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UM NATAL DIFERENTE
FIM DE ANO. 7 | Com a pandemia 
da Covid-19, os planos para as 
celebrações natalinas de muitas 
famílias precisaram mudar. O Agora 
RN conversou com alguns potiguares 
para saber como será a ceia neste 2020 
atípico. Além disso, foram enumeradas 
sete recomendações básicas para 
evitar ou tentar minimizar os riscos de 
transmissão do novo coronavírus entre 
familiares neste Natal 

Linda, Baby!
Natal completa 
421 anos nesta sexta-
feira, 25 de dezembro
HOMENAGEM. 8 | Capital 
potiguar, também conhecida 
como “Cidade do Sol”, faz 
aniversário amanhã. Entre 
lembranças de moradores e 
fatos históricos, Natal segue 
sendo um lugar querido
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A bancada do PT apoia o deputa-
do Aguinaldo Ribeiro (Progres-
sistas-PB) para ser o candidato 

do bloco parlamentar à sucessão do 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). A posição do partido será 
tomada em reunião marcada para hoje 
e pode mudar o quadro até então de-
senhado, tornando-se decisiva para a 
escolha de Maia, já que a bancada é a 
maior do bloco, com 54 deputados.

A de� nição do candidato que vai 
concorrer à eleição para o comando da 
Câmara com o apoio de Maia, em fe-
vereiro de 2021, se arrasta há quase 20 
dias e não são poucos os que reclamam 
da demora para o anúncio do nome 
que vai enfrentar Arthur Lira (Progres-
sistas-AL), líder do Centrão. Lira tem o 
aval do presidente Jair Bolsonaro.

Desde que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) barrou a possibilidade 
de reeleição de Maia e do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
no último dia 6, há um sobe e desce 
de cotados e favoritos para a disputa 

que vai renovar a cúpula do Congresso. 
Além de Aguinaldo, que foi ministro do 
governo Dilma Rousse�  e votou pelo 
impeachment em 2016, o deputado 
Baleia Rossi (SP), presidente do MDB, 
também está no páreo.

O anúncio do candidato deve ser 
feito hoje.  O PT, PDT, PSB e PC do B 
- todos integrantes do bloco de Maia 
- lançaram um manifesto no qual a� r-
mam ser preciso derrotar Bolsonaro, 
chamado de “presidente criminoso”.
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TRIBUTAÇÃO  | Iniciativa do deputado federal do MDB do Rio Grande do Norte estabelece novas regras de 
incidência do imposto de renda da pessoa física, protegendo o contribuinte de pagar descontos indevidos

O deputado federal Walter Alves 
(MDB-RN) apresentou um Pro-
jeto de Lei (PL 5431/2020) para 

estabelecer novas regras na incidência 
de imposto de renda da pessoa física, 
protegendo o contribuinte de pagar 
descontos indevidos. O PL estabelece 
mudança no cálculo de imposto de 
renda da pessoa física incidente sobre 
rendimentos.

Com o PL, em casos de atraso do 
pagamento da aposentadoria ou do 
benefício do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), o órgão não poderá 
descontar o imposto de renda sobre o 
total devido. O cálculo terá que ser mês 
a mês, encerrando assim, a dedução 
de imposto de renda de quem recebe 
abaixo de R$ 1.903,98.

“A nossa proposta de� ne que, para 
o cálculo de imposto de renda, o que 
passará a valer é o valor mensal da 
aposentadoria ou do benefício. Indevi-
damente, esse cálculo é feito também 
pela justiça, quando o contribuinte 
do INSS move ação de cobrança para 
receber atrasados. O nosso PL propõe 

que o cálculo de retenção do IR seja fei-
to, exclusivamente, pelo valor mensal 
disponibilizado”, explica Walter Alves.

Ainda de acordo com Walter, há 
tempos a doutrina e a jurisprudência 
vêm apontando uma inadequação da 
tributação brasileira sobre os rendi-

mentos percebidos acumuladamente. 
“O contribuinte que recebe remunera-
ções ou benefícios previdenciários ou 
assistenciais em atraso em situação 
mais gravosa do que aquele que os 
recebe tempestivamente”, diz o depu-
tado.

Walter Alves explica que o projeto de lei vai impedir cálculos indevidos no imposto de renda

Deputado Aguinaldo Ribeiro (Progressistas) deve disputar a presidência da Câmara Federal

Projeto de Walter Alves estabelece 
mudanças para o imposto de renda

ZECA RIBEIRO

AG. CÂMARA

PT quer Aguinaldo Ribeiro como 
próximo sucessor de Rodrigo Maia

CÂMARA 

O LOCAL ONDE CRISTO NASCEU

MURO DA VERGONHA

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

BASÍLICA DA NATIVIDADE
Apesar das exigências de extrema 

segurança, não há sensação de 
insegurança ao chegar a Belém, 
cuja população mostra-se afável e 
acolhedora.

É indescritível o sentimento de 
perplexidade ao percorrer o pátio, 
que leva à Basílica da Natividade. 
Para quem acredite, ou não em Deus, 
chega-se ao local do nascimento de 
Jesus Cristo.

ANUNCIO DA ESTRELA
No ano 5 a.C. documentos 

astronômicos indicam que teria 
ocorrido uma explosão estrelar, 
resultando numa grande luminosidade 
que permaneceu no céu por inúmeros 
dias.

Este fato pode ter originado a 
imagem da estrela de Belém, já que 
Jesus nasceu entre os anos 8 e 4, antes 
da chamada era cristã. A estrela serviu 
de guia para os três reis magos irem até 
Belém

PORTA DA HUMILDADE
Entra-se na Basílica da Natividade, 

através da “porta da humildade”, de 
apenas 1m e 25 cm de altura. A razão 
é obrigar as pessoas a se “curvarem” e 
reverenciarem o Salvador-menino.

A igreja é uma das mais antigas 
ainda em uso no mundo e sua estrutura 
foi construída sobre uma caverna.

É uma aventura chegar a pequena cidade de Belém, com cerca de 
30 mil habitantes, que � ca a apenas 10 quilômetros de Jerusalém, onde 
me hospedei.  Tudo começa com a tensão da passagem pelo “checkpoint 
israelense”, aparato de militares armados com metralhadoras.

Em seguida, percorre-se a pé longo trecho, ao lado do chamado “muro 
da vergonha”, forti� cação construída por Israel, com arame farpado, 
espessura de oito metros de concreto e torres de controle a cada 300 
metros. O objetivo é evitar o acesso dos palestinos à Jerusalém Oriental.

A muralha, três vezes mais alta e duas vezes mais larga do que foi o 
muro de Berlim, signi� ca uma “fronteira política” para isolamento das 
cidades palestinas.

A Corte Internacional de Justiça - ou tribunal de Haia - declarou que o 
paredão entre Israel e os territórios palestinos é ilegal.

Para a Igreja Católica, hoje, a véspera do Natal, já é o dia do nascimento 
de Cristo. Isso porque, de acordo com a tradição, o novo dia começava 
com o pôr do sol, ou seja, a noite da véspera já era o dia da celebração.

A data faz-me recordar a emoção de ter visitado com Abigail, a “Basílica 
da Natividade”, em Belém, na Palestina, o local onde Jesus Cristo nasceu.

Na Bíblia, não existe nenhuma indicação do dia exato do nascimento. 
A única referência é a cidade de Belém. A comemoração do Natal no dia 
25 de dezembro, somente foi o� cializada no ano 350 d.C., pelo papa Júlio I.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

Nas paredes e no piso, mosaicos 
históricos. No subsolo, abaixo do altar, 
fica a “Gruta da Natividade”. No chão 
há uma estrela de prata de 14 pontas, 
a marca do exato lugar  onde se 
acredita que Jesus nasceu.

Enfrenta-se fila para descer na 
estreita escada e tirar uma foto ao 
lado desse principal ponto da igreja. 
Lá também está o local onde a 
manjedoura teria ficado. Inscrição em 
latim anuncia: “Aqui, da Virgem Maria 
nasceu Jesus Cristo”.

IGREJAS
A Basílica pertence a três religiões 

distintas: a Igreja Ortodoxa Grega, 
a Igreja Armênia e a Igreja Católica 
(franciscanos). Cada uma administra 
“uma parte”.

A Igreja Ortodoxa Grega é 
proprietária de altar principal, com 
ícones ortodoxos, candelabros, etc. 
A Igreja Armênia tem o seu altar 
dedicado aos Reis Magos e à Virgem 
Maria.

A Igreja Católica possui a 
chamada Igreja de Santa Catarina, 
considerada edificação moderna, 
local onde anualmente é oficiada a 
Missa do Galo.

Na noite de hoje, 24 de dezembro, 
reverencio o Salvador da humanidade 
e sinto-me engrandecido por ter 
nascido e morar numa cidade, cujo 
nome é Natal.



O Governo do Estado discute a 
instalação de infraestrutura pa-
ra atrair investimentos e usinas 

de produção de energias renováveis 
offshore no Rio Grande do Norte. Estu-
dos apontam o litoral potiguar como a 
área mais viável em todo o país. O as-
sunto foi discutido nesta quarta-feira 
23 pela governadora Fátima Bezerra 
com os secretários de estado do desen-
volvimento econômico, Jaime Calado, 
da Infraestrutura, Gustavo Coelho, da 
Tributação, Carlos Eduardo Xavier 
e com o professor e pesquisador da 
UFRN Mario González, que coordena 
grupo de trabalho naquela instituição.

“Como parlamentar sempre me 
angustiei com a falta de infraestrutura 
do RN para que possamos dar um sal-
to no desenvolvimento e na produção 
econômica em escala. Nosso estado 
tem fortes ativos como sal, calcário, 

ferro e gás. Mas ao longo de décadas 
somos reféns da falta de infraestrutura 
adequada.  O resultado é que perde-
mos investimentos e competitividade 
até para vizinhos como Pernambuco e 
Ceará”, apontou a governadora Fátima 
Bezerra.

Fátima Bezerra ressaltou ainda, a 
necessidade de dar continuidade ao 
trabalho iniciado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (Sedec) 
com a finalidade de criar infraestrutu-
ra portuária para o estado. “Essa ini-
ciativa que tomamos agora é de funda-
mental importância para a economia 
e para o futuro. No que depender da 
governadora vamos dar todo incentivo 
para levar os estudos adiante. E com a 
participação da UFRN vamos elaborar 
um estudo de viabilidade consistente 
e seguro apontando os caminhos para 
atrairmos investimentos em energia 

limpa e escoar nossa produção, corri-
gindo uma lacuna de décadas. Vamos 
à luta e ao trabalho”, afirmou a chefe do 
executivo estadual.

A instalação de parques eólicos 
offshore exige área portuária que possa 
servir também como área de produção 
de equipamentos para as torres. Isto 
é necessário devido à dificuldade de 
transportar componentes das usinas, 
como as torres e pás dos aerogeradores 
que podem medir até 260 metros de 
comprimento, o que dificulta e onera 
o transporte por via terrestre.  O secre-
tário da Sedec, Jaime Calado, destacou 
a instalação de um novo porto como 
fundamental para o Rio Grande do 
Norte. “Estamos diante de uma nova 
fronteira econômica para o Rio Grande 
do Norte com o offshore. Seis estados 
no Brasil têm potencial”, encerrou o 
secretário.
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As eleições de 2022 podem trazer 
de volta aos holofotes nomes 
bem conhecidos da seara políti-

ca do Rio Grande do Norte. Figuras co-
mo Garibaldi Alves Filho, José Agripino, 
Henrique Eduardo Alves e Fernando 
Bezerra já articulam, nos bastidores da 
política potiguar, estratégias de retor-
no aos trabalhos parlamentares.

Um dos casos de possível retorno à 
vida pública é  do ex-senador Garibaldi 
Alves (MDB), que ficou em 4º lugar na 
disputa à reeleição ao Senado Federal 
em 2018. Em 2022, ele pode tentar uma 
vaga na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte. Longe da ribalta polí-
tica há dois anos, Garibaldi Alves – hoje 
com 73 anos – tentará encerra a traje-
tória política no mesmo lugar em que 
a iniciou. O emedebista foi deputado 
estadual entre 1971 até 1986. 

Pai do atual presidente do diretó-
rio estadual do MDB, o hoje deputado 
federal Walter Alves, Garibaldi tentará  
nas próximas eleições trazer o sobre-
nome da família de volta para as gran-
des discussões políticas potiguares.

Outro que tenta retomar a vida pú-
blica é o empresário Fernando Bezerra, 
de 79 anos. Ele foi senador federal entre 
1994 e 2007. Além disso, foi presidente 
da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Norte (Fiern). 
Ele tentou a reeleição para o Senado 
em 2006, mas acabou derrotado por 
Rosalba Ciarlini. O empresário, segun-

do os bastidores políticos, tentará vaga 
na Assembleia Legislativa.

