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NA CONTA

Governo do RN vai abrir mais 89 
leitos após alta de casos de Covid
PANDEMIA. 7 | No terceiro dia seguido com mais 1 mil casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Norte, a administração estadual também anunciou que está investindo R$ 1,1 milhão na aquisição de insumos — 
câmaras frias, seringas, agulhas e outros materiais — e outros R$ 4 milhões em equipamentos para os servidores da saúde que serão utilizados na vacinação. Nesta semana, Estado passou dos 100 mil casos da doença

PGR vai apurar
se Abin foi usada
para defesa de
Flávio Bolsonaro

Festas privadas em 
Pipa terão de exigir 
resultado do teste 
para coronavírus

IFRN: Juíza afasta 
interino e manda
MEC nomear mais 
votado para reitor

Varejo potiguar teve 
o quinto melhor 
resultado do País
no mês de outubro

ESCÂNDALO. 6 | Segundo reportagem 
da revista Época, Inteligência 
do governo orientou sobre o 
que deveria ser feito para obter 
documentos que ajudassem defesa 
do filho do presidente da República

LITORAL SUL. 8 | Prefeitura de Tibau 
do Sul cancelou eventos de fim 
de ano patrocinados pelo poder 
público. Festas privadas foram 
permitidas, mas terão de cumprir 
requisitos biossanitários

EDUCAÇÃO. 5 | Juíza Gisele Leite, da 
4ª Vara Federal do Rio Grande do 
Norte, afirmou que existência de 
sindicância aberta contra professor 
José Arnóbio Filho não o impede de 
ser empossado como reitor

ECONOMIA. 10 | Crescimento medido 
pela Pesquisa Mensal do Comércio 
mostram que o Rio Grande do Norte 
registrou avanço de avanço 2,3% 
no volume de vendas do varejo ao 
longo do mês de outubro

Fátima anuncia que 13º será pago até dia 5 de janeiro
FUNCIONALISMO. 4 | Pagamento da segunda parcela do 13º salário para os servidores públicos estaduais será feito nos dias 23 de 
dezembro e 5 de janeiro, de acordo com a faixa salarial. Anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra na reunião realizada 
nesta sexta-feira 11 com o Fórum dos Servidores Estaduais. Folha de dezembro será quitada até o dia 30, afirmou a governadora

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

MÚSICA. 13 | Cantor e compositor Tiago Terras lançou nesta sexta-feira 11 a música 
“Mundo Real”, escrita a partir de auto-observação acerca da importância de todos os 
momentos vividos. Na letra, Tiago traz rimas e brincadeiras com as palavras para aguçar 
sentidos e transformar pensamentos sobre tudo aquilo que realmente existe

REFLEXÕES SOBRE 
O MUNDO REAL E O 
TEMPO PRESENTE

 IAN RASSARI 
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da sociedade.
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CÂMARA DE NATAL / REPRODUÇÃO

No universo do legislativo mu-
nicipal, quem está debutando 
é a Escola do Legislativo da 

Câmara Municipal de Natal Wilma 
de Faria, criada em 9 de dezembro de 
2005, e que traz durante seus 15 anos 
de vida um legado de realizações, 
capacitações, palestras e  iniciativas 
que visam, em sua totalidade, capa-
citar os servidores da CMN para que 
exerçam suas funções com ainda 
mais dedicação, comprometimen-
to e aperfeiçoamento, em nome do 
cidadão natalense para sua melhor 
qualidade de vida e acesso a direitos.

Fundada pela Resolução nº 
338/2005, da Mesa Diretora da Câ-
mara Municipal, a então Escola “Mi-
guel Arraes” (seu primeiro nome) foi 
a primeira Escola do Legislativo de 
capital do Brasil, um marco impor-
tante para toda sociedade natalense 
e, particularmente, para os servido-
res da Câmara Municipal de Natal.

Por isso, a Câmara Municipal 
tem uma ação efetiva quando trata-
mos do quesito educação. “Este ano, 
a Escola do Legislativo completa 15 
anos e isto é um marco na sua histó-
ria. Quantas discussões dentro desta 
instituição já aconteceram e que se 
transformaram em pautas impor-
tantes para a cidade do Natal, por 
isso tem uma enorme contribuição 
ao legislativo municipal”, enfatizou 
o presidente da Câmara Municipal 
de Natal, vereador Paulinho Freire 
(PDT).

Dentro das instalações, a Escola 
do Legislativo Wilma de Faria atua 
diretamente com trabalhos de te-

máticas modernas, atrativas e dinâ-
micas. Ao longo dos anos, foram di-
versos cursos de capacitação, mesas 
redondas, especializações e muitas 
outras modalidades, trazendo temas 
que vinham desde o processo legis-
lativo, como também a capacitação 
para comunicadores de como agir no 
novo universo do mundo do marke-
ting digital.

Se adaptando dia após dia ao 
que a realidade nos pede, no ano de 
2020, em plena pandemia, a Escola 
do Legislativo inovou e não se deu 
por vencida. Em parceria com a TV 
Câmara, deu início a uma série de pa-
lestras e mesas-redondas e lançaram 
nas plataformas digitais o programa 
“Momento Atual”.

A proposta é trazer para a so-
ciedade temas relevantes, mas que 

tenham relação com os assuntos do 
momento, como a qualidade de vida 
durante a pandemia do coronavírus, 
tudo completamente à distância.

“Hoje, a escola vem prestando 
um relevante serviço aos parlamen-
tares, servidores e população em ge-
ral com uma educação profissional 
de qualidade.  Palestras, eventos te-
levisivos e lives com profissionais de 
gabarito e eventos virtuais estão sen-
do desenvolvidos neste ano, levando 
informações importantes sobre te-
mas voltados para saúde, educação 
e cultura” explicou o diretor-geral da 
CMN, Francisco Dagmar Fernandes.

Dentre os diversos cursos que 
são ofertados anualmente pela ins-
tituição, os objetivos são os mais 
variados, assim como subsidiar os 
mandatos dos vereadores ou atuali-

zar servidores para melhor atendi-
mento ao público. Durante todo o 
ano legislativo os cursos não param 
de acontecer e têm uma adesão ma-
ciça dos membros da Casa.

“Isso para que possamos atingir 
a comunidade de uma forma geral, 
levando a democracia, a ética e a 
cidadania para que as pessoas parti-
cipem do universo Legislativo. Daqui 
saem as Leis e é onde o povo deve ter 
suas necessidades atendidas. Nós 
também temos a política de fazer 
com que as ferramentas de gestão 
sejam colocadas em prática dentro 
da estrutura da Câmara Municipal”, 
explicou o diretor da escola, Rafael 
Jácome.

A escola é conveniada à Associa-
ção Brasileira das Escolas Legislati-
vas e de Contas (Abel), que congrega 
as instituições do Senado, Câmara 
dos Deputados, Assembleias Legisla-
tivas e Câmaras Municipais, promo-
vendo o intercâmbio de informações 
e projetos desenvolvidos em todo 
território nacional.

O Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan) 
autorizou, nesta semana, a interven-
ção no imóvel histórico, adquirido 
pela Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, na atual gestão, 

para a construção do Memorial do 
Legislativo. O prédio está situado na 
Avenida Câmara Cascudo, na Cidade 
Alta, e será mais um instrumento do 
Legislativo para preservação da cul-
tura e da história potiguar.

Para iniciar as obras no local, 
havia a necessidade de atender as 
normas de preservação do Iphan, 
já que se trata de um patrimônio 
histórico, por isso que a Casa Legis-
lativa fez o pedido ao órgão, que, por 
sua vez, deu autorização, conforme 
atendidas as exigências apontadas. 
Com isso, já é possível instalar proce-
dimento licitatório para a execução 
das obras.

“A criação de espaços de pre-
servação de memória pelo Poder 
Público é imprescindível para a com-
preensão da história. O Memorial do 
Legislativo Potiguar busca valorizar, 
portanto, principalmente a história 
do Poder Legislativo do Rio Grande 
do Norte, particularmente no papel 
social da Casa Legislativa no desen-
volvimento da cidadania”, destaca o 
presidente da Casa, deputado Eze-
quiel Ferreira (PSDB).

O Memorial do Legislativo Po-
tiguar foi implantado, por meio da 
Resolução 055/2009 e está instala-
do na sede da Assembleia Legislati-
va. De acordo com Aluísio Lacerda, 
chefe de Divisão do Memorial da 
Cultura e do Legislativo Potiguar, 
os profissionais do Memorial, em 
parceria com o Governo do Estado, 
serão treinados em museologia pa-
ra estarem capacitados a exercer o 
trabalho no local.

Escola do Legislativo da Câmara de 
Natal celebra 15 anos de existência
CAPACITAÇÃO | Dentro das instalações, a Escola do Legislativo Wilma de Faria atua diretamente com trabalhos de temáticas modernas, atrativas e dinâmicas. Ao longo dos anos, foram 
diversos cursos de capacitação, mesas redondas, especializações e muitas outras modalidades, trazendo temas que incluem até a capacitação para comunicadores em marketing digital

Presidente da Câmara de Natal, Paulinho Freire (PDT), durante solenidade de 15 anos da escola

As atividades turísticas já regis-
tram um prejuízo de R$ 245,5 
bilhões desde o agravamento 

da pandemia do novo coronavírus no 
País, em março deste ano. Atualmente, 
o setor opera com apenas 39% da sua 
capacidade mensal de geração de recei-
tas, calcula a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC).

As perdas mensais de faturamento 
do turismo brasileiro cresceram de R$ 

13,38 bilhões em março para R$ 36,94 
bilhões em abril, até o pico de R$ 37,47 
bilhões em maio. Houve melhora dis-
creta desde então, descendo a R$ 34,18 
bilhões em junho, R$ 31,87 bilhões em 
julho, R$ 29,02 bilhões em agosto, R$ 
24,98 bilhões em setembro, R$ 20,73 
bilhões em outubro e R$ 16,91 bilhões 
em novembro.

Em meio ao novo agravamento da 
pandemia de Covid-19 em diferentes 
estados brasileiros, o ritmo de perdas do turismo deve voltar a se agravar. “O setor 

vislumbrava melhora no início de 2021, 
com a possibilidade de uma vacinação, 
mas agora vai amargar perdas maiores”, 
alertou o economista Fabio Bentes, res-
ponsável pelo cálculo da CNC.

Bentes menciona a existência de 
incertezas e dificuldades quanto a um 
plano de vacinação em escala suficien-
te para abranger toda a população.

“Temos eventos importantes para 
o turismo que foram cancelados, como 
o carnaval no Rio e em Salvador, que 

são como o Natal do setor de turismo. 
O réveillon também foi cancelado. No 
primeiro trimestre de 2021, essas per-
das vão aumentar, porque são eventos 
importantes para o setor que não acon-
tecerão, tendo como pano de fundo um 
agravamento da pandemia. A situação 
pode piorar com esses cancelamentos, 
mas também por conta de medidas 
mais restritivas de circulação de turis-
tas nacionais”, contou o economista da 
CNC.

Turismo brasileiro têm prejuízo de R$ 245 bilhões
NA PANDEMIA

IPHAN AUTORIZA 
ALRN A CONSTRUIR 
SEDE DO MEMORIAL 
DO LEGISLATIVO

39%
é com quanto de sua capacidade 
que o turismo brasileiro opera hoje
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DUCENTÉSIMO CRIME I
O senador Randolfe Rodrigues 

(Rede-AP) disse ontem que a Abin 
está sendo usada pelo governo Jair 
Bolsonaro para “obscurecer provas”, ao 
produzir relatórios para tentar anular 
as investigações sobre o senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) no caso 
da rachadinha na Alerj.

DUCENTÉSIMO CRIME II
Segundo o senador, esse é um 

dos crimes de responsabilidade mais 
graves cometidos pelo governo: “Esse 
é o ducentésimo crime de responsabi-
lidade, se apurado e confirmado. Mas, 
de todos, esse talvez tenha sido um dos 
mais gritantes.”

PRINCÍPIO DE INFARTO
O secretário de Cultura do Gover-

no Federal, Mario Frias, deu entrada 
no hospital Santa Lúcia Norte, em 
Brasília, nesta sexta-feira 11, com prin-
cípio de infarto. À tarde, em função do 
problema, o secretário precisou passar 
por um procedimento de cateterismo, 
informou o Palácio do Planalto. O 
estado de saúde não foi detalhado.

SEM CONFISCO I
O Ministério da Saúde divulgou 

ALEXVIANA
nesta sexta-feira uma nota na qual 
reafirma a importância das secretarias 
estaduais e municipais para as cam-
panhas de vacinação e diz que “em 
nenhum momento (...) se manifestou 
sobre confisco ou requerimento de 
vacinas adquiridas pelos estados”.

SEM CONFISCO II
O posicionamento da pasta foi 

divulgado depois que o governador 
Ronaldo Caiado (DEM) publicou em 
suas redes sociais que o Ministério da 
Saúde deve editar uma medida pro-
visória para “tratar da centralização e 
distribuição igualitária das vacinas”, 
além de requisitar todas as vacinas 
contra o coronavírus.

POLÍTICA NACIONAL I
O ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, afirmou que o plano de imu-

nização do governo contra a Covid-19 
é nacional e nenhum estado será trata-
do de forma diferente e terá vantagens 
sobre outro. “O governo federal saberá 
na hora certa se posicionar claramen-
te, como tem que ser, para manter a 
unidade e manter o padrão para todos 
nós. Nosso plano de imunização é 
nacional. Nenhum estado da federa-
ção será tratado de forma diferente, 
nenhum brasileiro terá vantagem 
sobre outros brasileiros”, disse.

