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A Governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
anunciou nesta terça-feira 29 o 

calendário de pagamento dos salários 
dos servidores públicos em 2021. O 
planejamento para quitação da folha 
salarial do funcionalismo público vai 
seguir o mesmo padrão deste ano.

“Tem Calendário de Pagamento 
dos Servidores 2021 e tem o comple-
mento de dezembro de 2020!  A notícia 
é boa mas não tem surpresa, o calendá-
rio segue o mesmo padrão de 2020”, es-
creveu a governadora Fatima Bezerra, 
em publicação no Twitter.

Entre os dias 14 e 15 de cada mês, 
segundo a governadora,  será feito o pa-
gamento integral para os funcionários 
da Segurança Pública e para os servido-
res que ganham até R$ 4 mil, além do 
repasse de 30% dos salários de quem 
recebe acima desse valor. 

No � m de cada mês, receberão os 
salários de quem tem o salário superior 
a R$ 4 mil e os servidores de órgãos 
com arrecadação própria.

Já o complemento dos salários dos 
servidores de dezembro de 2020, que 
estava programado para a quinta-feira 
31 será pago a partir desta quarta-feira 

30.
De acordo com a governadora, a di-

vulgação do calendário de pagamento 
das folhas em atraso está mantida para 
janeiro. O governo estadual agendou 
reunião com o Fórum dos Servido-
res para a primeira quinzena do mês 
para discutir o pagamento salarial de 
dezembro de 2018 e do 13º daquele 
mesmo ano.

Segundo a Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças (Seplan), 
a soma das duas folhas ainda penden-
tes está prevista em cerca de R$ 750 
milhões.
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Governo do RN anuncia calendário 
de pagamento da folha para 2021

SALÁRIOS

STJ

NEY DOUGLAS / AGORA RN

CORRUPÇAO | Ministro Humberto Martins, do STJ, estendeu efeitos da decisão que colocou o prefeito do Rio 
de Janeiro, Marcelo Crivella, em prisão domiciliar para outros dois investigados presos preventivamente

O ministro Humberto Martins, 
presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), decidiu esten-

der os efeitos da decisão que colocou 
o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo 
Crivella (Republicanos), em prisão do-
miciliar para outros dois investigados 
presos preventivamente na operação 
que mirou o suposto ‘QG da Propina’ 
que teria sido instalado na prefeitura 
do Rio. A decisão alcança o empresá-
rio Adenor Gonçalves dos Santos e o 
ex-tesoureiro da campanha de Crivella, 
Mauro Macedo.

Um terceiro alvo do inquérito que 
tramita junto ao Tribunal de Justiça do 
Rio, o ex-delegado da Polícia Civil do 
Rio de Janeiro José Fernando Moraes 
Alves, também pediu ao STJ a extensão 
da decisão que bene� ciou Crivella. No 
entanto, o ministro Humberto Martins 
indeferiu a liminar em tal caso.

A semelhança com a situação do 
prefeito carioca foi o que levou o pre-
sidente do STJ a autorizar ou não as 
prisões domiciliares. Segundo Martins, 
o “acolhimento do pedido de extensão 
demanda que o autor do pleito esteja 
nas mesmas condições fáticas ou pro-
cessuais de quem já obteve o benefício 
solicitado”.

Ao conceder a prisão domiciliar a 
Crivella, o presidente do STJ conside-
rou que o mandatário tem mais de 60 
anos, o que o coloca no grupo de risco 
de contaminação do novo coronavírus. 
A medida foi criticada pela desembar-
gadora Rosa Helena Penna Macedo 
Guita, responsável por determinar a 

prisão do prefeito acusado de partici-
par de suposto esquema que teria arre-
cadado ao menos R$ 53 milhões

Nessa linha, com relação aos pedi-
dos de Adenor Gonçalves dos Santos 
e Mauro Macedo - que alegaram que 
integram o grupo de risco para a co-
vid-19 em razão da idade avançada e 
de doenças preexistentes -, o ministro 
Humberto Martins ponderou: “No 
caso sob análise, a situação do reque-
rente é juridicamente idêntica à do 
paciente originário Marcelo Crivella, 
bene� ciado com a substituição da 
prisão preventiva por prisão domici-
liar aplicada em conjunto com outras 
medidas cautelares diversas da prisão”, 
explicou.

Assim como no caso do prefeito, o 

presidente do STJ impôs uma série de 
restrições aos dois investigados, como 
o monitoramento por tornozeleira, a 
entrega de aparelhos eletrônicos - a 
exemplo de computadores e celulares - 
e a proibição de contato com terceiros 
e de saída sem prévia autorização.

A defesa José Fernando Moraes 
Alves também alegou a Corte superior 
que a situação do ex-delegado seria 
semelhante a de Crivella, sustentando 
ainda que “estão ausentes os requisitos 
autorizadores da custódia cautelar, 
que é insu� ciente a fundamentação 
do decreto prisional e que Moraes se 
encontra com sintomas da covid-19”.

No entanto, para Martins, o ex-
-delegado não “demonstrou o seu ine-
quívoco enquadramento no grupo de 
vulneráveis à covid-19, não havendo, 
portanto, identidade da situação fáti-
co-processual entre os agentes (ele e 
Crivella)”.

O presidente do STJ também pon-
tuou que, segundo o Tribunal de Justi-
ça do Rio, “existem indícios su� cientes 
de autoria e de materialidade delitivas, 
estando presente ainda o periculum 
libertatis, tendo em vista a necessidade 
de interromper o � uxo de atividades 
espúrias desenvolvidas pela suposta 
organização criminosa, sendo inviável, 
nesse momento de cognição sumária, 
a revogação da medida extrema”.

Nesta segunda, 28, Humberto Mar-
tins também negou liminar para soltar 
o empresário Rafael Alves, apontado 
pelo Ministério Público do Rio como 
operador do suposto ‘QG da Propina’.

Ministro Humberto Martins, do STJ

A queda de 12% foi pior do que a esperada pela Abrasce, que projetava um recuo de 2%

STJ coloca em prisão domiciliar 
envolvidos no “QG da Propina”

As vendas dos shoppings cen-
ters no Natal deste ano caíram 
12% em comparação com a 

mesma data comemorativa do ano 
passado. Os dados foram publicados 
nesta terça-feira 29 pela Associação 
Brasileira de Shoppings Centers 
(Abrasce) e apurados pela Cielo para 
compor o Índice Cielo do Varejo Am-
pliado (ICVA).

A queda de 12% foi pior do que 
a esperada pela Abrasce, que havia 
projetado um recuo de 2% para o 
período. O setor foi afetado pelo au-
mento nas restrições no horário de 
funcionamento por conta do avanço 
da pandemia, além de diminuição no 
pagamento do auxílio emergencial 
pelo governo.

O presidente da entidade, Glauco 
Humai, a� rmou, em nota, que, ape-
sar de negativo, o resultado con� rma 
a resiliência dos shoppings e suas 
lojas, que chegaram a acumular uma 
perda de 90% nos primeiros meses 
de quarentena, mas recuperaram 
as vendas gradualmente nos meses 
seguintes. “Vínhamos com uma 
queda média de 25% nas vendas (nas 
últimas quatro semanas) e a força do 
período nas vendas do Natal fez esse 
índice subir”, explicou.

“Só não foi ainda melhor devi-
do ao retrocesso nas imposições de 
mais restrições por parte do gover-
no”, emendou Humai, referindo-se às 
limitações nos horários de funciona-
mento.

A pesquisa também mostrou que 
o tíquete médio das compras no Na-
tal de 2020 foi de R$ 197, alta de 5,9% 
em relação ao registrado no mesmo 
período do ano passado.

Em comunicado conjunto, o pre-
sidente da Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil 
Sahyoun, destacou que a parceria 
entre os lojistas e donos dos estabele-

Vendas nos shoppings no 
Natal caem 12%, diz estudo

MERCADO

cimentos têm sido fundamental para 
a recuperação dos negócios.

“A sinergia entre os lojistas e em-
preendedores foi fundamental para 
seguirmos com resiliência”, declarou 
Sahyoun. “Temos nos ancorado em 
toda e qualquer oportunidade de ne-
gociação e retomada de vendas, sem-
pre cuidando da saúde, mas muito 
preocupados com a manutenção dos 
empregos do setor”, completou.

Em ordem de grandeza, as admi-
nistradoras de shopping centers já 
abstiveram mais de R$ 5 bilhões em 
adiamento e suspensão de despesas 
aos lojistas considerando aluguéis, 
condomínios e fundos de promoção. 

Vínhamos com uma queda 
média de 25% nas vendas 
e a força do período nas 
vendas do Natal fez esse 
índice subir. Só não foi 
ainda melhor devido ao 
retrocesso nas restrições 
por parte do governo”

“
GLAUCO HUMAI
PRESIDENTE DA ABRASCE

R$ 197
foi valor médio gasto nas 

compras de Natal 
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EDUARDO MAIA

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Os deputados estaduais apro-
varam nesta terça-feira 29 o 
Projeto da Lei Orçamentária 

Anual (LOA) para o exercício de 2021 
no Rio Grande do Norte. A previsão 
será de R$ 13,2 bilhões em despesas e 
receitas, com déficit estimado em R$ 
920 milhões. A proposta foi aprovada 
à unanimidade dos parlamentares, 
com 19 votos favoráveis. Também foi 
aprovado o limite de remanejamento 
de recursos em 15%.

Com a medida aprovada, o limite 
de remanejamento proposto ficou de 
15% para a despesa total e de mais 15% 
para a despesa com pessoal. 

Para 2021, a Educação vai ficar com 
R$ 2,4 bilhões. A área de Saúde terá R$ 
1,3 bilhão do orçamento próprio. Para 
a Segurança, a receita prevista será de 
também R$ 1,3 bilhão.

“Infelizmente, com a Saúde 
(13,22%), o Governo não foi tão sensível 
como deveria, pois estamos numa pro-
funda crise no atendimento à saúde da 
população”, disse o deputado Getúlio 
Rêgo (DEM), relator da matéria.

Durante seu voto, o deputado ain-
da destacou que o Rio Grande do Norte 
vive, em sua opinião, “uma escassez 
de expectativas quanto à ausência de 
recursos novos”, e comparou o estado 
com o Ceará. 

De acordo com os dados apresen-
tados, o Rio Grande do Norte possui 
apenas um processo referente a crédito 
externo, no valor de R$ 186 milhões, 
enquanto o Ceará possui registro de 
diversas operações que totalizam mais 
de R$ 1,6 bilhão, comparou Getúlio.

Alguns pontos foram alvo de po-
lêmica, como o montante de R$ 19,35 
milhões destinados à Comunicação e 
Publicidade.  O deputado Nelter Quei-
roz (MDB) e deputado Coronel Azeve-
do (PSC) criticaram o valor.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB), parabenizou o relator da 

matéria na Comissão de Finanças e 
Fiscalização e aos demais membros e 
assessores da Comissão pelo trabalho 
e dedicação na elaboração do relatório. 
“O deputado Getúlio Rêgo (DEM) usou 
toda sua competência e capacidade 
técnica, por isso quero saudá-lo e a to-
dos que se dedicaram, dia e noite, para 
concluir com muita competência esse 
trabalho”, afirmou.

