
NOVO VERÃO,
VELHOS PROBLEMAS
ORLA URBANA . 9 | Estação mais 
quente do ano já começou, mas 
os velhos problemas das praias da 
capital potiguar continuam: calçadas 
esburacadas, esgoto à céu aberto e 
banheiros inutilizáveis. O Agora RN 
percorreu a orla e veri� cou falta de 
infraestrutura adequada para receber 
turistas e os moradores da cidade
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Apesar da inde� nição do apoio 
da oposição, o candidato à pre-
sidência da Câmara deputado 

Baleia Rossi (MDB-SP) se disse “muito 
otimista pela união do centro com a 
esquerda democrática” para a disputa.

Ele se reuniu mais cedo com lí-
deres e presidentes dos partidos da 
oposição para debater o apoio à sua 
candidatura.

Na reunião, as siglas cobraram de 
Baleia compromisso para a livre atua-
ção da esquerda na Câmara. Segundo 
participantes, Rossi se comprometeu 
com os pedidos, mas não foi batido o 
martelo sobre o apoio dos partidos. 
PT, PDT, PSB e PCdoB devem ainda 
realizar reuniões internas e das ban-
cadas com Baleia. Os partidos querem 
também a garantia de participação na 
Mesa Diretora da Câmara antes de � r-
mar o compromisso. “Acabamos agora 
uma reunião muito produtiva com a 
esquerda democrática onde podemos 
rea� rmar os nossos pontos conver-
gentes de defesa da democracia, das 
instituições de uma pauta de defesa do 
meio ambiente, das liberdades”, disse 

Baleia em vídeo publicado no Twitter. 
“A democracia prevê um amplo e per-
manente diálogo. Cada líder, presiden-
te de partido vai se reunir com a sua 
bancada, mas saio muito otimista pela 
união do centro com a esquerda demo-
crática para a gente poder caminhar 
nessa candidatura”, disse.
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PAPEL AGUENTA TUDO
Nunca se viu uma gestora em 

� m de mandato, reprovada nas 
urnas, tão bem na � ta. Trata-se 
da ainda prefeita de Mossoró, 
Rosalba Ciarlini (PP). Nesses 
dias, tem usado tão bem as redes 
sociais e a mídia para mentir que 
o cidadão mossoroense deve estar 
arrependido de não a ter reeleito 
para mais um mandato. A última 
de Rosalba é a de que está deixando 
em caixa quase R$ 190 milhões. 
Caberá ao prefeito eleito, Alysson 
Bezerra (Solidariedade), tirar a 
prova dos nove. A� nal, como dizia 
o saudoso jornalista Jurandy da 
Nóbrega, “papel aguenta tudo”. 

PIADA DE MAL GOSTO
Palhaçada essa história de 

prometer um novo porto no RN. 
Brincadeira que não vinga mais. 
Passou-se o tempo de tornar o 
Estado competitivo frente a Suape 
e Pecém. Por uma razão simplória 
demais: inexiste economia que 
sustente um novo terminal. 
O de Natal, além de atender 
meia dúzia de produtores de 

fruta que poderiam muito bem 
usar o terminal do Ceará, está 
servindo mais para trá� co de 
drogas ultimamente. Deveria ser 
desativado e transformado em área 
de convivência para a população.

VICE COM COVID
No dia que o Brasil registra 

191 mil mortes por covid, o vice-
presidente Hamilton Mourão testa 
positivo para a doença. A assessoria 
da vice-presidência disse em nota 
que ele permanecerá isolado no 
Palácio do Jaburu. Mourão é mais 
um entre os integrantes do governo 
a ser infectado pelo coronavírus.

TAXA DE OCUPAÇÃO
A taxa de ocupação de leitos 

críticos das unidades públicas de 
saúde no RN é de 67,4%, registrada 
no � m da manhã desta segunda-
feira (28). Pacientes internados em 
leitos clínicos e críticos somam 
275. Segundo a Sesap, a Região 
metropolitana de Natal apresenta 
67,4% dos leitos críticos ocupados, 
a região Oeste tem 70% e a Região 
Seridó 77,1%.

FIM DO MUNDO
Um dito popular diz que 

pelos frutos reconhecem-se se 
as árvores são boas ou más. Em 
relação aos réveillons de Pipa e 
São Miguel do Gostoso, por que 
será que em todo o país as festas 
foram proibidas, e só aqui no Rio 
Grande do Norte foram liberadas? 
Cidades como Rio de Janeiro e São 
Paulo proibiram festas. Destinos 
turísticos semelhantes aos nossos 
também � caram sem festas. 
Parece mesmo que o Rio Grande 

do Norte é o � m do mundo.

BRINCADEIRA DE MILIONÁRIOS
O pior é que os organizadores 

das festas de Pipa e São Miguel, 
além de serem forasteiros, são 
empresários � lhos de papais 
milionários que vêm todo ano 
“pintar e bordar” na casa de mãe 
joana que é o nosso estado. Os 
empresários daqui, enquanto 
isso, tiveram de amargar o 
cancelamento do réveillon em 
Natal. Sem direito a reclamação.     

Brincadeira de mal gosto liberar os réveillons de Pipa e 
São Miguel do Gostoso. O Ministério Público deveria 
quebrar o sigilo bancário, � scal e telefônico de agentes 

públicos responsáveis por tais liberações que negligenciam 
o papel do poder público. Uma verdadeira afronta à saúde de 
milhares de pessoas que poderão contrair o vírus e espalhá-
lo pelo Rio Grande do Norte, sobrecarregando o nosso já 
combalido sistema de saúde. Não existe razão lógica para a 
liberação dessas festas, que não seja um motivo torpe. Por 
qualquer ângulo que se observe a questão. É só investigar 
que vai ver que tem muita motivação desconhecida rolando 
por debaixo dessa ponte. A� nal, só cegos não veem o quadro 
da pandemia se agravando em todo o país e o contrassenso 
que são tais liberações  

CONSUMO | Ao todo, as vendas entre os dias 10 e 24 de dezembro somaram R$ 3,76 bilhões. No mesmo 
intervalo do ano passado, o volume de vendas através dos canais online havia sido de R$ 2,6 bilhões

As vendas online do varejo bra-
sileiro cresceram 44,6% no 
Natal de 2020 em relação à 

mesma data de 2019, de acordo com 
levantamento realizado pela Ebit-
Nielsen. Ao todo, as vendas entre os 
dias 10 e 24 de dezembro somaram 
R$ 3,76 bilhões. No mesmo intervalo 
do ano passado, o volume de vendas 
através dos canais online havia sido 
de R$ 2,6 bilhões.

De acordo com o levantamento, 
os brasileiros � zeram 8,1 milhões de 
pedidos pela internet nos 14 dias an-
teriores ao Natal, alta de 27,5% em um 
ano. O tíquete médio das compras re-
alizadas online aumentou 13,4%, para 
R$ 462, o que ajudou a impulsionar o 
valor vendido.

Na comparação com os últimos 
cinco anos, 2020 teve o maior cresci-
mento no faturamento da data para 
o e-commerce brasileiro. Entre 2016 e 
2017, a alta foi de 14%, enquanto que 
no ano seguinte, o crescimento foi 
de 19%. Em 2019, o faturamento teve 
crescimento menor, de 2% em relação 

a 2018, quando as vendas foram de R$ 
2,54 bilhões, segundo a pesquisa.

Por outro lado, neste ano, a fatia 
das compras no período realizadas 
por clientes que nunca haviam com-
prado online foi a menor do interva-
lo. Segundo a EbitNielsen, 14% dos 

consumidores � zeram sua primeira 
compra online neste Natal.

No ano passado, 16,4% dos com-
pradores estavam recorrendo ao 
e-commerce pela primeira vez. Em 
2018, o porcentual era de 17,3% Em 
2017 foi de 14,8%, e em 2016, de 15,9%.

De acordo com o levantamento, os brasileiros fizeram 8,1 milhões de pedidos pela internet

Deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP)

Varejo online fatura 45% a mais no 
Natal de 2020, aponta pesquisa
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Baleia Rossi se diz otimista 
com união de centro-esquerda

CÂMARA
REAJUSTE

A Petrobras anunciou nesta 
segunda-feira, 28, que decidiu 
aumentar em 5% o preço médio 
da gasolina nas re� narias e em 
4% para o diesel, com vigência a 
partir da terça, dia 29. Segundo 
a estatal, o preço médio da gaso-
lina para as distribuidoras passa 
a ser de R$ 1,84 o litro, elevação 
de R$ 0,09. No acumulado do 
ano, a� rma a companhia, o pre-
ço tem redução de 4,1%.

No diesel, o preço médio 
para as distribuidoras será de 
R$ 2,02 por litro, aumento de 
R$ 0,08. Também há queda no 
acumulado de 2020, de 13,2%, 
calcula a Petrobras.

Em 2020, a estatal promo-
veu 41 reajustes para a gasolina, 
dos quais 20 para cima e outros 
21, para baixo.

No diesel, foram 32 alte-
rações, com 17 elevações e 15 
reduções.

PETROBRAS 
ANUNCIA AUMENTO 
DE 5% PARA 
GASOLINA E 4%



O prefeito Álvaro Dias (PSDB), a 
vice Aíla Cortez (PDT) e os 29 
vereadores eleitos em Natal to-

marão posse de seus cargos nesta sex-
ta-feira 1º, às 14h, na sede da Câmara 
Municipal de Natal. Em consonância 
com todas as orientações das autori-
dades de Saúde e ações de combate à 
propagação da Covid-19, a cerimônia 
será em formato híbrido (presencial e 
virtual), sendo facultada aos eleitos a 
presença física e com limitação de ape-
nas um convidado para assistir presen-
cialmente à cerimônia, na Galeria do 
Plenário Érico Hackradt, respeitando 
o distanciamento social, além do uso 
obrigatório de máscaras. As autorida-
des convidadas participarão virtual-
mente. 

Após a posse dos vereadores elei-
tos, será realizada a eleição e posse da 
nova Mesa Diretora.  Já às 16h, acon-
tecerá também na Câmara de Natal a 
posse do prefeito Álvaro Dias e da vice-
-prefeita Aíla Cortez. 

Para a realização da solenidade, só 
será permitida a presença na Casa dos 

servidores indispensáveis à realização 
da cerimônia e não haverá presença de 
público externo e veículos de comuni-
cação. Toda a cobertura será transmiti-
da ao vivo pela TV Câmara (canal 10.2). 