POLÍTICA NACIONAL II
Sem citar diretamente o governa-

dor de São Paulo, João Doria, o minis-
tro disse que a ansiedade em relação 
à vacina faz parte, mas é causada pela 
pressa de algumas autoridades do 
País. “A ansiedade faz parte, é criada 
pela própria situação da Covid-19, dos 
riscos, da gravidade da contaminação. 

É causada pelo açodamento de algu-
mas autoridades do País”, afirmou.

MILÍCIAS DIGITAIS
O ministro Alexandre de Moraes, 

do Supremo Tribunal Federal (STF), 
voltou a defender o inquérito das fake 
news. Segundo ele, foi o inquérito que 
deu ao STF instrumentos para inves-
tigar milícias digitais que ameaçam a 
democracia. “Neste ano, a democracia 
sobreviveu principalmente às milícias 
digitais”, disse o ministro durante 
evento no Lide.

FÉRIAS DE GUEDES
O ministro Paulo Guedes (Eco-

nomia) terá férias de 18 de dezembro 
de 2020 a 8 de janeiro de 2021. A 
autorização foi dada pelo presidente 
Jair Bolsonaro. O presidente tem 
concedido férias para outros ministros 

neste fim de ano. Para o ano que vem, 
Guedes tem como meta retomar o 
calendário de reformas. A última ten-
tativa do governo, a votação da PEC 
Emergencial, que permite corte de 
gastos da União, estados e municípios, 
será apresentada apenas em 2021.

AGENDA EM BRASÍLIA
A vereadora eleita de Natal Camilla 

Araújo (PSD) passou a semana em 
Brasília participando de reuniões com 
ministros do governo Jair Bolsonaro. 
A agenda contou com audiências com 
os ministros Fábio Faria (Comunica-
ções), Onyx Lorenzoni (Cidadania), 
Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Regional) e Damares Alves (Mulher, 
Família e Direitos Humanos), além de 
secretários especiais e assessores do 
governo federal.

SUSPENSOS
Os projetos culturais Bosque 

Encena e Som da Mata, que alegram 
o domingo no Parque das Dunas, sus-
penderam as apresentações presenciais 
agendadas para dezembro. A paralisa-
ção obedece aos decretos da Prefeitura 
do Natal e Governo do Estado.

FINANÇAS | Com a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) publicada no Diário Oficial desta
sexta-feira 12, o que antecede a discussão sobre o Orçamento, o texto será encaminhado para comissão

Relator do projeto de Lei Or-
çamentária Anual (LOA) do 
Estado para 2021, o deputado 

estadual Getúlio Rêgo (DEM) confir-
mou ao Agora RN que há riscos de 
o Orçamento Geral do Estado (OGE) 
ser votado apenas em 2021, atrasando 
o lançamento de despesas. O parla-
mentar explicou isso acontecerá caso 
a proposta (de autoria do Governo do 
Estado) não seja discutida e votada no 
plenário da Assembleia Legislativa até 
o dia 22 de dezembro deste ano.

Ele justificou que a pandemia da 
Covid-19 atrasou as discussões, espe-
cialmente nesta reta final. Somado  
aos prazos apertados, a Assembleia 
Legislativa do RN registrou vários 
diagnósticos do novo coronavírus 
nos últimos 30 dias. Por isso, o calen-
dário com as datas de votação não foi 
definido.

Com a sanção da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) publicada no 
Diário Oficial do Estado desta sexta-
-feira 12, o que antecede a discussão 
sobre o Orçamento, o texto será en-
caminhado para Comissão de Fisca-
lização e Finanças. Entretanto, o dia 
em que esse processo será realizado 
ainda é uma incógnita. As análises das 
emendas também estão atrasadas e, 
até o momento, não foram discutidas.

“Ainda estamos recepcionando 
as emendas. Tendo em vista o atraso 
na sanção do LDO, há um número 
de parlamentares que não encami-
nharam as emendas, e cada um vai 
fazer de acordo com seu próprio juízo, 

porque é um assunto de total respon-
sabilidade de cada parlamentar”, co-
menta.

O OGE, que apresenta um déficit 
fiscal de quase R$ 1 bilhão na receita, 
tramita desde o dia 13 de setembro na 
ALRN. A expectativa era que o docu-
mento fosse votado até o dia 17 deste 
mês. Sem a deliberação da votação, o 
Governo do RN pode começar 2021 
sem o orçamento, que estima uma 
receita de R$ 12,838 bilhões e as des-
pesas em R$ 13,836 bilhões

“Não há nenhum prejuízo para o 
governo, porque ele pode estabelecer 
a tramitação dos assuntos finan-
ceiros do estado em 2021 com base 
no orçamento vigente de 2020. Mas 
adiar a votação para o próximo ano 
só acontecerá em último caso. Nossa 
expectativa é votar ainda em 2020”, 

destacou.
O Congresso Nacional atravessou 

cenário semelhante e já afirmou que 
a votação da LOA da União 2021 será 
em fevereiro. No RN, se o documento 
não for concluído ainda este ano, uma 
reunião entre os parlamentares na 
ALRN será convocada extraordinaria-
mente para fazê-lo em janeiro.

“A matéria é complexa do ponto 
de vista técnico. A assessoria da CFF 
começou a análise da LOA com base 
na recomendação da LDO. Esse é um 
trabalho lento, que a equipe vai se de-
bruçar para que tudo ocorra até o dia 
22, como esperamos, principalmente 
agora que não podemos nos reunir 
presencialmente. Caso não seja pos-
sível votá-la como esperamos, pode-
mos nos reunir em janeiro próximo”, 
encerrou.

Deputado Getúlio Rêgo (DEM) é o relator da lei orçamentária na Assembleia Legislativa do RN

Votação do orçamento do Estado
de 2021 pode ficar só para janeiro

Após defender o cumpri-
mento do teto de gastos 
em 2021, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, afir-
mou nesta sexta-feira 11 que o 
governo tem instrumentos para 
atenuar o fim do auxílio emergen-
cial em 2021.

“Não descartamos usar fer-
ramentas dentro do teto (a regra 
que proíbe que as despesas cres-
çam em ritmo superior à inflação). 
Temos a capacidade de antecipar 
benefícios, diferir arrecadação de 
impostos (adiar o pagamento dos 
tributos). Já fizemos isso neste 
ano. Esses instrumentos vão per-
mitir fazer aterrissagem em 2021”, 
afirmou, em audiência na Comis-
são Mista do Congresso Nacional 
que acompanha a execução das 
medidas de enfrentamento à pan-
demia de Covid-19.

Entre as medidas adotadas 
pelo governo neste ano por causa 
da pandemia do novo coronaví-
rus estavam o adiamento do pa-
gamento de tributos (inclusive o 
Simples Nacional) e a antecipação 
de benefícios, como o 13º de apo-
sentados e pensionistas do INSS.

Guedes lembrou ainda que, 
apesar da execução orçamentá-
ria do auxílio emergencial acabar 
em dezembro, o cronograma de 
pagamentos pela Caixa e o Minis-
tério da Cidadania deve avançar 
um mês e meio ou dois meses em 
2021. “Ainda haverá uma cobertu-

ra do auxílio em janeiro e metade 
de fevereiro”, completou. 

De acordo com portaria do 
Ministério da Cidadania publica-
da hoje, o calendário para saques 
do auxílio emergencial prevê pa-
gamentos até o dia 27 de janeiro 
de 2021.

Em tom de otimismo, o minis-
tro disse esperar que 2021 seja um 
ano diferente, mas voltou a cobrar 
do Congresso a aprovação de re-
formas, ao repetir que “não existe 
milagre” para a recuperação da 
economia. “Só as reformas vão 
transformar recuperação basea-
da em consumo em crescimento 
com investimento”, enfatizou.

Ministro da Economia, Paulo Guedes

Paulo Guedes fala em 
antecipar benefícios e
adiar impostos em 2021

ECONOMIA

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

EDUARDO MAIA / ALRN
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O novo ministro do Turismo, 
Gilson Machado, afirmou que 
o “setor não aguenta um se-

gundo lockdown”. Segundo ele, o País 
está “em plena recuperação” por meio 
do retomada de voos e a redução do 
desemprego na área.

A declaração foi dada em entrevis-
ta à CNN Brasil.

Machado, ex-presidente da Em-
bratur, exaltou a gestão de seu an-
tecessor, o agora deputado Marcelo 
Álvaro Antônio. Disse que o turismo 
estava “bombando” antes da pande-
mia da Covid-19 e que faturou apro-
ximadamente 8% do Produto Interno 
Bruto (PIB).

Elogiou também a desobrigação 
de visto para estrangeiros de países 
com potencial turístico, como Esta-
dos Unidos, Canadá, Japão e Austrá-
lia. “O Brasil quebrou a ideologia dos 
passaportes”, afirmou o ministro, que 
disse que o País perdeu bilhões de re-
ais para o Caribe devido à obrigatorie-

dade de vistos.
Sobre a demissão de Álvaro Antô-

nio, o novo ministro negou que tenha 

havido um desentendimento no 1º 
escalão do governo, motivo apontado 
para a queda do pesselista, que teria 
batido de frente com o ministro Edu-
ardo Ramos (Secretaria de Governo). 
“Desconheço briga por espaço no 
poder. Não presenciei isso”, declarou 
Gilson Machado.

“Nosso governo é o que tem 
menos conflitos internos. Estamos 
completando dois anos sem corrup-
ção. Sem ministros presos ou polícia 
federal batendo na porta”, completou 
o chefe da pasta de Turismo.

Questionado se assumira o minis-
tério como uma espécie interino, Gil-
son rebateu e disse que a utilização da 
pasta como moeda de troca não existe 
neste governo.

“Se tivesse moeda de troca, que 
estaria sentado aqui era políticos e 
não eu”, encerrou o mais novo minis-
tro do governo Bolsonaro, que depois 
participou da live do presidente no 
Facebook.

Novo ministro do Turismo, Gilson Machado

Novo ministro do Turismo diz que 
setor não suporta novo lockdown

A FAVOR DA REABERTURA

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

Os servidores públicos estaduais 
que ganham até R$ 2 mil e os 
servidores das áreas de edu-

cação e segurança receberão os 60% 
restantes do 13º salário de 2020 no dia 
23 de dezembro. O restante do funcio-
nalismo receberá a 2ª parcela no dia 5 
de janeiro de 2021. O anúncio foi feito 
pela governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, na tarde desta 
sexta-feira 11, durante a reunião com 
o Fórum Estadual dos Servidores, rea-
lizada no Auditório da Governadoria. 

“O pagamento no dia 23 de dezem-
bro contempla cerca de 66 mil servido-
res, entre ativos, inativos, pensionistas, 
e os da educação e da segurança, o que 
representa quase 60% do universo dos 
servidores estaduais”, afirmou.

Na ocasião, Fátima informou que 
o calendário de pagamento do mês 
de dezembro será mantido, conforme 
anunciado no início deste ano. Com is-
so, na próxima terça-feira 15, será feito 
o  pagamento integral do salário de de-
zembro para quem ganha até R$ 4 mil 
e para os funcionários da segurança, 
além do adiantamento de 30% para os 
demais servidores.

No dia 30, o Estado realiza o paga-
mento de 70% do salário para quem 
recebe acima do teto de R$ 4 mil e in-
tegral para os servidores lotados nos 

órgãos de arrecadação própria.
A governadora também antecipou 

que o Governo do Estado anunciará 
ainda neste ano de 2020 o calendário 
de pagamentos para 2021.

Ficou estabelecido que, na primei-

ra quinzena de janeiro de 2021, será 
retomada a negociação com o Fórum 
Estadual dos Servidores para definir o 
pagamento das duas folhas em atraso: 
dezembro e 13º salário de 2018, dei-
xadas em aberto pela gestão anterior, 

do ex-governador Robinson Faria. No 
entanto, a governadora garantiu que o 
passivo começará a ser pago a partir de 
janeiro de 2021.

Fátima Bezerra conduziu a reunião 
acompanhada do vice-governador An-

tenor Roberto, dos secretários Aldemir 
Freire (Planejamento e Finanças) e 
Carlos Eduardo Xavier (Tributação), 
do controlador-geral, Pedro Lopes, do 
procurador-geral, Luís Antônio Mari-
nho, da secretária-adjunta do Gabinete 
Civil Socorro Batista e da assessora ju-
rídica do Luciana Daltro.

No início da reunião, a presidente 
do Sindicato dos Servidores da Ad-
ministração Direta (Sinsp), Janeayre 
Souto, apresentou a pauta enviada 
pelo fórum. Os itens não contempla-
dos nesta reunião, como é o caso do 
envio de um projeto de lei instituindo 
o comitê de negociação permanente, 
serão retomados para discussão ao 
longo de 2021, segundo o governo. 
No entanto, a governadora do RN 
adiantou que as reivindicações que 
impliquem aumento de despesa com 
pessoal serão reguladas pela legisla-
ção que estabelece o teto e o limite 
prudencial de gastos.

Pela primeira vez após quatro anos, 
o Governo do Estado retomou em 2020 
o adiantamento do 13º salário para os 
servidores públicos. O pagamento foi ini-
ciado no dia 10 de outubro, quando todo 
o quadro de mais de 104 mil servidores – 
ativos, inativos e pensionistas – recebeu 
40% do 13º salário. O pagamento repre-
sentou despesa de R$ 180 milhões.