A Assembleia Legislativa aprovou, 
em regime de urgência, por 19 votos a 
3, a autorização de o Governo do Esta-
do a ceder, às instituições financeiras 

públicas ou privadas, créditos decor-
rentes do precatório federal. Segundo o 
projeto, o Governo fica liberado a ceder 
até o limite de R$ 260,7 milhões, valor 
do crédito decorrente do precatório.

Segundo o projeto, os recursos 
financeiros decorrentes da cessão de 
crédito serão destinados, exclusiva-
mente, ao financiamento de ações e 
programas considerados como ações 
de manutenção e desenvolvimento do 
ensino para a educação básica. A maté-
ria recebeu parecer favorável da relato-
ra, a deputada Isolda Dantas (PT). 

Para o deputado José Dias (PSDB), 
essa “é uma negociação danosa ao RN. 
As informações que conseguimos ou-
vir é que teria deságio de quase 10%”, 
explicou. O deputado Gustavo Carva-
lho (PSDB) relatou em seguida ter re-

cebido da Secretaria de Planejamento 
a destinação dos recursos, o que lhe 
motivou a votar a favor da proposta, 
opinião semelhante do deputado Dr. 
Bernardo (Avante). Líder do Governo 
na Casa, o deputado George Soares 
(PL) ressaltou a importância desses 
recursos para a educação pública. 

Os deputados estaduais também 
aprovaram nesta terça-feira a revisão 
do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, 
enviado para a Casa pelo Governo do 
Estado, com o objetivo de adequar as 
previsões orçamentárias aos gastos 

necessários durante a atual pandemia 
do novo coronavírus. A matéria foi 
aprovada por unanimidade em regime 
de urgência.

O texto enviado pelo governo esta-
dual traz medidas de medidas para o 
enfrentamento à Covid-19. As consequ-
ências da pandemia, segundo a gestão 
do Estado, causaram mudanças para 
as estimativas de metas e indicadores 
estabelecidos na programação inicial.  

Durante a votação os deputados 
ainda decidiram incluir na matéria 
duas emendas apresentadas pela depu-
tada estadual Isolda Dantas (PT), que 
reuniu a assinatura de outros 14 parla-
mentares conforme exige o regimento 
interno. De acordo com as emendas, 
são alteradas duas metas dentro do 
PPA. A primeira amplia de 13 para 15 
a quantidade de concursos públicos a 
serem realizados até o fim de 2023. 

 Além disso, a petista conseguiu 
incluir na matéria a permissão para 
a realização de um concurso público 
ainda em 2021, com o objetivo de re-
compor os quadros da Fundação de 
Atendimento Socioeducativo (Funda-
se) do Estado. A perspectiva é substituir 
contratos temporários por servidores 
concursados. 

 O deputado José Dias (PSDB) criti-
cou as mudanças propostas por meio 
das emendas. “É uma sinalização que 
governo dá, de que estamos no melhor 
dos mundos. Acho que é uma ficção, no 
termo apropriado. Só por esse aspecto 
para autorização para concurso, isso é 
irrealizável. É momento difícil, dramá-
tico para o povo. Mas não foi dramático 
para os cofres públicos dos Estados. O 
Governo do RN recebeu do Governo 
Federal a compensação pelas transfe-
rências constitucionais. Mais que isso, 
recebeu compensação pela queda de 
receita própria. Quando tivemos o de-
sastre do governo Dilma, que o PIB do 
Brasil caiu 8%, não houve compensação 
nenhuma”, disse o deputado.

Deputados aprovam orçamento com 
15% de remanejamento para 2021
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou nesta terça-feira 29 o Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2021. O 
documento estima R$ 13,2 bilhões em despesas e receitas, com déficit previsto em R$ 920 milhões. Educação vai ficar com R$ 2,4 bilhões; e a Saúde ficará com R$ 1,3 bilhão

Com a medida aprovada, o limite de remanejamento proposto ficou de 15% para a despesa total e de mais 15% para despesas com pessoal

Renda média real do trabalhador foi de R$ 2.529 no trimestre até outubro, segundo o IBGE

PROJETO QUE 
ANTECIPA CRÉDITO 
É APROVADO

NOVO PPA 
É DEFINIDO
 ATÉ 2023

A taxa de desocupação no Brasil 
ficou em 14,3% no trimestre 
móvel encerrado em outubro, 

de acordo com os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) mensal 
divulgados nesta terça-feira 29 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O resultado ficou abaixo do piso 
de 14,50% das expectativas dos ana-
listas econômicos, cujo teto era de 
15,00%, com mediana de 14,70%. Em 
igual trimestre móvel de 2019, a taxa 
de desemprego medida pela Pnad 
Contínua estava em 11,6%. No terceiro 
trimestre, encerrado em setembro, a 
taxa de desocupação ficou em 14,6%. 

A renda média real do trabalhador foi 
de R$ 2.529 no trimestre até outubro. 
O resultado representa alta de 5,8% em 
relação a igual trimestre móvel do ano 
anterior. A massa de renda real habitu-
al paga aos ocupados somou R$ 207,9 
bilhões no trimestre móvel encerrado 
em outubro, queda de 5,3% ante igual 
período de 2019.

Taxa de desemprego fica em 14,3% 
no trimestre até outubro, diz IBGE

NÚMEROS
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Os deputados da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte fizeram um balanço 

da gestão Fátima Bezerra, após os 
primeiros anos da petista à frente do 
Executivo estadual. Os parlamentares 
comentaram ainda sobre a expectativa 
de governo para 2021. A Casa legislati-
va encerrou as atividades esta semana.

"A governadora nem sequer cum-
priu a promessa que ela fez de colocar 
em dia os salários. Isso já desmoraliza 
todo o discurso dela. O governo não 
tem investido nada, nós vivemos um 
colapso total nas estradas. Na saúde, 
se não fosse a enxurrada de dinheiro 
que o governo federal mandou, nós es-
taríamos numa situação muito pior do 
que a Venezuela. Para 2021, a governa-
dora está esperando um aumento das 
transferências federais em torno de 8%, 
mas isso é impossível. Teríamos que ter 
um crescimento do nível chinês e se o 
governo federal não controlar isso nós 
iremos virar uma Venezuela. Na Ar-
gentina nós já chegaremos no começo 
do ano", analisa o deputado José Dias 
(PSDB).

Na economia, o Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de Plane-
jamento e Finanças do Rio Grande do 
Norte, projeta crescimento entre 2,5% 
e 3,5% para o Estado em 2021. A esti-
mativa é baseada na retomada das ati-
vidades nos setores econômicos, que 
apresentam progresso desde agosto.

Ainda segundo o Executivo do RN, 
outro pilar de desenvolvimento será 
na área de segurança pública. O gover-
no pretende manter o planejamento 
operacional, melhorar as forças de 
segurança, fortalecer a integração com 

instituições federais e promover novos 
concursos e cursos de formação.

Para a deputada Isolda Dantas 
(PT), a governadora conseguiu se 
desdobrar em meio a pandemia para 
continuar desenvolvendo uma gestão 
responsável. "O próximo ano será de 
muita recuperação, a expectativa é que 
a gente possa construir mecanismos 
para superar os danos que foram cau-
sados em 2020 e vamos chegar em 2021 
cheio de esperanças para construir um 
estado que possa oferecer cidadania a 

todas as pessoas. Sobre os dois anos de 
gestão, em 2019 foi um ano para reor-
ganizar dívidas com servidores, forne-
cedores e com um déficit muito alto, 
que foi herança da gestão anterior. Em 
2020 tínhamos uma expectativa muito 
boa, mas veio a pandemia. Mesmo as-
sim, o governo montou uma estratégia 
muito eficiente de interiorização de 
atendimento nos hospitais regionais 
para salvar vidas", comenta.

De acordo com Kelps Lima (So-
lidariedade), o governo Fátima cum-

priu um importante papel ao tirar o 
poder "das mãos das oligarquias que 
transformaram o Rio Grande do Nor-
te em um estado de baixa expectativa 
econômica", mas fez críticas a agenda 
ideológica da governadora e acredita 
que o grande desafio do governo para 
2021 será na educação. "Fátima estabi-
lizou o pagamento da folha salarial dos 
servidores, que é a matriz econômica 
do Estado, e isso lhe proporcionou go-
vernabilidade. Mas ela preferiu optar 
pela agenda ideológica do partido dela 

no lugar de construir um projeto eco-
nômico novo para o RN. Continuamos 
com a mesma rotina das agendas dos 
governos das oligarquias: máquina in-
chada, lenta e com foco mais para uma 
rotina partidária-ideológica. Em 2021, 
o governo precisará dar uma resposta à 
sociedade sobre a retomada das aulas 
na rede pública. Se falhar novamente 
em conseguir dar uma rotina sossega-
da às escolas, mesmo que seja de forma 
remota, será a prova de que 2020 foi 
um ano administrativamente perdido", 
comenta Kelps.

Outro que reconhece as dificulda-
des enfrentadas por Fátima nos seus 
dois primeiros anos é o deputado Ubal-
do Fernandes (PL). Para ele, problemas 
herdados de governos anteriores e a 
pandemia do coronavírus dificultaram 
a gestão da petista. Ubaldo acredita 
que o Estado alcançou ganhos na área 
de segurança pública, mas precisa 
avançar mais em outros setores. 

"É preciso reconhecer que o go-
verno assumiu o estado com quatro 
folhas em atraso e conseguiu pagar 
duas. Foram dois anos muito difíceis, 
até motivados por governos anteriores 
que deixaram o estado numa situação 
muito delicada. O estado acertou na 
reestruturação da segurança pública, 
que é uma área muito complicada. 
Agora esperamos uma fase de recu-
peração e que o governo possa dar 
prosseguimento na melhoria da malha 
viária, na gestão das crises hídricas e 
também na saúde, onde temos 18 mil 
cirurgias eletivas aguardando para 
serem feitas. Tudo isso são apenas crí-
ticas construtivas, no meu entender", 
destacou Fernandes.

Deputados fazem balanço dos dois 
primeiros anos do governo Fátima
AVALIAÇÃO | Representantes do Legislativo estadual analisam as ações da governadora do Rio Grande do Norte para colocar as contas em dia, ampliar a rede hospitalar estadual 
diante crise sanitária da Covid-19, além das medidas para combater prejuízos econômicos impostos pelas restrições às atividades produtivas durante a pandemia do coronavírus

Planejamento e Finaças: Gestão Fátima Bezerra projeta crescimento econômico entre 2,5% e 3,5% para o Rio Grande do Norte em 2021

PR

Os ex-presidentes Fernando Hen-
rique Cardoso e Luiz Inácio Lu-
la da Silva manifestaram apoio 

a Dilma Rousseff nesta segunda-feira, 
28, após Jair Bolsonaro ironizar a tortu-
ra sofrida pela petista em 1970, quando 
foi presa durante a Ditadura Militar. A 
apoiadores, o atual chefe do Executivo 
chegou a cobrar que lhe "mostrassem 
um raio-X" da adversária política para 
provar uma fratura na mandíbula.

