqueles que são os mais vulneráveis 
no contexto da violência”, comentou a parlamentar do 
PCdoB

O apresentador Zeca Camargo continua em Natal 
participando de gravações do programa de verão da Band 
que vai ao ar em janeiro de 2021. Neste fim de semana, 
ele foi conhecer o fantástico Thomé Galeria & Bistrô e foi 
recebido pelo super casal Crico Félix e Éverton Barbosa

100% recuperado da Covid19, o deputado Walter Alves 
correu para um abraço apertado na sua Maria Fernanda

CADÊ A BARREIRA? 
Há tempos que o neurocientista Miguel Nicolelis, que 

é também coordenador do Comitê Científico de combate 
ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, vem avisando 
sobre os aeroportos do Brasil, totalmente abertos desde 
que começou a segunda onda na Europa e EUA. Barreira 
sanitária por aqui está mais do que atrasada. 
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CANAL 1

Bate-Rebate
nA ESPN Brasil, já como 

tradição, fará toda a cobertura 
da NBA...n As transmissões 
começam nesta quarta-feira.
nO pessoal da “Velhas Virgens” 
participa do “The Noite”, nesta 
segunda-feira...nNa conversa 

com Danilo Gentili, falam sobre 
dos 34 anos de banda e do novo 

disco, “O Bar me Chama”.
nDireção da Band trabalha com 
vários desenhos de grade para 
2021...nO assunto, inclusive, 
já vem sendo discutido pela 

sua direção...nMas a decisão 
final a respeito só deve sair nos 
primeiros dias do ano.nCaetano 
Veloso gravou um depoimento 
para a série sobre o guitarrista 

Robertinho de Recife que estreia 
hoje e vai até dia 31, às 21h, no 
canal Music Box Brazil. nO 

elenco da Globo, especialmente 
pessoal das novelas, está 

repetindo teste para Covid-19 a 
cada três dias...n

Além da obrigação em seguir 
protocolos bem rigorosos.

Após “Fazenda”, Record prioriza lançamento de nova produção bíblica   
Com o encerramento de “A 

Fazenda 12” na última quinta-
feira, as atenções na Record 
agora se concentram na sua 
programação de 2021.

Dentre elas, e já no próximo 
dia 19, o lançamento de 
“Gênesis”, sua nova produção 
bíblica. As chamadas colocadas 
no ar comprovam algumas 
informações, entre as principais, 
os cuidados na sua realização e 
também o fato de reunir mais 
de 200 atores em sete diferentes 
fases.

Apesar do atual momento 
e das restrições que ainda são 

necessárias, a estreia de “Gênesis” 
promete acontecer de forma 
tranquila, apoiada em uma 
boa frente de capítulos. Foram 
muito importantes as gravações 
realizadas antes da pandemia. 
A chamada “Fase do Céu”, com 
Carlo Porto e Juliana Boller - 
Adão e Eva, por exemplo, foi 
concluída há algum tempo.

E o detalhe: “Gênesis” reúne 
em seu elenco vários atores-
cantores, que serão aproveitados 
nas duas funções. Alguns nomes 
que foram revelados pelo “The 
Voice Brasil”, da Globo, caso de 
Vicky Valentim.

FIM DA FROTA
Freando sensivelmente as 

suas atividades, a Disney mandou 
desadesivar todos os carros que 
serviam a reportagem do canal Fox 
Sports no Rio de Janeiro.

Os veículos serão devolvidos para 
a locadora.

 
NOVO NOME

“A Noite é Nossa” é o título 
escolhido e agora definitivo do 
novo programa de Geraldo Luís na 
Record.

Outras possibilidades chegaram 
a ser analisadas, mas este acabou 
prevalecendo. A estreia continua 
prevista para janeiro.

 
SÉRIE DO BETINHO

A série sobre a vida do sociólogo 
e ativista dos direitos humanos 
Herbert de Souza, Betinho, 
coprodução da AfroReggae e Hungry 
Man para a Globoplay, só será 

gravada em junho e o desafio dos 
seus responsáveis é não deixar o 
elenco se dispersar.

Além de Julio Andrade, Natália 
Lage e Danni Suzuki, Rita Guedes 
também pode ser confirmada.

MAIS UM
A dupla Fernando & Sorocaba 

fechou um especial com a Band, 
“Natal em Família”, para exibição na 
sexta-feira, dia 25, à 0h10.

Uma “live”, direto da fazenda dos 
artistas.

EXPANSÃO
O milionário Chaim Zaher, CEO 

do grupo SEB (Sistema Educacional 
Brasileiro), além de emissoras de TV 
em Santos e Campinas, vai montar 
uma geradora na região de São José 
dos Campos.

Também em Portugal ele já tem, 
no mesmo ramo, uma negociação 
bem avançada.

A PROPÓSITO
O desejo e a impetuosidade 

do empresário Chaim Zaher ao 
investir no negócio televisão chama 
atenção.

Entre outras declarações, ele tem 
repetido que a sua ideia é ter uma 
emissora em cada lugar do mundo 
onde exista um brasileiro.