Restante do 13º salário de 2020 dos 
servidores será pago até 5 de janeiro
SALÁRIOS | Pagamento da segunda parcela será feito nos dias 23 de dezembro e 5 de janeiro, de acordo com a faixa salarial. Anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra na 
reunião realizada nesta sexta-feira 11 com o Fórum dos Servidores Estaduais. Calendário de pagamentos de dezembro está mantido. Na próxima terça, folha começa a ser paga

Governadora, vice-governador e secretários participaram de reunião nesta sexta-feira com servidores públicos estaduais para anúncio do 13º

SE QUITAR ATÉ DIA 11 VERBA PARA ESTADOS

A Prefeitura de Parnamirim 
começou a enviar aos Correios 
os carnês do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) de 
2021. Ao todo, serão lançados 
110 mil carnês, que podem ser 
quitados pelos contribuintes 
com até 20% de desconto até o 
dia 11 de janeiro de 2021.

De acordo com o secretário 
de Tributação, Fábio Araújo, além 
da entrega pelos Correios, os car-
nês também podem ser impres-
sos através do Portal do Contri-
buinte, no site da prefeitura.

“Além do contribuinte ficar 
em dia com o município, ele aju-
da também no desenvolvimen-
to da cidade. O recolhimento do 
IPTU é muito importante para 
futuros investimentos da gestão 
em prol de melhorias para Par-
namirim”, destaca Fábio.

A Câmara dos Deputados 
pode votar na segunda-feira 14 
o projeto de lei que formaliza o 
acordo entre a União e os esta-
dos para encerrar disputas judi-
ciais pela isenção do ICMS nas 
exportações, prevendo repasses 
de R$ 58 bilhões pelo governo 
federal entre 2020 e 2037.

De autoria do Senado, o 
projeto pretende encerrar po-
lêmica existente desde 1996, 
quando a Lei Kandir exonerou 
as exportações de todos os 
tributos, inclusive estaduais, e 
remeteu a uma outra lei com-
plementar como seriam feitas 
as compensações aos estados e 
ao Distrito Federal.

Negociações terminadas em 
maio deste ano, que incluíram o 
Supremo Tribunal Fedeal (STF) 
levaram ao acerto do pagamento.

CIDADÃO PODE 
PAGAR IPTU DE 
PARNAMIRIM COM 
20% DE DESCONTO

CÂMARA DEVE 
VOTAR SEGUNDA 
COMPENSAÇÃO
DA LEI KANDIR
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REPRODUÇÃO

TIAGO REBOLO

Ajuíza Gisele Leite, da 4ª Vara 
Federal do Rio Grande do 
Norte, derrubou nesta sex-

ta-feira 11 a portaria do Ministério 
da Educação (MEC) que nomeou 
o professor Josué Moreira como 
reitor interino do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN). Ele 
exerce o cargo de “reitor pro tem-
pore” desde o fim de abril.

Na mesma decisão, a magis-
trada mandou o MEC nomear, em 
até cinco dias, o professor José Ar-
nóbio de Araújo Filho como reitor 
efetivo da instituição até 2024.

Arnóbio Filho foi o 1º colocado 
na consulta interna do IFRN – es-
pécie de “eleição para reitor” –, 
mas o presidente Jair Bolsonaro 
e o então ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, não o nome-
aram para o cargo alegando que o 
professor respondia a uma sindi-
cância.

A decisão da juíza Gisele Leite 
– que é definitiva na 1ª instância, 
pois trata-se de uma sentença – 
atende a um pedido do Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica e Profissional 
(Sinasefe).

EM MAIO, LIMINAR FOI DERRUBADA
Em maio, a mesma juíza havia 

proferido uma liminar (decisão 
provisória) afastando Josué Mo-
reira e determinando a posse de 
Arnóbio Filho. Contudo, o reitor in-
terino foi mantido no cargo após o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião (TRF-5) acatar um recurso da 
Advocacia-Geral da União (AGU).

Agora, a decisão de Gisele Leite 
é definitiva. Trata-se de uma sen-
tença no processo que corre na 1ª 
instância. Ela determina que Josué 
Moreira seja afastado – e que Arnó-
bio Filho assuma o cargo de forma 
definitiva – até o trânsito em julga-
do do caso, ou seja, até que sejam 
esgotadas as possibilidades de re-
curso do Governo Federal.

IFRN: Juíza afasta interino e manda 
MEC nomear mais votado para reitor
EDUCAÇÃO | Juíza Gisele Leite, da 4ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, afirmou que existência de sindicância aberta contra professor José Arnóbio Filho só poderia ser invocada como 
obstáculo à posse como reitor da instituição caso o fato investigado fosse extremamente grave – o que não se caracteriza, segundo ela. Professor Josué Moreira está como interino desde abril

Professor Josué Moreira está no cargo de reitor interino do IFRN desde o fim de abril. Ele não participou da consulta interna para escolha de reitor

A “eleição interna” para reitor do 
IFRN aconteceu em dezembro de 

2019. Arnóbio Filho foi o mais votado, 
recebendo 48,25% dos votos. O 

então reitor, Wyllys Farkatt Tabosa, 
candidato a um novo mandato, ficou 
em 2º lugar, com 42,26%. Fechando 

a lista tríplice, o candidato José 
Ribeiro de Souza Filho recebeu 

3,22% dos votos, ficando em 3º lugar.

Pela Lei 9.192 de 1995, o presidente Jair Bolsonaro poderia escolher qualquer um 
dos três para assumir o cargo de reitor da instituição, mas, em governos anteriores, 

tradicionalmente o mais votado era nomeado e empossado para o cargo.

Contudo, nenhum dos três foi escolhido. O MEC decidiu nomear como “reitor 
interino” um servidor que sequer participou do pleito. Professor efetivo da instituição, 
lotado no campus de Ipanguaçu, Josué Moreira está à frente do IFRN desde 20 de 

abril por indicação do deputado federal General Girão (PSL-RN).

A gestão do professor enfrenta protestos, que já resultaram 
inclusive em uma ação policial dentro da instituição.

De acordo com o Ministério da Educação, Arnóbio não foi nomeado para o cargo em 
respeito ao “princípio da razoabilidade”. Isso porque ele responde a uma sindicância 
que apura se ele cometeu ato de improbidade ao ceder as dependências do IFRN, 

enquanto diretor do Campus Natal-Central, para a realização de um evento que, 
entre as suas finalidades, buscava arrecadar donativos para o “Comitê Lula Livre Rio 

Grande do Norte”, em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Enquanto a situação aguarda desfecho, foi nomeado um reitor interino com 
base na Medida Provisória 914, que inclusive nem está mais em vigor.

Essa MP autorizava o Governo Federal a designar um servidor da instituição 
para responder pela reitoria no caso da impossibilidade de nomeação 

de algum dos participantes da eleição interna. O presidente não é obrigado 
a nomear o mais votado, mas não pode fugir à lista de candidatos.

ENTENDA O CASO

Em sua decisão, a juíza Gisele 
Leite alegou que a medida provisó-
ria que fundamentaria a nomeação 
de Josué Moreira como reitor inte-
rino foi editada por Bolsonaro em 
24 de dezembro de 2019, depois, 
portanto, que o processo de “eleição 
interna” já havia sido finalizado no 
IFRN. Por isso, ela afirma, a MP não 
poderia ser aplicada neste caso.

Além disso, a juíza afirma que 
a própria sindicância só foi aberta 
contra José Arnóbio depois que ele 
havia sido “eleito” reitor, em feve-
reiro de 2020, dois meses antes da 
posse, e que, portanto, não poderia 
valer como obstáculo à posse.

Em outro trecho da decisão, 
Gisele Leite afirma que, mesmo 
que o processo administrativo ti-
vesse sido aberto em momento an-
terior ao processo eleitoral, o fato 
não impede o professor de assumir 
o cargo de reitor.

“Com efeito, não se observa 
qualquer menção à impossibilida-
de de ocupação de cargo em co-
missão na administração pública 
federal direta ou indireta tão-só 
pela existência de processo admi-
nistrativo disciplinar”, escreveu a 
magistrada.

Ela afirma que a existência 
de sindicância aberta contra o 
professor só poderia ser invocada 
como obstáculo à posse caso o fato 
investigado fosse extremamente 
grave – o que não se caracteriza, 
segundo ela.

“Com efeito, e como restou 
demonstrado após o efetivo con-
traditório encetado nestes autos, 
os fatos apurados no aludido pro-
cedimento não dizem respeito a 
qualquer conduta associada à mal-
versação do patrimônio público, 
que se caracterize como ilícito ad-
ministrativo qualificado, ensejan-
do a aplicação de sanções por atos 
de improbidade administrativa, ou 
mesmo a ilícito penal em tese, a 
justificar interpretação diversa da 
presente”, concluiu.

A DECISÃO DA JUÍZA
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CAIADO SOBRE DORIA: 
VAIDADE, SOBERBA, ARROGÂNCIA

ONU EXCLUI A AMAZÔNIA 
DE EVENTO SOBRE O CLIMA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

COISA COM COISA
A derrota na tentativa de 

disputar a reeleição à presidência da 
Câmara afetou tanto Rodrigo Maia 
que agora ele diz coisas sem sentido. 
Ontem, atacou a Anvisa, em vez de 
defender uma agência reguladora 
do Estado brasileiro, e cobrou do 
governo um “plano de vacinação”, 
que já existe.

NINGUÉM ENTENDEU
O governador João Dória deixou 

confuso quem viu sua crítica à 
ideia de federalização da vacinação 
contra a covid. Nas redes sociais, 
ele disse isso é coisa de quem está 
“abandonando o seu povo”! Publicou 
sem ler. 

RISCO DE CONVULSÃO
O mineiro Romeu Zema (Novo) 

está entre os governadores que 
apoiam a vacinação contra covid a 
cargo do Ministério da Saúde. Disse 
ontem que vacinação somente em 
São Paulo pode convulsionar o País.

CONFISCOU, PAGOU
A boa notícia para Doria, caso se 

confirme a “requisição” ou “confisco” 
da vacina chinesa, é que finalmente 

o governo federal terá de pagar a 
conta do acordo bilionário com a 
Sinovac, como ele tenta há meses.

GRANDE DIFERENÇA
Para o ministro Fabio Faria 

(Comunicações), o novo marco 
regulatório do setor de gás tem 
“enorme potencial a ser explorado”. 
“Brasil tem hoje pouco mais de 
9000km de gasodutos, já os EUA, 
500.000km”, diz.

PROPORÇÃO PEQUENA
Ao todo, 67 parlamentares 

federais foram candidatos nas 
eleições deste ano, sendo 65 
deputados e dois senadores, diz o 
Radar Governamental. Mas apenas 
12 (18%) foram eleitos, sendo quatro 
deles em capitais.

LIVRE INICIATIVA
A Buser, o Uber dos ônibus 

interestaduais, comemorou a 
decisão do Tribunal de Justiça de 
SP considerando legal a atuação 
da startup no ramo de fretamento 
particular. Para a empresa, a 
decisão garante a manutenção de 
60 mil empregos diretos e 120 mil 
indiretos.

Até a Organização das Nações Unidas (ONU) foi “aparelhada” 
por ONGs e ativistas: excluiu o Brasil de reunião virtual de 77 países, 
neste sábado 12 para discutir o clima. Não querem dar chance para o 
desmonte de meias verdades e mentiras absolutas sobre a Amazônia. 
Não desejam ouvir que o Brasil preserva mais de 43% das florestas do 
planeta. Já a Europa, tão vigilante quanto à Amazônia, só responde por 
0,7% do total.

INSPIRAÇÃO FASCISTA
Em uma atitude de 

inspiração fascista, o “Climate 
Action Tracker” excluiu do 
evento os países que não rezam 
por sua cartilha.

PERIFERIA CLIMÁTICA
Curiosamente, a maioria 

dos participantes do evento da 

ONU não tem papel relevante na 
“produção” do clima, para o bem 
ou para o mal.

É PROIBIDO DIVERGIR
A exclusão de países impede 

o exercício da pluralidade de 
ideias, no evento, e nega inclusive 
o papel histórico do Brasil na 
fundação da ONU.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), não economizou adjetivos 
nesta sexta para definir a tentativa do paulista João Doria (PSDB) de 
“dividir o País entre Brasil com vacina e Brasil sem vacina”. Disse que 

a atitude de Doria “é de uma insensatez e de uma arrogância ímpares”, ao 
defender o anúncio do ministro Eduardo Pazuello (Saúde), em Goiânia, de 
federalizar a vacinação contra covid. Também criticou a atitude de “soberba” 
do tucano em relação aos demais governadores. “Querer usar a vacina como 
barganha eleitoral chega a ser criminoso”, disse Caiado, referindo-se à pré-
candidatura de Doria a presidente.  Caiado lembrou que a há 47 anos uma lei 
federal atribui ao Ministério da Saúde o comando de iniciativas nacionais de 
vacinação. O Planto Nacional de Imunizações (PNI) dá autoridade ao Ministério 
da Saúde para requisitar todas as vacinas importadas ou fabricadas no país. 
Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Caiado também ironizou Doria por “mudar 
de nome” para Bolsodoria e depois se voltar contra o presidente.

CONCESSÃO de Renovação de licença de Operação 
 
J LACERDA DE FREITAS-ME CNPJ: 09010508/0001-45 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação-RLO para o transporte de cargas perigosas Gás liquefeito de petróleo-GLP com capacidade total de 
transporte de 19,46 ton. (dezenove vírgula quarenta e seis toneladas), localizada na Fazenda Duas 
Passagens, nº 07, Zona Rural, Município de Pilões/RN.  