"O Brasil perde um pouco de sua 
humanidade a cada vez que Jair Bolso-
naro abre a boca. Minha solidariedade 
à presidenta Dilma, mulher detentora 
de uma coragem que Bolsonaro, um 

homem sem valor, jamais conhecerá", 
escreveu Lula em sua conta no Twit-
ter. "Brincar com a tortura dela - ou de 
qualquer pessoa - é inaceitável. Con-
corde-se ou não com as atitudes po-
líticas das vítimas. Passa dos limites", 
publicou FHC. 

Por meio de uma nota enviada a 
imprensa, Dilma rebateu a provocação 
de Bolsonaro, classificando o presiden-
te como "sociopata" e "fascista". 

"Como não respeita nenhum limite 
imposto pela educação e pela civilida-
de, uma exigência a qualquer político, 
e mais ainda a um presidente da Re-
pública, desmoraliza mais uma vez o 

cargo que ocupa. Mostra-se indigno ao 
tratar com desrespeito e com deboche 
o fato de eu ter sido presa ilegalmente e 
torturada pela ditadura militar. Queria 
provocar risos e reagiu com sórdidas 
gargalhadas às suas mentiras e agres-
sões", disse a ex-presidente

Esta não é a primeira vez que Jair 
Bolsonaro provoca Dilma com relação 
ao período do regime militar. Durante 
a votação de impeachment da ex-pre-
sidente, em 2016, ele exaltou o coronel 
Carlos Alberto Brilhante Ustra, primei-
ro militar condenado por sequestro e 
tortura durante a ditadura, o chaman-
do de "o pavor de Dilma.  Atual chefe do Executivo chegou a cobrar que lhe "mostrassem um raio-X" de Dilma Roussef

FHC e Lula se manifestam a favor de 
Dilma após Bolsonaro ironizar tortura

APOIO
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ALCOLUMBRE QUER IMPOR 
SUA MULHER PARA O SEBRAE

PF INVESTIGA MÁFIA DA VENDA 
DE SENTENÇAS EM GOIÁS 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

NÃO RESPONDE, SÓ PIORA
O Ministério da Saúde não 

esclarece o que acontecerá quando 
mais de um tipo de vacina chegarem 
aos postos de saúde brasileiros. A 
dúvida é: o cidadão terá escolha? Mas 
o ministério sequer reconhece essa 
dúvida.

DISPUTA NO MJ
O Ministério da Justiça lembrou 

como foi modesta a apreensão de 
R$818 milhões em drogas até abril 
ainda na gestão de Sérgio Moro. 
“Entregou pouco”, disse o ministro 
André Mendonça, ao comemorar os 
R$4,8 bilhões desde que assumiu o 
cargo. “Ano que vem tem mais”, avisa.

HIPOCRISIA NA PRÁTICA
Muitos internautas têm 

questionado nas redes sociais a 
hipocrisia dos que “se chocam” com 
praias e parques cheios, mas se calam 
quanto aos milhões de brasileiros 
trabalhadores se arriscando no 
transporte coletivo.

LATIFÚNDIO DO NEYMARLAND
Além de um terreno em área 

rural próxima ao condomínio 
Portobello, em Mangaratiba (RJ), 

onde fará a tal festança de réveillon, 
Neymar comprou também uma casa 
para a irmã e mais umas três para 
amigos de infância. 

NO DIÁLOGO
Finalmente, sindicatos de 

empregados da Petrobras e suas 
subsidiárias chegaram a um acordo 
sobre os parâmetros para cálculo da 
Participação de Lucros e Resultados. 
Melhor: sem greve prejudicando a 
população.

BRASIL CONECTADO 
A covid deixou o mundo em casa, 

mas a conectividade não parou. Só 
no Brasil, segundo estudo da Conexis, 
as telecomunicações receberam 
R$21 bilhões de janeiro a setembro e 
o 4G chegou a 5.059 municípios.

ATIVIDADE ESSENCIAL
A deputada Paula Belmonte 

(Cidadania-DF) apresentou projeto 
que torna atividade essencial a 
educação, nas redes pública e 
privada de ensino, com o objetivo de 
garantir a retomada das atividades 
presenciais nas escolas. “O prejuízo 
foi enorme e não podemos perder 
mais tempo”, diz. 

A Polícia Federal investiga indícios de ligações entre assassinatos 
de advogados, em Goiás, recentemente, e a existência de uma má� a 
de venda de sentenças com ligações no Judiciário do Estado, nos 
moldes da interceptada na Bahia, no âmbito da Operação Faroeste. Na 
Bahia, as investigações já resultaram na prisão de desembargadores do 
Tribunal de Justiça, e um escândalo no qual se envolveram autoridades 
do governo estadual, como o ex-secretário de Segurança Maurício 
Barbosa.

CRIME ORGANIZADO
Na Bahia, a gangue é 

composta também por 
desembargadores, juízes, 
servidores públicos, advogados e 
produtores rurais.

CÉLULAS CRIMINOSAS
O Ministério Público Federal 

relatou “células criminosas” 

na Justiça promoveram grave 
cooptação da Secretaria de 
Segurança baiana.

MINISTRO DO BRASIL
O ministro Og Fernandes, do 

STJ, tem sido implacável contra 
a venda de sentenças. Ele já 
ordenou sete fases da Operação 
Faroeste.

Derrotado na pretendida reeleição e na campanha do irmão para prefeito de 
Macapá, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agora tenta reverter na 
Justiça uma derrota com a qual não se conforma: sua mulher perdeu a 

eleição para a diretoria executiva do Sebrae do Amapá. A juíza Elayne Cantuária, 
acatou a ação e afastou a diretoria eleita segundo as regras do Sebrae, sob a 
alegação curiosa de “falta de publicidade”. Ela já foi acusada de parcialidade 
em processos de interesse de Alcolumbre.  “Falta de publicidade” é vista como 
piada já que todos os conselheiros com direito a voto na eleição con� rmaram 
ter recebido a convocação. Em agosto, o corregedor nacional de Justiça e atual 
presidente do STJ, ministro Humberto Martins ordenou que o TJAP investigasse 
Elayne. Segundo Martins, a juíza “teria agido de forma parcial, uma vez que 
sua família detém um vínculo político e de amizade íntima com o senador” 
Diante de suas decisões favoráveis aos interesses de Alcolumbre, a defesa da 
diretoria do Sebrae já alegou a suspeição de juíza Elayne.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

TRANSPORTE | Pandemia da Covid-19 modificou hábitos de transporte de parte dos natalenses, que estão 
dando preferência ao uso de bicicletas para a locomoção diária; vendas do equipamento cresceram 51,1%

A pandemia do novo coronavírus 
suscitou mudanças nos hábitos 
da população. Uma das altera-

ções surgidas nos últimos meses, como 
forma de se evitar as aglomerações no 
transporte público da capital potiguar, 
foi a crescente utilização das bicicletas 
como principal meio de locomoção. 
Uma das razões para isso é de que as 
vendas deste tipo veículo entre os poti-
guares cresceram 51,1% em maio deste 
ano, ao se comparar com o mesmo 
período do ano passado, segundo da-
dos de uma pesquisa da Federação do 
Comércio e Serviços do Rio Grande do 
Norte (Fecomércio).

Os dados foram publicados pelo 
Conselho Municipal de Transporte e 
Mobilidade Urbana (CNMTU) na edi-
ção desta terça-feira 29 do Diário O� -
cial do Município (DOM). O colegiado 
também de� niu ações para ampliação 
da rede cicloviária da capital potiguar. 
A ideia é fazer com que 26 vias públicas 
sejam reestruturadas para comportar 
o � uxo destes equipamentos.

Segundo o CNMTU, as medidas 
terão o papel de reduzir o espaço viário 
dedicado a carros e transferir esse es-
paço para o movimento de pessoas em 
bicicletas e a pé. A proposta apresenta-
da à Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana (STTU), que é responsável 
pelas políticas públicas de transporte, 
aponta para a aberturas de ciclovias – 
faixas exclusivas – para a livre locomo-
ção dos ciclistas da capital.

Entre as medidas, segundo o docu-
mento, estão a instalação de ciclovias 
nas faixas centrais das avenidas Rober-
to Freire (Zona Sul), Itapetinga (Zona 
Norte), Governador Silvio Pedroza (Zo-
na Leste), e Solange Nunes do Nasci-
mento (Zona Oeste). O objetivo é inte-
grar a cidade com vias exclusivas para 
quem utiliza o veículo de duas rodas.

De acordo com o estudo feito pela 
Fecomércio, um percentual de 82,6% 

da população aprova o uso da bicicleta 
como meio de mobilidade alternativo 
ao transporte público. Na opinião de 
seis em cada dez (62,1%) natalenses, 
a pandemia da Covid-19 trouxe novos 
hábitos quanto ao uso da bicicleta. 
No entanto, apena 27,9% acham que a 
pandemia não vai mudar os costumes 
dos cidadãos quanto à utilização da 
bicicleta.

Cerca de 52% dos entrevistados 
responderam que têm interesse em 
utilizar a bicicleta como principal meio 
de transporte, principalmente, por 
conta dos benefícios relacionados à 
saúde e à economia de custos. Enquan-
to que 45,1% das pessoas não demons-
traram interesse e 2,9% não souberam 
responder.

O levantamento feito com lojistas 
de Natal apurou que o segmento ob-
teve um aumento médio de 51,1% no 
faturamento do mês de maio, em com-
paração com o mesmo período do ano 
passado.

A sondagem revela ainda que os 
principais aumentos foram referentes 
aos serviços de revisão e reparos da bi-
cicleta (76,4%); vendas de componen-
tes e peças (60%); vendas de acessórios 
(56,4%); vendas de bicicletas (50,9%); 
vendas de rolos para treino (12,7%); 
lavagem de bicicletas (9,1%) e Bike Fit 
(5,5%).

Os dados da pesquisa também re-
velaram os valores das bicicletas que 
mais impulsionaram este crescimento. 

70% dos lojistas disseram que os mo-
delos mais procurados, para compras 
ou serviços, foram os de até R$ 1 mil. 
As bicicletas que custam entre R$ 1 mil 
e R$ 2 mil aparecem com 32,7% das in-
dicações; seguidas pelos veículos com 
valores acima de R$ 2 mil, com 5,8%.

Diante da necessidade de reestru-
turação das vias públicas na capital Po-
tiguar, a Prefeitura do Natal, por meio 
da Secretaria de Mobilidade Urbana 
(STTU) está planejando a implantação 
de uma nova estrutura cicloviária nas 
avenidas Amintas Barros, Miguel Cas-
tro, Jerônimo Câmara, Capitão-Mor 
Gouveia e também a instalação de 
transbikes (equipamento para trans-
portar a bicicleta presa aos ônibus).