“Continuamos atentos e sabemos 
que ainda estamos vivenciando uma 

situação que exige muita cautela e 
responsabilidade. Desde o início da 
pandemia tomamos todas as medidas 
necessárias e vamos continuar seguin-
do todos os protocolos de segurança”, 
afirmou o presidente da Câmara de 
Natal, vereador Paulinho Freire.
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O Governo do Rio Grande do 
Norte pretende adiantar R$ 
260 milhões em precatórios do 

governo federal para financiamento 
de projetos, ações ou programas de 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino na educação básica do estado. 
A matéria foi enviada à Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte e 
aguarda votação, após aprovação da 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação.

 O deputado Hermano Morais 
(PSB), que faz parte da Comissão de 
Justiça, é favorável ao adiantamento 
dos repasses e destacou que o estado 
precisa recuperar os danos causados 
pela pandemia de Covid-19 na edu-
cação. “A educação pública precisa de 
investimentos para reverter o quadro 
de atraso em que se encontra o Rio 
Grande do Norte. Considero uma de-
cisão acertada”, comentou.

 Os recursos que o Executivo do 
estado quer adiantar para o fim de 
2020 seriam liquidados ao logo de 
todo ano de 2021. O deputado José 
Dias (PSDB) é contrário a proposição 
e critica o envio do projeto “de última 
hora” pelo Governo do Rio Grande 
do Norte. “Os projetos do Governo 
foram enviados neste momento para 

pressionar e evitar discussão sobre as 
matérias, discussão esta que já está 
prejudicada pelo fato de não estar-
mos funcionando totalmente dentro 
da normalidade”, destacou.

Ainda de acordo com Dias, sob o 
ponto de vista econômico, o estado 
estaria cometendo um grande er-
ro adiantando os recursos junto ao 
governo federal. “O estado tem para 

receber R$ 260 milhões de precató-
rios do Governo Federal, que seriam 
pagos no próximo ano. O governo 
estadual quer antecipar para este fim 
de ano o recebimento desses preca-

tórios, ou seja, quer receber um ativo 
que seria liberado o ano que vem, 
pagando em torno de 10% de taxa 
de empréstimo, segundo cálculo do 
governo. Deveríamos analisar esse 
Projeto em profundidade para que 
fossem fornecidas todas as informa-
ções necessárias”, acrescentou.

 A expectativa do governo é que 
o tema entre em pauta de discussão 
em regime de urgência ainda hoje 29. 
Os recursos não poderão ser utilizado 
para pagamento de pessoal da educa-
ção ou de folhas em atraso, por exem-
plo. A utilização deverá ser exclusiva-
mente em despesas da educação. O 
dinheiro diz respeito ao antigo Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valori-
zação do Magistério (Fundef), que 
deu lugar ao Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Fundeb).

 “Os recursos financeiros de-
correntes da cessão de créditos de 
que trata esta Lei serão destinados, 
exclusivamente, o financiamento de 
projetos, ações ou programas consi-
derados como ações de manutenção 
e desenvolvimento do ensino para 
educação básica”, diz trecho do Pro-
jeto de Lei que o Executivo pretende 
aprovar.

Governo do Estado quer antecipar 
R$ 260 mi em recursos federais
ASSEMBLEIA | Recursos financeiros decorrentes serão destinados para  o financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ações de manutenção e desenvolvimento 
do ensino para educação básica; matéria foi enviada à Assembleia Legislativa do RN e aguarda votação após passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa

Deputados estaduais vão decidir se o governo estadual poderá adiantar valores que seriam liquidados ao logo de todo ano de 2021

Após a posse dos vereadores eleitos, será realizada a eleição e posse da nova Mesa Diretora

Prefeito e vereadores eleitos de 
Natal tomam posse na sexta-feira 1º

PODER 

AGÊNCIA BRASIL

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sustentou 
nesta segunda-feira, 28, que 

seu gasto com o cartão corporativo 
seria “zero” e desafiou a imprensa a 
desmenti-lo. A apoiadores na saída 
do Palácio da Alvorada, ele disse 
que, no seu cartão “particular”, se-
ria possível usar R$ 26 mil por mês 
“para fazer o que bem entender”.

“O gasto que tem é com as 
emas, com energia elétrica, comida 
para quase 200 pessoas que ficam 
aqui e na Granja do Torto. Alguma 
viagem de avião, muitas vezes o 
abastecimento do avião entra no 
cartão corporativo”, alegou o pre-
sidente.

Segundo matéria da Folha de 
S.Paulo, a atual gestão gastou em 
média R$ 672,1 mil por mês até 
aqui, 51,7% mais que a média do 
governo de Michel Temer (MDB) e 
2,6% menor que a da gestão de Dil-
ma Rousseff (PT). Bolsonaro gastou R$ 672,1 por mês

Bolsonaro diz que gasto 
com cartão ‘é zero’ e desafia 
imprensa a desmenti-lo

CRÍTICAS

ELPÍDIO JR / CMNAT
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AGÊNCIA BRASI.

O último repasse de dezembro e 
do ano do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM) será 

creditado na próxima quarta-feira 30. 
O Rio Grande do Norte terá uma redu-
ção de 16% no valor do repasse, o que 
vai representar cerca de R$ 15 milhões 
a menos que no mesmo período de 
2019, quando as 167 cidades potigua-
res receberam R$ 91 milhões.

Para o pagamento desta quarta-
-feira, segundo dados da Confedera-
ção Nacional dos Municípios (CNM), 
a previsão é de que o montante total 
enviado às prefeituras do Rio Grande 
do Norte some R$ 76 milhões.

O resultado potiguar é um reflexo 
da tendência nacional, de acordo com 
os cálculos da CNM. Em todo o Brasil, 
as prefeituras irão partilhar o valor de 
R$ 3,1 bilhões, já contabilizada a reten-
ção do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb). Esse decêndio costu-
ma será 30% do valor esperado para o 

mês inteiro e a base de cálculo é feita 
entre os dias 11 e 20 do mês corrente. 
De acordo com os dados da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), o terceiro 
repasse de dezembro terá  redução 
chega a 16,14% em termos nominais. 
Já o acumulado do mês também apre-
sentou queda, mas com um percentu-
al menor em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior: 1,74%.

Na situação em que há a retenção 
do Fundeb, o terceiro decêndio do 
FPM será de R$ 2,4 bilhões e, quando 
é considerada a inflação e feita a com-
paração com dezembro do ano passa-
do, a tendência de queda se acentua e 
chega a 18,68%. 

Do total repassado aos Municí-
pios, os de coeficientes 0,6 (2.454 ou 
44,07% dos Entes locais) irão partilhar 
R$ 614,7 milhões, o que representa 
19,81% do terceiro decêndio. Vale res-
saltar que os Municípios 0,6 recebem 
valores que variam de acordo com o 
Estado.

O acumulado do FPM de 2020 

apresentou retração em relação ao 
ano passado. O total repassado aos 
Municípios no ano foi de R$ 106,1 bi-
lhões, sendo 4,1% menor em termos 
nominais (sem considerar os efeitos 
da inflação), quando foi repassado o 
total de R$ 110,8 bilhões. No caso de 
considerar a inflação, o Fundo acumu-
lado neste ano também tem cenário 
de queda, de 7,09% em relação a 2019.

O impacto foi maior neste ano atí-
pico em razão dos reflexos da pande-
mia do novo coronavírus nas receitas. 
A queda na arrecadação foi significa-
tiva nos repasses do FPM entre abril e 
outubro. 

Após atuação do movimento mu-
nicipalista encabeçado pela CNM, o 
governo federal autorizou a recom-
posição do FPM, que funcionou como 
um apoio financeiro a Estados e Muni-
cípios e garantiu o repasse do Fundo 
de 2020 nos mesmos valores de 2019.

FPM terá redução de 16% para os 
municípios potiguares este mês
RECURSOS | Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que último repasse de dezembro e do ano do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o Rio Grande 
do Norte será de R$ 76 milhões, o que vai representar R$ 15 milhões a menos que no mesmo período de 2019, quando as 167 cidades potiguares receberam total de R$ 91 milhões

 Em todo o Brasil, as prefeituras irão partilhar o valor de R$ 3,1 bilhões no último repasse 
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O ex-prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo Alves (PDT), criti-
cou nesta segunda-feira 28 a 

demora para o início da vacinação 
contra a Covid-19 no Brasil. Ele pe-
de celeridade na implementação do 
Plano Nacional de Vacinação do go-
verno federal

“Mais de 40 países já começaram 
a tomar a vacina. O Brasil já começou 
a tomar sua dose. De paciência. Até 
quando?”, disse o ex-prefeito.

Vale lembrar que, em 2018, du-
rante a campanha ao governo do Rio 
Grande do Norte, o pedetista tentou 

alinhar sua imagem ao do então can-
didato à presidência Jair Bolsonaro 
(Sem partido). Os seguidores do ex-
-prefeito apontaram para a incoerên-
cia diante da postura observada nas 
eleições de dois anos atrás.

“Votei em você para prefeito e 
acho que fez uma boa administra-
ção, mas perdeu minha confiança. 
Apoiou esse presidente delinquente, 
perdeu meu apoio”, escreveu um se-
guidor do ex-prefeito.

O Ministério da Saúde, em nota, 
aponta que a vacinação contra Co-
vid-19 será iniciada em fevereiro. 

O deputado estadual Vivaldo 
Costa (PSD) apresentou reque-
rimento, no plenário da Assem-

bleia Legislativa do Rio Grande do Nor-
te, solicitando ao Governo do Estado 
e à Secretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer, a 
elaboração de um Projeto de Lei para 
a criação de um Plano de Atenção Edu-
cacional Especializado para os alunos 
diagnosticados com transtornos es-
pecíficos de aprendizagem (dislexia, 
disgrafia e discalculia) nas Instituições 
de Ensino do estado.

Conforme o pedido do parlamen-

tar, a implementação do Plano deve 
acontecer nas escolas das redes pública 
e privada, com a finalidade de garantir 
um aperfeiçoamento na qualidade de 
ensino para os alunos diagnosticados 
com transtornos específicos de apren-
dizagem. “Como forma de contorná-
-las, é imprescindível que toda a equipe 
trabalhe e esteja alinhada e capacitada 
para amenizar tal impasse. Quando a 
dificuldade do aluno está relacionada 
com algum distúrbio, é de grande valia 
que os profissionais da área da saúde e 
educação trabalhem conjuntamente”, 
disse.Ex-prefeito Carlos Eduardo Alves

Ex-prefeito Carlos Eduardo 
critica plano de vacinação

Vivaldo Costa apresenta lei 
sobre educação especializada

OPINIÃO PROJETO
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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.