Em novembro, durante participa-
ção de um programa de rádio de Natal, 
o empresário revelou que aventou can-
didatura para deputado estadual já em 
2018. “Tenho uma censura dentro de 
casa. Me deu a vontade de sair deputa-
do estadual [em 2018]. Não quero mais 
sair do Rio Grande do Norte. Só que a 
minha mulher não deixou”, disse ele.

Além destes, Henrique Eduardo 
Alves (MDB) e José Agripino (DEM) 
analisam os cenários para buscar uma 
vaga na Câmara Federal. Os dois, no 
entanto, miram questões judiciais que 
podem impedir virtuais candidaturas. 

A dupla está listada em investigações 
abertas pela Operação Lava Jato.  

Em outubro passado, a Justiça Elei-
toral no Rio Grande do Norte recebeu a 
denúncia apresentada pelo Ministério 
Público Eleitoral contra Henrique Al-
ves. Segundo a investigação, o ex-de-
putado federal solicitou à empresa J&F 
pagamento de vantagens indevidas 
para custeio de sua campanha eleitoral 
ao governo do Rio Grande do Norte em 
2014 — em que acabou derrotado por 
Robinson Faria (PSD).    

Além disso, o ex-deputado Hen-
rique Alves passou 11 meses preso 
– entre junho de 2017 e maio de 2018 
– por conta da “Operação Manus”, em 

que é acusado de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro em investigação 
de desvios na construção da Arena das 
Dunas. 

Aos 72 anos, ele foi deputado fede-
ral entre 1971 e 2015. Segundo fontes 
políticas, o sonho dele é terminar a 
vida pública na Casa que presidiu por 
dois anos (2013 e 2015).

Outro que almeja retorno aos tra-
balhos na Câmara Federal é José Agri-
pino (DEM), de 75 anos. Em 2018, o 
então senador não buscou a reeleição 
para garantir uma vaga de deputado fe-
deral. A articulação contava com a saí-
da do seu filho da Câmara, Felipe Alves 
(DEM), que não tentou a recondução 

naquele ano. No entanto, a candidatu-
ra naufragou nas urnas. O ex-senador 
ficou como segundo suplente. 

Pesou contra José Agripino, ter o 
nome listado em investigações rela-
cionadas com crimes de corrupção. 
Em junho 2018, poucos meses antes 
das eleições, a Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) decidiu 
receber denúncia contra José Agripi-
no Maia pelos crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro e uso de 
documento falso. Ele teria recebido 
vantagens indevidas para assegurar 
um contrato de inspeção veicular am-
biental celebrado entre um consórcio 
e o Governo do Rio Grande do Norte.

Eleições de 2022 podem trazer de volta 
nomes conhecidos da política potiguar
FIGURAS HISTÓRICAS | Garibaldi Alves Filho, José Agripino, Henrique Eduardo Alves e Fernando Bezerra articulam nos bastidore estratégias de retorno aos trabalhos parlamentares. 
Para viabilizar as candidaturas, o grupo de septuagenários terá de superar as duras derrotas em eleições passadas e, em alguns casos, rumorosas investigações de corrupção

Garibaldi Alves Filho, José Agripino, Henrique Eduardo Alves e Fernando Bezerra — todos acima dos 70 anos — analisam o cenário político para uma possível disputa eleitoral em 2022

Governo do estuda construção de 
novo terminal portuário no RN

ANÁLISE

A Câmara Municipal autoriza 
nesta quarta-feira 23 a re-
composição salarial de 3,31% 

para os vereadores de Natal. O rea-
juste poderá ser concedido apenas a 
partir de janeiro de 2022, desde que 
haja previsão orçamentária para o 
pagamento.

Daqui a dois anos, com a medi-
da em vigor, o salário dos vereado-
res passará a ser de R$ 19.533,24.

A votação teve placar de 18 vo-
tos favoráveis e apenas cinco contra 
a medida. Os vereadores Ana Paula 
Araújo (PL), Divaneide Basílio (PT), 
Eleika Bezerra (PSL), Júlia Arruda 
(PCdoB) e o Franklin Capistrano 
(PSB) votaram contra o projeto.

O texto aprovado pelos vereado-
res não aponta efeitos retroativos. 
Além disso, o aumento será facul-
tativo. Caberá ao parlamentar, em 
janeiro de 2022, a decisão de reajus-

tar o próprio salário. Em Natal, atu-
almente, os vereadores têm salário 
mensal de R$ 17 mil.

Aumento pode ser adotado a partir de 2022

Câmara autoriza aumento 
salarial para vereadores

NATAL

MARCELO BARROSO /CMNAT



Os vereadores da Câmara Muni-
cipal de Natal aprovaram nesta 
quarta-feira 23 a possibilidade 

de reeleição do presidente da Casa e 
integrantes da Mesa Diretora do Legis-
lativo na mesma legislatura. Isso sig-
nifica dizer que o projeto de emenda 
à Lei Orgânica do Município permite, 
por exemplo, que o presidente eleito 
em janeiro de 2021 para o próximo bi-
ênio possa ser reconduzido a um novo 
mandato em janeiro de 2023.

O atual presidente da Casa, Pauli-
nho Freire (PSDB) não participou da 
votação. Segundo ele para evitar inter-
pretações de que estaria “legislando 
em causa própria”. A aprovação que 
revogou o artigo 35 da Lei Orgânica 
não altera a possibilidade de Freire se 
reeleger como presidente da Câmara 
em janeiro de 2021. Neste caso, ele não 
ficaria impedido de disputar nova-
mente a presidência da Casa em 2023.

“Isso já é comum nas casas legisla-
tivas municipais, inclusive na Assem-
bleia o presidente vai assumir agora 
o seu segundo mandato. A decisão 
do STF não se aplica aqui porque diz 
respeito ao Senado e Câmara Federal. 
O colegiado decidiu isso e não quer di-
zer que deva ser o candidato, a decisão 
abre apenas a possibilidade do presi-
dente poder se candidatar de novo. É 

uma coisa rotineira”, comentou Pau-
linho Freire. Dos 29 vereadores, Ana 
Paula (PL) foi a única parlamentar a 
se posicionar contra a proposta, que 

foi formalizada pelo vereador Aroldo 
Alves (PSDB). Segundo ela, a reeleição 
segue na contramão do que decidiu 
o Supremo Tribunal Federal (STF) a 

nível nacional sobre a renovação dos 
mandatos de presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado.

O ex-presidente da Câmara de 

Natal Raniere Barbosa (Avante) votou 
favoravelmente ao projeto. Ele antece-
deu Paulinho Freire como presidente 
da CMN. “A legislatura são quatro 
anos, foi preservado o biênio, então o 
direito do gestor sair candidato à ree-
leição eu acho legítimo enquanto não 
houver uma reforma política no Brasil. 
O prefeito pode uma reeleição, gover-
nador também é possível e presidente 
da República, por isso os presidentes 
das casas legislativas devem ter a mes-
ma isonomia”, acrescentou o vereador.

O entendimento é semelhante ao 
do vereador Dinarte Torres (PDT), que 
também foi favorável ao projeto de 
emenda. “Eu não acho nada de anor-

mal, muito pelo contrário, encaro isso 
com normalidade. O que está dando 
certo tem que ter continuidade”, com-
pletou.
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 Com 524 emendas enviadas para 
votação em plenário, os vereadores da 
Câmara Municipal de Natal esperam 
encerrar as discussões e aprovar a Lei 
Orçamento Anual (LOA) 2021 — que 
estima as receitas e as despesas do mu-
nicípio — na manhã desta quinta-feira 
24. A peça orçamentária da capital 
potiguar prevê uma receita de R$ 3,158 
bilhões para o ano que vem.

Nesta quarta-feira  23,  367 emendas 
consensuais já haviam sido aprovadas, 
que são as propostas que não têm obje-
ções por parte do Executivo local nem 
dos próprios vereadores. Já as emendas 
não-consensuais, que demandam um 
debate maior dos vereadores, entraram 
em pauta de discussão ao longo da tar-
de de ontem.

O orçamento de 2021 enviado pela 
Prefeitura do Natal para apreciação dos 
vereadores será menor que o do ano 
passado. O valor estimado para a LOA 
2021 prevê R$ 15,6 milhões a menos em 
relação a LOA 2020.

De acordo com a vice-presidente da 
Casa, Nina Souza (PDT), que presidiu a 
sessão desta quarta-feira 23, a previsão 
de uma receita menor é um fator que 

contribuiu para o alongamento das dis-
cussões em plenário. Segundo ela, com 
menos dinheiro, os vereadores tiveram 
de se desdobrar para contemplar áre-
as essenciais e incentivar setores que 
possam contribuir com o orçamento 
de Natal.

“O orçamento é feito sob perspec-
tiva e muitas vezes ele não é concreti-
zado. Com a previsão de receita menor 
para o ano que vem, esperamos que ela 
não piore mais ainda. Esperamos que 
ela pelo menos se concretize. O que a 
gente precisa entender é que não existe 
outra receita, senão fomentar geração 
de emprego e renda. Se as pessoas ti-
verem renda, elas vão comprar mais e 
dessa forma participar do bolo tributá-
rio”, destacou a vereadora Nina Souza.

Entre as emendas aprovadas, está 
a do vereador Preto Aquino (PSD) que 
direciona receitas para construção de 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e 
Centro Municipal de Educação Infantil 
(CMEI) nos bairros de Cidade Nova e 
Planalto, na Zona Oeste de Natal. Além 
da instalação de academias da terceira 
idade e reforma de praças e quadras es-
portivas na região.

No combate à pandemia, que afe-
tou as receitas do município e conse-
quentemente interferiu na LOA 2021, a 
vereadora Divaneide Basílio (PT) apre-
sentou textos que asseguram recursos 
para o fortalecimento da assistência 
hospitalar e ambulatorial de média e 
alta complexidade do Serviço Único de 
Saúde (SUS). A petista também propôs 
fomentar a criação de hortas urbanas 
em apoio à agricultura familiar para 

que os natalenses tenham acesso a ali-
mentos saudáveis e de qualidade.

Na mesma linha, o parlamentar 
Felipe Alves (PDT) encartou emendas 
para garantir estruturação e ampliação 
do Banco de Alimentos, programa que 
combate o desperdício de alimentos 
na capital potiguar. O vereador tam-
bém propôs a promoção e divulgação 
publicitária da capital potiguar como 
destino turístico.

A vereadora Nina Souza que con-
duziu as discussões na casa, destacou a 
grande quantidade de emendas relacio-
nadas às academias de terceira idade, 
cortes na área da comunicação e forta-
lecimento da da saúde, setor que sofreu 
maior estresse neste ano por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

“O balanço é extremamente posi-
tivo. É um recorde na interposição de 
emendas, foram mais de 520 emendas. 
Fizemos um acordo também para 
que os debates sejam reduzidos para 
agilizar o processo: o vereador explica 
e automaticamente nós vamos delibe-
rando. 2021 não vai ser um ano fácil, a 
gente precisa fazer muito com o pouco 
que se tem, sobretudo nas áreas essen-

ciais”, completou.
O presidente da Casa, vereador 

Paulinho Freire (PDT), também des-
tacou a alta quantidade de emendas 
analisadas. “A Câmara atingiu números 
impressionantes neste ano, inclusive 
com a pandemia, nós não paramos, 
continuamos com o trabalho feito vir-
tualmente e depois de forma híbrida. A 
Câmara chega hoje com uma produção 
legislativa muito grande”, acrescentou 
Freire.

LOA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) 

é uma lei que estabelece as despesas 
e as receitas do próximo ano e define 
um planejamento de gastos em obras e 
serviços prioritários, levando em conta 
os recursos disponíveis. Ela é elaborada 
pelo Executivo com base nas diretrizes 
apontadas pelo PPA e pela Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO). Antes de 
ser sancionada a lei, a proposta orça-
mentária é analisada pelos vereadores. 
Os parlamentares podem apresentar 
emendas ao projeto, de acordo com 
critérios estabelecidos anteriormente 
pela LDO.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Vereadores aprovam possibilidade de 
reeleição do presidente da Câmara 
IMPROBIDADE | Dos 29 vereadores, apenas Ana Paula (PL) se posicionou contra a proposta, que permite a reeleição do presidente da Casa e dos integrantes da Mesa Diretora na 
mesma legislatura. Atual presidente da Câmara, o vereador Paulinho Freire (PSDB) não participou da votação para “evitar interpretações de que estaria lesgislando em causa própria”

Aprovação da proposta aconteceu nesta quarta-feira 23 na Câmara Municipal de Natal. Presidente da Casa, Paulinho Freire decidiu não votar

27
vereadores votaram a favor da 

possibilidade de reeleição

VEREADORES ENCERRAM 
VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Com a previsão de receita 
menor para o ano que vem, 
esperamos que ela não 
piore mais ainda. Esperamos 
que ela pelo menos se 
concretize”

“
NINA SOUZA
VEREADORA
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DORIA FUGIU DA ‘MÁ NOTÍCIA’, 
MAS TEVE DE VOLTAR

CAGED: ‘PANDEMIA DILMA’ 
FOI PIOR PARA EMPREGOS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

CONTA OUTRA, EXCELÊNCIA
O pedido de “reserva” de 7 mil 

vacinas formalizado pelo Supremo 
Tribunal Federal contém um primor 
de caradurismo. Diz que a iniciativa 
é a “contribuição” do STF para o 
enfrentamento da covid. Virou piada.