 
JORGE LACERDA DE FREITAS 

Proprietário 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
Parque Eólico Braço dos Ventos I LTDA CNPJ: 20.149.864/0001-87, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
(LP) com o objetivo de implantar um parque eólico composto por 10 aerogeradores com capacidade de produzir 
62MW de energia elétrica, localizado no município de São Bento do Norte, zona rural, CEP 59590-000. 

 
Mauro Fantin 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
Parque Eólico Braço dos Ventos II LTDA CNPJ: 20.149.876/0001-01, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
(LP) com o objetivo de implantar um parque eólico composto por 13 aerogeradores com capacidade de produzir 
80,6 MW de energia elétrica, localizado no município de São Bento do Norte, zona rural, CEP 59590-000. 

 
Mauro Fantin 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
Parque Eólico Braço dos Ventos III LTDA CNPJ: 20.149.890/0001-05, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
(LP) com o objetivo de implantar um parque eólico composto por 16 aerogeradores com capacidade de produzir 
99,2 MW de energia elétrica, localizado no município de São Bento do Norte,  e Parazinho, zona rural, CEP 
59590-000. 

 
Mauro Fantin 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
Parque Eólico Braço dos Ventos IV LTDA CNPJ: 25.188.155/0001-24, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
(LP) com o objetivo de implantar um parque eólico composto por 16 aerogeradores com capacidade de produzir 
90,2MW de energia elétrica, localizado no município de São Bento do Norte e Parazinho, zona rural, CEP 
59590-000. 

 
Mauro Fantin 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO MONTE BELO IV COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 19.711.375/0001-98 torna público 

que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA) a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) para a atividade de Posto Revendedor de 
Combustíveis líquidos e Gasoso, localizado na RODOVIA BR 304 304 KM 296 SN CEP: 59.280-000 
TAVARES DE LIRA no município de MACAÍBA/RN. 

 
FRANCISCO DE ASSIS AQUINO GONDIM 

SOCIO-ADMINISTRADOR 
 
 O procurador-geral da República, 

Augusto Aras, autorizou a aber-
tura de uma apuração prelimi-

nar sobre a produção de dois relatórios 
pela Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) para ajudar a defesa do senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). 
Segundo reportagem da revista Época, 
a Abin orientou sobre o que deveria 
ser feito para obter documentos que 
permitissem embasar um pedido de 
anulação do caso Queiroz.

O caso tramita na PGR sob sigilo. 
Aras deverá receber nos próximos 
dias representações de parlamentares 
sobre o caso. Só quando receber essas 
representações, ele vai se manifestar 
oficialmente.

Depois da publicação da reporta-
gem da revista Época, pelo menos qua-
tro partidos - PT, Novo, PSB e Cidada-
nia -, além do deputado Marcelo Freixo 
(PSOL-RJ), anunciaram que estão to-
mando medidas para que autoridades 
apurem se o Governo Federal utilizou 
a máquina pública para tentar livrar o 
filho do presidente Jair Bolsonaro do 
processo que, se aceito pela Justiça, 
pode vir a condená-lo pela prática de 
“rachadinha” quando era deputado 
estadual.

AFASTAMENTO
Já a Rede Sustentabilidade pediu 

ao Supremo Tribunal Federal que 
afaste do cargo o ministro-chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional, 
general Augusto Heleno, e o diretor-ge-
ral da Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin), Alexandre Ramagem.

A peça foi direcionada ao ministro 
Ricardo Lewandowski, que é relator 
de um pedido de abertura de inqué-
rito contra Heleno e Ramagem para 
investigar uma reunião dos dois com 
advogados de Flávio, em setembro. O 
encontro contou com a presença do 
presidente Jair Bolsonaro e girou em 
torno de uma estratégia para anular 
as investigações do caso Queiroz con-
duzidas pelo Ministério Público do Rio.

A tese aventada pela defesa de 
Flávio é afirmar que as informações 
presentes no relatório do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf) que identificou repasses suspei-
tos de Queiroz foram obtidas de forma 
ilegal. O documento foi o ponto de iní-
cio das investigações e foi revelado pelo 
Estadão.

Reportagem da revista Época pu-
blicada nesta sexta 11 aponta que a 
Abin de Ramagem produziu dois rela-
tórios em que detalha o funcionamen-
to de suposta organização criminosa 
na Receita Federal que, segundo a defe-
sa de Flávio, teriam feito uma devassa 
nos dados fiscais do senador. Em um 
dos documentos, a finalidade descrita 
é ‘Defender FB no caso Alerj’.

Entre as sugestões listadas pela 
agência estão a demissão de servidores 
do Fisco e da Controladoria-Geral da 
União (CGU), órgão responsável pela 
fiscalização da administração pública.

A Rede afirma que os fatos são “es-
tarrecedores”. A Abin nega.

PGR vai apurar se
Abin foi usada para 
defesa de Flávio 
Bolsonaro

CASO QUEIROZ
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ELISA ELSIE / ASSECOM

Para garantir que a vacina con-
tra a Covid-19 alcance a po-
pulação potiguar, o Governo 

do Rio Grande do Norte anunciou 
nesta sexta-feira 11 elaboração de 
um Plano Estadual de Imunização. 
O mecanismo prevê a aquisição de 
insumos para a vacinação. O governo 
estadual também anunciou R$ 1,1 
milhão para a aquisição de insumos 
— câmaras frias, seringas, agulhas e 
outros materiais — e R$ 4 milhões em 
equipamentos de proteção individual 
para os servidores da saúde. 

O governo estadual também 
anunciou parcerias com a Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e com a Companhia Energé-
tica do  Estado (Cosern). 

As ações vão permitir a capa-
citação de pessoal para aplicação 
da vacina, por parte da UFRN, bem 
como disponibilizar estrutura capaz 
manter as câmaras frias necessárias 
para conservação da vacina, que será 
feira pela companhia de energia.

“O Plano Estadual está assegura-
do. Falta a parte do Governo Federal. 
Cabe aos municípios adotar as medi-
das em seus territórios. A situação da 
pandemia volta a se agravar”, decla-
rou a governadora Fátima Bezerra.

O anuncio foi feito após o gover-
no estadual apresentar o balanço 
epidemiológico da Covid-19.  Com 
1.131 casos nesta sexta-feria, o Rio 
Grande do Norte registrou o terceiro 
dia seguido com mais de 1 mil confir-
mações da doença.

Fátima Bezerra também avaliou 
como positiva as audiências que 
manteve junto ao Ministério da Saú-
de. “Solicitamos que o Governo Fe-
deral assuma a responsabilidade de 

executar o Plano Nacional de Imuni-
zação, a aquisição das vacinas, todas 
que tenham a aprovação da Anvisa, 
e forneça aos estados. Com o gover-
nador de São Paulo, João Dória, trata-
mos da possibilidade de aquisição da 
vacina que está sendo produzida pelo 
Instituto Butantan e já firmamos pro-
tocolo para a compra com a direção 
do Instituto. Ainda no Ministério da 
Saúde solicitamos apoio para forta-
lecer o Sistema Único de Saúde (SUS) 
no RN. Tivemos resposta favoráveis 
a pleitos como ampliação de leitos e 
exames de mamografia”, completou.

LEITOS
O governo estadual instalou 

mais de 600 leitos para assistência 
Covid-19. Com a redução das infec-
ções nos últimos três meses, houve 
a  reversão de parte dos leitos para 
o atendimento geral. Agora, diante 
do aumento de casos, o Governo  vai 
ampliar a oferta em 89 leitos, sendo 
53 UTIs e 56 clínicos. Dentro da pro-
gramação feita pela Sesap, as regiões 
Seridó e Alto Oeste já tiveram 14 
leitos redirecionados para o atendi-
mento de pacientes Covid. Na próxi-
ma semana serão reabertos mais 20 

leitos no Hospital João Machado, em 
Natal, e 10 no Hospital São Luiz, em 
Mossoró.

A secretária-adjunta de Saúde 
Pública do estado, Maura Sobreira, 
informou que o Governo também 
está ampliando a testagem RT-PCR 
e a testagem sorológica e está fazen-
do consulta à população através das 
redes sociais sobre a ocorrência de 
sintomas.

VACINAÇÃO VAI CUSTAR R$ 20 
BILHÕES, DIZ PAULO GUEDES

O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, afirmou nesta sexta-feira 11 
que a campanha de vacinação em 
massa contra a Covid-19 deve custar 
R$ 20 bilhões ao governo federal. O 
governo ainda estuda estratégias de 
imunização para o país

O Ministério da Economia têm 
conversado com o Ministério da 
Saúde sobre possíveis planos para a 
compra dos imunizantes. O custo da 
operação varia de acordo com o tipo 
da vacina escolhida.

“Se formos partir agora para uma 
campanha de vacinação em massa, 
devem ser mais ou menos R$ 20 bi-
lhões”, afirmou o ministro em audi-
ência na comissão do Congresso que 
acompanha as ações do governo no 
enfrentamento à pandemia.

Na avaliação do Ministério da 
Sáude, os recursos necessários para 
imunização devem ser liberados em 
breve por uma Medida Provisória. 
No início da pandemia, foi aprovado 
ao chamado Orçamento de guerra. A 
medida possibilita o enfrentamento 
dos efeitos da Covid-19 na saúde e na 
economia, com elevação de gastos, 
sem descumprir metas fiscais. 

O valor previsto pelo ministro 
Paulo Guedes é mais de 20 vezes 
maior do que o liberado para a com-
pra da vacina desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford e o laboratório 
AstraZeneca. Para 100 milhões de 
doses, o governo vai desembolsar 
R$ 1,9 bilhão. O contrato foi firmado 
para produção e distribuição do imu-
nizante em parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz. 

O Congresso aprovou a liberação 
dos recursos, também liberados, por 
Medida Provisória, na semana pas-
sada.

Governo do RN anuncia plano próprio 
para vacinação contra o coronavírus
PANDEMIA | No terceiro dia seguido com mais 1 mil casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Norte, a administração estadual anunciou que está investindo R$ 1,1 milhão na 
aquisição de insumos — câmaras frias, seringas, agulhas e outros materiais — e outros R$ 4 milhões em equipamentos para os servidores da saúde que serão utilizados na imunização

A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta sexta-feira 11 a ampliação de 89 leitos para casos de Covid-19 — sendo 53 UTIs e 56 clínicos

CASOS 

O Rio Grande do Norte registrou 1.131 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus nesta sexta-
feira 11. É o terceiro dia seguido acima das 1 mil confirmações diárias. Com os dados desta sexta-feira, o 

número potiguares infectados com a Covid-19 passa para 102.340 casos desde o início da pandemia.

Na última quinta-feira 10, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), houve o registro de 1.390 casos. Na quarta-feira 9, o número foi de 1.010 contágios.

Com relação aos óbitos, o Rio Grande do Norte registrou 16 mortes em relação ao dia anterior. 
Deste total, quatro casos aconteceram nas últimas 24 horas. Os demais óbitos são registros de dias 

anteriores. Os números atualizados apontam para a otal de 2.786 desde março passado.

102.340 2.786
é o número de casos confirmados de 

Covid-19 no RN
é o número de potiguares mortos pela 
Covid-19 desde o início da pandemia
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A Prefeitura de Tibau do Sul can-
celou eventos de fim de ano 
patrocinados pelo poder públi-

co. Em decreto publicado nesta sexta-
-feira 11, o prefeito Antônio Modesto 
(PSD) definiu que as festas privadas 
em Pipa, no entanto, podem aconte-
cer. Porém, o público terá que realizar 
teste de Covid-19.

Pelo decreto, fica cancelada a 
realização de festas de fim de ano 
promovidas pela Prefeitura ou que 
envolvam recursos do Município, in-
cluindo a queima de fogos e realização 
de shows. Além disso, também fica-
ram suspensas a realização de festas, 
shows e eventos comerciais em locais 
fechados.

No entanto, a Prefeitura permitiu a 
realização de eventos “desde que haja 
requerimento prévio com apresenta-

ção de protocolo sanitário”, que pre-
cisará ser aprovado pelas autoridades 
sanitárias. As normas pedem o respei-
to à lotação máxima de uma pessoa 
para cada 3m2 de área total, utilização 
de máscaras individuais de proteção, 
aferição de temperatura corporal na 
entrada e disponibilização de álcool 
70% na entrada e no interior do even-
to. Porém, uma outra norma também 
foi determinada.

De acordo com o decreto, é obri-
gatória a apresentação individual de 
exame para Covid-19 “como requisi-
to indispensável para participar do 
evento”. A Prefeitura determinou que 
os participantes têm que apresentar 
o resultado do RT-PCR “negativo” ou 
“não reagente”, com até 72h de antece-
dência da data de início do evento ou 
a sorologia com resultado IgG positivo, 
com datas não superiores a 90 dias de 
antecedência.

A Prefeitura determinou ainda 
a instalação de barreira sanitária no 
acesso ao município para controle do 
acesso e aferição de temperatura, bem 
como para orientação educativa. Para 
o acesso à rua principal de Pipa, será 
obrigatório o uso de máscara.

NEY DOUGLAS/ AGORA RN

Festas privadas em Pipa terão de 
exigir resultado do teste para Covid
FIM DE ANO | Prefeitura de Tibau 
do Sul cancelou eventos de fim 
de ano patrocinados pelo poder 
público. Festas privadas foram 
permitidas, mas terão de cumprir 
requisitos biossanitários

Prefeitura determinou ainda a instalação de barreira sanitária no acesso ao município para controle do acesso e aferição de temperatura

RECOMENDAÇÃO

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) pediu que a Prefeitura de Tibau do Sul cancele os 
eventos privados. Em recomendação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira 11, o 

órgão dá prazo de 24 horas para que a gestão municipal responda ao pedido.