PODER | Presidente da República voltou a relacionar eventual vitória de Arthur Lira para o comando da 
Câmara Federal com negociações em torno da PEC para a adoção do voto impresso a partir de 2022

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, sugeriu a apoiadores 
com quem conversou nesta se-

gunda-feira, 28, na saída do Palácio do 
Alvorada que não estaria pensando em 
eventual candidatura à reeleição em 
2022. Questionado sobre o assunto, o 
mandatário respondeu: “Se eu pensar 
em reeleição, eu não trabalho.”

Na ocasião, o chefe do Planalto 
também mencionou a disputa pela 
presidência da Câmara dos Deputa-

dos, que será realizada em fevereiro.
Sem mencionar o nome de Arthur 

Lira (Progressistas-AL), líder do bloco 
de partidos conhecido como Centrão 
e pré-candidato apoiado por ele, Bolso-
naro disse que há a chapa com o atual 
presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o 
PT, o PCdoB e o PSOL, e “outra chapa”. 
“Estou nessa outra”, comentou.

Ao ouvir pergunta de um apoiador 
sobre a hipótese de adoção do voto 
impresso no Brasil, Bolsonaro voltou 

a relacionar eventual vitória de Lira 
para o comando da Mesa Diretora com 
negociações em torno de Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) da depu-
tada Bia Kicis (PSL-DF).

“Acabando as eleições, tem a PEC 
da Bia Kicis e a gente vai conversar com 
os dois presidentes da Câmara e do Se-
nado para levar avante essa PEC para 
ver se a gente aprova o voto impresso”, 
relatou o presidente da República Jair 
Bolsonaro.

 Chefe do Planalto também mencionou a preferência por Arthur Lira (Progressistas) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados

‘Se eu pensar em reeleição eu não 
trabalho’, afirma Jair Bolsonaro

ANTÔNIO CRUZ / AGÊNCIA BRASIL 

AGÊNCIA BRASIL

O estado geral de saúde do vi-
ce-presidente da República, 
Hamilton Mourão, é bom, infor-

mou a assessoria da Vice-Presidência 
em nota na manhã desta segunda-
-feira 28. Mourão está com covid-19, 
diagnóstico que foi confirmado neste 
domingo, 27.

Ele cumpre isolamento na residên-
cia oficial do Palácio do Jaburu

Segundo a assessoria, antes de 
ter sido diagnosticado com covid-19, 
Mourão apresentou mialgia (dor no 
corpo), cefaléia (dor de cabeça) e febre, 
que não passou de 38 graus, o que o le-
vou a fazer o exame.

“De acordo com a recomendação 
médica, faz uso de Hidroxicloroquina, 
Annita, Azitromicina e sintomácos 
(remédio para dor e febre)”, diz a nota.

Esta é a segunda vez que Hamilton 

Mourão parte para um isolamento. Em 
maio, após ter contato com um servi-
dor infectado pelo novo coronavírus, 
ele ficou recolhido até realizar o teste, 
que deu negativo para a doença.

Vice Mourão cumpre isolamento domiciliar

Estado geral de saúde de Hamilton 
Mourão ‘é bom’, informa assessoria

COVID-19

De acordo com 
a recomendação 
médica, faz uso de 
Hidroxicloroquina, 
Annita, Azitromicina e 
sintomácos (remédio 
para dor e febre)”

“
NOTA OFICIAL
VICE-PRESIDÊNCIA
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NOS ESTERTORES, MAIA 
TENTA INFLUENCIAR A SUCESSÃO

redacaoch@gmail.com
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AUMENTO DO PREFEITO 
DE SP ANULA REPASSE DO FPM

EM SÃO PAULO, DÁ CADEIA
Dois homens foram presos 

depois de aparecerem em vídeo, 
numa moto, carregando uma 
submetralhadora durante um baile 
funk em Cidade Tiradentes, na Zona 
Leste de São Paulo. No Rio, as prisões 
seriam “ilegais”: as polícias estão 
proibidas pelo STF de agir nas favelas.

IDIOTAS FORA DA CASINHA
Provocam indignação 

mensagens nas redes de riquinhos 
inconformados com a falta de 
espaço para pouso no aeroporto de 
Trancoso, na Bahia. “Não tem nem 
helicóptero para alugar”, reclama um 
dos playboys.

FALTA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
A assessoria do Ministério da 

Saúde deu chilique ao ser indagada 
sobre o processo de distribuição 
das vacinas anti-Covid. A dúvida 
é: havendo dois ou mais tipos de 
vacinas, o cidadão escolherá o que 
tomar? Uma assessora tentou se 
recuperar com a explicação: “não tem 
resposta”. 

NADA DEFINIDO
A Câmara alega que “ainda 

não há de� nição sobre alteração 
no rito de votação para escolha” do 
novo presidente e Mesa Diretora. 
O sistema existe e está pronto, mas 
inércia parece ser a ordem na atual 
gestão.

É só conversar
A AGU e o Superior Tribunal de 

Justiça prorrogaram por seis meses 
uma parceria para reduzir processos 
e prevenir litígios, por meio da troca 
de informações. Já foram evitados 170 
mil recursos e 630 processos.

Reeleição, não
Ainda há quem defenda a 

reeleição no Senado e na Câmara, 
mas Acácio Miranda Silva Filho, 
mestre em Direito Constitucional, 
adverte que isso poderia abrir 
margem até para discutir terceiro 
mandato presidencial.

DEMANDA NA PANDEMIA
Segundo levantamento da 

plataforma de serviços GetNinjas, 
eletricistas foram os pro� ssionais 
mais solicitados em 2020. Montador 
de móveis, técnico de geladeiras, 
advogado e encanador fecham o “top 
5”.

O reajuste do salário do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), de 
R$24,1 mil para R$35,4 mil provocará o “efeito cascata” que custará R$500 
milhões, praticamente anulando eventual aumento de 1% no repasse do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O salário do prefeito é o 
teto do funcionalismo público municipal e, segundo o vereador José Police 
Neto (PSD), há 1.873 servidores da Câmara e do Tribunal de Contas do 
Município (TCM) que vão surfar na onda.

DESCULPA ESFARRAPADA
Alegação de estar com 

mesmo salário desde 2012 é 
um tapa na cara de milhões de 
desempregados vítimas das 
pandemias Dilma e covid-19.

JOGADA ILEGAL
A oposição denuncia que o 

estudo enviado à Câmara pela 

prefeitura só considerou 42 
pessoas. Mesmo assim, o impacto 
seria de R$78 milhões.

EM 2021
Caso o aumento do FPM seja 

aprovado, os 5.570 municípios 
receberão, juntos, R$733 milhões 
a mais, segundo a Confederação 
dos Municípios.

Não é coincidência Rodrigo Maia se incluir na comissão representativa 
da Câmara, durante o recesso. Presidentes da Câmara nunca integram 
a comissão. Em 2018, ele � cou de fora e designou colegas como Celso 

Jacob (MDB-RJ) e João Rodrigues (PSD-SC), da “bancada da Papuda”, para 
responderem pela Câmara. Como parece não con� ar na capacidade de 
articulação do próprio candidato à sucessão, Maia quer usar o tempo de poder 
que resta para favorecer Baleia Rossi (MDB-SP).  Aliados de Maia até noticiaram 
que havia “maioria formada” no STF para permitir que disputasse a reeleição 
mais uma vez. Mas foi derrotado. Desnorteado com a derrota no STF, Maia levou 
semanas para encontrar na base governista a “candidatura independente” de 
Baleia Rossi. Entre os últimos dez ex-presidentes da Câmara, Rodrigo Maia é 
o primeiro a se colocar na comissão do plantão durante o recesso. Maia já 
integrou a Comissão Representativa, no recesso entre 2005 e 2006, quando 
estava no segundo mandato e bem longe da presidência.

PROJEÇÃO | Indicador ultrapassa o centro da meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional 
para este ano, de 4%. Contudo, a previsão inflacionária para 2021 foi reduzida de 3,37% para 3,34%

O Banco Central (BC) manteve a 
estimativa do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-

plo (IPCA - a in� ação o� cial do país) 
em 4,39%, em relação à semana passa-
da, de acordo com informações do Bo-
letim Focus divulgado nesta segunda-
-feira 28. Com periodicidade semanal, 
o documento reúne as projeções para 
os principais indicadores da economia.

O indicador ultrapassa o centro da 
meta de in� ação, de� nida pelo Conse-
lho Monetário Nacional para este ano, 
de 4%. Se considerada a margem de 1,5 
ponto percentual para cima ou para 
baixo, o índice, porém, permanece 
dentro da meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 foi reduzida, 
de 3,37% para 3,34%. Já o índice espera-
do para 2022 e 2023 permaneceu inal-
terado, de 3,50% e 3,25%, respectiva-
mente. Outro parâmetro adotado pelo 
mercado � nanceiro é a taxa básica de 
juros, a Selic, que consiste no principal 
instrumento usado pelo BC para alcan-
çar a meta de in� ação. Nesta edição, a 
taxa prevista para 2021 foi elevada de 
3% para 3,13% ao ano. Quanto a 2022 
e 2023, a expectativa é de que seja de 
4,5% ao ano e 6% ao ano.

No último dia 9, o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) do BC anunciou 
a decisão, tomada em unanimidade, de 
manter a Selic em 2% ao ano. A redu-
ção da Selic favorece o barateamento 
do crédito e leva a um menor controle 
da in� ação, o que estimula a produção 
e o consumo. Apesar disso, os bancos 
consideram também outros fatores 
na hora de de� nir os juros cobrados 
dos consumidores, como o risco de 

inadimplência, a margem de lucro e 
despesas administrativas.

Quando o Copom aumenta a taxa 
básica de juros, a � nalidade é conter a 
demanda aquecida, e isso causa re� e-
xos nos preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam 
a poupança. Quando a Selic é mantida, 
o comitê considera que ajustes ante-
riores foram su� cientes para manter a 
in� ação sob controle.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida

Mercado prevê que inflação pelo 
IPCA ficará em 4,39% em 2020

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

O Índice de Con� ança da In-
dústria (ICI), divulgado nesta 
segunda-feira 28 pelo Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV Ibre), registrou em 
dezembro o maior valor desde maio de 
2010, quando � cou em 116,1 pontos. 
Com o avanço de 1,8 ponto este mês, 
o ICI atingiu 114,9 pontos e fechou o 
quarto trimestre de 2020 com média 
de 113,1 pontos, 14,7 pontos a mais do 
que a média do terceiro trimestre, que 
� cou em 98,4.

De acordo com a economista da 
FGV Ibre Renata de Mello Franco, o 
Índice de Con� ança da Indústria de 
Transformação encerra o ano com 
um desempenho surpreendente, após 
“atingir o fundo do poço” em abril.