PRÓXIMA GERAÇÃO
Já há alguns meses, os filhos 

de Johnny Saad e de seus irmãos, 
sócios em todo o negócio, passaram 
a frequentar a sede do Grupo 
Bandeirantes

Alguns, inclusive, com frequência 
diária.

NOVO TRABALHO 
Além da TV, Sabrina Sato 

continua investindo em trabalhos na 
internet, como o “Cada Um No seu 
Banheiro”, com mais de 60 milhões 
de views em suas plataformas.

DIVULGAÇÃO RECORD TV

HORÓSCOPO

Notícias boas por aí. Você que estava se sentindo muito 
presa nos últimos meses, (principalmente em Outubro e 
Novembro, por conta do seu planeta regente retrógrado) 
agora vai se sentir livre novamente para correr atrás dos 
seus sonhos. 

Um mês de muita positividade, mudanças e aventuras. 
Os astros mostram que dezembro chegou para ser 
lembrado. Isso porque Sagitário chegou com força 
nesse mês, e por ser um signo que possui uma 
conexão positiva.

Tudo indica que você terá de decidir se quem vive bem 
é você ou os outros. Isso acontecerá por conta das 
mudanças que o Sol e Mercúrio em Sagitário garantem 
nesse período. E como todos sabemos, os nativos de 
Touro não são muito fãs de mudanças, não é mesmo?

A sua vida deu uma virada de 360º e agora você está 
em uma fase bem positiva. Desde novembro, as coisas 
mudaram e o Horóscopo Mensal vem mostrar que 
dezembro promete muito mais positividade em seu 
caminho. Vamos começar falando de Plutão.

O Sol está em Sagitário na maior parte do mês 
de Dezembro. Como este é o seu signo oposto 
complementar, ele promete muitas aventuras que vão 
resultar em uma evolução pessoal. Isso envolve muitas 
mudanças.

Sagitariana, existe um mês mais seu do que 
Dezembro? Começamos agora um período de 
festas, muita confraternização e presentes. Só coisa 
boa, né? Para melhorar o Sol está em seu signo, o 
que traz toda uma energia de renovação.

Para começar vamos culpar o seu planeta regente: a 
Lua. Como este astro está frequentemente mudando de 
posição, a cada 2 e 3 dias ele está em um signo novo, e 
traz diversas energias para a sua vida de uma só vez. É 
por isso que você, nativa de Câncer.

O mês começa mais suave e leve para as nativas do signo 
de Capricórnio. Afinal, 2020 foi um ano um tanto quanto 
intenso para vocês. Embora, por alguns momentos do ano, 
Saturno tenha ficado em evidência (planeta regente do 
signo de Capricórnio), ele veio acompanhado de Plutão.

Dezembro chegou trazendo muita positividade para 
a sua vida. Isso porque temos muitos planetas que 
estão ou irão se posicionar em Sagitário, e como este 
também é um signo de fogo, você se sentirá bastante 
beneficiada. 

Muitas surpresas, novidades e livramentos. Acalme-
se, 2021 chega com manifestações de transformações 
em sociedade e na vida pessoal. Saturno esteve em 
capricórnio por muito tempo, trazendo uma ideia de 
formalidade e responsabilidade para todos. 

Dezembro trará muitas transformações para a sua 
vida! O Horóscopo Mensal indica que será um período 
complicado para viver, mas toda essa experiência trará 
uma grande evolução em sua história. Tudo isso ocorrerá 
por conta do poder que Sagitário.

As piscianas estão, neste momento, aproveitando o 
posicionamento planetário de Netuno. Sendo o regente 
deste signo, traz energia de intuição e renovação. Nossa 
sugestão é aproveitar essa fase, porque Netuno se 
movimenta dando passos de formiguinha. 

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)



O América empatou em 1 a 1 com 
o Galvez (AC) neste domingo 
20, na Arena Acreana, pela Série 

D do Campeonato Brasileiro. No jogo 
da volta, o alvirrubro potiguar precisa 
apenas de uma vitória simples para 
avançar para a próxima fase da com-
petição.

O América iniciou o jogo marcan-
do pressão a saída de bola do time da 
casa. O time de Paulinho Kobayashi 
subiu as linhas em campo para marcar 
a equipe do Galvez.

Apesar de fazer um bom jogo na 
primeira etapa, o América acabou 
surpreendido pelo time do Acre. Aos 
12 minutos, Adriano aproveitou uma 
chace na entrada da área e chutou pa-
ra abrir o placar para o time da região 
Norte.

Logo em seguida, aos 14, Daniego 
recebeu a bola no meio da zaga do 
América e tentou encobrir o goleiro 
Vítor Paiva. A bola tocou no travessão 
e no chão. Ainda no primeiro tempo, o 
goleiro Vítor Paiva quis driblar, perdeu 
a bola e cometeu a falta. O juiz Rodrigo 
Raposo expulsou o goleiro americano.

No segundo tempo, o alvirrubro 
passou a mandar na partida. Os poti-
guares pressionavam muito em busca 
do empate. 