CASTA SUPERIOR
Após a reserva de doses da 

vacina para integrantes de tribunais 
superiores, o ex-secretário de 
Desestatização Salim Mattar, 
protestou: “De fato, temos cidadãos de 
primeira e segunda categorias”.

DEM LÍDER DE ESQUERDA
Estão na comissão representativa 

do Congresso Orlando Silva (PCdoB-
SP), espécie de ajudante de ordens 
de Rodrigo Maia, Rubens Otoni (PT) 
e Alessandro Molon (PSB-RJ), todos 
obedientes ao ainda presidente.

ADMISSÃO SOB TORTURA
O governo português contou uma 

lorota, para desquali� car testemunhas 
brasileiras da brutalidade do seu 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras: 
que elas queriam trabalhar ilegalmente 
no país, por isso foram barradas. Só 

não contou que as brasileiras foram 
coagidas a admitirem isso.

DESTINO SEGURO
A secretária de Turismo do DF 

garante que Brasília é um destino 
seguro para turistas, em razão 
das medidas restritivas adotadas 
pelo governador Ibaneis Rocha. “A 
cidade saiu na frente nas medidas de 
segurança”, diz.

DEMAIS
Segundo a deputada estadual 

Janaína Paschoal (PSL-SP), a prisão do 
jornalista Oswaldo Eustáquio é “muito 
pesada”. “Não consigo ver elementos 
para as sucessivas prisões desse rapaz. 
Que país!”, disse.

MENOS RUIM
A análise consolidada trimestral 

da conjuntura econômica brasileira, 
divulgado pelo Ipea, fechada em 
setembro, previa queda de 5% no PIB 
deste ano, mas a estimativa foi revisada 
para 4,3%.

PENSANDO BEM...
...nos colégios, média de 50% 

signi� ca reprovação. Já nas vacinas...

As contratações recordes em novembro � zeram o mercado superar 
as perdas de vagas formais durante a pandemia e o Brasil já tem 227 mil 
vagas formais criadas em 2020, segundo dados do Caged. A previsão no 
governo é que a alta continue em dezembro e o ano feche com algo em 
torno de 500 mil empregos criados. Em conversas reservadas, a equipe 
econômica lembra o quão grave foi a “pandemia Dilma”, entre 2015 e 
2016, quando o Brasil perdeu 2,86 milhões de vagas formais.

BAQUE FOI GRANDE
Novembro foi o 5° mês 

seguido de alta na criação de 
empregos, mas as 414 mil novas 
vagas são menos da metade das 
perdas de abril.

PANDEMIA DURADOURA
A pandemia Dilma custou 

1,54 milhão de empregos e queda 

de 3,5% do PIB em 2015 e 1,32 
milhão de empregos e -3,3% no 
PIB em 2016.

PANDEMIA AINDA PUNE
Com o isolamento, quem 

trabalhava de forma autônoma 
foi em busca de emprego e isso se 
re� etiu na PNAD Covid: 14,2% de 
desemprego.

O governador paulista João Doria escolheu tão mal o início da licença em 
Miami, Estados Unidos, que acabou convencendo os adversários de 
que sua intenção era estar bem longe, a 6.560km de distância, quando 

na coletiva desta quarta (23), seria anunciado que a sua Coronovac, com 
presumíveis 50% de e� cácia, não é assim nenhuma P� zer (95%). Não chega 
nem ao nível da russa Sputnik (90,5%). Ele só não contava com o imponderável: 
seu vice com covid forçou seu retorno à vida como ela é. O percentual ainda 
será o� cializado, mas o Butantan indica o que o Wall Street Journal noticiou na 
segunda (21): a e� cácia da vacina é de 50%. Evaldo de Araújo, infectologista 
do Hospital das Clínicas da USP, diz que se isso for con� rmado, a chance de 
imunizar uma pessoa será de 50%. O presidente do Butantan, Dimas Covas, 
deu outra má notícia: o pedido de registro da vacina da Anvisa será realizado 
apenas dentro de 15 dias. O infectologista diz que tudo é muito frustrante: 
“Ficou muito feio, muito ruim”. Sugere aposta do Brasil em vacinas de e� cácia 
próxima de 100%.

O empresário Marinaldo Pe-
reira da Silva faleceu nesta 
quarta-feira 23 vítima da 

covid-19 aos 64 anos. Ele estava 
internado há 12 dias no hospital 
São Lucas, em Natal. O empresário 
passava por tratamento de hemo-
diálise há 10 anos, e tinha a saúde 
debilitada quando contraiu o novo 
coronavírus.

Marinaldo era dono e fundador 
da RB Grá� ca, empresa de tradição 
em Natal, que inclusive já prestou 
serviços ao Agora RN. Ele deixou 
esposa e três � lhos.

Segundo o amigo Silvio Bornato, 
diretor de uma grá� ca que traba-
lhou por muito tempo com o em-
presário, Marinaldo Pereira era uma 

pessoa do bem em sua essência. Era 
um homem com muitas boas histó-
rias para contar.

“Eu moro no Rio Grande do Nor-
te há dez anos e nesse tempo pude 
conhecer a essência dele, era como 
um pai, cuidava de mim e de minhas 
decisões. De todas as formas que 
podia buscava me incentivar em 
alguma dúvida ou di� culdade. Ma-
rinaldo era uma pessoa altamente 
dedicada, coesa,amiga, um grande 
pai, que inclusive ensinava a não 
bater nos � lhos, coisa que só um pai 
pode entender”, exaltou Silvio.

O corpo de Marinaldo Pereira 
foi enterrado no Morada da Paz, em 
Emaús, na cidade Parnamirim, na 
tarde desta quarta-feira.

Empresário Marinaldo Pereira 
morre, aos 64, vítima da Covid-19

LUTO

AGÊNCIA O GLOBO

REPRODUÇÃO

DENÚNCIA | Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que foram arrecadados R$ 53 milhões durante 
o mandato do prefeito Marcelo Crivella, que foi preso nesta terça-feira 22 no apartamento onde mora

Na denúncia apresentada à Jus-
tiça, o Ministério Público do 
Rio de Janeiro apontou que o 

esquema do “QG da Propina” arreca-
dou mais de R$ 53 milhões durante 
o mandato do prefeito Marcelo Cri-
vella (Republicanos). Os pagamentos, 
ainda segundo o MP, eram feitos de 
modo pulverizado para mais de 20 
empresas de fachada, em nome de la-
ranjas, criadas pelo grupo de Crivella, 
e somavam de R$ 1,5 milhão a R$ 2 
milhões por mês.

Em coletiva de imprensa, inves-
tigadores do MP e da Polícia Civil 
negaram haver motivação política e 
justi� caram a necessidade de prisão 
preventiva do prefeito a� rmando 
que o esquema continuou mesmo 
após início das investigações. “Essa 
organização criminosa prosseguiu 
mesmo após duas operações de 
busca e apreensão, mesmo sabendo 
que a investigação estava em curso. 
Nem assim as atividades cessaram”, 
disse o subprocurador-geral de Jus-
tiça Ricardo Martins. Outro motivo 
foi a iminência de alteração do foro 
da investigação em janeiro, quando 
Crivella deixaria a prefeitura. As in-
vestigações começaram a partir da 
delação do doleiro Sérgio Mizrahy, 
que relatou como funcionava o “QG 
da Propina” dentro da prefeitura 
carioca. No esquema supostamente 
comandado pelo prefeito, o operador 
Rafael Alves, que não era nomeado 
mas despachava na prefeitura, alicia-
va empresas que queriam � rmar con-
tratos com o governo ou precisavam 
receber restos a pagar por serviços 
prestados. Para poderem furar a � la, 
elas pagavam um porcentual de 3% 
a 5% - em propina - sobre os valores.

Segundo a desembargadora Rosa 
Helena Penna Macedo, que autorizou 
a prisão de Crivella e de outras seis 
pessoas, o prefeito “(...) não só anuía 
com os esquemas criminosos, mas 
deles também participava, chegan-
do, inclusive, a assinar pessoalmente 
documentos a � m de viabilizar os 
negócios do grupo criminoso”.

O MP apontou envolvimento de 
servidores, empresários e “laranjas” 
que “interfeririam nas tomadas de 
decisão, agilizando pagamentos a 
empresas especí� cas e interferindo 
nos processos de licitação para bene-
� ciar empresas que consentiam em 
pagar propinas a agentes públicos, 
como o homem de con� ança do pre-
feito Marcelo Crivella, Rafael Alves, 
que, por sua vez, contava com o do-
leiro Sérgio Mizrahy para ‘branquear 
os valores recebidos’”. Segundo a ju-
íza, o delator apontou o pagamento 
de propina a Crivella. “Relatou ainda 

o colaborador Sérgio Mizrahy que 
Rafael Alves cobrava propina para 
autorizar o pagamento de faturas 
atrasadas a empresas credoras, des-
tinando o porcentual de 20% a 30% a 
Marcelo Alves, seu irmão, então pre-
sidente da Riotur, e outro porcentual 
ao prefeito Marcelo Crivella.”De acor-
do com os investigadores, a lavagem 
de dinheiro funcionava por meio de 
empresas de fachada. O MP e a Po-
lícia Civil a� rmam que só a “Assim 
Saúde”, contratada para gerir o plano 
de saúde dos servidores do municí-
pio, corresponde a R$ 45 milhões do 
esquema. O contrato, no valor total 
de R$ 210 milhões, durou um ano 
na administração Crivella e foi reno-
vado por mais 24 meses por causa 
dos pagamentos ilegais, segundo os 
promotores. No caso da Assim, foram 
criadas outras � rmas que prestavam, 
em tese, consultorias para justi� car a 
movimentação � nanceira.

Esquema foi supostamente comandado pelo prefeito do RJ Marcelo Crivella 

Empresário Marinaldo Pereira tinha 64 anos

Esquema do ‘QG da Propina’ rendeu 
R$ 53 milhões, aponta MP do RJ
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CEDIDA

DANDARAH FILGUEIRA  

Um Natal atípico que traz meses 
de sofrimento, de dificuldades 
e de perdas. Em uma situação 

calamitosa para a saúde pública, a pan-
demia da Covid-19 colocou em risco a 
vida das pessoas, muitas vezes forçan-
do-as a lidar com grandes sofrimentos 
como a morte de entes queridos, o con-
sequente luto, ou ainda a impossibili-
dade de ficar perto daqueles que estão 
sofrendo. Neste momento, a saudade é 
considerada por muitos o sentimento 
mais presente durante os festejos de 
fim de ano.  

“Natal”, aliás, significa nasci-
mento. Agora, com a enorme lista de 
mortos por coronavírus no Brasil, as 
celebrações e todo o clima natalino se 
fundamentam no compromisso com a 
vida e na esperança por dias melhores. 
Entre expectativas acerca das vacinas 
e aumento de casos confirmados da 
Covid-19, o recomendado é seguir to-
dos os cuidados necessários para evi-
tar novos contágios. Em um contexto 
local, segundo a Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap/RN), a por-
centagem de jovens até 35 anos infec-
tados aumentou de 27,8% no início da 
pandemia para 46,5% em novembro.  

De acordo com pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), essa informação é 
preocupante principalmente no con-
texto das comemorações de fim de 
ano, pois as festas familiares são um 
evento catalisador de novas infecções, 
especialmente quando se reúnem 
familiares que não possuem um con-
vívio diário ou habitual. Isso porque o 
perigo é que os jovens possam trans-
mitir o vírus para as pessoas idosas da 
família, que fazem parte do grupo de 
risco da doença.  

A advogada potiguar Giovanna 
Mororo, de 42 anos, teve coronavírus 
no início de dezembro e passou por 
momentos ruins ao pensar que pode-
ria ter infectado o próprio pai, que tem 
69 anos, é diabético e passou por um 
transplante de rim. 

“Nunca imaginei que existiria pos-
sibilidade de passar para o meu pai, 
porque eu só desenvolvi os sintomas 
uma semana depois de me encontrar 
com uma pessoa que teve a doença, 
então eu achei que não ia pegar mais. 
Tive contato com meu pai quando já 
estava doente e não sabia. O emocional 
de quem passa por esse medo e culpa 
da possibilidade da transmissão fica 
muito abalado”, desabafa.  