“A recuperação da con� ança, im-
pulsionada pelos bens intermediários, 
indica que o setor está em uma con-
juntura favorável, com aceleração da 
demanda e estoques ainda em nível 
considerado baixo. Além disso, o Nuci 
[Nível de Utilização da Capacidade Ins-
talada] mostrou aumento relevante, 
voltando, após mais de cinco anos, a 
patamar próximo à sua média históri-
ca”.

Apesar da queda de 0,4 ponto 
percentual no Nível de Utilização da 

Capacidade Instalada, para 79,3%, o 
segundo mês seguido com resultado 
negativo, a média do Nuci do quarto 
trimestre � cou em 79,6%, 4,3 pontos 
percentuais acima da média do ter-
ceiro trimestre. Por outro lado, Renata 
destaca que o resultado do mês con� r-
ma a tendência de desaceleração das 
taxas de crescimento dos indicadores, 
tanto de momento atual quanto das 
perspectivas futuras. “Apesar das ex-
pectativas em geral indicarem otimis-
mo, a incerteza elevada, a falta de ma-
térias primas, a elevação de preços e a 
cautela dos consumidores têm deixado 
os empresários cautelosos em relação 
ao segundo trimestre”.

O aumento da con� ança foi ve-
ri� cado em 12 dos 19 segmentos in-
dustriais pesquisados em dezembro, 
sendo que 17 deles � caram acima do 

nível registrado em fevereiro, antes da 
pandemia de covid-19 se instalar no 
Brasil. O Índice de Situação Atual (ISA) 
avançou 1,7 ponto, chegando a 119,9 
pontos, o maior valor da série. O Índice 
de Expectativas (IE) também subiu 1,7 
ponto, para 109,6 pontos, o maior valor 
desde maio de 2011.

O indicador do nível dos estoques 
aumentou 3,1 pontos, chegando ao no-
vo recorde de 129,3 pontos. Apresenta-
ram queda a parcela de empresas que 
consideram os estoques insu� cientes, 
passando de 15,7% para 14,6%, e tam-
bém as que avaliam os estoques como 
excessivos, de 8,0% para 6,5%.

Houve melhora de 3,0 pontos no 
indicador da demanda, para 115,9 
pontos, � cando no maior patamar 
desde setembro de 2008. Esse índice 
foi in� uenciado pela demanda de bens 
intermediários e de consumo não du-
ráveis. Já o indicador da situação atual 
dos negócios caiu pelo segundo mês 
seguido, fechando dezembro em 112,6 
pontos. 

A FGV registrou otimismo dos em-
presários, com o ambiente de negócios 
nos próximos seis meses passando de 
104,4 pontos para 106,8 pontos. É o 
maior valor desde abril de 2013, quan-
do o indicador � cou em 107,9 pontos.

Índice de Confiança da Indústria 
atinge maior nível em dez anos

NÚMEROS

114,9
é o índice de confiança da 

indústria em dezembro
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MARCELO HOLLANDA

Das 487 empresas que têm segu-
rança privada em seu nome de 
fantasia, razão social ou objeto, 

no Rio Grande do Norte, apenas 38 
são fiscalizadas pela Polícia Federal, 
como manda o figurino. As demais ca-
minham como Deus quer, apostando 
num segmento que deveria ser extre-
mamente lucrativo, tendo em vista as 
altíssimas taxas de furtos qualificados, 
furtos simples e roubos, mas não é. 

Na pandemia do novo coronavírus, 
quando muitos negócios simplesmente 
fecharam as portas por meses, não só o 
segmento de segurança privada no RN 
sentiu o golpe, como apressou o passo 
para se reinventar. O novo caminho 
aponta para um lado previsível num 
setor que, calcula-se, fature por ano al-
guma coisa como R$ 300 milhões só no 
Rio Grande do Norte.

A maior parte desses recursos é 
oriunda de bancos, órgãos públicos, 
grandes redes varejistas e atacadistas, 
já que a participação de pessoas físicas 
se concentra exclusivamente ao redor 
da segurança eletrônica, hoje clara-
mente mais acessível até para médias e 
grandes empresas. 

Para Ricardo Roland, empresário 

desse setor há 30 anos, a crise sanitária 
do coronavírus, épica sob todos os pon-
tos de vista, deve apressar a pequena 
revolução que se opera neste momen-
to no ramo da segurança privada. “Até 
porque câmeras de segurança e mo-
nitoramento eletrônico representam 
para o cliente abatimento real no valor 
do seguro contra sinistros, como furtos 
e roubos”, diz o empresário. 

Regida por lei ordinária, as empre-
sas de segurança privada contemplam 
uma série de custos que não compen-

sam a operação e ficaram ainda mais 
onerosos durante a pandemia. “Para se 

ter uma idéia, tenho aqui mais de dois 
anos em licenças de vigilantes requeri-
das por suspeita de coronavírus. Quan-
do não é do trabalhador, é de alguém 
da família, o que justifica o pedido de 
14 dias de ausência”, afirma um em-
presário do setor que pediu para não se 
identificar.

Com 200 horas de aulas prepara-
tórias, claramente insuficientes para 
quem porta uma arma, cada vigilante 
custa em média ao empresário ao re-
dor de R$ 4,9 por mês. Este ano, com a 

REPRODUÇÃO

SECURITY BRASIL

Segurança privada deve se 
reinventar com a pandemia
SEGMENTO | Com o isolamento 
social, muitas empresas fizeram 
as contas e viram que é mais 
vantagem apostar em tecnologia 
do que em guarda armada para 
sobreviver. As razões estão aqui

Crise sanitária causada pelo coronavírus deve apressar a pequena revolução que acontece neste momento no setor da segurança privada

Para empresário do setor de segurança privada no Rio Grande do Norte, adicionar inteligência e tecnologia ao segmento já fazia muito sentido bem antes da pandemia; com ela, porém, a coisa deve andar muito mais rápido

pandemia, vários empresários do setor 
ouvidos nesta segunda-feira 28 pelo 
Agora RN, perceberam uma queda de 
faturamento entre 15% a 20%. 

Eles deixaram claro que só não 
alteram completamente seu modelo 
de negócio para o monitoramento 
eletrônico porque isso redundaria em 
resolver passivos trabalhistas antigos. 
Ou seja, sairia mais caro o molho do 
que o peixe.  

Alexander Amorim, gerente de 
uma empresa de segurança privada 
que existe há 17 anos, afirma que o seg-
mento é impactado pelo menos duas 
vezes por ano com novidades na área 
que barateiam os serviços, promoven-
do uma política de preços mais acessí-
vel aos consumidores. “Neste negócio, 
tudo se deriva do risco e é a partir dele 
que os valores cobrados são mais ou 
menos valorizados”, afirma. 

Seja como for, já há quem ache que 
um bom seguro compensa a perda cau-
sada por um roubo, diante da monu-
mental ineficiência da segurança públi-
ca no Brasil. Essa discussão, inclusive, já 
chegou faz tempo na seara da seguran-
ça predial, cujas portarias 24 horas vem 
sendo gradativamente substituídas por 
portões e sistemas de monitoramento 
remotos, capazes de baratear pela me-
tade o valor dos condomínios. 

É o caso do morador de um prédio 
em Lagoa Nova, que praticamente paga 
o mesmo valor de aluguel e condomí-
nio por conta de uma guarita ocupada 
24 horas por dia, sete dias por semana. 
“A única tranquilidade é a segurança 
de receber encomendas e contas; fora 
disso, é um custo exorbitante, já que la-
drão que quiser fazer arrastão aqui tem 
muitas maneiras de conseguir”, diz ele 
que pede para não se identificar. 

Na opinião de Ricardo Roland, o 
personagem inicial desta matéria, o 
coronavírus só apressou um processo 
para o qual as empresas de segurança 
privada já caminham. “Adicionar inte-
ligência e tecnologia no setor já fazia 
muito sentido bem antes da pandemia; 
com ela, porém, a coisa deve andar 
muito mais rápido”, pontua.

38
é o número de empresas de 

segurança privada fiscalizadas
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O Rio Grande do Norte é um conhecido destino turístico por causa das 
belezas naturais, que incluem as praias de paisagens paradisíacas. De 
acordo com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur), a tendência é que o 

estado receba uma grande quantidade de turistas durante este verão. No entanto, 
ao caminhar pelas orlas das zonas Norte e Sul da capital potiguar, a reportagem do 
Agora RN encontrou vários (e antigos) problemas de infraestrutura e manutenção. 

ORLA DE NATAL TEM CALÇADÕES ESBURACADOS 
E EQUIPAMENTOS SEM MANUTENÇÃO 

VERÃO | Estação mais quente do ano já começou, mas os velhos problemas na orla da capital potiguar continuam. O Agora RN percorreu as principais praias da cidade e verificou falta de infraestrutura 

REDINHA O Mercado Público, na Redinha, lugar onde os banhistas podem comer a famosa ginga com tapioca, 

está com parte do calçamento esburacado, além de bancos quebrados. José Amaro, de 38 anos, é cadeirante, 

frequenta a Redinha com a esposa e aproveita o passeio à praia para comprar peixe. Para ele, o estado deteriorado 

das calçadas é um obstáculo a mais. “Além da difi culdade de andar de ônibus, nem todas as paradas são acessíveis. 

A gente chega na praia e tem algumas rampas, mas tem essa buraqueira. Fazem o calçamento, mas não dão a 

devida manutenção”, desabafou.  

REDINHA Uma escadaria para descer para o mar que fi ca próxima 

ao Mercado Público da Redinha também está completamente 

deteriorada. As pedras podem fazer com que alguém se machuque, 

além disso, o piso tátil, que permite acessibilidade para pessoas 

cegas, está quebrado. 

PONTA NEGRA A praia de Ponta Negra, na Zona Sul, pode 

parecer em condições melhores do que as outras praias. No entanto, 

também encontramos alguns problemas pontuais, como bancos 

quebrados, algo que pode ser perigoso pois algum banhista pode 

sentar e se machucar.

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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estado receba uma grande quantidade de turistas durante este verão. No entanto, 
ao caminhar pelas orlas das zonas Norte e Sul da capital potiguar, a reportagem do 
Agora RN encontrou vários (e antigos) problemas de infraestrutura e manutenção. 

Buracos e falta de piso tátil, bancos destruídos, banheiros públicos sujos, além 
da inexistência de acessibilidade. Quem tem aproveitado as praias da cidade se 
depara com uma sucessão de obstáculos. 