AGLOMERAÇÕES

Em setembro e outubro, as ruas de Pipa ficaram lotadas de pessoas sem máscaras. As aglomerações 
foram registradas e não havia fiscalização na primeira situação. Na segunda, a Polícia Militar estava 

presente, mas não fez intervenção para dispersar o público.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Prefeitura do Natal proibiu nes-
ta sexta-feira 11 que o comércio 
informal ocupe espaços públi-

cos no entorno da árvore iluminada 
no conjunto Mirassol, na Zona Sul 
da cidade, em razão do aumento dos 
casos de Covid-19 na capital potiguar. 
O descumprimento da medida pode 
acarretar em apreensão do material 
comercializado, multa e até prisão.

Segundo a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur), a ação foi 
tomada após Natal ser classificada — 
diante do impacto da Covid-19 no sis-
tema público de saúde — com o “Nível 
III – Desastre de Grande Intensidade” 

pelo Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (SINPDEC). Nesta sexta-
-feira, a rede leitos para casos Covid-19 
em Natal estava com 68,9% de ocup-
ção.

Com isso, a partir do decreto mu-
nicipal publicado nesta sexta-feira 11, 
fica proibida a instalação, montagem, 
permanência, circulação e exposição 
de ambulantes, camelôs e qualquer 
outro tipo de comércio informal na 
Praça da Árvore de Natal. As luzes fo-
ram acesas nesta sexta-feira. A proibi-
ção abrange todas as vias que cercam 
a região da árvore, como a marginal 
da rodovia BR 101, a Avenida Passeio 

das Rosas, a Avenida Governador José 
Varela, além de entre outras sete vias 
públicas. A Semsur também elaborou 
estratégias para fiscalizar casos de 
descumprimento do decreto. A fisca-
lização será feita em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana e a Secretaria Municipal de Se-
gurança e Defesa Social.

A ação também prevê o fechamen-
to das vias públicas de acesso à Praça 
Árvore de Natal, com o específico fim 
de evitar a aglomeração de pessoas e 
resguardar o interesse da coletividade 
na prevenção de contágio e enfrenta-
mento da pandemia da Covid-19.

Além disso, fica proibida a realiza-
ção de qualquer ação que implique em 
aglomeração de pessoas, com ou sem a 
utilização de quaisquer equipamentos 
sonoros, em logradouros públicos no 
âmbito da Praça da Árvore de Natal.

De acordo com o decreto, o des-
cumprimento das medidas, caso os 
comerciantes informais tentem se ins-
talar na região, vai causar a apreensão 
imediata dos materiais e equipamen-
tos utilizados e enquadramento em in-
fração urbanística, mediante abertura 
de processo administrativo. O infrator 
também poderá ser processado por 
infringir medidas sanitárias.Árvore de Mirassol foi acesa nesta sexta-feira

Árvore de Mirassol não terá comércio
DECISÃO



AA inflação para as famílias 
de renda mais baixa, que são 
as com rendimento familiar 

mensal menor do que R$ 1.650,50, 
teve alta de 1% em novembro. Em ou-
tubro, tinha sido 0,98%. É o que mos-
tra o Indicador Ipea de Inflação por 
Faixa de Renda para o mês, divulgado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea). 

Segundo a pesquisa, a única faixa 
de renda que registrou desaceleração 
inflacionária foi a das famílias de 
renda mais alta. Para elas, que têm 
rendimento domiciliar superior a R$ 
16.509,66, a variação de preços caiu 
de 0,82% em outubro para 0,63% em 
novembro.

Desde março deste ano o com-
portamento dos preços dos alimen-
tos no domicílio provoca pressão na 
inflação das classes mais pobres. 

O grupo alimentos e bebidas foi 
responsável, sozinho, por 75% da 
inflação nessa classe de renda em 
novembro. 

Segundo a pesquisa, os destaques 
foram os aumentos no arroz (6,3%), 
batata (29,7%), frango (5,2%), óleo de 
soja (9,2%) e carnes (6,5%).

Já no grupo transportes, a alta foi 
causada pelos reajustes dos trans-

portes por aplicativo (7,7%), gasolina 
(1,6%) e etanol (9,2%), que impac-
taram, principalmente, as famílias 
mais ricas.

No acumulado do ano, a inflação 
das famílias de renda alta (1,68%) foi 
bem menor que a registrada pelas 
famílias de menor poder aquisitivo 
(4,56%). 

A pesquisa apontou também que, 
nos 11 primeiros meses de 2020, as 
famílias de maior poder aquisitivo 

foram beneficiadas com a desace-
leração nos preços dos serviços, en-
quanto a alta nos alimentos.

Conforme a pesquisa, no acumu-
lado em 12 meses, entre dezembro 
de 2019 e novembro de 2020, houve 
aumento na inflação de todos os 
segmentos, mas a taxa de inflação 
da faixa de renda mais baixa (5,8%) 
“mantém sua trajetória de aceleração 
em ritmo superior àquela apontada 
na classe de renda mais alta (2,7%)”.
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Nossa missão de informar sobre 
o que acontece, de fato, nos faz 
mais inovadores, para tornar 
sua relação com a informação 
melhor e mais segura.

Sempre 
comprometido 
coma verdade.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

LEI | Secretário de Obras Públicas de Natal, Carlson Gomes, avalia que texto aprovado no Senado traz 
inovações como a modalidade diálogo competitivo, além de modernizar as modalidades para concorrência

A aprovação do projeto da nova 
lei de licitações pelo Senado 
Federal foi comemorada pelos 

gestores públicos. A norma altera as 
regras na contratação em relação às 
três esferas de governo: União, Esta-
dos e municípios. 

O projeto passou por votações no 
Senado e na Câmara dos Deputados. 
Agora, a nova lei dependerá de san-
ção do presidente Jair Bolsonaro.

O texto cria um novo marco 
legal para substituir a lei das Licita-
ções (lei 8.666/93), a lei do Pregão 
(lei 10.520/02) e o Regime Diferen-
ciado de Contratações (RDC - lei 
12.462/11), além de agregar temas 
relacionados. Entre outras medidas, 
o substitutivo cria modalidades de 
contratação e tipifica os crimes rela-
cionados a licitações. 

Em Natal, segundo o titular da 
Secretaria Municipal de Obras Públi-
cas (Semov), Carlson Gomes, o texto 
traz inovações como a modalidade 
diálogo competitivo, além de moder-
nizar as modalidades para concor-
rência pública. 

“Essa discussão já estava há mais 
de 25 anos e preserva princípios basi-
lares da administração pública,como 

legalidade, impessoalidade, e morali-
dade, além de publicidade, eficiência, 
interesse público, e probidade admi-
nistrativa”, disse.

Entre as principais alterações no 
marco legal das licitações, o projeto 
inverteu a inversão de fases, fazendo 
com que o julgamento das propostas 
ocorra antes da habilitação. Além 
disso, traz a contratação do seguro, 
que poderá garantir a conclusão de 

uma obra pública em caso de difi-
culdades enfrentadas pela empresa 
contratada, e o diálogo competitivo, 
uma nova modalidade de licitação. 
O texto também estabelece o fim dos 
projetos básico e executivo, inserin-
do a figura do projeto completo. 

“Ao nosso ver, com essa transpa-
rência e a nova modalidade, deverá 
trazer benefícios ao erário público”, 
encerra Carlson Gomes.

Nova lei traz a contratação do seguro, que poderá garantir a conclusão de uma obra pública

Nova lei das licitações vai fortalecer a 
transparência, avalia Carlson Gomes

Grupo alimentos e bebidas foi responsável por 75% da inflação para famílias de baixa renda

Inflação de famílias de renda
mais baixa sobe 1%, aponta Ipea

DADOS
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Com o avanço 2,3% no volume de 
vendas do varejo, o Rio Grande 
do Norte teve em outubro últi-

mo uma das cinco maiores taxas cres-
cimentos do Brasil, segundo dados  da   
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), 
do IBGE, divulgados nesta sexta-feira, 
11.

Crescimento idêntico ao da Paraí-
ba, o RN só perdeu para Bahia   (3,5%),   
Piauí   (3,1%),   Mato   Grosso   (2,9%)   e   
Distrito   Federal (2,5%). 

Enquanto isso, o crescimento 
médio do comércio varejista no Brasil 
não passou de 0,9% com 22 unidades 
da federação apresentando resultados 
positivos no mês. 

No varejo ampliado, que mede as 
vendas de veículos, motos, peças e seg-
mento de material de construção, a al-
ta registrada no RN foi de 2,7%, um dos 
quatro maiores crescimentos entre as   
unidades   da   federação.  Perdeu só 
para a Paraíba (3,6%), Rio de   Janeiro   
(2,9%)   e   São   Paulo   (2,8%). 

Apesar do crescimento dos servi-
ços ainda acumularem perdas propor-
cionalmente maiores do que o comér-
cio, o volume registrou crescimento de 
3,4% em outubro em relação a setem-
bro, um dos maiores entre as unidades 
da federação e, portanto, acima da 
média do Brasil (1,7%). 

NO BRASIL
No caso do comércio varejista am-

pliado, enquanto a atividade de veícu-
los e motos, partes e peças apresenta-
ram resultado negativo – 5,9%, o setor 
de material de construção obteve um 
desempenho de 20,9%, muito próximo 
à maior variação para o indicador da 
atividade de móveis e eletrodomésti-
cos, que é de 21,9%.

Os setores de hipermercados, su-
permercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, com avanço de 7,3% 
frente a outubro de 2019, registraram 
a nona taxa positiva consecutiva nes-
sa comparação, com ganho de ritmo 
em relação ao resultado de setembro 
(4,3%).

Outro setor que “lavou a burra” 
foi a de artigos farmacêuticos, médi-
cos, ortopédicos e de perfumaria, que 
cresceu 13,8% nas vendas em relação 
a outubro de 2019, mesmo valor que 
setembro, em relação a igual mês de 
2019 -  quinta taxa positiva consecu-
tiva. 

Mas nem tudo são flores. O setor 

de tecidos, vestuário e calçados, por 
sua vez, caiu - 2,6% em relação a outu-
bro de 2019, registrando a oitava taxa 
negativa nessa comparação. A ativi-
dade teve o segundo maior impacto 
negativo na formação da taxa global 
do varejo.

Na mesma toada, o segmento 
de equipamentos e material para es-
critório, informática e comunicação 
apresentou uma redução de 10,9% em 
relação a outubro de 2019, décimo mês 
consecutivo no campo negativo. 

O setor de veículos, motos, partes 
e peças, ao registrar -5,9% em relação 
a outubro de 2019, assinalou a oitava 
taxa seguida negativa, exercendo a 

maior contribuição negativa no resul-
tado do mês para o varejo ampliado 
(-1,4 ponto percentual). 

Por outro lado, com 20,9% em re-
lação a outubro, depois de setembro 
(31,4%), o segmento de material dec 
contabilizou a quinta taxa positiva 
consecutiva. 

O indicador acumulado no ano até 
outubro mostrou aumento de ritmo 
nas vendas (9,4%), comparado ao mês 
de setembro, com 7,9%. Com isso, o in-
dicador acumulado nos últimos doze 
meses, ao passar de 7,2% em setem-
bro para 8,6% em outubro, manteve 
trajetória de crescimento iniciada em 
junho de 2020.

Varejo potiguar teve o quinto melhor 
resultado do País no mês de outubro
CONSUMO | Crescimento medido pela Pesquisa Mensal do Comércio mostram que o Rio Grande do Norte registrou avanço de avanço 2,3% no volume de vendas do varejo ao longo 
do mês de outubro. No varejo ampliado no RN, que mede as vendas de veículos, motos, peças e segmento de material de construção, a alta registrada para o segmento foi de 2,7%,

Resultado potiguar difere do crescimento médio do comércio varejista no Brasil que não passou de 0,9% em 22 unidades da federação

CRESCIMENTO 

No varejo ampliado, que mede as vendas 
de veículos, motos, peças e segmento de 
material de construção, a alta registrada 

no RN foi de 2,7%, um dos quatro maiores 
crescimentos entre as   unidades   da   

federação.  Perdeu só para a Paraíba (3,6%), 
Rio de   Janeiro   (2,9%)   e   São   Paulo   

(2,8%). 

20,9%

21,9%

é o índice de crescimento do 
setor da construção civil

é o índice de crescimento do 
setor de eletrodomésticos

O Diário Oficial da União (DOU) 
publicou nesta sexta-feira 11 
autorização para a realização 

de concurso público para o preenchi-
mento de cargos na Polícia Federal. 
No total, o concurso prevê a dispo-
nibilização de 1.500 vagas de nível 
superior para os cargos de delegado, 
escrivão, papiloscopista e agente de 
polícia federal.

De acordo com a Portaria 14.358, 
que trata do assunto, o prazo para a 
publicação do edital de abertura de 
inscrições será de até seis meses.

São 123 postos para delegado, 
400 vagas para escrivão, 84 para pa-

piloscopista e 893 para agentes. O 
último concurso da PF foi realizado 
em 2018 e ofereceu 500 vagas de nível 
superior.

PF recebe autorização de 
1.500 vagas para concurso

OPOTUNIDADE

893
é o número de vagas para 
agentes da Polícia Federal

REFORMA TRIBUTÁRIA

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), criticou nesta sex-
ta-feira 11 o governo e afirmou 
que a reforma tributária só não 
será votada para não “dar vitó-
ria para o Rodrigo Maia”.