Felizmente, Giovanna não trans-
mitiu o vírus para nenhum parente. 
Mas essa situação fez com que sua 
família optasse por não fazer o tradi-
cional Natal, que agregava familiares e 
amigos até mesmo de outros estados 
do Brasil. “A gente reunia as duas famí-

lias e amigos, e vinham inclusive pesso-
as de Fortaleza, éramos na faixa de 30 
pessoas. Esse ano, por causa da Covid, 
vamos ser só eu, meu pai, minha mãe, 
meus irmãos e sobrinhos, totalizando 
8 pessoas. A gente vai ficar na casa de 
praia em Muriú, e a ceia de Natal vai ser 
em uma varanda, num local aberto”, 
explica.  

Já a família da gastróloga Carol 
Oliveira, 24, também costumava reunir 
cerca de 30 pessoas para a ceia natali-
na. Segundo ela, era o único dia do ano 

em que a família inteira conseguia se 
encontrar. “Nosso Natal normalmente 
é bem animado, a gente gosta muito de 
brincar, de ficar junto. Sempre fazemos 
um amigo secreto, e minha avó sempre 
faz uma leitura e uma representação 
sobre o nascimento de Jesus, geral-
mente ela escolhe três primos menores 
para fazer essa representação, e depois 
a gente tem a ceia”, conta. A preocupa-
ção principalmente com a avó, de 89 
anos, fez com que optassem por fazer a 
festa, mas com cada família na própria 

casa, algo muito diferente para Carol.  
“Minha avó já até mandou um re-

cado pra todo mundo com as leituras 
que ela quer que a gente faça no Natal 
antes da ceia, cada um no seu canto. 
Vai ser o primeiro Natal com menos 
gente, é uma coisa que eu não estou 
muito acostumada. Só o pessoal daqui 
de casa, 5 pessoas, para quem estava 
habituada a ter mais de 20 pessoas 
juntas, é diferente, mesmo tendo vide-
ochamada. Então é torcer para que no 
próximo ano a situação esteja melhor 

Natal na pandemia 
FESTEJOS  | Com a pandemia da Covid-19, os planos para as celebrações natalinas de muitas famílias mudaram. O Agora RN conversou com potiguares para saber como será a  
ceia neste fim de ano, além de listar dicas práticas para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus entre os familiares idosos ou pertencentes ao grupo de risco da doença

Antes da pandemia da Covid-19, o Natal da família de Giovanna agregava parentes até de outros estados brasileiros

Natal era o único dia do ano que costumava reunir a maior parte da família da gastróloga Carol Oliveira 

COMO MINIMIZAR RISCOS?

A reportagem do Agora RN conversou 
com o infectologista Luiz Alberto 

Marinho para algumas recomendações 
práticas para tentar minimizar os riscos 

de contaminação: 

1- Reunir o menor número de pessoas 
possível e evitar pessoas que não 

estão no convívio; 

2- Que a festa seja em um ambiente 
aberto e tenha ventilação natural. Se for 
dentro de casa, manter portas e janelas 

abertas; 

3- Usar máscara enquanto se 
conversa, tirar somente para comer; 

4- Manter um distanciamento 
de 1 metro entre as pessoas; 

5- Na hora da ceia, guardar a máscara 
em um saquinho plástico; 

6- Evitar música alta, cantos e gritos. 
Manter uma conversa em voz baixa, 
porque quanto mais alto se fala ou 
canta, mais se elimina gotículas; 

7- Lavar as mãos com água e sabão e 
higienizar com álcool em gel. 

e que a gente volte a se encontrar para 
ter um Natal animado junto com vovó, 
que é o que a gente mais gosta”, diz.  

A recomendação de segurança da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
para este fim de ano é para que não 
ocorram aglomerações nas reuniões 
familiares, justamente para impedir a 
disseminação do coronavírus. No en-
tanto, algumas famílias ainda optaram 
por fazer a reunião com parentes que 
não são do núcleo familiar e amigos 
normalmente.  

Vai ser o primeiro Natal com 
menos gente, não estou 
acostumada. Agora é torcer 
para que no próximo ano a 
situação esteja melhor e que 
a gente volte a se encontrar 
para ter um Natal animado 
junto com vovó”

“
CAROL OLIVEIRA
GASTRÓLOGA
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HOMENAGEM | Natal, capital potiguar também conhecida como “Cidade do Sol”, completa 421 anos nesta sexta-feira 25. 
Nesta reportagem, o Agora RN ouviu as lembranças dos moradores para contar um pouco da história desse lugar tão querido

ANA LUIZA VILA NOVA
DANDARAH FILGUEIRA 

No dia 25 de dezembro deste ano 
a cidade do Natal completa 421 
anos de histórias. Com suas 

belas praias e dunas, a Cidade do Sol é 
mais do que as belezas naturais que a 
tornam um famoso destino turístico. 
A reportagem conversou com alguns 
natalenses para conhecer um pouco 
da história e das lembranças sobre a 
cidade. 

O sapateiro Marinaldo Araújo, de 
83 anos, é um dos mais antigos profis-
sionais do ramo do bairro da Ribeira. 
Nascido em Natal, no bairro das Rocas, 
trabalha na Ribeira há cerca de cinco 
décadas. Ele conta que sempre teve de-
sejo de aprender a profissão, e o motivo 
era inusitado. “Na época não existia ber-
muda como existe hoje, os sapateiros 
compravam as calças e cortavam pra 
trabalhar. As bermudas deles eram me-
ladas de cola, de tinta, eu achava aquilo 
tão bonito. Aí me incentivava a apren-
der a profissão”.  

Sobre o bairro histórico onde tra-
balha, Marinaldo relata as diferenças 
de como era antigamente. “Ah, criatura, 
era diferente demais. Antigamente uma 
hora dessas aqui você não podia pas-
sar, por causa do movimento de gente, 
era gente pra lá e pra cá. Falam que vai 
voltar mas não volta, muito difícil. Aqui 
passava o bonde que ia pro Tirol. Tinha 
outro bonde que saía de Lagoa Seca pro 
Alecrim”, relembra. Marinaldo se lem-
bra ainda de quando era jovem e jogava 
futebol nas praias de Natal. “Eu gostava 
da praia pra bater uma peladazinha. Eu 
ia na Praia do Forte, sabe onde é? Ali era 
cheio de gente batendo pelada, hoje é 

tudo diferente”, recorda. 
O fotógrafo e técnico de máquinas 

fotográficas João Amaro, 63, nasceu no 
interior, em Sítio Novo, mas se mudou 
para a capital potiguar muito jovem 
-- aos 22 anos. Trabalha no Alecrim há 
quase 40 anos. “O Alecrim é o mais es-
tratégico para a chegada das pessoas 
do interior, principalmente aqui no 
centro na praça Gentil Ferreira, com 
essa referência do relógio do Alecrim. 
Esse prédio aqui, o Edifício Leite, é um 
prédio muito antigo que já tem mais de 
60 anos,” conta.  

Para ele, o Alecrim melhorou com o 
tempo. “Com a chegada dos shoppings 
centers, o Alecrim não sofreu nenhuma 
diferença, pelo contrário, tudo o que 
tem aqui tem no shopping. No Natal, 
no carnaval, você quase não consegue 
andar nas calçadas porque é gente 
demais”. Sobre os momentos de lazer 
que tinha quando jovem, João diz que 
preferia as atividades mais culturais da 
época. “Gostava de ir ao Cinema Rio 
Grande, frequentei várias vezes. Mas 
também gostava da Praia do Meio. A 
Praia do Meio é inesquecível”, relembra.  

O taxista João Ribeiro, 66, nasceu 
em Barra do Maxaranguape e trabalha 
no ramo há 38 anos. Bastante saudo-
sista de uma Natal de antigamente, ele 
relembra a tranquilidade do anos da 
juventude, com menos violência. “Gos-
tava de ir ao Palácio dos Esportes, era 
muito gostoso. A gente ia para a sede do 
ABC, para o Atlântico, eram coisas boas. 
Saía de duas horas da manhã a pé, era 
um tempo bom, a gente vivia feliz e não 
sabia”, recorda. 

NATAL JÁ NASCEU CIDADE
A história da cidade começa no 

ano de 1598, mais especificamente no 
dia 6 de janeiro, com a construção da 
Fortaleza dos Santos Reis, que hoje é co-
nhecida como Forte dos Reis Magos. A 
edificação, que foi colocada de pé a pe-
dido do rei da Espanha, Felipe II, tinha 
como objetivo proteger a Barra do Rio 
Grande (como era chamado o território 
potiguar) e expulsar os franceses que já 
desembarcavam aqui para contraban-
dear o pau-brasil.  

Nas circunvizinhanças da Fortaleza, 
sobretudo onde hoje fica o começo da 
Ponte Newton Navarro, foi se formando 
um povoado que, segundo alguns his-
toriadores, foi batizado “Vila dos Reis”. 
Após cerca de dois anos, no dia 25 de 
dezembro de 1599, a cidade teve seus 
limites demarcados e foi oficialmente 
fundada, sendo reconhecida como “Ci-
dade do Natal”.

Os registros históricos não respon-
dem com exatidão sobre a origem e o 
responsável pela fundação de Natal. 
Por mais que historiadores busquem 
reconstituir esses fatos, os estudos di-
vergem entre si. Entre os nomes mais 
citados dos possíveis fundadores estão: 
Mascarenhas Homem, Jerônimo de Al-
buquerque e João Rodrigues Colaço. 

Durante um longo período, Natal 
se resumia a poucos quilômetros de 
extensão. O início e o fim do território 
foram marcados por duas cruzes, uma 
onde hoje é a Praça das Mães e outra 
na Praça da Santa Cruz da Bica, ambas 
localizadas na Cidade Alta. Entre 1633 e 
1654, a cidade recém-formada foi alvo 
de uma invasão Holandesa e chegou até 
a receber o nome de “Nova Amsterdã”, 
uma alusão à capital holandesa. Os 
invasores deixaram algumas heranças 
que, aos poucos, foram sendo incor-

Fortaleza dos Reis Magos: onde tudo começou. Hoje, o clima quente e as paisagens naturais do litoral fazem da capital potiguar um poderoso e adorado cenário turístico brasileiro

João Ribeiro, de 66 anos, relembra o 
período menos violento de Natal

Fotógrafo João Amaro trabalha no 
Alecrim há quase 40 anos

Marinaldo tem 83 anos e é um dos 
mais antigos sapateiros da Ribeira

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO SOL 

NEY DOUGLAS/AGORA RN

poradas pela cultura regional. Alguns 
desses costumes, segundo o Padre João 
Medeiros Filho, abrangem os bordados 
de Caicó e os queijos de coalho.  Após 
esse período, a cidade que ainda era 
pequena e pouco habitada, começou a 
crescer gradualmente. A partir de 1850, 
o algodão passou a incrementar a eco-
nomia e promover um progresso local, 
sobretudo na região da Ribeira. Mas foi 
somente a partir do século XX que a 
capital teve um desenvolvimento mais 
acelerado, com investimento em infra-
estrutura e no planejamento da cidade 
– os primeiros bairros e as primeiras 
avenidas são datados desse período. Co-
meça também a história da cidade na 
aviação, com as primeiras esquadrias 
aterrissando sobre o Rio Potengi. 

“O primeiro impulso da economia 
é gerado pelo algodão. A partir da en-
trada desses valores, da vinda de coro-
néis, a cidade começa a ver  o cenário 
mudando. Eles se preocupam em ter 
casas grandes e ornamentadas, em ter 
comércio de produtos finos, em ter es-
paço de cultura e lazer. Todo ‘boom’ de 
desenvolvimento que temos, vem sem-
pre acompanhado da criação de algum 
ponto cultural, esse primeiro marcou 
a construção do Teatro Alberto Mara-
nhão”, conta o historiador Alexandre 
Rocha. Um outro capítulo primordial na 
história da capital potiguar é a entrada 
do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 
ao lado dos Estados Unidos, em 1942. 
Natal passou a ter uma base americana 
e recebeu, além de investimentos, uma 
população de cerca de 10 mil soldados 
americanos, o que aumentou em 20% 
sua população. Hoje, a cidade tem um 
total de 890.480 habitantes, que convi-
vem numa área de 167,401 km².

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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Entao e Natal...
...mas este ano vai ser um Natal 
diferente.  Sem aglomerar, 
talvez com algumas saudades a 
mais e lugares a menos à mesa, 
mas ainda assim é Natal. Que 
esse momento sirva para 
aquecer os corações e dar uma 
sasacudida na esperança de um 
ano novo  melhor! Por mais que  
a forma de celebrar não seja 
igual, os sentimentos 
permanecem. O amor, a fé, a 
amizade e a vontade de fazer o 
bem devem ser lembrados, 
assim assim nos manteremos 
próximos de quem amamos.