ORLA DE NATAL TEM CALÇADÕES ESBURACADOS 
E EQUIPAMENTOS SEM MANUTENÇÃO 

VERÃO | Estação mais quente do ano já começou, mas os velhos problemas na orla da capital potiguar continuam. O Agora RN percorreu as principais praias da cidade e verificou falta de infraestrutura 

PRAIA DO MEIO Ainda na Praia do Meio, uma parte do calçadão de aproximadamente 6 metros está 

incompleta, fazendo com que as pessoas precisem caminhar mais para desviar do enorme buraco. Para uma pessoa 

com defi ciência, que precise se locomover com uma cadeira de rodas, é impossível passar por ali. 

O QUE DIZ O PODER PÚBLICO? 

Sobre os banheiros de Ponta Negra 
e da Praia do Meio, a Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur) declarou que o maior 
problema são atos de vandalismo e 
depredação, com registros de furtos 
e roubos. A Secretaria terceirizou a 
administração dos banheiros, mas 
devido aos recorrentes problemas de 
vandalismo a empresa terceirizada 
solicitou o distrato do contrato e eles 
voltaram para a gestão municipal.  
Ainda de acordo com a Semsur, 
somente em 2020 foram gastos cerca 
de R$300 mil em reparos e reposição 
das peças dos banheiros das duas 
praias, e há planos para reforma 
estrutural e reposição de peças de 
todos os banheiros no início de 2021. 
A Prefeitura de Natal informa ainda 
que tem previsto para os próximos 
dias a limpeza de todos os banheiros. 
E faz um apelo à população: caso 
constate algum cidadão cometendo 
ato de vandalismo ou depredação, 
que denuncie a Guarda Municipal ou a 
Polícia Militar através do número 190. 

ENROCAMENTO DE PONTA NEGRA 
DEVE COMEÇAR EM MARÇO 

As obras de enrocamento da Praia de 
Ponta Negra em Natal devem começar 
em março de 2021, segundo garantiu 
Carlson Gomes, titular da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e 
Infraestrutura (Semov). “Se não houver 
nenhum problema de licitação, uma 
vez que é uma obra grande e com 
muitas empresas participantes, esse 
é o nosso prazo”, detalhou. Com a 
erosão causada pela ação das marés 
e com o avanço do mar pela faixa 
de areia, o espaço disponível para 
os banhistas vem diminuindo. De 
acordo com a Semov, o enrocamento 
ajuda a proteger a estrutura da orla. 
A obra, que servirá como estrutura de 
contenção, encosta e estabilização 
da erosão existente na área, já 
possui a licença prévia do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do RN (Idema), emitida 
em agosto deste ano. A estrutura 
terá extensão de dois quilômetros ao 
longo da orla de Ponta Negra até as 
proximidades do Hotel SERHS, na Via 
Costeira, e será constituída de blocos 
de concreto pré-moldados. Cerca de 
R$ 49 milhões em recursos também 
já foram liberados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional para a 
conclusão das duas etapas da obra, 
segundo a Semov. Com a engorda 
pronta, a faixa de areia será ampliada 
em até 30 metros na maré cheia e até 
100 metros na maré baixa. 

PONTA NEGRA Ponta Negra também apresenta problemas na 

questão da acessibilidade para pessoas com defi ciência, com rampas 

para os cadeirantes deterioradas, sem nenhuma manutenção.

PRAIA DO MEIO Já na Praia do Meio, uma das maiores 

reclamações dos frequentadores é a situação dos banheiros públicos, 

que se encontram fechados, acumulando sujeira e mau cheiro que 

incomodam a todos que passam por perto.

 Os banheiros de Ponta Negra se encontram em uma situação desagradável. Só recebem alguma manutenção dos donos dos quiosques da praia, que precisam mantê-los minimamente utilizáveis para seus clientes. 
PONTA NEGRA Um dos caminhos para descer para a praia 

é uma ladeira estreita, onde canos que saem dos hotéis da orla 

rejeitam a água da piscina. A situação é preocupante pois os 

banhistas precisam desviar da água e correm o risco de escorregar ao 

passar pela ladeira. 

com defi ciência, que precise se locomover com uma cadeira de rodas, é impossível passar por ali. 
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2. TABELAS DE SERVIÇOS INDIRETOS REGULADOS (COM REAJUSTE DE 5,0343% - IPCA)
2.1. EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, TRANSPOSIÇÃO, REPOSIÇÃO OU SUPRESSÃO DE RAMAL DE 
ÁGUA, HIDRÔMETROS 1/2”(20mm), 3/4”(25mm) e 1”(32mm).

OBS: com o material e o serviço da CAERN

2.2. EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, TRANSPOSIÇÃO, REPOSIÇÃO OU SUPRESSÃO DE RAMAL DE 
ÁGUA (HIDRÔMETROS 1/2”(20mm) OU 3/4"(25mm)), SENDO PARTE DO SERVIÇO E A AQUISIÇÃO 
DO MATERIAL REALIZADOS PELO USUÁRIO, EXCETO A ABRAÇADEIRA, O ASSENTAMENTO E 
ACESSÓRIOS, QUE FICAM POR CONTA DA CAERN, CUJA APLICAÇÃO SERÁ RESTRITA AOS 
CASOS DAS OBSERVAÇÕES A SEGUIR.

2.3. EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, TRANSPOSIÇÃO, REPOSIÇÃO OU SUPRESSÃO DE RAMAL DE 
ESGOTO EM MANILHA OU PVC DE 4”(100mm).

2.4. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE PASSAGEM (1/2”(20mm) OU 3/4”(25mm)).

2.5. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO (1/2”(20mm) OU 3/4”(25mm)) COM 
DISPOSITIVO PARA O CORTE (Para diâmetros superiores elaborar orçamento próprio).

2.6. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO OU REMANEJAMENTO DE HIDROMETRO (incluindo o material 
hidráulico, a mão de obra e sem a caixa de proteção). OBS: Valor cobrado ao usuário pela reposição do 
hidrômetro, quando da sua retirada do ramal, sem autorização da CAERN, inclusive nos casos de furtos 
em que o usuário justifica através do boletim de ocorrência.

2.7. CORTE DO RAMAL (PARA RAMAL DE ÁGUA OU ESGOTO)

2.8. RELIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA E ESGOTO

2.9. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO A PEDIDO DO USUÁRIO (Ver Instrução Normativa nº 02/2014)

2.10. ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS (POR m² DE ÁREA CONSTRUÍDA), DE ACORDO COM 
OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CAERN EM NORMA OU RESOLUÇÃO ESPECÍFICA, 
ESPECIALMENTE PARA PROJETOS HIDRÁULICOS DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA.

2.11. OUTROS SERVIÇOS

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o índice percentual, a título de reajuste tarifário, a ser aplicado à tabela das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito dos Municípios regulados pela ARSEP e dá outras 
providências.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO NORTE – ARSEP, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a deliberação da Diretoria Colegiada, tendo 
em vista o disposto nos artigos 8º, incisos XII e XIII e 12, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 584, de 28 de dezembro de 2016, bem como a Lei Federal nº 11.445/2007, art. 37, e seu regulamento, Decreto nº 7.217, de 21 
de junho de 2010,
CONSIDERANDO o pleito oriundo da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, de Reajuste Tarifário 2020-2021, inserto no Processo SEI nº 03210340.000292/2020-31;
CONSIDERANDO a consolidação dos índices inflacionários no período de 01 de abril de 2019 a 31 outubro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o reajuste tarifário linear para os Municípios do estado do Rio Grande do Norte que delegaram à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - ARSEP a competência para regulação e 
fiscalização de serviço público de saneamento básico, de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº 11.445/2007, na estrutura tarifária (Tabela 01) de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, majoradas em 
6,7243% e a Tabela de Serviços Indiretos Regulados (Tabela 02), majoradas em 5,0343%, a titulo de Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT), referente à análise dos indexadores previamente utilizados por esta Agência 
Reguladora.
Parágrafo único. A majoração do valor da tarifa deve ser aplicada sobre os consumos e serviços indiretos regulados a serem realizados após 30 (trinta) dias da data de sua publicação, desde que seja respeitado o intervalo 
de 12 (doze) meses da concessão do último reajuste, conforme previsto no art. 50 do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.
Art. 2º A Taxa de Fiscalização de Serviços Públicos – TFSP, referente aos Municípios do RN já conveniados com a ARSEP, será suportada pela CAERN até aprovação da próxima revisão tarifária.
Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo também se aplica aos Municípios que venham a celebrar Convênio de Delegação com a ARSEP, posteriormente, a publicação desta Resolução, ao qual será cobrada a 
TFSP na proporção de 1/12 (um, doze avos) do exercício vigente.
Art. 3º A apresentação do pleito de Revisão Tarifária Periódica para o período 2021-2025 está condicionada a validação do inventário da Base de Ativos Regulatória (BAR), pela ARSEP.
§ 1º Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses.
§ 2º Qualquer alteração da estrutura tarifária posterior, somente será possível mediante a apresentação e validação da BAR.
§ 3º A Base de Ativos Regulatória mencionada no caput somente será validada após a sua aprovação pela ARSEP.
Art. 4º Fica mantida a cobrança das tarifas dos serviços de esgotamento sanitário nos seguintes percentuais:
I – 35% (trinta e cinco por cento) da tarifa de água para consumo em todas as categorias de consumidores em sistemas de esgotos condominiais;
II – 70% (setenta por cento) da tarifa de água para consumo em todas as categorias de consumidores em sistemas de esgotos convencionais;
III – 100% (cem por cento) da tarifa de água para os poços tubulares.
Art. 5º Estabelece que os critérios de reajuste dos Serviços Indiretos Regulados serão objeto de estudo na Revisão Tarifária para o ciclo tarifário 2021 - 2025.
Art. 6° A CAERN deverá dar publicidade, em até quinze dias corridos, a contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, do inteiro teor da presente Resolução e seu anexo tarifário, em pelo 
menos, um jornal de grande circulação do Estado.
Art. 7° Esta Resolução entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 37, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AJUSTE DE 6,7243% (IRT).
1.1. ESTRUTURA TARIFÁRIA 2020 – 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA, 
Diretora Autárquica, em 11/12/2020, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, 
com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018. 

 

Documento assinado eletronicamente por CID ARRUDA CAMARA, Diretor Autárquico, 
em 11/12/2020, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 
4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por GETULIO LUCIANO RIBEIRO, Diretor 
Presidente, em 11/12/2020, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018. 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_
acesso_externo=0, 
informando o código verificador 7830825 e o código CRC 5DE8F5EC. 

 

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, 
anunciou nesta segunda-feira 

28, por meio de sua conta oficial no 
Twitter, a aquisição de seringas e agu-
lhas para iniciar a vacinação contra a 
Covid-19 no Estado potiguar. A gesto-
ra, entretanto, não detalha números. 
Na publicação, Fátima comentou que 
está trabalhando na capacitação de 
vacinadores através de convênio com 
a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e dispõe de câmaras 
frias “adequadas nas regionais de saú-
de”. 