Aos 18 minutos do segundo tempo, 
quase que o empate acontece para o 
América. Numa cobrança de falta na 
entrada da grande área, Romarinho 

bateu bem e o goleiro Miller fez uma 
grande defesa. 

De tanto insistir, aos 26 veio o gol 
americano. O goleiro Miller saiu errado 
e deu passe para o atacante Wallace 
Pernambucano. O camisa 9 tocou para 
o volante Guedes marcar o empate.

Depois do gol, o América controlou 
o jogo e garantiu o empate em 1 a 1. A 
próxima partida acontece no domingo 
27, em Natal, na Arena das Dunas,

O outro representante potiguar 
na Série D, o Globo, de Ceará-Mirim, 
conseguiu sair na frente do Fast Clube 
(AM) na luta por uma vaga nas quar-
tas da Série D. No Estádio Barrettão, a 

Águia saiu atrás, mas foi valente e bus-
cou a virada no segundo tempo, ven-
cendo por 2 a 1. Com isso, joga o duelo 
de volta, a ser disputado na Arena da 
Amazônia, pelo empate.

Globo e Fast Clube voltam a campo 
no próximo sábado 26, pelas oitavas de 
final da Série D. Na Arena da Amazô-
nia, os clubes duelarão por uma vaga 
nas quartas. Por ter vencido hoje, a 
Águia tem a vantagem de se classificar 
com o empate.

O Fast precisa vencer por dois gols 
de diferença. Vitória amazonense por 
um gol de diferença leva a decisão para 
os pênaltis.
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A Federação Norte-Rio-Granden-
se de Futebol (FNF) iniciou a 
preparação do calendário do 

futebol potiguar para o primeiro tri-
mestre de 2021. A organização iniciou 
os estudos para agendar os jogos da 2ª 
Divisão do Campeonato Potiguar e do 
Campeonato Potiguar Feminino, além 
de definir as datas para a 1º Divisão 
do Potiguar no primeiro trimestre de 
2021.

De acordo com o presidente da 
FNF, José Vanildo, os custos operacio-
nais das competições aumentaram 
consideravelmente por causa dos 
protocolos de biossegurança adotados 
para que as competições de futebol 
pudessem voltar a ser disputadas no 
Brasil.

“Hoje, para que um jogo possa 
acontecer, os clubes, as Federações e 
a CBF têm que cumprir uma série de 
obrigações, como a apresentação de 

testes tipo Swab, por exemplo. Isso 
elevou muito as despesas com as com-
petições”, confirmou José Vanildo. 

Outro fator que tem deixado clu-
bes e federações em situação financei-
ra difícil é a ausência de público nos 

estádios. Para a maior parte dos clubes 
potiguares, as rendas dos jogos re-
presentam quase 100% das receitas e 
sem esses recursos os dirigentes estão 
enfrentando dificuldades para fechar 
seus orçamentos e manter as contas 
em dia.

Diante desse cenário, apesar da 
queda significativa de suas receitas, 
a FNF decidiu dar continuidade às 
principais competições do futebol po-
tiguar. Para isso, a Federação tem, com 
o apoio dos filiados, buscado soluções 
para que os clubes possam, mesmo 
com as dificuldades impostas pela 
pandemia, se manter em atividade e 
na disputa dos campeonatos locais 
e nacionais, como as 1ª e 2ª Divisões 
do Campeonato Potiguar, a Série D 
do Campeonato Brasileiro, a Série A2 
do Brasileiro Feminino e a Pré-Copa 
do Nordeste, além de já ter iniciado o 
planejamento para a temporada 2021 

do Estadual. “Apesar das dificuldades, 
conseguimos concluir com sucesso a 
1ª Divisão do Campeonato Potiguar e 
vamos começar, na próxima semana, a 
2ª divisão. Em janeiro teremos o início 
do Feminino. Para que fosse possível 
viabilizar essas competições, a FNF as-
sumiu as despesas com os protocolos 
de biossegurança, especialmente dos 
exames que são exigidos. Para se ter 
uma ideia, a cada partida a Federação 
disponibiliza 23 testes tipo swab para 
cada equipe, que servem para testar 
atletas e comissões técnicas. Além 
disso, também fazemos os exames da 
arbitragem e da equipe de trabalho”, 
explicou o presidente da FNF.

Segundo José Vanildo, o pagamen-
to dessas despesas extras e a conse-
quente manutenção dos principais 
campeonatos locais só está sendo pos-
sível graças à modernização da gestão 
da Federação.

FNF prepara calendário para retomar 
atividades do futebol potiguar em 2021
RETOMADA | Organização responsável pela gestão do futebol no Rio Grande do Norte iniciou os estudos para agendar os jogos da para a 1º Divisão do Potiguar no primeiro trimestre 
de 2021. Custos operacionais dos jogos aumentaram por causa dos protocolos de biossegurança adotados para que as competições de futebol pudessem voltar a ser disputadas

FNF também vai prover os custos de testes de detecção da Covid-19 nas competições

Alvirrubro potiguar precisa apenas de uma vitória simples para avançar para a próxima fase

 América tem goleiro explulso, mas 
empata em 1 a 1 com Galvez (AC)

SÉRIE D
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