Além disso, será feito um trabalho 
de educação no trânsito permanente 
em empresas, escolas e instituições so-
bre o respeito ao ciclista e seus espaços. 
Estas ações fazem parte da execução 
do plano cicloviário da cidade, previsto 
para os próximos quatro anos.

A Secretaria também a� rma que 
tem conhecimento do estudo apre-
sentado pelo conselho (CNMTU), qual 
também é presidido pela STTU e diz 
que o estudo é fruto de um diálogo 
permanente junto a associação dos 
ciclistas e demais partícipes do pró-
prio conselho, onde são colocados em 
pauta nas reuniões.  Não foi informado 
pela STTU o valor do orçamento para o 
plano cicloviário em Natal.

O secretário de Meio Ambiente e 
Urbanismo de Natal, � iago Mesqui-
ta diz que a SEMURB “ainda não tem 
conhecimento do estudo, mas houve 
contribuição do CNMTU no novo 
Plano Diretor da cidade para políticas 
públicas voltadas aos ciclistas” a� rma.

Segundo ele, o Plano Diretor de Na-
tal está na quarta etapa da Conferência 
Final, que  acontecerá em fevereiro e 
após isso seguirá para a Câmara Muni-
cipal de Natal(CMN).

STTU planeja estruturas cicloviárias em Natal nas avenidas Amintas Barros, Miguel Castro, Jerônimo Câmara e Capitão-Mor Gouveia

Aumento do uso de bicicletas gera 
pressão por mais ciclovias em Natal

82,6%
é o índice de natalenses que 
aprovam o uso de bicicletas



O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) co-
gita ações contra autoridades 

que não fiscalizarem as festas de fim 
de ano no estado. A instituição, por 
meio de nota divulgada nesta terça-
-feira 29, reforçou que caso haja leni-
ência, fraude ou falta de fiscalização 
atribuível às prefeituras municipais, 
especialmente em caso de novos da-
nos à saúde pública, tomará as provi-
dências cabíveis para responsabilizar 
as autoridades competentes. 

A orientação surge após Pipa e 
São Miguel do Gostoso iniciarem as 
festas de réveillon com aglomerações 
e pessoas sem máscara. Alguns víde-
os publicados nas redes sociais por 
pessoas que participaram dos eventos 
mostram a situação de desrespeito 
às normas de segurança sanitária em 
plena pandemia da Covid-19. As fes-
tas começaram no último domingo 27 
e devem durar 6 dias.

As prefeituras de Tibau do Sul e 
São Miguel do Gostoso publicaram 
decretos sobre as normas para a reali-
zação das festas, cobrando a apresen-
tação de exames de Covid-19 e tam-
bém respeito às normas de segurança 
sanitária. Em São Miguel do Gostoso, 
há uma barreira sanitária na entrada 
da cidade aferindo a temperatura das 
pessoas que chegam ao município. 
Porém, não houve registro de inter-
venção por parte da polícia, guardas 
municipais ou órgãos de fiscalização 
nos municípios. 

O MPRN participou de reuniões 
com o Governo do Estado e com a Pre-
feitura de Natal buscando o estabele-
cimento de regras mais rígidas em 
razão da segunda onda da Covid-19, 
especialmente no que se refere às fes-
tas de fim de ano e carnaval. A nota 
destaca que o Ministério chegou a um 
consenso com as gestões municipais 
e estadual e foram vedadas as festas 
com recursos públicos, bem como 

fixado o limite de 50 pessoas para as 
festas privadas. 

Após as recomendações, alguns 
municípios se adequaram. Quanto 
aos demais, especificamente quan-
to aos municípios que não vedaram 
eventos de massa e onde já estavam 
previstos grandes eventos, o MPRN re-
velou que ajuizou Ações Civis Públicas 
buscando compelir a municipalidade 
a adotar medidas restritivas. O MPRN 
obteve ainda diversas liminares, algu-
mas, contudo, revertidas pelo TJRN.

O Ministério recorreu ao próprio 
TJRN, sem êxito. Ademais, recorreu 
ao STF, mas a decisão também foi des-
favorável. Estando a questão judicia-
lizada, e com decisões desfavoráveis 
ao MPRN no que se refere especifica-
mente à praia da Pipa e ao município 

de São Miguel do Gostoso, não resta, 
segundo a nota, alternativa à institui-
ção senão aguardar o desfecho dos 
processos judiciais.

Quanto à fiscalização dos proto-
colos estabelecidos pelos decretos 
municipais de Tibau do Sul, onde 
fica a praia da Pipa, e São Miguel do 
Gostoso, compete às referidas prefei-
turas, através da vigilância sanitária 
e epidemiológica, tomar tal medida, 
de acordo com a instituição. Caso 
haja leniência, fraude ou falta de fis-
calização atribuível às respectivas 
prefeituras, especialmente em caso de 
se confirmar danos à saúde pública, 
o Minitério Público do Rio Grande do 
Norte assegurou que tomará as provi-
dências cabíveis para responsabilizar 
as autoridades competentes.

A Prefeitura de Natal e o Governo do 
Rio Grande do Norte articularam uma 
operação para conter aglomerações 
em locais públicos e privados da capi-
tal potiguar. A ação foi definida nesta 
terça-feira 29 em uma reunião que uniu 
a Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social de Natal (Sem-
des) e a Secretaria de Segurança do RN 
(Sesed). As forças do poder municipal e 
estadual vão atuar em conjunto, assim 
como ocorreu durante os quatro dias 
do feriadão natalino, onde a Semdes, 
Guarda Municipal, Defesa Civil, Polí-
cias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, 

Semurb, STTU e Semsur agiram juntas 
combatendo transgressões às normas 
sanitárias estabelecidas pelo decreto 
municipal de prevenção e combate ao 
coronavírus na cidade. A secretária da 
Semdes, Mônica Santos, informou que 
a operação deve ser intensa. “Estare-
mos com dezenas de guardas, policiais 
e fiscais nas ruas cobrindo os principais 
corredores de bares e restaurantes de 
toda a cidade, inclusive a orla que vai de 
Ponta Negra a Redinha. Teremos uma 
delegacia móvel somente para autuar 
casos de desrespeito aos decretos e re-
ceberemos denúncias pelo Ciosp e pelo 
contato da Semdes, agindo em todas as 
horas do dia e da noite para proteger a 
saúde pública”, ressaltou.

A operação deve ser deflagrada 
na próxima quinta-feira 31 e vai seguir 
até a madrugada da segunda-feira 4. 
Na prática os fiscais averíguam todos 
os itens determinados nos decretos 
municipais que apontam para o dis-
tanciamento entre mesas e cadeiras, 
quantidade máxima de pessoas no 
estabelecimento, uso de máscaras de 
proteção facial, acesso a álcool gel 70% 
para clientes e funcionários, aferição da 
temperatura na entrada do estabeleci-
mento, entre outras. 

“É importante alertar que qualquer 
tipo de aglomeração será impedida 
pelas equipes policiais. Vamos patru-
lhar toda a cidade e contamos com a 
colaboração da população para de-
nunciar os que tentarem desrespeitar 
as normas legais”, comentou o coman-
dante da Guarda Municipal do Natal, 
Alberfran Grilo. A GMN deve manter 
22 viaturas à disposição do trabalho 
de fiscalização e um efetivo de guardas 
municipais escalados no serviço regu-
lar com reforço de agentes que estão 
de folga disponibilizando diárias opera-
cionais para ampliar a contribuição da 
corporação nas ações de fiscalização. O 
cidadão pode ajudar denunciando pelo 
número (84) 9 9917-0591. 
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MP cogita ações contra autoridades 
que não fiscalizarem festas no RN
PANDEMIA | Ministério Público do RN informou que, caso haja leniência, fraude ou falta de fiscalização atribuível às prefeituras, tomará as providências cabíveis para responsabilizar as 
autoridades competentes, principalmente em caso de danos à saúde pública. Festas de réveillon já em Pipa e São Miguel do Gostoso com aglomerações e pessoas sem máscara 

Festas de réveillon começaram em Pipa e em São Miguel do Gostoso (foto) com aglomerações e pessoas sem máscara 

Acordo foi assinado em solenidade nesta terça-feira 29, no Centro Administrativo do Estado

PREFEITURA E GOVERNO 
ORGANIZAM OPERAÇÃO 
CONTRA AGLOMERAÇÕES

Governo mantém redução da 
alíquota do ICMS para combustíveis
A governadora Fátima Bezerra 

(PT) decidiu manter reduzida 
a alíquota do ICMS sobre o 

diesel e biodiesel em 2021. O acordo 
foi assinado em  solenidade nesta ter-
ça-feira 29, no Centro Administrativo 
do Estado. Para que a redução possa 
valer durante todo ano, a chefe do Exe-
cutivo estadual afirmou que o sistema 
de transportes não poderá reajustar o 

valor da passagem em 2021. “Isso sig-
nifica estabilidade para a população. 
O Governo está zelando pela cidadania 
e direito daqueles que precisam do 
transporte público”, destacou.

Em junho passado, o Governo do 
Estado já havia decidido reduzir em 
50% a alíquota desses combustíveis, 
que passou de 18% para 9%. “O governo 
mostra seu protagonismo, nós estamos 

dando o exemplo e queremos avançar 
ainda mais. O preço da tarifa pesa no 
orçamento e nós não podemos perder 
o olhar para o social”, acrescentou Fá-
tima. Ainda segundo a governadora, o 
Estado pretende continuar avançando 
nas tratativas com o setor empresarial 
do transporte potiguar e, possivelmen-
te, chegar à redução do valor da passa-
gem.

2021
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O Governo do Rio Grande do 
Norte vai adquirir 2,1 milhões 
de seringas para as primeiras 

fases de aplicação da vacina contra 
a Covid-19 entre os potiguares. A ex-
pectativa da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) é de que os in-
sumos estejam disponíveis até o dia 
21 de janeiro de 2021 – data estimada 
para o início do plano de imunização 
estadual. Para que isso ocorra dentro 
das estimativas, o Ministério da Saúde 
precisa ter iniciado a distribuição das 
doses do Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI) ainda na primeira quinzena 
de janeiro.

De acordo com o plano de Vacina-
ção do Estado do Rio Grande do Norte, 
estão em fase de aquisição total de 
dois milhões de seringas, com agulhas 
de 25x6, destinadas especificamente 
à vacinação contra Covid-19. Além 

disso, outras 150 mil seringas (com 
agulha 20x5,5) também serão adquiri-
das para a imunização contra o novo 
coronavírus. A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública não informou o valor 

que será gasto com a compra dos insu-
mos. Também informou como será o 
processo de compra nem se será feito 
com dispensa de licitação. 