“O Governo do RN pretende iniciar 
a vacinação o mais rápido possível. 
No que compete ao Estado, tudo está 
pronto”, destacou a governadora, que 
participou nesta segunda da reunião 
com o Fórum dos Governadores do 
Nordeste para tratar sobre a vacina 
contra o novo coronavírus. O encontro 
aconteceu de forma remota. “Todos 
nós temos a absoluta clareza de que 
a maior prioridade nesse momento 
é o Plano de Vacinação. (…) Estamos 
agora acompanhando a aquisição e 
entrega das vacinas por parte Governo 
Federal através do Ministério da Saúde 
e aguardando o detalhamento do Pla-
no Nacional de Vacinação”, encerrou.

O Rio Grande do Norte vai estar 
pronto para a campanha de vacina-
ção até o fim da primeira quinzena de 
janeiro. De acordo com o Governo do 
Estado, a campanha de imunização 
vai começar assim que as licenças da 
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) forem liberadas. Ao todo, 
serão vacinados 730.381 potiguares. Se-
gundo o planejamento divulgado pela 
gestão estadual, as primeiras três fases 
do plano de vacinação no RN serão 
divididas entre grupos prioritários. A 
primeira vai contemplar 79.638 traba-
lhadores da Saúde, 133.621 pessoas de 
75 anos ou mais e 2.447 indígenas. Na 
segunda fase, serão vacinadas 328.236 
pessoas de 60 a 74 anos. Já na terceira, 
devem ser imunizadas 186.439 pessoas 
com morbidades (diabetes, hiperten-
são arterial graves, doença pulmonar, 
cardiovascular e cerebrovascular, além 
de indivíduos transplantados de órgão 
sólido, anemia falciforme, câncer e 
obesidade grave).

Fátima participou de uma reunião 
ordinária do Fórum de Governadores 
do Nordeste. O grupo, que também 
integra o Consórcio Nordeste, apre-
sentou a proposta de cobrar das em-
presas brasileiras que estão a frente da 
produção da vacina contra a Covid-19 
(Instituto Butantan, União Química 
e Fiocruz), que protocolem junto a 
Anvisa o pedido de registro emergen-
cial ou de uso definitivo, o mais breve 
possível. A ação visa fazer com que as 
três empresas brasileiras produzam a 
vacina contra o coronavírus. Juntas, 
seriam fabricadas cerca de 80 milhões 
de doses. “Temos essa condição de não 
ficar dependendo de vacinas de fora”, 
disse Wellington. Até o momento, a dis-
tribuição das primeiras 15 milhões de 
doses para todos os estados brasileiros, 
está prevista para o próximo dia 21.

Fátima anuncia 
compra de seringas 
e agulhas para 
vacinação

COVID-19
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O Calendário de Licenciamento 
de Veículos 2021 foi divulgado 
pelo Departamento Estadual 

de Trânsito do RN (Detran) no Diário 
O� cial do Estado (DOE) da última 
quinta-feira 24. O valor da taxa não 
sofreu reajuste, permanecendo R$ 90, 
independente do ano ou da categoria 
do enquadramento do transporte. A 
medida é disciplinada através da Por-
taria 997/2020-GADIR, que estabelece 
um calendário que separa os períodos 
de pagamento pelo � nal da placa cor-
respondente a cada veículo. 

A tabela indica que o primeiro 
grupo a efetuar o pagamento é o dos 
veículos com � nais de placas 1 e 2, com 
datas de quitação da taxa para os dias 
17 e 18 de fevereiro, respectivamente. 
O calendário tem seu término no mês 
de junho, no caso dos carros com � nal 
de placa 9 e 0, com vencimento progra-
mado para os dias 9 e 10 do mês citado 
anteriormente.

Logo os boletos estarão disponí-
veis no site do Detran para impressão 
e pagamento da guia. Para ter aces-
so à página de emissão de boletos é 
simples, basta que o usuário vá até 
o endereço eletrônico da instituição. 
Com a página aberta, o cidadão cli-
ca no botão “Veículos”. Em seguida 
é mostrada uma página onde é pos-
sível digitar a numeração da placa e 
do Renavam do automóvel a ser con-
sultado. Dessa forma é possível ter 
acesso ao ambiente online onde � ca 
disponível o boleto referente a taxa 
de licenciamento, além de possíveis 
débitos de infrações de trânsito rela-
cionadas ao veículo consultado.

Segundo dados do setor de Esta-
tística do Detran, há no Rio Grande do 
Norte 1.384.510 veículos registrados e 
aptos a quitar o licenciamento 2021. 
Natal (424.513) e Mossoró (176.316) 
são os dois primeiros municípios no 
ranking de maior quantidade abso-
luta de automóveis, correspondendo 
a 30,66% e 12,73% do total da frota do 
Estado, respectivamente.

DETRAN/DIVULGAÇÃO

DATAS | Tabela indica que o primeiro grupo a efetuar o pagamento é o dos veículos com finais de placas 1 
e 2, com datas de quitação da taxa para 17 e 18 de fevereiro, respectivamente. Valor não sofreu reajuste 

Valor da taxa não sofreu reajuste, permanecendo R$ 90 – independente do ano ou da categoria do enquadramento do transporte 

2021: Detran divulga calendário 
de licenciamento de veículos

CONCESSÃO LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
C Dantas Teixeira ME, CNPJ 10.325.617/0001-30, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA. A Licença de Renovação de Operação Nº 
2020-150229/TEC/RLO-0336, com prazo de validade até 18/12/2026, localizado na Av. Da Independência, nº 
654, bairro João Paulo XXIII, Pau dos Ferros/RN, CEP 59900-000.  
 

C Dantas Teixeira ME 
Representante Legal 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento 
da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico 
nº 033/2020 com início 09 de outubro de 2020, realizada em 16 de outubro de 2020 
(sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei 
nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada 
a seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 (PFF2), DESTINADAS AS AÇÕES 
PREVENTIVAS E COMBATIVAS AO CORONAVÍRUS (COVID-19). Empresa: JM 
COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72, saiu 
vencedora nos itens: 1, 2; totalizando o valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil, 
quinhentos reais).

Jardim do Seridó/RN, 28 de dezembro de 2020.
Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.216.566/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, 
torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 15 de janeiro de 2021, às 
08h00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito 
Pedro Izidro de Medeiros”, a tomada de preços nº 007/2020, do tipo empreitada global 
por preço global, visando a PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NA RUA 
MANOEL SALVIANO MEIRA. O Edital encontra-se disponível Sala de Licitações, no 
Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito 
Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 
07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações 
serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 24 de dezembro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

 
JOSE ALAIR DE LIMA 38577801772, CNPJ 39.888.869/0001-50, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação – LRO para uma Unidade de triagem, armazenamento e comercialização de materiais recicláveis 
não contaminados por resíduos perigosos, sendo do tipo (sucatas de: Papel e papelão, plásticos, ferro e 
alumínio), localizada na Rua Padre Cicero Romão, 612 - Paraiso – Santa Cruz/RN – 59.200.000. 

 
Jose Alair de Lima  

Proprietário 

 
 
 
 

CONCESSÃO DA  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

LUCIANO CASSIMIRO DA COSTA, CPF: 201.651.294-68, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a  
LICENÇA SIMPLIFICADA nº 2019-145603/TEC/LS-0451, com validade: 08/12/2026 de um empreendimento 
de CARCINICULTURA, localizado na Rua da Pista, 128, Sítio Currais, Zona Rural, Nísia Floresta-RN. 
 
 

LUCIANO CASSIMIRO DA COSTA 
PROPRIETÁRIO  

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

 
MARIA JOSE RODRIGUES MOUZINHO 48425060400, CNPJ 39.849.078/0001-10, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para uma Unidade de triagem, armazenamento e comercialização de 
materiais recicláveis não contaminados por resíduos perigosos, sendo do tipo (sucatas de: Papel e papelão, 
plásticos, ferro e alumínio), localizada na Rua Padre Cicero Romão, 369A - Paraiso – Santa Cruz/RN – 
59.200.000. 

 
Maria Jose Rodrigues Mouzinho  

Proprietária 

 
 
 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MENDES & FONSECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:24.495.443/0002-40 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, localizado na RUA PRINCIPAL, SN – LOCALIDADE DE ESTIVAS - ROD RN 160 
COM A BR 101 KM 69 CEP: 59.575-000 no Município de EXTREMOZ/RN. 

 
EDIVAN MENDES DE MOURA 

SOCIO-ADMINISTRADOR 
 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 
 
O empreendimento Posto Santa Rita III EIRELI, CNPJ 37.679.042/0001-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA. A Licença de 
Instalação Nº 2020-153637/TEC/LP-0072, com prazo de validade até 23/12/2022, localizado na ROD RN 177, 
SN, São Miguel/RN, CEP 59920-000.  
 
 

Posto Santa Rita III EIRELI 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 
 

O empreendimento Posto Santa Rita III EIRELI, CNPJ 37.679.042/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Instalação (LI) para um posto de combustível, localizado na ROD RN 177, SN, Zona Rural, São 
Miguel/RN, CEP 59920-000.  

 
 

Arthur Lima Moreno 

 

 
 

 

Algarismo final da placa       Vencimento da taxa de licenciamento Validade do CRLV 2020

1                                                 17/fev/2021 Até setembro 

2                                                 18/fev/2021 Até setembro

3                                                       16/mar/2021 Até outubro 

4                                                 17/mar/2021 Até outubro 

5                                                 19/abr/2021 Até outubro 

6                                                  20/abr/2021 Até novembro 

7                                                 10/mai/2021 Até novembro  

8                                                  11/mai/2021 Até novembro 

9                                                  09/jun/2021  Até dezembro

0                                                  10/jun/2021  Até dezembro 

RENOVAÇÃO DO 
LICENCIAMENTO 
ANUAL DE VEÍCULOS
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NAS QUARTAS, O AMÉRICA IRÁ 
ENFRENTAR O MIRASSOL E CASO 
PASSE PELO TIME PAULISTA ESTARÁ 
GARANTIDO NA SÉRIE C DE 2021

A falta que a(s) vírgula(s) faz(em). 
Na notícia acima, a ausência 
das vírgulas para isolar a oração 
condicional “caso passe pelo time 
paulista” compromete o ritmo e a 
leitura da frase.