Desejamos a todos os leitores, clientes e 
parceiros um Natal abençoado, 

cheio de saúde, união e paz.
grupo

#celebresemaglomerar

´~
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AGÊNCIA BRASIL

O período de férias é a temporada 
com maior número de turistas 
em cidades litorâneas, como 

as da região metropolitana de Natal, 
que aumentam de forma expressiva o 
contingente populacional. No entanto, 
com a pandemia do novo coronavírus, 
a escolha do local de veraneio deve 

estar cercada de cuidados sanitários 
para evitar possíveis contágios.

Antes de sair, é necessário saber 
quais os destinos mais seguros, que 
não devem atrair tantas pessoas e es-
tão conseguindo controlar os casos de 
coronavírus. Para isso, acompanhe o 
número de casos de Covid-19 no desti-

no da preferência. Além disso, a viagem 
requer um meio de transporte seguro.

Quem viaja de carro está exposto à 
diversas ameaças nas estradas e rodo-
vias. É muito importante tomar cuida-
do com as condições do veículo. Veja 
as principais dicas de segurança para 
viajar com o carro são fundamentais.

Fim de ano atípico: neste período, a população costuma viajar para descansar e relaxar. Porém, a pandemia mudou os planos de muitos

DICAS

Conheça o trajeto

Se você não dispor de um aparelho 
de rastreamento veicular poderá ter 
dificuldades para localizar determinados 
pontos turísticos que esteja procurando. 
A dica é utilizar os serviços de localização 
que além de informar o posicionamento do 
veículo ainda podem ajudar na previsão 
de tempo das viagens e indicar caminhos 
alternativos que reduzam tempo sem 
representar algum risco aos usuários.

Verifique se a manutenção 
do veículo está em dia

Lembre-se de fazer a manutenção 
periódica do veículo. Substituir as 
peças no tempo correto e manter os 
sistemas alinhados previne que o carro 
tenha problemas durante a utilização. 
Nunca pegue a estrada sem verificar as 
condições do freio, da água e do óleo do 
motor do automóvel. Os fluídos precisam 
estar no nível adequado. Além disso, 
verifique a pressão correta dos pneus.

Escolha horários alternativos para viajar

Opte por viajar junto ao nascer do sol. É 
o período do dia mais seguro, tranquilo 
e prazeroso para pegar a estrada. Você 

estará descansado e não correrá riscos 
comuns do trânsito noturno (carros 
escuros com faróis baixos, alta velocidade, 
desrespeito ao semáforo).

Leve um mapa e todos os telefones de 
emergência anotados

Evite sempre utilizar caminhos alternativos 
quando a rota principal estiver disponível, 
mesmo que você esteja com pressa para 
chegar logo ao destino da viagem.

Siga o mapa da cidade para onde está 
indo e nunca se esqueça de levar anotado 
em uma agenda os telefones úteis que 
são indispensáveis para qualquer tipo de 
passeio.

Não deixe objetos de valor expostos 
dentro do carro

Bolsas e notebooks sãos os itens que 
registram maiores índices de furto 
durante as férias. Para evitar esse tipo 
de situação, nunca deixe seu carro com 
as janelas abertas e cubra ao máximo 
os equipamentos de maior valor que não 
possam ser retirados do veículo.

Utilize recursos tecnológicos para 
monitorar seu veículo

Você pode ter que estacionar o carro 

em uma rua para chegar andando até 
um ponto turístico. Nesse caso, mesmo 
à distância, será possível vigiá-lo contra 
roubos e furtos com o recurso disponível 
de rastreamento de veículos. E se 
você estiver dirigindo e notar alguma 
ameaça poderá acionar uma central 
de atendimento que atuará junto às 
autoridades para garantir a sua segurança 
e a do seu carro.

Tome as suas próprias precauções

O uso de máscara da forma correta, 
assim como do álcool em gel é essencial 
durante as férias na pandemia. Lave as 
mãos sempre que possível e mantenha 
o distanciamento social. Também é 
recomendável atentar-se a áreas e objetos 
do alojamento em que a probabilidade de 
contaminação é maior. 

Evite aglomerações

Dirija-se a outra praia, que tenha menos 
procura, ou planeje-se para chegar 
mais cedo ao local no dia seguinte, num 
horário menos movimentado. Antes de 
escolher o seu destino, pesquise opções 
que ofereçam atividades ao ar livre e a 
possibilidade de manter o distanciamento 
social. Neste momento de pandemia, 
é importante tomar todos os cuidados 
necessários e recomendados.

DESCANSO | Com a pandemia da Covid-19, o período de descanso será atípico. Cidades litorâneas, como 
Natal, costumam receber muitos turistas durante o verão. Confira algumas dicas para os dias de veraneio 

FÉRIAS NA 
PANDEMIA: O QUE 
FAZER E QUAIS 
CUIDADOS VOCÊ 
DEVE TOMAR CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO, CPF 272.507.687-00, torna a público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a licença simplificada (LS) Nº 
2019-133532/TEC/LS-0262, com prazo de validade, 04/06/2026, Aterro de Construção Civil - Classe A, em uma 
área de 3,07 hectares, localizado na Fazenda Mel de Baixo, Zona Rural, Município de Areia Branca/RN.  

 
ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO 

Proprietário 
 

 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA inscrita no CNPJ: 05.052.764/0001-44, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Autorização 
Especial – AE Nº Nº 2020-149795/TEC/AE-0036 válida até 16/11/2021 em favor de Canteiro de obras para 
instalação de uma Usina de Asfalto, situado na Rua Projetada, s/n, Loteamento Mangabeira, Distrito de 
Mangabeira, Município de Macaíba/RN com coordenadas de referência em UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 
2000: 9.349.761,77 mN; 246.805,66 mE.  
 

FELIPPE GURGEL DE CARVALHO 
SÓCIO DIRETOR 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
DJALMA FRANCISCO DIAS a – inscrito no CPF Nº 057.177.014-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a  Licença Simplificada da Fazenda Guariba com 
prazo de validade até 14 de dezembro de 2026, em favor do empreendimento para agricultura não irrigada em 
38,97ha , localizada na Fazenda Guariba, município de Goianinha/RN   
 

 
DJALMA FRANCISCO DIAS 

 EMPREENDEDOR 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 033/2020, realizada em 16/10/2020, 
a saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 (PFF2), DESTINADAS AS AÇÕES 
PREVENTIVAS E COMBATIVAS AO CORONAVÍRUS (COVID-19). JM COMERCIO E 
REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72, saiu vencedora nos itens: 1, 2; 
totalizando o valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil, quinhentos reais).

Jardim do Seridó/RN, em 23 de dezembro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

PORTO SAL SALINEIRA LTDA, CNPJ: 15.399.310/0001-06, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS com validade até 16/03/2027 
para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Várzea das Cacimbas, s/n – Zona Rural, 
Porto do Mangue/RN. 

Jerônimo Edmur de Góis Rosado Filho 
Proprietário  

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação de Sistema de Injeção de Água de Rio Mossoró para 01 (um) poço 
injetor de código 7-RMO-0007-RN, localizado no Campo de Produção de Rio Mossoró, município de 
Mossoró/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação Nº 2017-116886/TEC/RLO-1390, com prazo de validade até 22/12/2023, em 
favor de 01 (um) poço petrolífero de código e coordenadas 3-RC-0007-RN (9.400.367,10 m N e 698.794,30 m E), que 
tem como destino a Estação Coletora de Upanema, Campo de Produção Rio do Carmo, município de Mossoró/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-148992/TEC/RLO-0121, com prazo de validade até 22/12/2023, em 
favor de 01 (um) poço petrolífero de código e coordenadas 7-LV-0053-RN (9.378.933,30 m N e 659.656,50 m E), com 
produção escoada para a Estação Coletora e Compressora de Livramento (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE), 
Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-149025/TEC/RLO-0126, com prazo de validade até 22/12/2023, em 
favor de 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e coordenadas 7-LV-0053-RN (9.378.933,30 m N e 
659.656,50 m E), com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora de Livramento (9.379.314,00 mN; 
662.971,00 mE), Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150662/TEC/RLO-0367, com prazo de validade até 22/12/2023, em 
favor de 15 (quinze) poços petrolíferos de códigos e coordenadas 7-CAC-0001-RN (9.379.882,01 mN; 666.297,52 mE); 
7-CAC-0002-RN (9.380.266,61 mN; 666.997,02 mE); 7-CAC-0004-RN (9.379.814,51 mN; 665.499,52 mE); 7-CAC-
0005-RN (9.379.689,11 mN; 665.947,32 mE); 7-CAC-0008-RN (9.380.039,51 mN; 665.755,22 mE); 7-CAC-0009-RN 
(9.380.073,91 mN; 666.648,62 mE); 7-CAC-0011-RN (9.379.764,91 mN; 666.815,52 mE); 7-CAC-0012-RN 
(9.379.597,51 mN; 666.473,02 mE); 7-CAC-0013-RN: 9.380.155,91 mN; 666.038,12 mE); 7-CAC-0016-RN: 
9.380.656,91 mN; 669.657,54 mE; 7-CAC-0017-RN (9.379.590,51 mN; 666.211.52 mE); 7-CAC-0018-RN 
(9.380.163,11 mN; 667.466,33 mE); 7-CAC-0020-RN (9.379.783,41 mN; 666.128,42 mE); 7-CAC-0022-RN 
(9.380.371,69 mN; 667.573,94 mE) e 7-CAC-0023-RN (9.380.474,73 mN; 667.359,69 mE.), com produção escoada 
para a Estação Coletora e Compressora de Livramento (9.379.314,00 mN; 662.971,00 mE), Campo de Produção de 
Cachoeirinha, município de Caraúbas/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 

 
 
 
 
 

SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINSERN 
 

AVISO RESUMIDO DO EDITAL 
 A Presidente do SINSERN, no uso de suas atribuições estatutárias, faz saber que no dia 29 de janeiro de 2021, será realizada 
Eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes juntos à Federação e respectivos 
suplentes para o mandato correspondente ao triênio 2021/2024. O prazo de registro de chapas será de 15 (quinze) dias, 
contados da data da publicação deste aviso. Os pedidos de registro serão dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral 
Comissão Eleitoral do SINSERN, formalizados em duas (02) vias, cada uma, com os documentos necessários e apresentados 
na sede do Sindicato localizada na Rua Vaz Gondim, 800, Cidade Alta, Natal/RN, durante o prazo para registro, funcionará 
das 14h às 16h horas, nos dias úteis. O horário de votação será das 18h às 21h horas, na Avenida Lima e Silva, 76, Lagoa 
Nova, Natal/RN, em primeira convocação com a maioria absoluta do Associados, e em segunda convocação, 02h, após com 
presença de qualquer número de Associados.  

Natal/RN, 23 de dezembro de 2020.  
 

Rejane Soares Monteiro de Souza - Presidente.  
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PRESENTE | Tradição natalina tão poderosa como comer pipoca no cinema, o produto mostrou sua 
popularidade no ano marcado pelo isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19

Às vésperas do Natal, falar com 
João Santana, dono da cinquen-
tenária Cestas São Cristóvão, e 

ainda por telefone, é ganhar sozinho na 
loteria.

Não que ele não seja uma pessoa 
afável, é que o homem não pára um 
minuto. E este ano por um motivo sur-
preendente: a empresa fundada por seu 
pai e o tio, em 1949, bateu recordes de 
vendas em pleno Natal da pandemia.

“Raramente os números foram tão 
bons”, diz João, enquanto é obrigado a 
interromper a ligação várias vezes para 
responder a perguntas de colaborado-
res ou cumprimentar clientes. 

Nos poucos minutos em que vai 
durar a ligação, ele se desdobra para 
responder tudo, menos quantas cestas 
a empresa vende nessa época e muito 
menos quanto ela fatura. “Dessas coi-
sas eu não falo”, diz o empresário de 70 
anos, com muito chão andado e uma 
simplicidade capaz de colocar no mes-
mo site na internet, lado a lado, uma 
cesta que custa R$ 79,90 e outra de R$ 
5.590,00, apelidada carinhosamente 
pelos clientes de “alvará de soltura” tão 
variado e pródigo é o conteúdo. 

Mas, ao voltar àquela história de 
que ele nunca fala de números, João 
conta que abandonou esse hábito de-
pois de ter sido sequestrado 10 anos 
atrás por quatro homens que levaram 
dele uma soma em dinheiro e o carro, 
que também nunca devolveram. 

Apesar disso, diz que não guarda 
mágoa e quase ficou “amigo” dos sujei-
tos, que o devolveram são e salvo. “Não 
tenho rancor, me trataram bem e eu só 
tenho a agradecer por tudo ter ido bem”, 
afirma o natalense da gema, que a partir 
do ano que vem pretende agregar ao Na-
tal outras datas como Páscoa, Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Namorados. 