Segundo apurou o Agora RN, a 

partir do registro de preço em licita-
ções abertas em outras unidades da 
Federação, o custo das seringas com 
agulhas 25x6 pode variar entre R$ 4,96 
até R$ 13 – para a caixa com 100 uni-
dades. Já as caixas com seringas 25x5,5 
variam entre R$ 6 e R$ 11. Em 11 de 
dezembro, no anúncio do plano de 
vacinação, o governo estadual anun-
ciou R$ 1,1 milhão para a rede de frios 
(câmaras frias e salas de vacinação) e 
outros R$ 4 milhões em insumos para 
a aplicação das vacinas, como as serin-
gas, luvas, máscaras e outros equipa-
mentos de proteção dos servidores da 
saúde que irão aplicar as vacinas.

Caso o Ministério da Saúde dispo-
nibilize as vacinas na primeira quinze-
na de janeiro, o Rio Grande do Norte 
pretende imunizar os primeiros poti-
guares em 21 de janeiro. A estimativa 
inicial é de imunizar 730 mil pessoas 

nas três primeiras fases de vacinação. 
O plano nacional prevê a adesão do 
Brasil às seguintes vacinas: consórcio 
Covax Facility, Oxford/Astrazeneca, 
Pfizer, Instituto Butantã, Bharat Bio-
tech, Moderna e Janssen. A estimativa 
inicial. De acordo com a Secretaria 
de Estado de Saúde, o governo deve 
armazenar os imunizantes na Central 
Estadual de Rede de Frio, em Natal, e, 
em seguida, as vacinas serão transpor-
tadas para seis centrais regionais de 
saúde — que serão responsáveis pela 
distribuição das doses das vacinas aos 
municípios. Caberá às prefeituras o 
transporte das vacinas para os postos 
de saúde.

A estrutura conta com uma Cen-
tral Estadual, além das gerências loca-
lizadas nos municípios de João Câma-
ra, São José do Mipibu, Mossoró, Pau 
dos Ferros, Santa Cruz e Caicó.

Governo do Estado vai adquirir 2,1 
milhões de seringas para vacinação
COVID-19 | Secretaria Estadual de Saúde Pública  (Sesap) não informou o valor que será gasto com a compra dos insumos. Expectativa é de que os insumos estejam disponíveis até  
o dia 21 de janeiro de 2021 – data estimada para o início do plano de imunização no RN. Governo quer imunizar cerca de 730 mil potiguares nas três primeiras fases da campanha

Sesap ainda não informou como será feito o processo de compra de seringas para vacinação

DIVULGAÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) divulgou ter 
feito a certificação de Boas Prá-

ticas de Fabricação da empresa Pfizer, 
uma das envolvidas na produção da 
vacina contra a Covid-19 desenvolvida 
pela Pfizer/Biontech.  

O processo foi concluído no sába-
do 26, após a Anvisa ter recebido todas 
as informações necessárias ao longo 
dos últimos meses. Das quatro empre-
sas que participam na produção de in-
sumos para a vacina ou em sua formu-
lação, três já receberam a certificação. 
Uma ainda não enviou as informações 
requeridas.

A certificação de boas práticas é 
um dos pré-requisitos para que seja 
autorizado o uso da vacina no Brasil. 
A verificação é feita de duas formas: 
por meio de inspeções da Anvisa ou de 
relatórios de inspeção elaborados por 
autoridades reguladoras com equiva-
lência regulatória à brasileira que in-
tegrem o Esquema de Cooperação de 
Inspeção Farmacêutica (PIC/S, na sigla 
em inglês).

No caso das vacinas desenvolvidas 
pela Astrazeneca/Oxford e Sinovac, 
por exemplo, técnicos da Anvisa foram 
à China inspecionar as instalações de 
fábricas envolvidas na fabricação dos 
imunizantes. Isso foi necessário por-
que o país asiático não integra o PIC/S.

A farmacêutica Pfizer afirmou na 
segunda-feira, 28, que não pretende 
submeter sua vacina contra o corona-

vírus para avaliação de uso emergen-
cial no Brasil pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Em nota, 
a empresa afirma que o imunizante 
desenvolvido em parceria com a BioN-
Tech será apresentado em “processo 
de submissão contínua”, o que acredita 
ser “o mais célere neste momento”.

A Pfizer alega que a solicitação da 
Anvisa para analisar em caráter emer-
gencial os dados específicos sobre os 
testes realizados em 3 mil voluntários 
brasileiros “demanda tempo e avalia-
ções estatísticas específicas”. “Outras 
agências regulatórias que possuem o 
processo de uso emergencial analisam 
os dados dos estudos em sua totalida-
de, sem pedir um recorte para avalia-
ção de populações específicas”, diz a 
nota.

Vacina contra a Covid-19 foi certificada 

Anvisa certifica Pfizer, uma 
das produtoras de vacina

BOAS PRÁTICAS
EXPECTATIVA

A presidente da Fiocruz, 
Nísia Trindade Lima, informou 
que a previsão é que a Funda-
ção entregue 1 milhão de doses 
da vacina Fiocruz contra a Co-
vid-19, produzidas na semana 
de 8 a 12 de fevereiro. Nas sema-
nas seguintes a produção será 
escalonada e, partir de 22 de 
fevereiro, já poderão ser entre-
gues cerca de 700 mil doses diá-
rias de vacinas para o Programa 
Nacional de Imunização (PNI), 
do Ministério da Saúde.  “A par-
tir do acordo de encomenda  
tecnológica e a transferência 
de tecnologia estamos respon-
sáveis para o desenvolvimento 
da vacina originalmente criada 
na Universidade de Oxford e 
licenciada à farmacêutica As-
traZeneca. Esta será a vacina 
da Fiocruz, com total incorpo-
ração dessa tecnologia”, disse a 
presidente, confirmando que o 
ingrediente farmacêutico para 
produção será recebido pela 
Fiocruz em janeiro. 

Para que o uso seja auto-
rizado, a produção deverá ser 
certificada pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa), além do próprio registro 
da AstraZeneca.

FIOCRUZ 
VAI ENTREGAR 
VACINA EM 
FEVEREIRO
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abriu os horizontes mais claro do 
que dispomos  e de como pode-
mos nos orientar.  Ou seja, o Mais 
RN juntou tudo o que estava frag-
mentado e criou uma plataforma 
dinâmica, que a cada minuto vai se 
atualizando, o que o torna por si só 
extremamente fidedigno e confiá-
vel.  Eu diria que o Mais RN integra 
informações desde oportunidades, 
gargalos e as leituras do que preci-
sávamos nessa ampla leitura do RN 
com a finalidade de hierarquizar a 
pauta. É um trabalho da maior im-
portância na medida em que orde-
na e democratiza as informações 
mais estratégicas do Estado setor 
por setor, inclusive abrindo espaço 
para análises transversais que per-
mitam ações logísticas conjuntas.

Agora RN - Como os empresá-
rios locais receberam o Mais RN? 
Por onde o trabalho começou?

MR - Eu estaria mentindo se 
pintasse um quadro promissor 
sob este aspecto. Na verdade, no 
início do trabalho, percebemos um 
baixo índice de adesão por parte 
das empresas e a busca por infor-
mações estratégicas não estava na 
velocidade desejável. Começamos 
por alterar formatos, o que foi feito 
de uma maneira muito compe-
tente pela equipe quando se criou 
a plataforma digital a partir de 
uma simplificação da interface, o 
que permitiu que as  informações 
fossem mais facilmente entendi-
das e absorvidas pela sociedade. 
O trabalho começou por questões 
como a logística do estado, o abas-
tecimento de água, a coleta e tra-
tamento de esgoto, abastecimento 
de energia, conectividade – que é 
ainda um grande entrave – e, so-
bretudo, o objetivo era fazer com 
que o interior conseguisse acessar 
todo esse manancial. E, é claro, ofe-
recer infraestrutura para que pu-
déssemos aproveitar em projetos 
específicos e as potencialidades 
existentes. 

Agora RN - Ou seja, com a pla-
taforma digital do Mais RN, esten-
deram-se as informações para o 
interior?

MR - Nunca o Mais RN negli-
genciou o interior, mas a platafor-
ma digital nos reforçou a idéia de 
que existem regiões do RN, como 
o Seridó, onde há uma grande 
riqueza de minérios, dos mais co-
muns aos mais valiosos; você tem 
fábricas no RN que abastecem in-
dústrias de cerâmica do País como 
um todo. Portanto, há muita coisa 
em jogo.

Agora RN - Quais os pontos de 
partida o senhor qualificaria mais 
importantes? 

MR - Entre as frentes de tra-
balho que identificamos nesse 
contexto estão as concessões e 
Parcerias Público Privadas (PPPs), 
um trabalho que ainda está no co-
meço, mas no qual pretendemos 
identificar e incorporar  quais os 
principais projetos que poderiam 
amadurecer mais rapidamente, 
auxiliando na recuperação da eco-
nomia do estado no sentido de in-
tegrar tecnologia e gerar empregos. 

Agora RN - O senhor coordena 
o Fórum de Petróleo e Gás. Qual a 
importância desse setor agora que 
a Petrobras está saindo do RN?

MR - Uma importância total. 
Temos pacificado que no RN seria 
difícil levantar uma bandeira pa-
ra atrair, por exemplo, uma nova 
indústria automobilística, como 
Pernambuco fez e o Ceará tem ho-
je; ou atrair outra indústria têxtil, 
já que temos a principal do país 
aqui. Portanto, o Petróleo e Gás é 
um segmento que adquire total 
prioridade.  Pois é uma vocação e 
uma riqueza que o estado já tem, 
sobretudo na região de Mossoró, 
Guamaré, Pendências e Macau, on-
de a gente pode fazer com que isso 
gere rapidamente empregos para o 

MARCELO HOLLANDA

Diz o ditado que água mole 
em pedra dura tanto bate 
até que fura. Desde que foi 

atrás secretário de Desenvolvimen-
to Econômico do governo Wilma 
de Faria (2003-2010), o empresário 
mossoroense Marcelo Rosado bate 
na mesma tecla ou na mesma pe-
dra: o ambiente de negócios no RN 
precisa melhorar. Hoje, como dire-
tor da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte e coordena-
dor do Fórum Potiguar de Petróleo 
e Gás, Marcelo não se afastou um 
milímetro dessa crença. Mesmo 
depois de ocupar diversos cargos 
na administração pública nos últi-
mos anos, ele continua pregando o 
mesmo versículo de outrora: mais 
do que nunca agora, sem a Petro-
bras, o RN precisa descobrir o ca-
minho das pedras. Nesta entrevista 
ao Agora RN, que encerra o ciclo da 
terceira semana de matérias sobre 
o Mais RN criado pela Fiern para 
orientar o futuro econômico do Es-
tado, Marcelo Rosado fala dos de-
safios existentes pela frente e como 
o RN está pronto para enfrentá-los 
e vencê-los.  

Agora RN - Como começou seu 
envolvimento pessoal com o Mais 
RN? 