ZAPPING

Sabrina Petraglia deu à luz sua segunda � lha, Maya. A atriz de 37 anos também já é mãe de Gael, de 
1 ano e 7 meses, ambos frutos de seu casamento com o engenheiro Ramón Velázquez. “Eu estou muito 
feliz. A gente já queria um segundo � lho, mas a Maya veio antes do esperado (risos). E foi uma surpresa 
maravilhosa. Quero � car os primeiros meses cuidando dos dois, adaptando o Gael à chegada da irmãzinha, 
depois voltar a trabalhar, porque amo a minha pro� ssão”, disse.

FILHO DE ROBERTO BOLAÑOS 
ANUNCIA NOVOS FILME 
E SÉRIE COM ‘CHAVES’ E ‘CHAPOLIN’

SAMARA FELIPPO EXPLICA COMO 
PRESSÃO PARA SE ENCAIXAR 
EM PADRÕES AFETOU SUA VIDA

Roberto Gómez Fernández, � lho do ator Roberto 
Bolaños (1929-2014), anunciou que está trabalhando 
na produção de um � lme protagonizado pelo herói 
Chapolin Colorado e em uma série derivada de ‘Chaves’. 
O anúncio foi feito por Roberto Gómez Fernández 
em entrevista que reverberou em diversos veículos 
internaionais, como o jornal mexicano El Universal, o 
argentino La Nacion e o peruano El Comercio.

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DE ACORDO COM OS ÚLTIMOS DADOS DIVULGADOS 
PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEEC), SÓ 50% 
DOS ALUNOS MATRICULADOS CONSEGUIRAM TER ACESSO ÀS AULAS 
VIRTUAIS AO LONGO DA PANDEMIA DA COVID-19

Além da triste realidade que a notícia expressa, podemos aproveitar e 
aprender com a “percentagem” ou seria “porcentagem”? A segunda opção 
é a preferida dos dicionários, embora a outra seja válida. Se formos indicar 
uma porcentagem na escrita, também podemos optar: cinquenta por 
cento (com todas as letras) ou 50% (com algarismos). Evidentemente, a 
segunda opção é melhor, em virtude da economicidade. Contudo, outra 
característica fundamental é a clareza. Se formos escrever mais de um valor 
de porcentagem, repitamos o sinal em cada um deles: “Os salários vão subir 
entre 5% e 10%”.

Mas… se o assunto é concordância, devemos � car atentos. Caso o 
número venha antes do verbo, é preferível concordar com o termo seguinte: 
“…só 50% dos alunos matriculados conseguiram ter acesso…”. Aqui mora 
um detalhe, pois a gramática permite a concordância com o número: 
“Aproximadamente 1% dos alunos acessou (acessaram) as aulas”. Caso o 
número percentual venha depois do verbo, só há uma opção: concordar com 
o numeral. Assim: “Acessaram 70% do alunado”. Outro ponto a destacar: se o 
numeral for determinado por um pronome ou artigo, a concordância tem de 
ser com ele. Desse modo: “Uns 15% dos estudantes desistiram dos estudos”; 
“Este 1% dos alunos sentirá falta do aprendizado”.

ABRE ASPAS

Nossa vida é o que nossos 
pensamentos fazem dela. 

Marco Aurélio“

“

SABRINA PETRAGLIA DÁ 
À LUZ SEGUNDA FILHA, MAYA

FOTOS: GETTY IMAGES

CORPO DA JUÍZA 
ASSASSINADA PELO EX-
MARIDO É CREMADO

Mais uma lamentável 
notícia, que dá conta de 
feminicídio. Sobre o pre� xo 
“ex-“, cabe lembrar que 
sempre deve ocorrer seguido 
de hífen: ex-vereador, ex-
marido, ex-mulher…

Aos 42 anos, a atriz Samara Felippo diz que a 
pressão para que mantivesse um padrão de beleza 
irreal trouxe muita angústia para a sua vida. “Na 
minha cabeça, eu perderia papéis se engordasse 
porque deixaria de ser atraente para os homens. 
Isso acontece com as mulheres da classe artística, 
mas com outras de diversas áreas pro� ssionais 
também”, contou.
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EXPEDIÇÃO NORDESTE 
DESEMBARCA NO RN 

TV | Série assinada pela produtora 
baiana Têm Dendê é exibida 
no canal Smithsonian Channel. 
Próximos dois episódios 
desbravam belezas potiguares

Depois de sair do Recife e passar 
pelo Maranhão, Piauí e Ceará, 
a série Expedição Nordeste 

desembarca agora no Rio Grande do 
Norte. Produzida pela baiana Têm 
Dendê Produções e exibida no canal 
Smithsonian Channel (Claro 590/
BluTV 384), sempre a partir das 18h30, 
a série é apresentada pelos irmãos 
Tauã e Caiã Cordel, líderes da banda 
Tribo Cordel. No estado potiguar, a 
série apresenta dois episódios em um 
roteiro entre a capital e o interior.

O primeiro episódio no RN vai ao 
ar nesta quarta-feira 30, quando os 
irmãos Cordel desbravam as belezas 
de Natal. Eles iniciam o passeio 
pelo Mercado de Redinha, seguido 
da degustação de um prato típico 
da região, a ginga com tapioca. A 
dupla segue para o Farol Mãe Luiza, 
um cartão postal com 37 metros de 
estrutura. É lá que eles recebem o 
envelope com os destinos e têm que 
escolher entre a “fazenda” e o “caribe”. 

A escolha de Tauã resulta em 
um passeio de general, seguido de 
um mergulho de snorkel. Já Caiã vai 
parar em uma fazenda de aquacultura 
orgânica em Tibau do Sul, e vive a 
rotina dos funcionários que trabalham 
com cultivo de camarão e ostra. No 
� m do episódio, eles se reencontram, 
compartilham as experiências e 
cantam juntos.

O segundo episódio no Rio Grande 
do Norte abre a agenda do programa 
em 2021 no sábado, 2 de janeiro, com 
o roteiro no interior. As aventuras 
dos cantores começam no Castelo 
do Zé dos Montes, em Sítio Novo. A 
construção feita de pedra e cal foi 
ideia de um aposentado que deu o 
próprio nome à obra. Labirintos e 
muitas curiosidades percorrem essa 
construção que é o cartão postal do 
município. 

De lá, eles seguem para uma 
aventura em Mossoró, onde precisam 

decidir sobre os desa� os que 
envolvem, por exemplo, um passeio de 
quadriciclo pela caatinga. O Memorial 
da Resistência também está no roteiro 
da dupla. Depois de se despedirem 
do Rio Grande do Norte, os irmãos 
Cordel viverão as aventuras na Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe e Bahia.

SOBRE A SÉRIE
A série surgiu do desejo de mostrar 

o Nordeste a partir de uma aventura 
e do olhar dos moradores de cada 
canto da região. “A inspiração para 
criar Expedição Nordeste veio durante 
uma viagem pelo Ceará, Rio Grande 
do Norte e Maranhão. Foi nessa 
viagem que tive a ideia de criar uma 
jornada que mostraria a aventura 
de dois jovens buscando conhecer 
o Brasil de verdade, partindo dessa 
região tão rica e importante histórica 
e culturalmente”, explicou Vânia Lima, 
idealizadora da produção e diretora da 
Têm Dendê.

À frente de Expedição Nordeste, 
os irmãos Caiã e Tauã Cordel formam 
uma dupla bastante conhecida dos 
nordestinos. Filhos do consagrado 
cantor e compositor Nando Cordel, 
eles seguem os passos do pai e lideram 
a Tribo Cordel, banda que há sete 
anos viaja o país tocando o forreggae, 
mistura de forró com reggae.

Com roteiros de Suzana Aguiar 
e Ailly Cavalcanti, direção de Caio 
Coutinho, Fernanda Bastos e Vânia 
Lima, fotogra� a de Claudio Antonio, 
e direção de montagem de Taguay 
Tayussy, “Expedição Nordeste” 
é desenvolvido com recursos do 
Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) 
da Ancine, por meio do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento do 
Audiovisual (Prodav 01).

A produtora Têm Dendê é 
especializada em desenvolver 
conteúdo audiovisual. Há 21 anos 
atua em projetos audiovisuais 
independentes, comerciais e 
estratégicos. Já o Smithsonian 
Channel é um canal que inspira, 
estimula a curiosidade e encanta. 
Tem a  programação composta por 
documentários e entretenimento 
baseado na vida real. É presente no 
Brasil e em vários outros países.

SÉRIE DE TV
As belezas do RN serão 
exibidas em dois episódios 
(quarta, 30 de dezembro e 
sábado, 2 de janeiro)

DIVULGAÇÃO

TRIG
MULTIMARCAS

ATACADO/VAREJO
Rua Milton Freire, 2865 – Loja 4 – Jardins Mall –

Por trás do Nordestão do Cidade Jardim
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A Copa do Brasil conhecerá 
nesta quarta-feira os seus dois 
finalistas. Em um dos duelos, 

o São Paulo receberá o Grêmio, no 
estádio do Morumbi, na capital pau-
lista, precisando vencer para avançar, 
já que foi derrotado na partida de ida 
por 1 a 0, em Porto Alegre, na semana 
passada. O volante Luan projetou o 
confronto e disse que é o “mais im-
portando do ano” para o clube pau-
lista.

“Agora é virar a chave. É o jogo 
mais importante do ano pra gente: 
quarta-feira contra o Grêmio. Com 
certeza nosso time vai concentrar e 
focar 100% para dar o nosso melhor. 
Agora vamos descansar, entregar 
mais do que 100% e dar nosso máxi-
mo dentro de campo para poder sair 
com a vitória e a classificação para a 
final da Copa do Brasil”, disse o joga-
dor em entrevista à SPFCtv

Uma vitória do São Paulo por dois 
gols de diferença garante uma vaga 
na final da Copa do Brasil. Caso o ti-
me tricolor paulista vença por um de 
diferença (1 a 0, 2 a 1 e assim por dian-
te) a decisão da vaga será na disputa 
de pênaltis. Um empate classifica o 
Grêmio. Quem passar enfrenta Pal-
meiras ou América-MG - na ida, em 
São Paulo, os dois empataram por 1 
a 1.

Diante do Grêmio, o São Paulo 

não poderá contar com o lateral-es-
querdo Reinaldo (suspenso por ter 
recebido o terceiro cartão amarelo). A 
opção natural para o seu lugar é Léo. 
Por outro lado, Tchê Tchê, que foi des-
falque na vitória sobre o Fluminense 
por suspensão, está à disposição.

“Jogo mais importante do ano”, 
diz Luan sobre Copa do Brasil

DECISÃO

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA

O América vai enfrentar o Flores-
ta (CE) pelas quartas de final da 
Série D do Campeonato Brasi-

leiro. A definição do confronto aconte-
ceu nesta segunda-feira 28 em sorteio 
na Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF). A disputa vale uma vaga direta 
para a Série C em 2021.