“Chegou a hora de diversificar”, 
anuncia ele num momento em que a 
pandemia jogou na lona muitos setores 
varejistas e de serviços. E não porque fal-
te trabalho a este negócio sazonal, cujo 

garoto propaganda nos últimos muitos 
anos é o cantor potiguar Gilliard, que te-
ve como antecessor igualmente longevo 
nada menos do que Wilson Simonal, fa-
lecido prematuramente aos 62 anos em 
junho de 2000. 

Santana conheceu Simonal quando 
tinha 14 anos e ficaram amigos. O can-
tor, que marcou época na música brasi-
leira, representou a marca com o mes-
mo brilhantismo de Gilliard, mas foi do 
empresário Marcelo Alecrim, fundador 
da ALE Distribuidora de Combustíveis, 
que veio um grande empurrão.

“Foi ele, ao comprar nossas cestas 
para seus eventos corporativos, que 
promoveu muito a marca”, afirma San-
tana. 

Seja como for, a ideia de um pro-
duto popular, para todos os bolsos, pa-
rece ser a pedra de toque do negócio. 
E é com certo orgulho que Santana 
fala de duas cestas vendidas para es-
te Natal. A primeira foi a um homem 
que acabara de descer do ônibus para 
comprar com o dinheirinho contado 
uma cesta de R$ 79,90. Ela vem com 
uma garrafa de vinho tinto seco, um 
panetone de 400 gramas, vários pa-
cotes de biscoitos doces e salgados, 

azeitonas, castanha de caju, tudo em-
balado numa cesta de vime.   

O cliente seguinte literalmente 
desceu do céu, a bordo de um jatinho 
de R$ 38 milhões e, é claro, arrematou 
aquela apelidada de “alvará de soltura”, 
no valor de R$ 5.590,00. Encerrada num 
baú parecido com o tesouro pirata, es-
tá recheado com whisky de primeira 
linha, bourbon, garrafas de champagne 
francês, espumante espanhol e vinho 
português, além de uma grande linha de 
delícias para acompanhar. 

João Santana tem consciência de 
sua clientela; tanto que diz serem suas 
cestas dignas de um secretário de Es-
tado do RN, mas ainda distantes das 
vendidas para certo público paulistano, 
habituado a consumir similares na faixa 
dos R$ 15 mil. E aí o céu é o limite, já que 
há vinhos que, sozinhos,  custam esse 
valor por uma única garrafa e daí para 
cima. 

“Para nós isso não tem a menor im-
portância, já que é secundária diante do 
que realmente representa o papai Noel: 
emoção”, diz o dono da mais tradicional 
fornecedora de cestas natalinas do es-
tado que tem como capital uma cidade 
chamada Natal.

Neste ano, empresa tradicional de cestas natalinas bateu recordes de vendas

Cestas, uma tradição do Natal que 
ganhou força com a pandemia

DIVULGAÇÃO

As cestas São Cristóvão são 
a cara do Natal e também um 
símbolo afetivo das festas de fim 
de ano na capital do Rio Grande 
do Norte, com alcance por outras 
praças inclusive. Tudo começou 
em 16 de janeiro de 1949, quan-
do foi inaugurado um espaço no 
Mercado Público da Cidade Alta 
para atender natalenses e pessoas 
que aqui chegavam atraídas pelas 
oportunidades durante e após a 
Segunda Guerra. Anos depois, uma 
cesta natalina comprada na tradi-
cional Confeitaria Colombo, do Rio 
de Janeiro, deu a inspiração para 
vender algo fora do trivial. Nascia a 
primeira São Cristóvão. 

Após o incêndio que destruiu o 
Mercado, a empresa se mudou pa-
ra a rua Vigário Bartolomeu. Já faz 

tempo que a empresa virou marca 
e a cada Natal garante o lugar na 
mesa das famílias e empresas. 
Inovou nas embalagens, que agora 
podem ser encontradas em forma-
tos tanto tradicionais em cestas de 
vime, como baús trançados ou em 
madeira rústica. Também renovou 
os itens, mantendo a qualidade das 
marcas e produtos parceiros sem-
pre presentes.

A relação do natalense com as 
cestas natalinas está tão arraigada 
que logo vem em mente a imagem 
de Wilson Simonal ou Gilliard can-
tarolando o slogan “Dê um presen-
te que você gostaria de ganhar...”-
João Santana é tradicionalista 
neste sentido: “Como mudar uma 
coisa tão verdadeira? Uma cesta 
natalina é um ato de carinho, faz 

bem para quem presenteia e quem 
a recebe”, reforça o empresário e 
proprietário da marca.

João Santana conta que o se-
gredo de manter a longevidade 
da marca é oferecer produtos de 
qualidade em todos os modelos de 
cestas. Algumas marcas estão em 
todas as cestas, da mais compacta 
à mais completa. “A marca de azei-
tonas é a mesma da cesta de 49 ou 
do baú de 5 mil”. Perguntado sobre 
quais produtos não podem faltar 
numa cesta natalina: “Azeitonas, 
panetone, uvas-passas e queijo do 
reino”, lista. Produtos potiguares 
de qualidade também agregam 
valor. Castanhas de caju e balas 
da Sam’s, por exemplo. “O que eu 
puder valorizar do Rio Grande do 
Norte eu coloco na minha cesta”. 

HISTÓRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
 

A.S. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 17.160.212/0001-39, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para 
uma indústria de confecção de roupas localizada na Rua João Batista da Fonseca, Vista Bela, Assu/RN  

 
AROLDO DE SOUZA PAIVA 

Sócio Gerente 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 
Jackson de Brito Moura; CPF Nº 043.901.004-75, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação da Licença 
Simplificada para a Atividade de Avicultura, localizada no Sítio rajada, Município de Acari – RN 

 
 

JACKSON DE BRITO MOURA 
PROPRIETARIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

JOSÉ LUIZ DE MIRANDA LIBERATO, CPF: 565.777.964-91, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença Simplificada 
- LS, para Empresa de reciclagem (sucata em geral), Localizado na Gleba Sítio Mangabeira, Rua Projetada, 
S/N, Distrito Industrial, Macaíba/RN. 

 
 

JOSÉ LUIZ DE MIRANDA LIBERATO 
PROPRIETÁRIO 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
 
OLIPAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 33.305.230/0001-18, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença de Instalação e Operação, com 
prazo de validade até 07/07/2023 em favor de um loteamento habitacional, localizado no bairro Jardins, Zona 
Expansão Urbana, São Gonçalo do Amarante/RN.  
 

Jacira Teixeira Rocha de Oliveira 
Sócia 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

TOP CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA, CNPJ 17.181.246/0001-00, torna a público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a licença simplificada (LS) Nº 
2019-133532/TEC/LS-0262, com prazo de validade, 04/06/2026, Aterro de Construção Civil - Classe A, em uma 
área de 3,07 hectares, localizado na Fazenda Mel de Baixo, Zona Rural, Município de Areia Branca/RN.  

 
ODAILTON PAULINO DA SILVA 

Sócio Diretor  

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 
WALFREDO LOPES & FILHOS LTDA, CNPJ: 04.634.597/0002-68, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação - LO para revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 75 m³. 
Conta ainda com a atividade de troca de óleo, localizado à Av. Coronel Martiniano, n° 1161, Centro, Caicó/RN. 
 

ROOSEVELT STARDI LOPES 
Proprietário  
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
NATAL SEM PRESENTE

 A origem da palavra “natal” é do Latim “natale”, 
forma reduzida de “natalis dies”, dia do nascimento. 
De “nataliciu”, relativo ao dia do nascimento, veio o 
português “natalício”. Em espanhol, “Navidad” é a 
redução de “nadividad”, do Latim “nativitate” (em 
português, existe a palavra “natividade”, nascimento 
de Cristo e dos santos.

Pesquisa mostra que 55% dos consumidores da 
capital potiguar pretendem usar o dinheiro extra para 
a comprar de presentes, segundo a Fecomércio RN

A palavra “extra” tem trajetória longa. 
Antigamente, dizia-se “extraordinário”, mas a lei do 
menor esforço prevaleceu, e o termo virou “extra”, 
mantendo o sentido e a � exão do plural: dinheiro 
extra; hora extras; edição extra; edições extras. Pede 
hífen quando seguido de “a” e “h”. Só. No mais, é tudo 
junto e misturado: extra-hospital; extraclasse; extra-
abdominal; extraordinário.

PRAZO DA JUSTIÇA PARA A 
SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE DO PRÉDIO ACABA NESTA 
TERÇA-FEIRA, 22, PORÉM, AS 
FAMÍLIAS AINDA NÃO RECEBERAM 
NENHUMA ATUALIZAÇÃO SOBRE 
PARA ONDE DEVEM IR

Muita gente confunde o emprego 
de “onde” e “aonde”. Este último só 
é usado com verbo de movimento 
que exige a preposição “a”: “Aonde 
vamos?” “Não se sabe aonde ele 
foi.” Já o termo “onde” é usado com 
verbos estáticos, ou seja, que não 
indicam movimento: “Onde está 
você?” “Você mora onde?”  Na 
notícia, vemos um “para onde”, que 
é a expressão equivalente a “aonde”. 
O texto bem que poderia ser: … 
nenhuma atualização sobre aonde 
devem ir.

 COMISSÃO DE JUSTIÇA ENCERRA 
ANO COM RECORDE DE PROJETOS

Atenção à pronúncia de 
“recorde”. Trata-se de paroxítona, 
cuja sílaba tônica é “cor”. Pronuncia-
se /reCORde/, como conCORde e 
aCORde.

ABRE ASPAS

Não peça para que as coisas aconteçam da maneira 
como você quer. Deseje que aconteçam da maneira 

como elas precisam acontecer e você será feliz.
Epicteto“

“

ZAPPING

Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela, que foram casados de 1999 a 2006, falaram sobre a união do passado O ator 
conta como foi o � m do relacionamento, há 14 anos. “Quando a gente terminou, não era por falta de amor. Isso � cou 
muito claro. No dia da separação, a gente chorou muito, se amparou. Eu senti que tinham caminhos que pareciam estar 
gritando para lados diferentes. Eu poderia � car casado a vida inteira, tenho certeza disso, mas um lado meu sabia que eu 
precisava sair daquele castelinho, eu estava muito protegido, e ir viver uma vida. Esses dias � quei quase triste, mas não 
é porque é o que é. Eu não lembro mais de como é estar apaixonado. Faz muito tempo que não sou mais aquele cara que 
vai se apaixonar a cada esquina”, disse.

EX-PAQUITA LANÇA BIOGRAFIA E
FALA DO NAMORO COM ROMÁRIO

REYNALDO GIANECCHINI FALA SOBRE 
A SEPARAÇÃO DE MARÍLIA GABRIELA

Aos 42 anos, Ana Paula Almeida � nalmente 
terminou a biogra� a que começou a escrever 
em 2017. “Pituxita Bonequinha, minha vida 
de paquita” ainda não tem editora. Em vários 
capítulos, Ana Paula conta sua trajetória, os 
momentos de alegria e também de tristeza e 
arrependimentos. Além do trabalho no “Xou da 
Xuxa”, ela revela o namoro com Romário, ambos 
no auge da fama. “Uma pessoa querida que vou 
levar para o resto da vida”, disse.

O humorista Davi 
Mateus, de 26 anos 
de idade, que fez 
um post em seu 
Instagram parea 
revelar que está 
enfrentando uma 
batalha contra 
um câncer, voltou 
a falar sobre o 
assunto após a 
repercussão da 
notícia.  Ele postou 
uma série de vídeos 
em seu Instagram 
Stories e desabafou 
sobre o assunto. “A 
luta vai ser grande, 
mas não vou 
desistir”, disse ele 
em certo trecho do 
emocionante relato

“LUTA VAI SER 
GRANDE, MAS NÃO 
VOU DESISTIR”

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Orquestra Parnamirim Jazz 
Sinfônica recebe Hilkelia 
Pinheiro, Tatyana Xavier 

e Agamendes Rodrigues nesta 
sexta-feira 25. Live será transmitida a 
partir das 18h, por meio de canal da 
orquestra no YouTube 

O “Concerto Natalino 2020” da 
orquestra Parnamirim Jazz Sinfônica 
acontece nesta sexta-feira 25, a partir 
das 18h, no Cine Teatro Parnamirim. 
A apresentação receberá os solistas 
Hilkelia Pinheiro, Tatyana Xavier e 

Agamendes Rodrigues. O espetáculo 
acontece sob a regência e direção 
artística do maestro Eugénio Graça 
e será transmitido via canal da 
orquestra no YouTube. 