O deputado, que trava dentro da 
Câmara uma disputa com o presiden-
te Jair Bolsonaro para emplacar seu 
sucessor, participou de evento do Lide, 
empresa de eventos fundada pelo go-
vernador de São Paulo, João Doria.

SÓ NÃO VAI SER 
VOTADA PORQUE É DO 
MAIA, DIZ PRESIDENTE 
DA CÂMARA

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 

Cerâmica Elizabeth RN LTDA, 19.454.979/0001-04, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de alteração para a 
Fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos com um forno de coque de petróleo e outro de biomassa de 
bambu, instalada em uma área total de 35,00 hectares, sendo 3,5 ha de área construída, localizada na Av. 
Projetada, s/nº, Distrito de Catu, Goianinha/RN. 

 
Sharon Emanuelle Guedes Barboza Fernandes 

Coordenadora de Meio Ambiente 
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

As receitas próprias do Rio Gran-
de do Norte atingiram volume 
de R$ 618 milhões em novem-

bro, segundo a Secretaria Estadual de 
Tributação (Set). O valor representa 
alta de  20% em relação ao mesmo 
período do ano passado, quando o es-
tado arrecadou R$ 513 milhões. 

De acordo com a Set, a alta foi pro-
vocada pelo aumento de 19% da arre-
cadação do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias 
(ICMS), que acumulou R$ 593 milhões 
no mês de novembro.

Com o resultado de novembro, o 
Rio Grande do Norte fechou arreca-
dação de impostos acima dos R$ 600 
milhões pela primeira vez na história. 
O registro aponta para a recuperação 
na capacidade de consumo da popu-
lação  após a suspensão das medidas 
de restrição da economia

Esse foi o melhor novembro dos 
últimos cinco anos e o volume re-
colhido do ICMS superou em mais 
de 19% o que o Rio Grande do Norte 
arrecadou no penúltimo mês de 2019, 
quando foram recolhidos das empre-
sas potiguares, o que representou algo 
em torno de R$ 497,5 milhões.

O Rio Grande do Norte já acumula 
um total de R$ 5,1 bilhões em 11 me-
ses de 2020. Esse volume, no entanto, 
é 1,1% menor do que o montante ve-
rificado no mesmo intervalo de 2019, 
quando o estado acumulou R$ 5,2 
bilhões. O que mostra que a arrecada-
ção potiguar está se recuperando do 
baque entre abril e julho — os piores 
meses para a coleta de impostos. 

O levantamento aponta que o 
crescimento nominal do recolhimen-
to do tributo ente 2016 e 2020 teve alta 
de cerca de 15% e a inflação medida 
no período foi de 15,4%, tendo como 
indexador o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que é esta-
belecido pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE) e ado-
tado como parâmetro para mensurar 
a inflação oficial. O montante teve 
um acréscimo significativo devido às 
adesões ao Programa de Regulariza-
ção Tributação (Refis 2020), que teve 
3,7 mil adesões de empresas. Os dados 
constam na 14ª edição do Boletim 
Mensal da Receita Estadual.

A Secretaria de Tributação con-
sidera que houve um movimento 
econômico ‘em V’ entre os meses de 
fevereiro e setembro, sendo o pior 
momento para a economia o mês de 
abril. No mês de novembro de 2020, o 
volume de operações diárias alcançou 
o patamar de R$ 343,7 milhões, o que 
é 0,7% superior ao do mês imediata-
mente anterior, sendo este o melhor 
resultado do ano de 2020.

Arrecadação de impostos 
no RN tem crescimento 
de 20% em novembro
RECEITA  | RN fechou arrecadação acima dos R$ 600 milhões pela primeira vez na história. Secretaria 
Estadual de Tributação considera que houve crescimento ‘em V’ entre os meses de fevereiro e setembro

Resultado positivo é reflexo da alta na arrecadação do ICMS no mês, com R$ 593 milhões

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS NO RN:

2020

Novembro  R$ 618 milhões

Outubro   R$ 551 milhões 

Setembro   R$ 565 milhões

Agosto  R$ 535 milhões

Julho  R$ 478 milhões 

Junho   R$ 442 milhões 

Maio  R$ 423 milhões

Abril  R$ 425 milhões

Março  R$ 475 milhões

Fevereiro R$ 470 milhões

Janeiro  R$ 515 milhões

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS): 
 

A E F MAGALHAES (ELETRO CONSTRUCAO), CNPJ: 14.027.578/0001-46, situada R Agostinho Hermes de 
Freitas, nº 32, Centro, Portalegre/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para extração de areia do leito do rio de 
uma área de 21,55 ha, com volume proposto de 1.500,00 m³/mês, poligonal ANM 48070.848166/2020-64, 
situada no Sítio Brejo Seco, Zona Rural, no município de Viçosa/RN. 

 
Elyu Fernandes Magalhães – Diretor 

 

 
 

 
 
 

1º OFÍCIO DE NOTAS 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

COMARCA DE JOÃO CÂMARA 
Paulo Roberto Figueiredo de Sousa 

Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis e Hipoteca 
Maria Heleni Cunha Figueiredo de Sousa 

Ivan Evaristo da Silva 
Substitutos 

Rua Ver. Cândido Barbosa, nº 106, Centro - JOÃO CÂMARA - FONE: 3262-3688 - RIO GRANDE DO NORTE  
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO  
 (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS     PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca 

de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
              FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 009/2020), 
requerido por FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA e sua esposa MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA VIEIRA, 
brasileiros, casados entre si, sob o regime da comunhão de bens, ambos aposentados, residentes e domiciliados à Rua 
João Joaquim, nº 320, Centro, nesta cidade de João Câmara-RN, o primeiro portador da cédula de identidade nº 
147.744-SSP/RN e do CPF 039.206.664-53, a segunda portadora da cédula de identidade nº 482.612-SSP/RN e do 
CPF 672.568.214-68, referente ao imóvel consistente de um terreno urbano, localizado nesta cidade, à Rua Padre João 
Maria, Centro, medindo uma área total de 300,10m² de superfície, com perímetro de 103,32m, iniciando-se a descrição 
deste perímetro no vértice V 01, de coordenadas N 9.387.055,421m e E 187.818,601m; Muro, deste, segue 
confrontando com Hudson Araújo Lucas, CPF nº 052.958.384-47, com os seguintes azimutes e distâncias: 123º44’13” e 
44,98m até o vértice V 02, de coordenadas N 9.387.030,440m e E 187.856,005m; Rua, deste, segue confrontando com 
Rua Padre João Maria, com os seguintes azimutes e distâncias: 216º42’07” e 6,69m até o vértice V 03, de coordenadas 
N 9.387.025,078m e E 187.852,008m; Muro, deste, segue confrontando com Osório Avelino Soares, CPF nº 
813.608.868-34, com os seguintes azimutes e distâncias: 303º45’17” e 44,98m até o vértice V 04, de coordenadas N 
9.387.050,071m e E 187.814,611m; Muro, deste, segue confrontando com Murilo Teixeira de Farias, CPF nº 
913.061.244-68, com os seguintes azimutes e distâncias: 36º42’58” e 6,67m até o vértice V 01, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir do Marco de Apoio Básico-MAB, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros 
foram calculados no plano de projeção UTM, bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, 
caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento 
administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos 7 dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO  
 (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS         PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca 

de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
    FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por SARA REBECA DOMINGOS DA 
CRUZ, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Eletricista Elias Ferreira, nº 2600, Torre Jacarandá, Ap. 101, 
CEP 59066-050, Candelária, na cidade de Natal-RN, portadora da cédula de identidade nº 1.976.099-SSP/RN e do 
CPF 054.162.734-10 (Processo nº 005/2018) referente ao imóvel consistente de um (1) terreno localizado à Rua Pedro 
Torquato, no bairro Cohab, nesta cidade de João Câmara-RN, com uma área total de 4.474,67m² de superfície, com 
perímetro de 410,66m, iniciando-se a descrição deste perímetro no vértice E6U P 0001, de coordenadas N 
9.385.986,76m e E 188.337,62m, situado no limite com RUA PEDRO TORQUATO, código INCRA E6U, deste, segue 
com azimute de 126º20’13” e distância de 173,97m, confrontando neste trecho com RUA PEDRO TORQUATO, até o 
vértice E6U P 0002, de coordenadas N 9.385.883,68m e E 188.477,77m; deste, segue com azimute de 191º08’05” e 
distância de 27,63m, confrontando neste trecho com ESPÓLIO DE ALUÍSIO BOA DA CÂMARA, até o vértice E6U P 
0003, de coordenadas N 9.385.856,57m e E 188.472,43m; deste, segue com azimute de 306º20’13” e distância de 
184,00m, confrontando neste trecho com THIAGO BRUNO ARAÚJO DE LIMA, até o vértice E6U P 0004, de 
coordenadas N 9.385.965,59m e E 188.324,21m; deste, segue com azimute de 32º21’26” e distância de 25,06m, 
confrontando neste trecho com THIAGO BRUNO ARAÚJO DE LIMA, até o vértice E6U P 0001, de coordenadas N 
9.385.986,76m e E 188.337,62; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da base RBMC Natal 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, bem 
como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo 
constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no 
prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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Associação de Apoio às Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte 
Rua Dr. Múcio Galvão 449, Lagoa Seca - 59022-530 Natal/RN - (84) 3211 6131 

CNPJ 09.390.295/0001-24 - E-mail: aaccrn@aaccrn.org.br - Site:www.aaccrn.org.Br 
 

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação: O Coordenador Geral da AACC – Associação de Apoio às 
Comunidades do Campo do RN, no uso das atribuições estatutárias, convoca os associados e associadas para 
participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de dezembro de 2020, às 15:00 horas para 
primeira convocação, 15:30 horas para segunda convocação, que devido ao contexto da pandemia de COVID-19 será 
por videoconferência, com acesso através de link divulgado 1 (uma) hora antes no grupo de WHATSAPP dos/as 
associados/as ou ainda sob solicitação através do email aaccrnnatal@gmail.com, para tratar da seguinte ordem do dia: 
a) Apreciação e aprovação da prestação de contas de 2019; b) Outros assuntos.  
 
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação: O Coordenador Geral da AACC – Associação de Apoio às 
Comunidades do Campo do RN, no uso das atribuições estatutárias, convoca os associados e associadas para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de dezembro de 2020, às 16:00 horas para 
primeira convocação, 16:30 horas para segunda convocação, que devido ao contexto da pandemia de COVID-19 será 
por videoconferência, com acesso através de link divulgado 1 (uma) hora antes no grupo de WHATSAPP dos/as 
associados/as ou ainda sob solicitação através do email aaccrnnatal@gmail.com, para tratar da seguinte ordem do dia: 
a) Mudança do estatuto social; b) Mudança de endereço da filial de João Câmara; c) Quadro social; e, d) Outros 
Assuntos.  
 
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação: O Coordenador Geral da AACC – Associação de Apoio às 
Comunidades do Campo do RN, no uso das atribuições estatutárias, convoca os associados e associadas para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de dezembro de 2020, às 17:00 horas para 
primeira convocação, 17:30 horas para segunda convocação, que devido ao contexto da pandemia de COVID-19 será 
por videoconferência, com acesso através de link divulgado 1 (uma) hora antes no grupo de WHATSAPP dos/as 
associados/as ou ainda sob solicitação através do email aaccrnnatal@gmail.com, para tratar da seguinte ordem do dia: 
a) Eleição da Coordenação e Conselho Fiscal com mandato de 2020-2022; e, b) Outros Assuntos.  

 
Natal, 12 de dezembro de 2020. 

Aldenor Gomes da Silva - Coordenador Geral da AACC. 
 
2x8,5 
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA

TRIBUNAL ITALIANO 
CONFIRMA PENA E 
CONDENA ROBINHO 
EM 2ª INSTÂNCIA

Essa notícia nos remete 
à linguagem jurídica, que 
deve ser precisa. No Direito, 
há uma linguagem própria. 
Só para ilustrar o raciocínio, 
vejamos a palavra “instância”, 
o contexto jurídico nos leva 
ao entendimento de que se 
trata de “cada um dos juízos 
hierarquicamente organizados 
que sucessivamente conhecem 
da causa e proferem decisão”. 

MAS...
Em outros contextos, pode 

significar “iminência, isto é, 
característica do que está prestes 
a acontecer; ou solicitar de forma 
insistente: pedir com instância. 
A imprecisão da linguagem pode 
significar negligência profissional e pôr 
a perder as melhores causas.

POR FALAR NISSO...
Não confunda “alhos com 

bugalhos”: “entrância” é ato ou 
condição de ser entrante, de ingressar. 
É princípio, começo, estreia; enquanto 
isso, na sala de justiça, é a categoria das 
comarcas para efeito da carreira do juiz.

E PARA NÃO DEIXAR CAIR A BOLA...
Vamos falar de “estância”, que é o 

lugar em que se fica ou está por um 
tempo; estada, permanência: Descan-
sou por uma estância no sítio.

Na dúvida, consulte um bom 
dicionário.

ABRE ASPAS

“Nenhum dever é mais 
importante do que a gratidão. “

Cícero

Marco Ricca segue em evolução clínica, segundo boletim enviado pela Casa de Saúde São José nesta 
sexta-feira 11. O ator, de 58 anos, está internado no hospital do Rio de Janeiro há mais de 15 dias por causa 
de complicações da Covid-19 e ainda não tem previsão de alta. “A Casa de Saúde São José informa que o 
ator Marco Ricca, diagnosticado com Covid-19, continua internado no CTI do hospital. O paciente segue 
apresentando evolução clínica e ainda não há previsão de alta”, informa o boletim.