Os oito times classificados para 
as quartas de final do torneio foram 
definidos neste domingo 27. As datas 
dos jogos ainda serão anunciados pela 
CBF. A previsão é de que aconteçam 
nos dias 2, 3, 9 e 10 de janeiro de 2021.

O sorteio para o adversário do 
time potiguar se deve ao empate em 
pontos (35 pontos), no número de vi-
tórias (10) e no saldo de gols (24) com 

a Aparecidense (GO). Com isso, a CBF 
teve de estabelecer os confrontos para 
as quartas de final.

Com isso, o América vai encarar 
o Floresta; já o Aparecidense terá o 
Mirassol (SP) na próxima fase. Além 
destes, disputam vaga na próxima fase 
os vencedores de Altos (PI) x Marcílio 
Dias (SC) e Novorizontino (SP) x Fast 
(AM).

Com o duelo das quartas, o Amé-
rica vai enfrentar o time cearense pela 
terceira vez em 2020. Na fase de grupos 
da Série D, o alvirrubro empatou fora 
de casa, por 1 a 1, em 26 de setembro. A 
segunda partida, na Arena das Dunas, 
em 22 de novembro, terminou com a 
vitória dos potiguares por 2 a 1.

América vai 
encarar o Floresta 
pela classificação
à Série C
DEFINIÇÃO | Datas para as partidas ainda serão anunciadas pela CBF. 
A previsão é de que aconteçam entre 2 e 10 de janeiro de 2021

Com o duelo das quartas, o América vai enfrentar o time cearense pela terceira vez em 2020. Potiguares tem uma vitória e um empate

 CESAR GRECO

MARCELLO ZAMBRANA

Poucas horas depois de derro-
tar o Red Bull Bragantino por 
1 a 0, no domingo 27, em São 

Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, 
os jogadores do Palmeiras “viraram 
a chave” e se reapresentaram nesta 
segunda-feira já pensando no duelo 
contra o América-MG, nesta quar-
ta, em Belo Horizonte, pela rodada 
de volta das semifinais da Copa do 
Brasil.

A notícia ruim para o técnico 
português Abel Ferreira foi a con-
firmação da lesão de Gabriel Veron. 
Depois de deixar o jogo de domingo 
com dores, o atacante foi submeti-
do a exames nesta segunda-feira, 
teve diagnosticada uma lesão na 
coxa direita e já iniciou tratamento 
no Núcleo de Saúde e Performance 
do clube. Será desfalque contra o 
América-MG e pode ficar de fora da 
partida contra o River Plate, na Ar-
gentina, na próxima semana, pelas 
semifinais da Copa Libertadores.

Quem apareceu em campo nes-
ta segunda-feira foi Felipe Melo. O 
volante já iniciou a sua transição fí-
sica para tentar voltar ao Palmeiras 
ainda nesta temporada. O jogador 
fez trabalhos com bola e deu alguns 
trotes para fortalecer o tornozelo 
esquerdo, recém-operado.

Outras novidades do dia foram 

o lateral-direito Mayke e o atacante 
Rony. O primeiro sentiu um edema 
na coxa esquerda contra o Interna-
cional, no último dia 19. Já Rony foi 
preservado contra o time do interior 
paulista e deve retornar nesta quar-

ta-feira. No gramado, a comissão de 
Abel Ferreira comandou movimen-
tações técnicas em campo reduzido. 
Na primeira, enquanto uma equipe 
tinha de roubar a bola e sair pelos 
lados.

Atacante teve uma lesão na coxa direita na partida contra o Red Bull Bragantino

Volante Luan será titular contra o Grêmio

Gabriel Veron tem lesão 
confirmada e desfalca Palmeiras

POTIGUAR



Em um ano tão difícil, a TV se saiu da melhor forma possível
Independentemente do 

jornalismo, que a custo de muito 
sacrifício não alterou a sua forma 
de agir, a pandemia continua 
determinando mudanças 
importantes também na forma 
de fazer televisão, especialmente 
na produção de programas e 
dramaturgia. Vários cuidados 
passaram a ser observados, tanto 
em gravações quanto no “ao vivo”, 
reduzindo drasticamente o número 
de pessoas envolvidas em relação 
ao que antes existia.

E ninguém tem ideia de quanto 
tempo ainda será assim. Mas, na 
medida do possível, a Globo já tem 

os programas da Ana Maria Braga, 
Fátima Bernardes, Luciano Huck, 
Fausto Silva no ar regularmente, 
exibiu mais uma temporada do 
“� e Voice Brasil” e voltou a gravar 
novelas, entre outros movimentos.

A Record, por sua vez, relançou 
“Amor Sem Igual”, com capítulos 
gravados durante a pandemia, 
vai estrear “Gênesis” em janeiro, 
montou uma operação de guerra 
para exibir “A Fazenda 12”, além 
de novidades como “Game dos 
Clones” e outra temporada do “Top 
Chef ”.

Um esforço que deve ser 
reconhecido. 
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Em “Gênesis”, da Record, 

Camila Rodrigues, Ângelo Paes 
Leme e Branca Messina formam 
um triângulo amoroso...Mas 
mesmo em cenas românticas, 

quase não haverá contato entre 
os atores.Pessoal da produção 

independente continua encontrando 
sérias difi culdades para colocar 
seus trabalhos em campo... Os 
custos obrigatórios com seguro 
continuam muito altos.O ator 
Bruno Cabrerizo também estará 

no elenco de “Quanto Mais Vida, 
Melhor!”, novela da Globo.Na 
volta da “Praça”, com programa 

inteiramente inéditos, Carlos 
Alberto de Nóbrega pretende 
contar com pelo menos duas 

novidades no elenco...Só neste 
ano o programa sofreu baixas 
bem importantes...Maurício 

Manfrini, o Paulinho Gogó, por 
exemplo.“Username”(nome de 

usuário) é o título do  piloto de uma 
websérie gravada por Duda Nagle 
e Flávia Pavanelli, sob a direção de 

Reynaldo Boury...

HORÓSCOPO

Clima de aventura, liberdade, dúvidas e novidades 
marcarão este domingo. Hora de movimentar a vida 
com iniciativas, decisões e alto poder de conquista 
com Marte em seu signo. Amplie as comunicações, 
circule pelas redes, converse com amigos.

Resolva assuntos pendentes com apoio familiar e 
estratégias inteligentes. O domingo trará sentimentos 
profundos e libertação de velhas angústias. Bom 
momento para fortalecer as bases afetivas e materiais. 
Conversas com irmãos trarão soluções práticas.

Amizades infl uentes abrirão portas. Compartilhe 
conhecimentos e ganhe prestígio nas redes. Você 
encontrará novos caminhos para ganhar dinheiro 
e movimentar relações. Aproveite oportunidades e 
adiante ou planeje as compras de fi m de ano.

Conversas carinhosas e sérias revelarão intenções e 
darão segurança no amor. Talvez você se surpreenda 
com os próprios sentimentos hoje. Bom para se 
entender com o par e apostar para valer nos planos 
da relação. 

Lua em seu signo iluminará projeto de vida, sonhos 
e sentimentos. Emoções estarão à fl or da pele e 
intensifi carão o amor. Some forças com amigos e 
crie planos com o par. A vida fi cará mais interessante. 
Novidades virão de vários lugares, simultaneamente.

O dia será de trabalho. Dê forma a um novo 
empreendimento ou elabore uma proposta. Bom 
momento para encontrar soluções fi nanceiras e 
equilibrar as contas. O prazer estará nas pequenas 
coisas da rotina e nas sutilezas. 

Aumente a sintonia com sua força interior, relaxe e 
dê atenção aos sonhos. Domingo gostoso para curtir 
momentos de paz e alimentar a alma com música, 
arte e sentimentos positivos. Valorize seus talentos e 
qualidades. 

Resolva um assunto de cada vez e imprima energias 
positivas em tudo que fi zer hoje. Trabalho e saúde 
serão prioridades. Aumente a concentração e 
cumpra o planejamento. O domingo será produtivo e 
esperançoso, com boas notícias da família.

Amizades de longe inspirarão projetos e decisões 
de viagem. Expresse carinho e gratidão aos amigos. 
Clima animado nas relações e novidades dos fi lhos 
manterão o astral em alta. Aproveite o domingo para 
romper padrões do passado e reinventar a vida.

Esqueça as preocupações e curta momentos 
deliciosos e divertidos com o par. O domingo anuncia 
paixão, prazer, clima leve e novidades. Se estiver só, 
tudo aberto para se envolver numa relação virtual 
estimulante. Encontrar ou não, eis a questão! 

Conversas divertidas colorirão este domingo. 
Brinque com os fi lhos, ou provoque o par com 
palavras instigantes, e avalie com carinho uma 
proposta que chegará de longe. Alto astral e 
otimismo atrairão a boa sorte. 

Nada melhor do que fi car em casa, curtir a família, ou o 
sossego do lar neste domingo. Bom para se cuidar com 
carinho, acolher os sentimentos e jogar a autoestima 
para cima. A próxima semana será movimentada na 
carreira. Armazene forças hoje e sonhe alto. 

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)
ESTADO DE ATENÇÃO

A direção da TV Globo não 
descarta a possibilidade de um novo 
fechamento dos seus estúdios em 
janeiro. A decisão será tomada a 
partir do monitoramento dos novos 
casos da Covid-19 a partir de agora.

DESDOBRAMENTO
Vindo a se con� rmar um novo 

fechamento dos estúdios, a Globo 
será forçada a reescalonar a ordem de 
suas novelas. E talvez até ser forçada 
a pensar em novas reprises.

PRÓXIMO PASSO
Louise Cardoso também já 

tem um trabalho armado para o 
streaming no começo do ano. É 
uma série da Amazon, mas ainda 
sem autorização de entrar nos 
maiores detalhes. As condições 
de con� dencialidade têm que ser 
respeitadas.

E O DETALHE

MAIS UMAO Rodrigo Hilbert, cercando-se de todos os cuidados, já tem 
uma nova temporada do “Tempero de Família” gravada para o GNT. Estreia 
no começo do ano.

DIVULGAÇÃO TV GLOBO

INSTAGRAM

Essa nova temporada 
do “Tempero de Família” foi 
inteiramente produzida no sítio da 
família, em Teresópolis. E em todo 
esse trabalho, principalmente na 
parte visual, Rodrigo contou com 
uma participação bem ativa da 

mulher, Fernanda Lima.

PROMESSA
A Fox está prometendo para os 

primeiros dias de janeiro dar início 
às gravações da série biográ� ca de 
Silvio Santos.
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