Marcelo Rosado - Quando 
fui secretário de Desenvolvimento 
Econômico do estado (governo 
Wilma de Faria) e abracei o projeto 
de criar a Agenda de Desenvol-
vimento do RN, vivíamos numa 
época em que não havia as fer-
ramentas tecnológicas de hoje. 
Convidado  pelo presidente Amaro 
(Sales), surgiu a oportunidade de 
avançar na proposta que tínhamos 
lá atrás de fornecer aos empresá-
rios uma ferramenta de informa-
ção que facilitasse a tomada de de-
cisões. E vi que o Mais RN poderia 
ser essa ferramenta. 

Agora RN - Que oportunidades 
o senhor enxerga no Mais RN que 
não existia na ambiciosa platafor-
ma criada no governo Wilma?

MR - Embora as melhores in-
tenções tenham sido depositadas 
na época no programa de atração 
de investimentos, creio que o Mais 
RN reuniu uma gama de informa-
ções desde 2014, quando foi criado 
pelo presidente Amaro, que nos 

CAMINHO DO PETRÓLEO E GÁS 
SEM A ESTATAL É PROMISSOR,
DIZ MARCELO ROSADO

RN e royalties para os municípios, 
recuperando parte do que já tive-
mos na época áurea da Petrobrás 
no estado. E obter, no médio e lon-
go prazo, as receitas que já tivemos 
no passado, talvez até maiores. 

Agora RN - O senhor diria que 
a saída da Petrobras produziu um 
trauma no RN? O que foi feito pelas 
lideranças produtivas?

MR - Nós não nos prepara-
mos para a saída da Petrobras do 
estado, é fato, o que significa dizer 
que não houve uma transição e, 
sim, produziu-se um trauma para 
muitos que trabalhavam a ganha-
vam bons salários nesse segmen-
to. A Federação das Indústrias se 
mexeu, criando o Fórum Estadual 
de Petróleo e Gás, no qual identi-
ficamos as principais bandeiras a 
serem assumidas pela sociedade a 
fim de retomar esse ambiente de 
investimentos. Diga-se que outros 
estados têm feito o mesmo traba-
lho, entre eles um bem adiantado, 
que é o Espírito Santo. A diferença 
é que lá se trabalha com petróleo 
no mar e nós trabalhamos, pelo 
menos por enquanto, com a pro-
dução de petróleo em terra. Sabe-
mos que o RN é a capital brasileira 
do petróleo on shore, que é o petró-
leo produzido em terra, e a ideia é 
tirar o máximo proveito disso. 

Agora RN - O governo estadual 
comprou essa briga da Fiern?

MR - Com toda a certeza. Hoje, 
um trabalho adotado pela própria 
governadora Fátima Bezerra está 
voltado para a unidade de proces-
samento de gás natural de Guama-
ré, a refinaria Clara Camarão, ainda 
sob controle da Petrobras. Assim 
que a planta seja transferida para 
a iniciativa privada, será possível 
receber e processar o petróleo pro-
duzido nos campos pelos novos 
players, gerando todo o óleo e gás 
produzido em nosso estado. Tudo 
isso é um belo recomeço. 

Agora RN - A parte de poços 
dentro da política de desinvesti-
mento da Petrobras já foi resolvi-
da? Existe um plano de ação?

MR - Algumas empresas estão 
se associando, arrematando esses 
blocos, e logo vamos perceber os 
investimentos voltando, junto a 
toda uma cadeia produtiva, desde 
a mão de obra que faz segurança, 
a engenharia e uma imensa rede 
de profissionais. O Sebrae e a Re-
dePetro têm sido fundamentais 
na reunião de informações para 
o atendimento desde o pequeno 
prestador de serviço até os gran-
des. Essa política industrial que a 
Fiern está implementando é real, 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ENTREVISTA | Hoje, como diretor da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte e coordenador do Fórum Potiguar 
de Petróleo e Gás, ele não se afastou um milímetro da crença 
que é o ambiente de negócios que precisa melhorar

perceptível. O presidente Amaro 
entende que a partir de preços 
mais baratos de insumos na cadeia 
do petróleo será possível atrair 
mais investidores, beneficiando 
as respectivas cadeias produtivas.  
No âmbito do petróleo e gás, já ti-
vemos a sinalização do presidente 
Amaro para participar de todas as 
mesas importantes de petróleo e 
gás no Brasil, passando por Bahia, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro. E na 
medida em que o RN for se posi-
cionando, mostrando sua política 
tributária e ambiental, entraremos 
no jogo em paridade de armas. Es-
tamos falando aqui de atrair R$ 5 
bilhões de investimentos.  

Agora RN - Como o Mais RN está 
preparado para esse desafio ambi-
cioso dentro da agenda do petró-
leo e gás?

MR - A Fiern tem o Senai den-
tro do sistema que, por sua vez, 
tem o HIT-Senai (Hub de Inovação 
e Tecnologia do Senai), que desen-
volve pesquisa aplicada dentro das 
energias renováveis. O petróleo 
sempre foi um tema estratégico 
dentro da agenda da indústria. 
Ocorre que, de uns tempos para 
cá, com a saída da Petrobras, já 
por ocasião dos leilões dos poços 
maduros, e mais recentemente 
com a política de desinvestimento 
da estatal, a agenda do petróleo 
ganhou todo um novo olhar. E aí 
o Mais RN, que desenvolve toda 
uma pesquisa nesse setor, resolveu 
adotar medidas em relação à polí-
tica do petróleo e gás. A primeira 
foi desenvolver uma plataforma 
chamada Observatório do Petróleo 
e Gás, que nada mais é do que um 
sistema, que pesquisa nos bancos 
de dados da Agência Nacional do 
Petróleo, informações estratégi-
cas sobre o petróleo e gás no Rio 
Grande do Norte. Construímos a 
plataforma pública e nela se en-
contra todos os dados relevantes, 
como, por exemplo, nove indicado-
res básicos: o número de poços no 
RN, o processamento de Petróleo, 
a importação, a importação de gás 
natural, o histórico da produção de 
petróleo e gás, as rodadas de licita-
ção, os royalties, distribuição por 
município, os empregos formais 
do setor, a rede de laboratórios de 
pesquisa, envolvendo petróleo e 
gás, e você pode pensar na Ufersa, 
UFRN, HIT-Senai. E a relevância 
do petróleo e gás na economia 
local por meio de sua representa-
tividade no PIB.  O RN é o estado 
que tem o maior número de poços 
de petróleo e gás. Diferentemente 
de Bahia, Espírito Santo e Sergipe,  
estamos muito à frente em número 
de poços e desde 2009  temos uma 
produção constante de petróleo. 
Somos destaque na produção em 
terra, número de reservas prova-
das de petróleo. Tudo isso ratifica 
nossa capacidade de produção 
em terra. E esse potencial precisa 
ser aproveitado, sobretudo porque 
temos dificuldades de desenvolver 
outros potenciais econômicos. 

Agora RN -  Qual é a importân-
cia real do petróleo para o RN?

MR - Dos 167 municípios do 
RN, quase 100 recebem royalties 
pela atividade. 
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POSICIONAMENTO | Entidades lançaram manifesto contra documento produzido pela Associação  
de Psiquiatria. Retirada dos CAPS do atendimento psiquiátrico para usuários de drogas é prevista

O Conselho Regional de Psicologia 
do Rio Grande do Norte da 17º 
região (CRP-17/RN), entidade 

que regulamenta a profissão no estado 
potiguar, vê com preocupação as pro-
postas do governo federal, que visam 
a revogação de 99 portarias que estru-
turam a Política de Atenção à Saúde 
Mental, existente desde a década de 
90. De acordo com o Conselho, as pro-
postas do “revogaço” são um retrocesso 
e visam fragilizar a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) que está focada na 
liberdade e nos direitos humanos.

Um manifesto produzido pelo Siste-
ma Conselhos de Psicologia (composto 
pelo Conselho Federal de Psicologia e 
24 Conselhos Regionais) critica ponto 
a ponto, o documento base para as mu-
danças intitulado “Diretrizes para um 
modelo de atenção integral em saúde 
mental no Brasil”, produzido pela As-
sociação Brasileira de Psiquiatria (ABP) 
e apresentado este mês ao Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CO-
NASS).

O novo modelo é refutado pela 
comunidade científica e pelas leis exis-
tentes, sendo “um violador de direitos 
básicos, sem embasamento científico, 
que compreende a abstinência como 
única prática adequada e pela interna-
ção compulsória de usuários de álcool 
e outras drogas”. Segundo o CRP-RN, 
na prática, as propostas transferem as 
políticas comunitárias de saúde institu-
ídas pela RAPS para a assistência social, 
reduzindo os investimentos dos Cen-
tros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
aumentando recursos aos hospitais psi-
quiátricos e às comunidades terapêuti-
cas, que utilizam práticas manicomiais, 
de abstinência e de medicalização, e que 
promovem a segregação dos indivíduos 
da família e da sociedade, visto que es-
ses locais são frequentemente isolados 
de áreas urbanas.

No manifesto, os Conselhos ainda 
repudiam as internações em hospitais 
psiquiátricos uma vez que “violam os 

direitos constitucionais de assistência à 
saúde e à liberdade”.

CAPS
Os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) que compõem a RAPS consis-
tem em centros de atenção à saúde 
mental da comunidade. Eles surgiram 
após a reforma psiquiátrica no Brasil - 
substituindo o isolamento em hospitais 
psiquiátricos pelo tratamento humani-
zado e em liberdade das pessoas com 
sofrimento e/ou transtornos mentais.
Uma das medidas propostas pelo docu-
mento, que institui uma “nova política”, 
é desestruturar os CAPS, que deixariam 
de fazer o atendimento psíquico, reali-
zando apenas o serviço de reabilitação 
às pessoas com transtornos mentais 
graves e crônicos. A proposta do go-
verno prevê, também, a extinção dos 
Centros de Atenção Psicossocial da mo-
dalidade Álcool e Outras Drogas (CAPS 
AD) que são voltados ao atendimento 
de usuários de substâncias psicoativas.

De acordo com o CRP-RN, os CAPS 
possuem distribuição  desigual entre as 
regiões do país e, tal como outros ser-
viços comunitários de saúde mental, 
vêm sofrendo e fragilizando-se com o 

subfinanciamento e a desvalorização 
das equipes. “O desmonte nas políticas 
de saúde mental redireciona o olhar do 
cuidado em liberdade e a atuação no 
território, para um resgate das práticas 
manicomiais. Um ponto que contribui 
para essa prática hospitalocêntrica é o 
congelamento do financiamento dos 
CAPS, que enfraquece a RAPS e provoca 
desassistência às pessoas que precisam 
desses serviços que promovem o acolhi-
mento de pessoas em sofrimento men-
tal”, disse Nathaly Andrade, membro do 
CRP e psicóloga atuante do CAPS AD de 
Macaíba.