MARCO RICCA, INTERNADO COM COVID-19, 
SEGUE EVOLUINDO, MAS SEM PREVISÃO DE ALTA

Há cerca de um mês, o processo 
que Priscilla Alves Coelho move contra 
Ronaldinho Gaúcho teve uma movimentação. 
O juiz responsável pelo caso acatou o 
pedido de pensão compensatória atrelado à 
reivindicação de reconhecimento de união 
estável, que corre na 1ª Vara de Família, no 
Rio de Janeiro. Com isso, a mineira, uma das 
duas ex-noivas de R10, passará a receber R$ 
100 mil por mês. 

RONALDINHO TERÁ QUE PAGAR 
R$ 100 MIL DE PENSÃO PARA EX

A candidata ao prêmio Musa do Brasil, 
Daniele Tannure, de 33 anos, que vai 
representar o estado do Espírito Santo, viveu 
um drama esse ano, após a aplicação de 
metacril no bumbum. O produto necrosou e 
a modelo precisou ser operada, ficando três 
meses sem poder sequer caminhar. O caso 
é semelhante ao que ocorreu com a modelo 
Andressa Urach em 2014. “Ainda estou em 
fase de recuperação”, disse.

CANDIDATA A TÍTULO DE BELEZA, 
MODELO REVELA DRAMA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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 IAN RASSARI 

Depois do lançamento do EP 
“Quilombola” em janeiro 
deste ano, o grupo Alphorria, 

um dos maiores nomes do reggae 
pop nordestino, lança álbum ao vivo 
gravado na Casa da Ribeira, em Natal. 
O disco, lançado pelo selo Dosol, faz 
parte do projeto #dosol20anos que vai 
lançar até novembro do ano que vem 
20 álbuns de artistas potiguares e de 
outras partes do Brasil, comemorando 
as duas décadas de ação cultural.

“O grande desafio do Alphorria 
é continuar sendo uma banda 
atual, depois de mais de 25 anos 
de existência”, pontuou Jolian 
Joumes, baixista e vocalista do 
grupo. O primeiro trabalho do 
Alphorria completa 25 anos 
em 2021 e foi um sucesso, com 
diversas músicas tocando nas 
rádios locais, shows lotados e 
até um desfile no Carnatal como 
bloco alternativo dentro da festa.

“Fico feliz do legado do Alphorria 
estar disponível pra todo mundo nas 
plataformas digitais, a relevância 
histórica da banda é muito importante 
e o melhor ainda é saber que eles 
estão muito em forma e sendo a 
super banda que sempre foram, basta 
clicar no álbum ao vivo e sentir a 
pressão”, afirmou Anderson Foca, do 
Dosol, responsável pelo lançamento 
digital de todos os trabalhos da 
banda. O lançamento  “Alphorria, 
ao vivo na Casa da Ribeira 2020” 
tem no repertório uma mistura dos 
dois trabalhos autorais do grupo, 
foi gravado, mixado e masterizado 
por Yves Fernandes. O álbum já está 
disponível em todas as plataformas 
digitais.

Alphorria lança 
álbum ao vivo na 
Casa da Ribeira 

MÚSICA

QRCODE

Acesse e assista
ao show no YouTube

QRCODE

Acesse e ouça o single 
“Mundo Real” no Spotify

DIVULGAÇÃO/DOSOL

1º trabalho do Alphorria completará 25 anos

REFLEXÕES SOBRE O 
MUNDO REAL E O PRESENTE

LANÇAMENTO | Cantor e compositor Tiago Terras lançou nesta sexta-feira 11 a música “Mundo Real”, 
escrita a partir de auto-observação acerca da importância de todos os momentos vividos

NATHALLYA MACEDO 

Após o primeiro 
lançamento como 
artista solo, o cantor e 

compositor Tiago Terras chega 
agora com um novo single, 
intitulado “Mundo Real”. 
A música tem o objetivo de 
provocar uma reflexão profunda 
sobre o tempo presente. A faixa 
foi lançada nesta sexta-feira 11 
e está disponível em todas as 
plataformas digitais. 

“É uma metáfora relacionada 
ao tempo. Escrevi ‘Mundo Real’ a 
partir de uma auto-observação. 
Percebi as minhas próprias 
sensações, captei o que meus 

olhos me apresentaram. A 
música é mais sobre o tempo 
presente que vai passando. Ou 
seja, a gente vive um momento 
agora, mas estamos sempre 
formando o futuro e o passado”, 
contou o artista.

Na letra, Tiago traz 
rimas e brincadeiras com as 
palavras para aguçar sentidos 
e transformar pensamentos 
sobre tudo aquilo que realmente 
existe. “Se passa por mim alguma 
passarada / Passado me torno 
após ter alcançado / Cada 
pássaro na passada”. Em outro 
trecho, o eu lírico parece falar 
diretamente com o ouvinte. “Os 
momentos são / Os seus pensos 

são / Especiais quanto és”.  
De fato, é uma canção 

baseada na própria jornada 
de Tiago. “A gente parte de 
um ponto, que segue por dias, 
que vira uma temporada e, de 
repente, você já viveu bastante. 
Até ressalto a importância desses 
momentos vividos”, pontuou. 

Nascido no Rio de Janeiro, 
Tiago mora em Natal desde os 5 
anos. Há cerca de 15, participa 
do coral potiguar Camerata de 
Vozes cantando como tenor. Já 
foi vocalista da banda Igapó de 
Almas e tem ainda um projeto 
musical com o amigo Rafael 
Barros, chamado “Os Chicos”. O 
duo homenageia compositores 

brasileiros de destaque com 
interpretações repaginadas dos 
clássicos nacionais. 

Tiago é apaixonado pela 
sonoridade da voz, além de 
apreciar e investigar sons 
espontâneos, como cantos de 
pássaros, barulhos de pedras 
e ventania – que acabam 
tornando as melodias um tanto 
singulares. Com influências do 
samba e da MPB, as canções 
são interpretativas. “Para mim, 
cantar é um lugar de elevação e 
de poder. Às vezes, me sento para 
compor cansado, com a cabeça 
cheia. Porém, meu humor muda 
e me sinto melhor assim que 
começo a escrever”, relatou.
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PRECEDENTE 
A decisão da Justiça em Mossoró, 

que, a pedido do Ministério Público, 
suspendeu a realização de uma grande 
festa na cidade e estabeleceu multa de 
R$ 100 mil em caso de descumprimento, 
alegando a altíssima ocupação de leitos 
de Covid no município e região, deverá 
servir como importante precedente para 
os demais municípios do RN. 

POTENCIAL 
“Resta configurada a probabilidade 

do direito alegado, isto é, o fato de que 
a realização dos shows programados 
tem potencial para aumentar a 
transmissão de novos casos de Covid-19, 
prejudicando o já comprometido 
fornecimento de leitos hospitalares, 
causando prejuízo para toda a Região 
Oeste do Estado”, diz a sentença. 

NO LIMITE 
Na decisão, consta ainda a última 

análise técnica realizada pela Secretaria 
Estadual de Saúde do RN que “reflete 
a situação atual dos leitos hospitalares 
destinados ao Município de Mossoró e 
Região, que estão trabalhando no limite 
da capacidade de atendimento”. 

RETOMADA 
Secretário estadual de Planejamento, 

Aldemir Freire festejou nesta sexta-
feira “a retomada da Economia do Rio 
Grande do Norte”, que, segundo ele, foi 
confirmada pelo IBGE.  

CRESCIMENTO 
Aldemir comentou que o instituto 

divulgou o desempenho do comércio 
varejista ampliado do Estado em outubro 
e mostrou um crescimento de 5,3% 
sobre o mesmo mês do ano passado. 
E o detalhe: “É o terceiro mês seguido 
de crescimento na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior. Agosto 
(2,9%), Setembro (5,9%) e Outubro (5,3%)”.  

CAPOTOU 
E o recado da vereadora reeleita 

Divaneide Basílio no Twitter, nesta sexta? 
“A governadora Fátima Bezerra - do 
PT - articulando a compra de vacinas 
dos chineses ‘comunistas’ para distribuir 
gratuitamente para o povo de Natal e do 
RN. O mundo não gira, ele capota”. 

PERIGOSO 
Aliás, Divaneide Basílio tem criticado 

a intenção da Prefeitura de Natal de 
manter as discussões e ações presenciais 
para a aprovação do novo Plano Diretor 
de Natal em pleno crescimento dos 
casos de Covid na capital. “Mesmo com 
os números de casos, a Prefeitura quer 
passar o Plano Diretor até fevereiro”, 
reclamou.  

PREOCUPANTE 
A vereadora, que disse ter tentado 

readaptar o calendário, considerando a 
situação atual da pandemia na cidade, 
garantiu que defende discussões 
presenciais, inclusive, tendo denunciado 
“atropelos da etapa virtual”, acredita que 
“manter a revisão presencial no atual 
contexto sanitário é preocupante”. 

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>> O Sindifisco Nacional 

(Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil) disse que 
a possível ajuda da Abin ao 
senador Flávio Bolsonaro no 
“caso Queiroz”, revelada ontem 
pela revista Época, caso se 
confirme, “é inaceitável em 
todos os sentidos”. “Ao estar 
a serviço de uma causa que 

‘compartilhar uma visão de cura 
em um mundo em luto’. 

>> Covid-19: DF tem maior 
índice de pessoas infectadas no 
país. De acordo com reportagem 
do Correio Braziliense, um 
estudo feito por diversas 
universidades do país concluiu 
que, na última semana, DF teve 
186 novos casos para cada 100 
mil habitantes. 

não é republicana, a atuação da 
Abin passou de qualquer limite”, 
afirmou Kleber Cabral, presidente 
do Sindifisco Nacional. 

>> A revista ‘Time’ escolheu 
Joe Biden e Kamala Harris como 
‘Personalidades do Ano’. O 
editor-chefe da ‘Time’ disse que 
eles ganharam a honraria por 

SINAL 
O Senado aprovou a medida 

provisória que cria o programa 
habitacional Casa Verde e Amarela, 
formulado pelo governo do 
presidente Jair Bolsonaro para 
substituir o Minha Casa, Minha 
Vida e quem comemorou foi o 
ministro Rogério Marinho, do 
Desenvolvimento Regional. 

VERDE 
Em postagem no Instagram ele 

agradeceu ao Congresso Nacional, 
especialmente aos relatores deputado 
Isnaldo Bulhões e senador Márcio 
Bittar, pela aprovação do programa. 
“Com o programa, o governo 
Bolsonaro moderniza a política 
habitacional. Teremos mais eficiência 
na aplicação dos recursos”, escreveu 
ele. 

PARA MILHÕES  
A proposta, que foi aprovada 

sem alterações em relação ao 
texto da Câmara dos Deputados e 
seguirá para sanção presidencial, vai 
atender 1,6 milhão de famílias com o 
financiamento habitacional até 2024, 
segundo Rogério.  

ATÉ 2024 
Ele também garantiu que o 

Casa Verde Amarela atuará com 
regularização fundiária e melhoria 
de residências, enfrentando 
problemas de inadequações. “A meta 
é regularizar 2 milhões de moradias 
e promover melhorias em 400 mil até 
2024”, afirmou o ministro. 

VACINA NÃO É ELIXIR 
“A vacina é condição 

fundamental, necessária, mas ela 
não é suficiente. Não é só vacinar 
e no dia seguinte voltar às suas 
atividades ditas normais. A gente não 
está falando de um elixir mágico que 
vai resolver a pandemia. Ninguém 
pode ter esse tipo de perspectiva. 
Isso é fantasia”. De Gerson Salvador, 
especialista em infectologia e em 
saúde pública para o portal UOL. 

REGRAS DE OURO 
E os infectologistas já têm 

as “regras de ouro” para evitar a 
infecção por covid: uso de máscara, 
distanciamento social, higiene 
das mãos e testagem sempre que 
tiver sintomas suspeitos. Vai entrar 
uma quinta: a vacina – que não irá 
substituir as outras quatro regras. 

OPINIÃO  
Deu no Estadão que a Academia 

Nacional de Medicina chamou de 
‘criminosa’ a política do governo 
federal contra a pandemia, mais que 
isso, classificou de suicida a ação 
de enfrentamento da pandemia 
de covid-19 e o planejamento da 
vacinação. Em nota pública, entidade 
sustenta que ‘é impossível’ uma 
campanha de imunização funcionar 
com planos federais e estaduais 
paralelos.

O vice-governador Antenor Roberto e o presidente da Associação Potiguar de Off Road, Juscelino Holanda 
(de camisa verde), durante reunião nesta segunda, no Centro de Convenções, para debater uma regula-
mentação para uso de trilhas em dunas pelo litoral potiguar

A capital potiguar vai ganhar 
uma unidade da melhor for-
neria do Nordeste, a Forneria 
1121, de Recife. Em Natal, o 
restaurante funcionará no co-
ração gastronômico de Ponta 
Negra, na Av. Praia de Ponta 
Negra. À frente do projeto 
estão os irmãos Fernando e 
Otávio Bandeira de Melo, que 
prometem trazer a Natal uma 
culinária moderna e arrojada
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Os astros indicam que o seu trabalho será reconhecido e 
compensado e, finalmente, alcançará tudo o que deseja. 
continue se esforçando e trazendo inovações, não 
desanime agora! Os astros reservam boas surpresas para 
você ainda esse ano.