Para o concerto natalino, estão 
reunidos 54 músicos ao todo. 
Especialmente para o evento foi 
preparado um repertório que destaca 
peças clássicas como “Winter I e II” 
(Vivaldi), “� e Schindler’s List” (J. 
Williams), “Cannon in D.” ( Pachelbel), 
“Hallelujah” (Handel), “� e Phantom 

of the Opera” (Webber), “Hark” 
(Mendelssohn), “Ave Maria” (Bach/
Gounod), “Nessum Dorma” (Puccini), 
“Time to say Goodbye” (Puccini); 
além da “Suíte de Natal”, “Valsa das 
� ores”, “Summertime” e “Air de Bach”. 

 A Parnamirim Jazz Sinfô nica 
(PJS) é a orquestra jazzística pioneira 
no estado. O grupo foi criado no mês 
de novembro deste ano, com recursos 
da Lei de Emergência Cultural Aldir 
Blanc, trazendo um repertório que 
passeia pelas sonoridades únicas 

do jazz, balanceadas com timbres 
eruditos, resgatando a relação de 
Parnamirim com o gênero, que foi 
trazido para a região por americanos, 
na época da Segunda Guerra 
Mundial. 

O projeto realiza um intensivo 
trabalho de resgate das tradições das 
orquestras de rádio e televisão que 
� zeram sucesso entre os anos 1930 
e 1970, se propondo a dar roupagem 
sinfônica à música jazz, popular 
brasileira e universal.

Com 23 anos de estrada, 
passando por diversos 
palcos, versões e grandes 

apresentações na capital potiguar e 
no interior do Rio Grande do Norte, 
o espetáculo “Um Presente de Natal” 
este ano entra na era virtual. Diante 
da pandemia do novo Coronavírus, 
o auto natalino mais tradicional 
da cidade se reinventa e estreia no 
YouTube nesta sexta-feira 25, às 20h.

Para esta edição, optou-se por 
transformar a apresentação em um 
produto audiovisual, que foi gravado 
e disponibilizado online até o dia 6 de 

janeiro. Com um elenco mais enxuto, 
de 20 intérpretes e 10 crianças, o 
espetáculo mantém sua essência 
ao narrar o nascimento de Jesus de 
forma lúdica, tratando de temas 
como fé e esperança. A apresentação 
tem ainda como mote o aniversário 
de fundação da cidade do Natal, 
que neste ano, em 25 de dezembro, 
celebra 421 anos.

O roteiro e direção são de Diana 
Fontes com texto e música de Danilo 
Guanais. Já o vídeo terá assinatura do 
cineasta Carito Cavalcanti da Praieira 
Filmes. O espetáculo tem ainda textos 

adicionais de Racine Santos, � gurinos 
e adereços de Marcos Leonardo e 
cenário de Igor Fortunato e Diana 
Fontes.

“O ano tem sido de diversos 
aprendizados e adaptação em tudo. 
Com o espetáculo não podia ser 
diferente. A grande re� exão, foi o 
cuidado e a responsabilidade com o 
outro durante os ensaios e gravações, 
que foi redobrada nesse momento 
em que vivemos. Agora, através da 
internet, esperamos chegar com a 
mesma energia das ruas nas casas das 
pessoas”, contou Diana Fontes.

CONCERTO NATALINO 

om 23 anos de estrada, janeiro. Com um elenco mais enxuto, adicionais de Racine Santos, � gurinos 

UM PRESENTE DE NATAL

MÚSICA | Orquestra Parnamirim Jazz Sinfônica recebe Hilkelia Pinheiro, Tatyana Xavier e Agamendes Rodrigues nesta sexta-feira 25. 
Live será transmitida a partir das 18h, por meio de canal da orquestra no YouTube

Criada em novembro deste ano, a Parnamirim Jazz Sinfô nica (PJS) é a orquestra jazzística pioneira no estado. Para o concerto natalino, estão reunidos 54 músicos. Foi preparado um repertório que destaca peças clássicas

Espetáculo estreia nesta sexta-feira 25, às 20h, no youtube.com/umpresentedenatal

DIVULGAÇÃO

BRUNNO MARTINS

QRCODE DO CANAL
Aponte a câmera para o QRCode 

acima e acesse o canal do YouTube da 
orquestra
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O consumo de ansiolíticos 
aumentou consideravelmente 
entre os cargos comissionados dos 
executivos municipais pelo RN 
após os resultados das eleições de 
outubro. Quem está no cargo teme 
sair e quem está prometido entrar 
tem cobrado. 

APOIO 
Os deputados estaduais 

Hermano Morais e Francisco do PT, 
membros da Comissão de Educação 
Ciência e Tecnologia da Assembleia 
Legislativa, visitaram esta semana 
o agora reitor nomeado do IFRN 
professor José Arnóbio. “Reiteramos 
o apoio institucional ao comemorar 
a defesa da democracia”, disse 
Hermano na ocasião. 

CANTEIRO DO DESPACHO 
O secretário de Turismo de 

Natal Fernando Fernandes foi 
visto despachando ontem em um 
canteiro central na Rodrigues Alves, 
Petrópolis. Dizem que fazer as 
coisas ao ar livre – isso pode incluir 
o trabalho - diminui as chances de 
contrair ou disseminar o coronavírus. 
Se a moda pega, vai faltar canteiro na 
área nobre da cidade. 

MEDALHA 
Por unanimidade, a Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte 
aprovou Projeto de Resolução, 
de autoria do deputado estadual 
Coronel Azevedo (PSC), que institui 
a “Medalha do Mérito em Segurança 
Pública e Defesa Social”.  

POR MÉRITO 
A homenagem é destinada aos 

agentes operadores da Segurança 
Pública e Defesa Social, que tenham 
efetivamente se destacado nas 
atividades do setor com relevante 
contribuição ao estado. 

MERECIDO 
Propositor do PL, o deputado 

Coronel Azevedo reforçou a 
importância dos agentes que atuam 
destacadamente na Segurança 
Pública e Defesa Social. “São pessoas 
com reconhecido serviço prestado 
e merecem, sim, uma homenagem 
como esta da Casa Legislativa”, 
declarou. 

NOMES 
De acordo com o documento, 

a escolha dos agraciados será 
aprovada pela Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, em número 
máximo de 24 homenageados 
por ano, com os respectivos Atos 
publicados no Diário O� cial. 

FATURAMENTO  
A Planet Smart City, empresa 

responsável pela cidade inteligente 
que está sendo construída em São 
Gonçalo do Amarante, na Grande 
Natal, faturou 248% a mais no Brasil 
neste ano, em comparação a 2019.  

RÁPIDAS
>> Ainda bem: A Fiocruz 

rejeitou a solicitação de 
reserva de vacinas para STF e 
STJ. A fundação a� rmou que 
não cabe atender demanda 
especí� ca e que destinará 
produção ao Ministério da 
Saúde.  

>>O candidato do grupo 
de Rodrigo Maia, Baleia Rossi, 

apoiado por Bolsonaro. 
>>Descon� ança: Governo 

de SP diz que Coronavac atingiu 
‘mínimo da e� cácia exigida’, mas 
não divulga dados. O Butantã 
a� rmou ontem que a vacina 
tem e� cácia superior a 50%, 
mas disse não poder informar 
resultados detalhados por 
determinação da Sinovac. 

falou em ‘Câmara independente’ 
e ‘nojo da ditadura’ ao ser 
anunciado para a disputa pelo 
atual presidente da Câmara 
Federal. O deputado do MDB 
foi escolhido por bloco de 11 
partidos para concorrer ao 
comando da Casa contra nome 

DIFERENCIAL 
O valor passou de R$ 82,8 

milhões para R$ 205,5 milhões. 
“2020 con� rmou a relevância do 
nosso diferencial, que é oferecer 
imóveis a preços acessíveis em 
uma infraestrutura de alto padrão 
e equipada com diversas soluções 
inteligentes integradas”, comentou 
Susanna Marchionni, CEO da 
empresa no Brasil. 

PATRIMÔNIO 
A tradicional Feira do bairro 

do Alecrim, realizada sempre aos 
sábados, passa a ser considerada 
um Patrimônio Cultural Imaterial 
do Rio Grande do Norte. O projeto 
com este objetivo foi aprovado por 
unanimidade pela Assembleia, 
durante sessão desta quarta-feira 
(23). 

REFERÊNCIA 
Autor do projeto, o deputado 

estadual Ubaldo Fernandes (PL) 
justi� cou que a Constituição 
reconhece a importância de se incluir 
no patrimônio a ser preservado pelo 
Estado em parceria com a sociedade, 
os bens culturais que sejam 
referências dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira.  

 TRADIÇÃO 
A primeira edição da Feira do 

Alecrim foi realizada em 18 de julho 
de 1920, um domingo. Apenas algum 
tempo depois a Prefeitura moveu 
a feira para o sábado. Atualmente 
a Feira do Alecrim tem mais de mil 
feirantes e possui 515 metros de 
cobertura (tendas), reunindo um 
total de 1.056 bancas. 

ERA PRECISO  
Na mesma sessão, a Assembleia 

aprovou projeto da deputada 
estadual Isolda Dantas (PT), 
que cria o Conselho Estadual de 
Políticas Públicas de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais 
no RN.  

COMBATE 
O objetivo do colegiado será 

atuar na promoção e construção 
de políticas públicas da cidadania 
e defesa dos direitos, assim como 
combater à discriminação e violência 
contra a população LGBT. 

ISOLADO 
Deu em Jamil Chade: “Em uma 

derrota diplomática para o governo 
de Jair Bolsonaro, a desembargadora 
Mônica Sifuentes não consegue 
somar votos su� cientes e � ca sem 
um assento de juíza no Tribunal 
Penal Internacional. Ela abandonou 
a corrida, depois de um desempenho 
fraco nas urnas e revelador do 
isolamento político do Itamaraty. 
A votação é interpretada como um 
teste da popularidade internacional 
do governo, justamente num 
momento em que é o maior devedor 
da corte em Haia”. 

Apoio institucional: Deputados 
Hermano Morais e Francisco do PT 
em visita ao agora reitor nomeado 
do IFRN professor José Arnóbio 
para “comemorar a defesa da 
democracia”

O casal Zenaide Maia e Jaime Calado confraternizando 
com “os amigos de São Gonçalo do Amarante”. 
“São 17 anos festejando”, comentou a senadora



Voltar a produzir dramaturgia é uma das pretensões da Band
Uma certa tarde, na sede da 

Band, Johnny Saad recebeu o autor 
Walther Negrão para uma reunião 
sobre assuntos da agropecuária, 
também especialidade dos dois, 
mas que naturalmente se desviou 
para a televisão. E uma conversa, 
comigo ali de plateia, que recordou 
o começo da Band, em especial a 
novela “Os Miseráveis”, que estreou 
no dia da sua inauguração, em 

13 de maio de 1967, por acaso, 
adaptada por Negrão.Foram só 
três meses de exibição, mas que 
marcaram o início da emissora, 
com um trabalho de qualidade, a 
partir de uma obra de Victor Hugo.

E ao que o Johnny, a todo 
instante, repetia que a dramaturgia 
era e sempre será essencial para 
qualquer grande rede de televisão 
no Brasil e que, no caso da sua, este 

era o seu grande sonho. Que um 
dia, ainda, esperava realizar.

Não há nada, em se tratando 
de Band, que indique isso para 
tão já, porém, é o que na prática, 
observamos.

Para as três principais TVs do 
País, a produção de novelas tornou-
se indispensável. E muito por isso, 
com toda certeza, continuem 
sendo as principais.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O mercado de streaming está bem 

acelerado...Netfl ix e Amazon, 
por exemplo, já têm vários projetos 

engatilhados para o primeiro 
trimestre do ano.Globo retomou 
as gravações e tem acelerado os 
trabalhos de “Nos Tempos do 
Imperador”, novela na fi la das 
18h...Em seu elenco nomes 
como os de Mariana Ximenes, 

Vera Holtz e Alexandre Nero.O 
reality “Hair”, apresentado por 

Ana Hickmann, está confi rmado 
para 2021 no “Hoje em Dia”...
Aliás, funcionando do jeito que 

está, resultados sempre muito 
bons, o programa deve continuar 

obedecendo a seu mesmo formato.
TV Globo vai exibir a série 

“Todas as Mulheres do Mundo” 
agora em janeiro.Produção do 

“BBB” está repetindo os cuidados 
para não vazar o nome de nenhum 

participante...Como já foram 
feitos alguns contatos e até convites, 

há o receio de que alguém deixe 
escapar qualquer coisa antes da 

hora.

PELA ORDEM
Após “Gênesis”, com gravações 

em curso, a Record iniciará 
imediatamente a produção de “Rei 
Davi”. Serão 150 capítulos e a autora 
Cristianne Fridman já � nalizou a 
sinopse.

ESTABELECIDO
Tornar os Estúdios Globo em 

uma grande produtora é uma medida 
em prática. Vem funcionando assim 
há algum tempo. Porém, daqui em 
diante, várias das suas realizações 
terão telas ainda mais de� nidas.