Ainda segundo Nathaly, o acolhi-
mento das pessoas em sofrimento 
mental é configurado de forma mul-
tidisciplinar, realizado por psicólogos, 
assistentes sociais, enfermeiros, peda-
gogos, psiquiatras e outros especialistas. 
Desconstruindo a ideia do cuidado em 
saúde mental ser direcionado apenas 
para as categorias específicas, como 
Psiquiatria e Psicologia. “O fazer diário 
nos CAPS rompe as barreiras da ideia 
de medicalizar a vida, frente às ideias 
atuais proibicionistas e encarceradas. 
Ter uma postura redutora de danos é 
fundamental na prática psicossocial, 
pois construímos um campo de possi-
bilidades aos usuários dos serviços de 
saúde mental”, completou. 

LOBBY
Um grupo de mais de 1000 psiquia-

tras brasileiros também realizaram um 
manifesto onde denunciam um suposto 
“lobby” da Associação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP), que é contrária à lei da 
reforma psiquiátrica brasileira de 2001, 
e estariam com o “revogaço” atendendo 
a interesses “mercadológicos e corpo-
rativistas”. Na nota, os psiquiatras cri-
ticam a ABP pela “defesa intransigente 
da abstinência, contrária à perspectiva 
da redução de danos”, e por sugerir “a 
criação de hospitais de retaguarda, que 
remetem às fatídicas instituições para 
internações de longa permanência”.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) substituem o isolamento em hospitais psiquiátricos pelo tratamento humanizado

CRP-RN critica “revogaço” do 
governo federal na saúde mental

PREFEITURA DE MACAÍBA

Um ponto que contribui 
para essa prática 
hospitalocêntrica é 
o congelamento do 
financiamento dos 
CAPS, que provoca a 
desassistência às pessoas 
que precisam do serviço”

“
NATHALY ANDRADE
PSICÓLOGA

Anemus Wind 2 Participações S.A.
CNPJ/ME nº 29.492.546/0001-99

Concessão de Licença de Instalação – LI
A ANEMUS WIND 2 PARTICIPAÇÕES S.A. de CNPJ nº 29.492.546/0001-99 torna público que recebeu do Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação – LI, com prazo de validade 
até 08 de maio de 2022 em favor do empreendimento Eólico de 71,4MW denominado Queimadas II localizado na Fazenda 
Queimadas, Estrada de Totoró 13 KM, Zona Rural na região Serrana dos Municípios de Currais Novos-RN e São Vicente-RN.

Walter Milan Tatoni – Administrador

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

A CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/MF n° 03.585.304/0007-41, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
renovação de licença de operação, com prazo de validade até 15/12/2026,em favor do empreendimento Usina 
de Concreto, localizada em Rua Projetada, s/n, Anexo 1, Bloco A, Distrito Industrial I, Macaiba/RN.  
 
 

Rodrigo Rodrigues Alves Martins 
Representante Legal 

 
 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

DINA DINAMARCA INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA, CNPJ 00.900.625/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LI para a atividade de fruticultura irrigada, localizada na Fazenda Taboleiro da Velha, S/N, Zona Rural do 
município de Upanema/RN.  
 

 
DINA DINAMARCA INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA  

Proprietário 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

I M COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 08.288.581/0001-10, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LO para 
TRANSPORTE DE MATERIAIS PERIGOSOS, localizada FAZENDA SANTA CLARA, ZONA RURAL, 
MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN.                                                   

 
ILTON MIRANDA 
SÓCIO DIRETOR 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

L. L. FERNANDES, CNPJ: 04.457.498/0001-77, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande o Norte - IDEMA a Licença de Operação, para 
um posto revendedor de combustíveis, localizado a Rua José Alves Maia, 02, Bairro Centro, CEP: 59.668-000. 
Porto do Mangue/RN.  
 

LADGERDE LOPES FERNANDES 
Proprietário 
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ANA LUIZA VILA NOVA 

Desde o dia 3 de novembro, os 
alunos do 9º ano da rede públi-
ca de Luís Gomes, município 

localizado no Alto Oeste Potiguar, pu-
deram voltar às salas de aula. O Colégio 
Municipal Padre Osvaldo, que já vinha 
trabalhando com atividades remotas 
desde o começo da pandemia, resol-
veu aderir ao formato híbrido de aulas 
para cerca de 60 alunos que compõem 
o último ano do ensino fundamental.
Segundo a Secretária de Educação do 
Município, Ana Gracilda, para haver 
esse retorno aconteceram diversas reu-
niões, primeiro como o Conselho de 
Educação, depois com os professores 
e outros profissionais da escola e por 
fim, com os pais e responsáveis. 

Sobre as medidas de biosseguran-
ça, a secretária informou que foram 
adotadas todas as recomendações 
de saúde definidas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS): distribuição 
de kits, distância de carteiras, álcool 
em gel distribuídos por toda escola e 
EPI’s e protetores faciais em acrílico 
para os professores. Houve também 
duas testagens de Covid-19, no início 
das aulas e após um mês. As duas tur-
mas foram divididas em quatro, duas 
ficaram pela manhã e duas pela tarde. 

“As atividades presenciais se en-
cerraram nesta terça-feira 29, e serão 
retomadas em fevereiro. Dependendo 
da situação da Covid-19 em nossa re-
gião, vamos reajustar o nosso plano 
para que os nossos alunos da rede mu-
nicipal estejam seguros e que o ensino 
se dê de forma responsável”, contou 
Ana Gracilda. Já em Major Sales, mu-
nicípio vizinho de Luís Gomes, foram 
cerca de 46 alunos que retornaram às 
aulas presenciais. Desde o dia 13 de 

Dois municípios potiguares  
já executam ensino híbrido 
EDUCAÇÃO | Alunos da rede municipal de Major Sales e Luís Gomes puderam voltar às salas de aula ainda 
em 2020. Apenas duas pessoas tiveram Covid-19 nas escolas que já retomaram as atividades presenciais

Sala de aula da Escola Municipal Antônio José da Rocha, localizada no município de Major Sales. Turmas de alunos foram divididas

CEDIDA

60
alunos tiveram aulas presenciais 

em escola de Luís Gomes

Nas salas de aula, cada 
cadeira foi marcada com 
o nome do aluno, fixamos 
cartazes de orientação de 
proteção individual e coletiva 
nas dependências do 
colégio e do ônibus escolar"

“
MAGNA BRITO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

novembro, a Escola Municipal Antô-
nio José da Rocha, iniciou o protocolo 
de retomada gradual dos estudantes, 
também começando pelos que estão 
no 9º ano. Os alunos foram divididos 
em cinco turmas - quatro no período 
da manhã e uma no período da tarde 
-, comparecem na escola de segunda à 
quinta-feira e têm 3h de aulas presen-
ciais, e o restante é complementado 
com o ensino remoto. 

De acordo com a Secretária de 
Educação do Município, Magna Brito, a 
escola tem feito um trabalho ostensivo 
na conscientização dos alunos, pais e 

professores. “Reunimos os pais um dia 
antes das aulas iniciar, para realizar a 
entrega dos kits de proteção, e repas-
sar orientações de uso. Também foi 
elaborado pela nutricionista um cardá-
pio excepcional servido em utensílios 
descartáveis”, contou Magna. Ainda 
segundo a secretária, todas as medidas 
de biossegurança estão sendo segui-
das à risca. “Nas salas de aulas cada 
cadeira foi marcada com o nome do 
aluno, fixamos cartazes de orientação 
de proteção individual e coletiva nas 
dependências do colégio e do ônibus 
escolar. É um trabalho em conjunto, 
que só funciona se todos fizermos a 
nossa parte!”, reforçou. 

O plano de retomada dos municí-
pios foi elaborado de acordo com as 
diretrizes do estado, através do “Docu-
mento Potiguar: Diretrizes para reto-
mada das atividades escolares nos sis-
temas estadual e municipais de ensino 
do Rio Grande do Norte”, desenvolvido 
pela Secretaria de Estado da Educação 
da Cultura, do Esporte e do Lazer (SE-
EC) em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Natal (SME), 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação do 
RN (UNDIME-RN) e outras entidades 
representativas.

CASOS DE COVID
Em pouco mais de um mês de aula, 

somente uma pessoa em cada escola 
testou positivo para Covid-19. Em Luís 
Gomes, uma aluna que estava infecta-
da com o vírus foi localizada durante a 
segunda testagem. Já no município de 
Major Sales, apenas a gestora da esco-
la testou positivo para o vírus. Ambas 
cumpriram o isolamento social e estão 
recuperadas.  

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

A AGRÍCOLA BOM JESUS LTDA, CNPJ 08.061.652/0001-48, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, LRO - Licença de 
Regularização de Operação (2019-133034/TEC/LRO-0070) para a atividade de Fruticultura Irrigada (área de 
185,00 ha), na fazenda Santa Helena, localizada no Sitio Arisco, Município de Mossoró, Estado do Rio Grande 
do Norte. 

 
Ivanosca Martins de Oliveira Cunha 

Proprietária 
 
 

Anemus Wind 1 Participações S.A.
CNPJ/MF nº 29.481.536/0001-58

Concessão de Licença de Instalação – LI
A ANEMUS WIND 1 PARTICIPAÇÕES S.A. de CNPJ nº 29.481.536/0001-58 torna público que recebeu do Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação – LI, com prazo de validade 
até 08 de maio de 2022 em favor do empreendimento Eólico de 67,2MW denominado Queimadas I localizado na Fazenda 
Queimadas, Estrada de Totoró 13 KM, Zona Rural na região Serrana dos Municípios de Currais Novos-RN e São Vicente-RN.

Walter Milan Tatoni – Administrador

Pedido de Renovação de Licença de Operação 
 
 
Parelhas Gás LTDA (Posto Laís XV), CNPJ: 24.206.617-0018-74 torna-se Público que requereu ao 
instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da 
Licença de Operação para a revenda de combustíveis Líquidos (Posto de Combustível) com validade até 
22/12/2020, Localizado na Rodovia RN 029, KM 30, S/N, Centro de Coronel Ezequiel-RN. 

 
Marcondes Augusto de Oliveira 

Proprietário 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
 

PLANO A SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ: 23.249.596/0001-63, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Operação-LO, para Transporte de carga não perigosa, com capacidade total de 51,94ton, localizado na Rua 
Barão de Curumatau, 2596, Lote 36, Lagoa Nova, Natal/RN. 
 

BRUNO ALVES DE LUCENA 
PROPRIETÁRIO 

 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

POSTO MONTE BELO ML VIII COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 37.488.404/0001-86 torna 
público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA) a CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 
12/02/2024 em favor do empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis 
Líquidos, Localizado na Av. Maria Lacerda Montenegro, 210 Nova Parnamirim no município de 
Parnamirim/RN. 

FRANCISCO DE ASSIS AQUINO GONDIM 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Licença de Operação de Sistema de Injeção de Água de Rio Mossoró para 01 (um) Gasoduto (antigo 
oleoduto) LV/LOR 10” x 11,42 km, localizado no Campo de Produção de Livramento, município de 
Caraúbas/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
 

REFINARIA DE SAL SALINAS LTDA, CNPJ 31.899.270/0001-00, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para uma Unidade de Beneficiamento de Sal 
Marinho, localizada na Várzea das Cacimbas, SN, Zona Rural – Porto do Mangue/RN. 