Na sua vida amorosa, os astros estão a seu favor! Serão 
momentos incríveis e a sua convivência com seu parceiro 
será iluminada. Seu romance terá maior cumplicidade 
e dedicação de ambas as partes. Procura se manter 
controlada no que diz respeito a ciúmes!

Os astros indicam que mudanças repentinas, desistências 
de ultima hora e imprevistos estarão sujeitos no seu dia! 
Procure deixar espaços livres entre suas atividades para 
encaixar as surpresas que surgirem ao longo do seu dia. 
Se proponha a fazer algo diferente hoje para relaxar.

Hoje a lua está passando pelo seu signo, te trazendo um 
desejo de controlar tudo e não tem meio termo: ou é 
tudo ou nada. Cuidado com disputas de poder nesse 
período! Momento também excelente para mergulhar 
em um estudo, trabalho ou pesquisa. 

Quando bater a ansiedade e a necessidade de que tudo 
aconteça pra ontem, pare um momento lembre-se que 
o mundo não foi criado do dia pra noite e que você 
deve cultivar a paciência, por tanto a sua ansiedade e 
imediatismo deve ser controlada.

A sua vida financeira tende a ser muito positiva nesse 
fim do ano, pode até ser que você receba um dinheiro 
extra que não estava esperando! Porém é muito 
importante conter seus gastos, saber onde investir e 
tudo mais.

O fim de ano pode estar sugando suas energias e paciência, 
por tanto dedique-se mais a atividades que alimentem 
a sua paz interior e evite qualquer situação, ambiente ou 
pessoa que te deixe nervosa! Esse é um momento onde 
se faz necessário cuidar da sua saúde mental e emocional.

Pare de negligenciar a sua saúde, ela está precisando 
de mais atenção da sua parte! É importante respeitar 
suas limitações, respeitar o seu corpo e descansar um 
pouco. Trabalhar é bom, mas descansar também é e 
necessário. 

É importante que você saiba valorizar o que já construiu 
conquistou, não caia no padrão de pensamento de 
achar que não tem nada ou que ainda não está bom o 
suficiente. Controle mais os desejos que vem do ego! 
Passe mais tempo com a família.

Um de seus maiores valores é a liberdade, a sensação de 
fazer do seu jeito e no seu tempo te deixa feliz. Viver a vida 
de forma autônoma e independente te traz realização. Mas 
convenhamos, às vezes é necessário dosar um pouco esse 
jeito de ser dona de si. 

Você está passando por situações desafiadoras que 
exigem uma certa paciência e pode ser que nesses 
momentos o seu maior desafio seja controlar o seu lado 
mais autoritário e crítico. Por tanto, tenha cautela pra não 
agir e falar no impulso.

Dê atenção a sua espiritualidade, talvez ela esteja sendo 
deixada um pouco de lado e pra você, pisciano, ela é de 
grande importância! Pois ela te ajuda a se manter firme 
na batalha para alcançar seus objetivos. Se você estiver se 
sentido desanimado, busque sabedoria.

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)

De lenda a insubstituível: os títulos de Silvio Santos
A TV, porque as atividades são muitas e envolvem 

um número tão grande de pessoas, é farta e generosa 
para quem escreve sobre ela.

Prova provada que assunto não falta é o espaço 
hoje destinado a ela nos tantos sites especializados, 
nas mídias sociais, jornais, rádios e até na televisão. A 
própria televisão, repare, também se acostumou a falar 
sobre ela.

Os temas que geralmente são os mais diversos, hoje, 
12 de dezembro, em especial, devem se resumir ou em 
grande parte destacar o aniversário de 90 anos de Silvio 

Santos.
As opiniões podem ser as mais diversas e até 

existir quem, como direito de cada um, não tenha por 
ele maior simpatia ou até discorde de determinadas 
atitudes e posicionamentos, mas as suas conquistas 
pessoais e profissionais têm que ser reconhecidas.

É um grande vencedor.
Procurado para entrevistas e depoimentos, nesses 

últimos dias e horas, sempre recebi como última 
pergunta, “quem é Silvio Santos?”. Não tem como 
responder diferente: insubstituível.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
n“Retrospectiva” do 

jornalismo da Globo irá ao ar 
no dia 29, uma terça-feira...n“ 
Apresentação de Glória Maria 
e Sandra Annenberg...n“ Aliás, 

nos interiores da Globo já se 
dá como certeza que elas não 
continuarão juntas no “Globo 

Repórter” em 2021...n A 
dúvida é quem fica e quem sai 
ou se saem as duas...n E pode 

começar por aí uma maior 
movimentação das bancadas 
da Globo.n Netflix promete 
para o dia 23 o lançamento 
de “O Céu da Meia-Noite”, 

de Mark L. Smith...n George 
Clooney, além de dirigir e 
atuar, é um dos produtores. 
n Neste sábado, 22h30, o 

SBT exibe a final do "Bake 
Off Brasil - Mão na Massa”, 
com apresentação de Nadja 

Haddad e jurados Beca Milano 
e Olivier Anquier. nA Gullane 

Filmes está retomando os 
trabalhos da série sobre a vida 

de Silvio Santos.

A PROPÓSITO
Neste domingo, em “A Grande 

Reportagem” do Roberto Cabrini no 
“Domingo Espetacular” na Record, 
Silvio Santos será homenageado 
em seus 90 anos. Um trabalho 
que, durante esses últimos dias, 
movimentou várias equipes do 
programa. Cabrini define este 
trabalho como “resgate único dos 
90 anos da maior lenda da televisão 
brasileira”.

HOMENS TRABALHANDO
Começaram as reformas na 

cidade cenográfica do SBT. Meio 
que abandonado nos últimos meses, 
com a pandemia e paralisação das 
gravações, foi autorizado o início 
das obras para sua total reparação.

MAS SEM RELAÇÃO
Vale esclarece, no entanto, que 

as reformas na cidade cenográfica 
do SBT não têm relação nenhuma 
com reinício de gravações. Por 
enquanto, não há nada previsto 
sobre a volta das novelas.

HOJE TEM
Na reta final, a cinco dias do 

encerramento da sua 12ª edição, “A 
Fazenda” terá mais uma eliminação 
na noite deste sábado. E outras 
na segunda e terça, deixando 4 
participantes para a final.

CUIDADOS REDOBRADOS
A Globo, a quem interessar 

possa, esclareceu que as gravações 
das suas novelas, retomadas 
recentemente, não sofrem novo 
risco de paralisação. Porém, diante 
do aumento de casos de Covid-19, 
foram intensificados os protocolos 
de segurança e as frentes de 
trabalho foram diminuídas.

DA MESMA FORMA
A Record, nas gravações de 

“Gênesis”, os cuidados, que já eram 
muitos, foram redobrados nos 
estúdios do Rio de Janeiro. Não 
tem como ser diferente. Tudo está 
sendo feito para não comprometer o 
roteiro de gravações.

PRAÇA
O especial de “A Praça é Nossa”, 

dia 24, contará com a presença de 
Matheus Ceará visitando a casa de 
Carlos Alberto de Nóbrega. 

 ESTEVAM AVELLAR

E O DETALHE
Por enquanto, a direção da Globo 
descarta toda e qualquer possibilidade 
de continuar com reprises de novelas. 
A ideia que prevalece é, após “Flor do 
Caribe”, “Haja Coração” e “A Força 
do Querer”, voltar com trabalhos 
inéditos nas faixas das 18h, 19h e 
21h. E já a partir de março.
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LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Os clubes brasileiros tiveram 
de ser criativos nos últimos 
meses para manterem de 

pé os programas de sócio torcedor. 
Com os estádios fechados por causa 
da pandemia do novo coronavírus 
e sem receitas com bilheteria, as 
diretorias apostaram em soluções 
variadas para não perderem a con-
tribuição mensal dos participantes. 
Em vez de descontos em ingressos, 
chip de celular, promoções em lojas 
virtuais e até concurso para lança-
mento de camisa foram algumas das 
soluções.

Segundo estimativas de espe-
cialistas em marketing esportivo, o 
sócio torcedor chega a representar 
até 15% do faturamento dos clubes. 
A quantidade de participantes dos 
programas teve quedas acentua-
das nesta temporada porque uma 
das principais motivações para 

contribuir deixou de existir com a 
pandemia. As partidas com portões 
fechados desanimaram quem pro-

cura participar de olho apenas em 
descontos e prioridade na compra 
de ingressos. Portanto, restou aos 

clubes mostrar que ser sócio torce-
dor traz outras vantagens.

No Grêmio, a proposta foi re-
forçar o comércio virtual. Quem 
mantivesse os pagamentos do sócio 
torcedor em dia, teria descontos em 
dobro na loja do clube na internet. 
“O clube teve nesse ano uma que-
da de receita no sócio torcedor de 
somente 15% pela nossa projeção. 
Mas conseguimos aumentar em se-
te vezes o volume de vendas na loja 
virtual em relação ao ano passado”, 
disse ao Estadão o diretor de marke-
ting do clube, Beto Carvalho.

A falta de jogos ainda faz falta, 
é claro. O Grêmio estima que em 
dia de jogos o clube chega a vender 
R$ 400 mil em produtos oficiais nas 
lojas da arena. Porém, além de esti-
mular o comércio virtual, a diretoria 
montou um programa para que os 
descontos nos ingressos sejam apli-

cados futuramente, quando a pre-
sença de público for restabelecida.

O Atlético-MG conseguiu ganhar 
mais de 20 mil novos sócios meses 
atrás com um concurso em que 
os torcedores poderiam desenhar 
uma camisa especial do time. O In-
ternacional, por sua vez, organizou 
uma campanha para premiar quem 
permanecesse como sócio torcedor. 
Os colorados receberam uma cami-
sa especial e o nome escrito em um 
monumento na frente do Beira-Rio. 

O Palmeiras encontrou uma 
saída diferente. O clube prepara o 
lançamento da própria operadora 
oficial de celulares, a Alô Verdão. O 
intuito é conseguir elevar as receitas 
e também aumentar a quantidade 
de participantes do sócio-torcedor, o 
Avanti. Quem já for contribuinte do 
programa terá descontos especiais 
na compra do chip.

Com promoções e lojas virtuais, clubes 
inovam para ‘salvar’ sócio torcedor
DESPESAS | Com os estádios fechados por causa da pandemia do novo coronavírus e sem receitas com bilheteria, as diretorias apostaram em soluções variadas para não perderem a 
contribuição mensal dos participantes. Segundo estimativas de especialistas em marketing esportivo, o sócio torcedor chega a representar até 15% do faturamento dos clubes no País

Sem público nos estádios, clubes brasileiros repensaram estratégias para se aproximar da torcida   

A Fifa anunciou nesta sexta-fei-
ra os três finalistas ao prêmio 
de melhor jogador do mundo. 

Mais uma vez, o português Cristiano 
Ronaldo e o argentino Lionel Messi es-
tão entre candidatos. A novidade des-
ta vez é a presença do polonês Robert 
Lewandowski, do Bayern de Munique.

A premiação, o The Best, será en-
tregue pela Fifa na próxima quinta-
-feira, em uma cerimônia virtual, com 
transmissão a partir de Zurique, na 
Suíça, onde está localizada a sede da 
entidade.

Os três finalistas ao prêmio de me-
lhor do mundo saíram de uma relação 
inicial de 11 nomes, que havia sido di-
vulgada pela Fifa em 25 de novembro. 
Assim, Lewandoski, Cristiano Ronal-
do e Messi, os três mais votados, avan-
çaram, com Thiago Alcântara (Bayern 
de Munique/Liverpool), De Bruyne 
(Manchester City), Mané (Liverpool), 
Mbappé (PSG), Neymar (PSG), Sergio 
Ramos (Real Madrid), Salah (Liverpo-
ol) e Van Dijk (Liverpool) ficando fora 
da lista restrita.

Lewandowski foi selecionado 
para concorrer ao prêmio após uma 
temporada espetacular pelo Bayern. 
O atacante polonês foi o destaque do 
time que venceu a Liga dos Campe-
ões, o Campeonato Alemão e a Copa 
da Alemanha, tendo marcado 47 gols 
em 55 jogos na temporada 2019/2020.

Assim, se referendou a disputar 
o prêmio com Messi e Cristiano Ro-

naldo, que têm dominado a votação 
promovida pela Fifa nos últimos anos, 
sendo que o craque argentino é o atu-
al vencedor. Na última temporada, 
porém, não brilharam tanto. Messi a 
terminou sem títulos pelo Barcelona, 

ainda que com 31 gols marcados em 
44 jogos. Já o português fez 37 gols 
em 46 partidas oficiais pela Juventus, 
além de ter sido campeão italiano.

A disputa pelo prêmio de melhor 
jogadora envolverá a inglesa Lucy 
Bronze, do Manchester City, a dina-
marquesa Pernille Harder, do Chelsea, 
e a francesa Wendie Henard, do Lyon. 

O período de avaliação para os 
concorrentes foi de 8 de julho de 2019 
a 7 de outubro de 2020. 

Já a votação foi encerrada na úl-
tima quarta-feira e envolveu técnicos 
e capitães das seleções nacionais, um 
jornalista por país afiliado à Fifa e tor-
cedores.

Premiação, o The Best, será entregue pela Fifa na próxima quinta-feira, em uma cerimônia virtual

Lewandowski, Cristiano Ronaldo 
e Messi disputam prêmio da Fifa
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é o número de títulos de melhor 

do ano de Lionel Messi