ISSO SIGNIFICA
No campo da dramaturgia, entre 

os tantos projetos que já existem, 
muitos serão produzidos com 
exclusividade para a Globoplay. Não 
serão exibidos na TV aberta. Há o 
desejo de ampliar ainda mais esses 
caminhos nos próximos tempos. 
Mas tudo, da Globo, em mão única, 
sempre seguirá para o streaming.

A PROPÓSITO
As gravações da nova temporada 

de “Aruanas” estão previstas para 
o começo do ano. Desta vez, os 
assuntos do campo darão lugar aos 

problemas causados pela poluição.

ESTÁ DE PÉ
O reality “Power Couple” se inclui 

entre as certezas que a Record tem 
programadas para 2021.No passado, 
apresentado por Roberto Justus 
e Gugu Liberato, agora terá outro 
alguém no seu comando. Adriane 
Galisteu sempre apareceu como um 
nome bem provável.

PROGRAMA NOVO
Mônica Martelli vai apresentar 

um novo programa no GNT, ainda 
sem título, no primeiro trimestre de 
2021.Piloto gravado e aprovado. Fala 
de relacionamentos e experiências 
pessoais.

SÉRIE POLICIAL
As últimas mudanças na 

dramaturgia e em outras áreas 
da Globo em nada alteraram os 
projetos � rmados com a Sony 
Pictures Television. As três séries 
faladas em inglês continuam sendo 
tocadas normalmente. Depois de 
“O Anjo de Hamburgo”, com Sophie 
Charlotte, chega a informação que 
estão adiantados os trabalhos de 
pré-produção da série policial “Rio 
Connection”.

A HISTÓRIA
“Rio Connection” vai contar a 

história real de uma quadrilha do 
crime organizado europeu que elegeu 
o Brasil como o mais importante e 
estratégico hub para o escoamento 
de heroína para os Estados Unidos na 
década de 1970. 

Trata-se de uma série policial 
muito aguardada, possivelmente 
a principal para a temporada 
2021/2022.  

.
HORÓSCOPO

O amor precisa ser cuidado e também contemplado 
todos os dias, você deve olhar para o seu parceiro e 
começar a apreciar sua beleza e todo o bem que ele lhe 
faz. Assim, então voltará a se apaixonar a cada dia como 
se fosse a primeira vez.

Pare de ser tão teimoso, às vezes não quer escutar seu 
parceiro sabendo que ele está com a razão. Quando você 
não quer ceder, provoca incidentes sem prestar atenção 
às consequências que isso pode trazer. Trate de mudar 
sua forma de agir. 

O amor pode ser um dos grandes protagonistas deste dia. 
O que você mais quer vai acabar se tornando necessário 
e recorrente. Um abraço ou uma carícia dará origem a um 
momento de intimidade totalmente surpreendente entre 
você e seu parceiro. 

É um excelente momento para o amor e 
relacionamentos de casal, especialmente para aqueles 
que estão juntos há anos. Para os solteiros, será um 
período especial para se comprometer ou levar as 
coisas mais a sério com a pessoa que estão saindo. 

Será um bom período para melhorar a convivência 
com a pessoa amada e fortalecer o relacionamento e 
a compreensão de ambos. Tudo começará a melhorar 
notavelmente, especialmente em casa e isso lhe causará 
uma grande felicidade. 

Seu modo de amar não precisa ser igual ao do seu 
parceiro, vocês são livres para mostrar diferentes 
maneiras de ser e entender o relacionamento. Não tente 
ser tão possessivo porque você acabará recebendo 
respostas que não serão as mais apropriadas. 

Você e seu parceiro estão passando por um estágio de 
monotonia. Precisam sair da rotina fazendo atividades 
agradáveis que permitam que saiam da zona de conforto. 
Às vezes, a mudança pode vir de algo tão simples como 
jantar em um novo lugar ou visitar um lugar agradável. 

O amor está estável, mas há momentos em que surgem 
algumas discussões, como em todos os casais, o bom é que 
podem ser resolvidas rapidamente. Lute todos os dias pelo 
amor do seu parceiro, não deixe que a chama da paixão 
se apague. 

Você vai se sentir contente e protegido pelo seu 
parceiro. Isso lhe dará a segurança que tanto precisa. 
Aproveite os mimos e sinta-se contente em avançar no 
relacionamento. Dias assim reforçam o amor e a paixão 
no relacionamento. 

Se tem um parceiro, vai ter um dia fabuloso cheio de bons 
momentos, no qual voltarão a se apaixonar novamente. 
Se está solteiro, coloque suas melhores roupas neste dia, 
saia com seus amigos, porque certamente vai encontrar 
alguém especial.  

O casal precisa ter mais amor e carinho, se você já está 
há muito tempo com seu parceiro, é hora de lhe dar uma 
surpresa pensando nos detalhes que o deixam feliz. Ele 
vai adorar e você terá uma ótima noite, junto da pessoa 
amada. 

Seu parceiro precisa de mais atenção, portanto 
mesmo que ache difícil organizar seu tempo, deve dar 
a ele a atenção necessária. Se envolva mais em seu 
relacionamento. Surpreenda-o de vez em quando com 
coisas diferentes, desde um chocolate até um almoço.  

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)

PAULO BELOTE

LONGA
Agora em janeiro começam as 
fi lmagens de “O papai é Pop”, 
baseado no livro de Marcos 
Piangers, com direção de Caito 
Ortiz.No elenco, Paolla Oliveira, 
Lázaro Ramos e Leandro Ramos.



Os organizadores dos Jogos de 
Tóquio anunciaram nesta 
terça-feira (22) que gastarão 

US$ 900 milhões em medidas para 
impedir a disseminação do novo co-
ronavírus (covid-19) nas Olimpíadas 
do próximo ano. Esta informação foi 
dada no momento em que foi divul-
gado o mais recente orçamento da 
competição.

Os organizadores repetiram a 
projeção de que o custo total do adia-
mento, incluindo as ações de com-
bate à covid-19, será de cerca de US$ 
2,8 bilhões, elevando o custo total da 
realização dos Jogos para cerca de 
US$ 15,4 bilhões.

“Queremos construir o melhor 
sistema possível, interagindo com as 
organizações relevantes de médicos 
e enfermeiros”, disse o presidente 
executivo da Olimpíada de Tóquio, 
Toshiro Muto, a repórteres.

“Ainda é um grande problema pa-
ra nós garantir o máximo de equipe 
médica que esperamos quando nos 
deparamos com uma situação em 

que instituições médicas privadas 
estão em dificuldades de gerencia-
mento por causa do coronavírus”, 
afirmou Muto.

Os organizadores tomaram a 
medida sem precedentes de adiar 
a Olimpíada em março por causa 
da pandemia, e o governo do pri-
meiro-ministro Yoshihide Suga, que 
declarou que sediará a Olimpíada “a 
qualquer custo”, está avançando com 
os preparativos.

Antes mesmo do adiamento, os 
Jogos já haviam ultrapassado o or-
çamento inicial com quase US$ 13 
bilhões já gastos, segundo os organi-
zadores.

As medidas de combate à covid 
incluirão infraestrutura de teste de 
PCR e a instalação de uma clínica, 
bem como ações em centros de pro-
cessamento de alimentos e bebidas, 
mostrou o resumo do orçamento.

Alguns dos custos extras serão 
cobertos por patrocínio e seguro adi-
cionais, disseram os organizadores 
neste mês.
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O relatório da autópsia feita no 
corpo de Diego Maradona 
apontou a presença de substân-

cias encontradas em medicamentos 
psicofármacos, usados contra ansieda-
de e depressão. Os exames, que come-
çaram no dia 2, uma semana após sua 
morte, não registraram o uso de drogas 
ilegais ou álcool e concluíram que o as-
tro argentino morreu por causa de um 
“edema agudo de pulmão secundário a 
insuficiência cardíaca crônica exacer-
bada” e também descobriu uma “car-
diomiopatia dilatada “ em seu coração.

Como divulgado em investigações 
preliminares, o coração de Maradona 
pesava 503 gramas, o dobro do normal. 

Com isso, ficam ainda maiores as 
evidências de que ocorreram negligên-
cias no tratamento dos médicos que 
tratavam do ídolo argentino.

“É tão importante o que apareceu 
com o que não surgiu nessas análises 
de laboratório. À primeira vista, confir-
mam que davam psicofármacos para 
Maradona, mas nenhum medicamen-
to para combater sua cardiopatia”, dis-
se - declarou um dos responsáveis pela 
autópsia à agência Télam.

Outro ponto que coloca o trabalho 
médico em dívida, segundo o investi-
gador, é o fato de Maradona tomar re-

médios psicofármacos que produzem 
arritmia, o que não é recomendável 
para um paciente que tinha problemas 

cardíacos como era o caso do capitão 
da seleção argentina nas copas de 1986, 
1990 e 1994.

Com estes resultados, espera-se 
que Laura Capra, Come Iribarren e Pa-
tricio Ferrari, promotores responsáveis 

pela investigação, convoquem uma 
junta médica para saber se houve erro 
no tratamento de Maradona e se sua 
morte poderia ter sido evitada.

O responsável pelo tratamento foi 
o neurocirurgião Leopoldo Luque, de 
39 anos, médico particular de Mara-
dona desde 2016. Foi ele quem fez uma 
drenagem no cérebro do lendário jo-
gador em novembro. Acusado formal-
mente pelo Ministério Público, Luque, 
que se eximiu de culpa, teve celulares 
e computadores apreendidos para a 
investigação. Outro detalhe informado 
pelo canal de TV argentino LaSexta 
é que “não foi uma morte súbita, mas 
sim uma grande agonia que durou en-
tre seis e oito horas”.

Gianinna, uma das filhas de Ma-
radona, reagiu após os resultados dos 
exames feitos no corpo de seu pai. “Não 
sou médica, mas ele parecia muito in-
chado. A voz robótica. Não era sua voz. 
Estava acontecendo e eu era a LOUCA 
INSANA.” Amigo pessoal de El Pibe, o 
italiano Stafeno Ceci relatou últimas 
conversas com o argentino e revelou 
que Maradona estava cansando e de-
primido nos últimos meses. “Uma coi-
sa posso dizer com certeza. Diego se 
deixou ir. Faz muito tempo que estava 
cansado de viver”, encerrou.

Autópsia do corpo de Maradona 
reforça evidências de erro médico
MORTE | Exames, que começaram no dia 2 de dezembro, uma semana após a morte do ex-jogador argentino, não registraram o uso de drogas ilegais ou álcool. Coração de Maradona 
pesava 503 gramas, o dobro do normal. Com isso, ficam ainda maiores as evidências de que ocorreram negligências no tratamento dos médicos que tratavam do ídolo argentino

O ex-craque Armando Maradona teve uma parada cardiorrespiratória na Argentina e faleceu, aos 60 anos, no dia 25 de novembro
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A NBA adotará uma aborda-
gem flexível para a temporada 
2020/2021, que começa nesta 

terça-feira (22), com protocolos já em 
vigor que a liga norte-americana de 
basquete acredita que permitirão que 
os jogos sejam disputados com segu-
rança em meio à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

Depois de finalizar a temporada 
passada em uma “bolha” montada no 
Disney World para manter seus joga-
dores protegidos da covid, os 30 times 
da NBA retomarão as viagens entre ci-
dades para os jogos (apesar do surto de 
coronavírus continuar se propagando 
em todo o país).

“Estamos monitorando muito 
atentamente a situação da pandemia 
aqui nos Estados Unidos e em nossas 
cidades”, disse o vice-comissário da 
liga, Mark Tatum, nesta terça-feira, 
durante uma teleconferência global de 
mídia.

“Temos muita confiança em nos-
sos protocolos, ao trabalhar com nos-

sos especialistas médicos, autoridades 
de saúde pública, a Associação de Joga-
dores e nossos times, de que temos um 
conjunto de protocolos que nos man-
terá seguros e saudáveis”, declarou.

Como exemplo dos protocolos 
em vigor, qualquer jogador que for 
diagnosticado com o vírus, mesmo 
que esteja assintomático, não poderá 
se exercitar durante um mínimo de 10 
dias. Além disso, o número de jogado-
res em viagem será limitado enquanto 
as equipes realizam voos de ida e volta 
para os jogos.

Como outras ligas profissionais tra-
balhando em meio a uma pandemia, a 
NBA espera solavancos pelo caminho, 
e por isso só divulgou a primeira meta-
de de seu cronograma, para o caso de 
alguma partida precisar ser remarcada 
na segunda metade da temporada.

Os times da liga disputarão 10 jo-
gos a menos do que uma temporada 
comum de 82 partidas, seguidas pelos 
playoffs, que estão marcados para ter-
minar em julho. Jogos da NBA devem terminar em julho

NBA prega flexibilidade para disputa 
de temporada em meio à pandemia

PANDEMIA

Japão vai gastar US$ 900 mi 
para combater Covid-19
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