 
Uesile Fernandes Bezerra 

Sócio Proprietário 

 

SINDICATO PATRONAL DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTO E EMPRESAS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SIPCERN 

Rua Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-380 – Natal/RN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente do SIPCERN, com fundamento no Art. 17, do Estatuto Social, convoca os seus Associados e todos os 
Síndicos do RN, para a Assembleia Geral Ordinária – AGO a ser realizada no dia 12 de janeiro 2021, terça-feira, em 
primeira convocação às 19:00 horas com a presença de metade mais um dos Associados, e em segunda convocação, 
às 19:30 horas, com qualquer número de Associados, em sua sede social na Rua Sérgio Severo, 1161, Lagoa Nova, 
CEP 59063-380, entrada pela Rua São José, 2006, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
IMPORTANTE: Em virtude das recomendações de combate à pandemia do corona vírus, a assembleia será 
realizada virtualmente, utilizando o aplicativo ZOOM, e mensagens por e-mail para coleta de assinaturas dos 
participantes, com uso do sistema da https://www.clicksign.com/ 
Pauta da Assembleia: 
1) tomada de contas e aprovação do exercício findo (2020); 
2) aprovação de fixação de gratificação monetária e ajuda de custos a membros da Diretoria; 
3) aprovação do orçamento para o ano de 2021; 
4) discussão e aprovação da política de cobrança das mensalidades dos Associados e dos Parceiros para o ano de 
2021; 
5) discussão e aprovação da política de apoio aos Associados do Sindicato; 
6) apresentação do plano de ações de marketing para o 1° semestre; 
7) assuntos diversos. 
 

Natal/RN, 30 de dezembro de 2020. 
Luiz Valério Dutra Filho 

Presidente 
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EX-ALUNA
Professor, já acompanhei palestras suas em uma empresa em que trabalho. O 

senhor sempre reclama do verbo “colocar”. Poderia relembrar?
Obrigado, Adriana, pela atenção. Vamos lá. É muito comum ouvirmos frases, 

no meio corporativo, como “Quero fazer uma colocação.” Quem diz isso em 
uma reunião, certamente, quer expressar seu ponto de vista, e não colocar algo 
sobre a mesa, na cadeira ou no chão. De tanto usados nessa acepção, a expressão 
“colocação” e o verbo “colocar” já estão sendo admitidos por alguns dicionários, 
embora não passem de clichês. O bom mesmo é reservar o verbo “colocar” para 
coisas materiais, concretas: “Colocou o prato na mesa”. Nada custará usar a 
clareza e dizer: sugestão, observação, ressalva, exposição, intervenção, e verbos 
correspondentes a esses substantivos. Em vez de fazer uma colocação, expresse-
se bem e diga: fazer uma ressalva, por exemplo.

TÍTULO
Alexandre me pergunta se a expressão “Tirar o Título de Eleitor” está correta. 

É importante fazer isso, quando se vai votar, pois tira-se o Título da carteira ou de 
onde estiver guardado. No entanto, se a ideia é ir a uma repartição competente 
para se habilitar ao Título de Eleitor, solicita-se a confecção.
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ESPAÇO DO LEITOR!

 Vamos compartilhar, agora, as dúvidas dos nossos 
leitores que nos chegaram por e-mail.

CONGRATULAR
A dúvida é do leitor Luís: Professor, a frase a seguir 

está correta: Na oportunidade, congratulamo-nos pelo 
desempenho no certame.

Quando significa regozijar por um acerto, por 
exemplo, nosso ou de outrem, o verbo “congratular” vem 
acompanhado de pronome. É o caso do exemplo do leitor.

EM FÉRIAS / DE FÉRIAS
A pergunta é do leitor Gustavo: O certo é em férias ou de 

férias?
Prezado Gustavo, o certo mesmo é gozá-las. “Em “ 

ou “de” tanto faz. As duas formas estão corretas. Relaxe e 
aproveite-as bem.

ABRE ASPAS

Há mais prazer em fazer o 
bem do que em recebê-lo. É sobre 

isso que os homens generosos 
constroem a felicidade. 

Gracián“

“

INGREDIENTES: BOLO

4 OVOS
1 xícara de AÇÚCAR CRISTAL
1 xícara de ÓLEO
1 + 1/2 xícara de MEL
1 xícara de CHÁ DE ROMÃ 

GELADO
3 xícaras de FARINHA
3 colheres de chá de FERMENTO 

EM PÓ
½ colher de chá de 

BICARBONATO DE SÓDIO

INGREDIENTES: COBERTURA

1 xícara de SUCO DE ROMÃ
1/2 xícara de AÇÚCAR
SUCO DE 1 LIMÃO
8 colheres de sopa de AÇÚCAR 

IMPALPÁVEL
SEMENTES DE ROMÃ para 

decorar

MODO DE PREPARO: BOLO

1.  Preaqueça o forno a 180°C.
2.  Coloque os ovos e o açúcar em 

uma tigela e misture com a batedeira 
até ficar homogêneo.

3.  Adicione o óleo, o chá e o mel. 
Misture bem também com a batedeira.

4.  Em outra tigela, misture os 
ingredientes secos peneirados.

5. Incorpore a mistura dos líquidos 
lentamente nos secos e misture até 
obter uma massa homogênea.

6. Transfira a massa para uma 
forma com furo no meio e coloque 
para assar a 180°C por 15 minutos.

7. OBS: não unte a forma, pois esse 
bolo precisa esfriar de cabeça para 

baixo.
8. Quando der o tempo, abaixe o 

fogo para 150°C e deixe assar por mais 
45 minutos.

9. Retire o bolo do forno e deixe 
esfriar de cabeça para baixo.

10. DICA: você pode usar uma 
forma específica com apoio ou só 
apoiar uma forma comum em cima de 
3 copos.

11. Deixe o bolo esfriar por 
completo antes de desenformar com a 
ajuda de uma faca.

MODO DE PREPARO: COBERTURA

1. Em uma panela em fogo médio, 
misture o suco de romã, o açúcar e o 
suco de limão.

2. Quando começar a ferver, 
continue mexendo por mais 15 
minutos.

3. OBS: a mistura irá reduzir pela 
metade, se transformando quase em 
um xarope.

4. Retire do fogo, deixe esfriar 
um pouco e misture com o açúcar 
impalpável até ficar homogêneo.

5. Despeje a cobertura em cima 
do bolo e finalize a decoração com as 
sementes de romã.

BOLO DE MEL E ROMÃA ingestão de frutas é fundamental para uma 
alimentação saudável. São compostas de água, fibras 
alimentares, vitaminas, minerais e flavonoides. Ajudam 
a regular o organismo e seu consumo diário reduz o risco 
de ter várias doenças, pois elas ajudam a fortalecer a 
imunidade, que mais do que nunca, sabemos que é de 
estrema importância.

E não há nada mais gostoso que uma fruta bem 
fresquinha. Você pode consumir a qualquer hora, podendo 
dividir por porções durante todo o dia, utilizando-a 
pura, numa salada e em várias outras preparações. E o 
bom é você aproveitar as frutas que são naturalmente 
da estação, além de economizar, você ajuda a proteger o 
meio ambiente, colaborando com a diminuição do uso de 
agrotóxicos.

 As frutas do mês de dezembro são: abacaxi, ameixa, 
banana-prata, cereja, coco verde, damasco, figo, framboesa, 
graviola, kiwi, laranja-pera, limão, lichia, maçã, manga, 
maracujá, melancia, melão, nectarina, pêssego, romã e uva.

BENEFÍCIOS DAS FRUTAS DA ESTAÇÃO

MAIS BARATO: Além de sentir a diferença no 
paladar você sentirê sentirê á sentirá sentir  tambá tambá ém no bolso. Existem razões 
para que frutas e legumes da estaçãpara que frutas e legumes da estaçãpara que frutas e legumes da esta o sejam mais baratas. ção sejam mais baratas. çã
Inicialmente porque há uma maior oferta daquele vegetal á uma maior oferta daquele vegetal á
no mercado. Outro ponto é que as frutas e legumes é que as frutas e legumes é
da época tambépoca també ém são mais fão mais fã áo mais fáo mais f ceis de produzir. Isso faz áceis de produzir. Isso faz á
com que esses produtos sejam cultivados localmente, 
diminuindo também o custeio de transporte e, 
consequentemente, o seu preço final.

MAIS SAUDÁVEL: Atualmente, existem técnicas de 
plantio capazes de adiantar o processo de amadurecimento 
de frutas e legumes. Poréde frutas e legumes. Poréde frutas e legumes. Por m, esse processo é artificial. Assim, é artificial. Assim, é
quando você opta por produtos da estaê opta por produtos da estaê çã opta por produtos da estaçã opta por produtos da esta o vocção vocçã ê reduz ê reduz ê
também o consumo de agrotóxicos da sua dietaóxicos da sua dietaó

MEIO-AMBIENTE: A facilidade de plantio de frutas, 
legumes e hortaliças da temporada favorece o plantio local. 
Nesse sentido, consumir vegetais da estaçãNesse sentido, consumir vegetais da estaçãNesse sentido, consumir vegetais da esta o contribui ção contribui çã
para a diminuição de emissção de emissçã ão de gases e desperdão de gases e desperdã ío de gases e desperdío de gases e desperd cio de 
alimentos com transporte uma vez que as distâncias sâncias sâ ão ão ã
menores. Além disso, o uso de agrotóxicos e compostos óxicos e compostos ó
quíquíqu micos pode ser relativamente maior em colheitas nímicos pode ser relativamente maior em colheitas ní ão ão ã
sazonais, podendo contaminar os lençóis freáticos e o áticos e o á

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&

solo da região. Dessa forma, comprar frutas da estaão. Dessa forma, comprar frutas da estaã ção. Dessa forma, comprar frutas da estação. Dessa forma, comprar frutas da esta o ção çã é
inclusive uma maneira de aplicar o consumo consciente ao 
seu dia a dia.

MAIS SABOROSAS: Quem já comeu um morango á comeu um morango á
no inverno ou uma melancia “esponjosa” no outono sabe 
disso. Falar que uma fruta é “da estaé “da estaé çã “da estaçã “da esta o” quer dizer que ção” quer dizer que çã
naturalmente, é naquela é naquela é época do ano, que esse alimento época do ano, que esse alimento é
fica maduro. Jáfica maduro. Jáfica maduro. J  existem tá existem tá écnicas de plantio capazes 
de replicar esse processo de amadurecimento. Mas é
importante lembrar que essas técnicas são artificiais ão artificiais ã
e muitas vezes não conseguem se igualar ao processo ão conseguem se igualar ao processo ã
natural. As frutas da época sépoca sé ão mais saborosas, jão mais saborosas, jã á que tá que tá êm 
os seus ciclos respeitados, o que faz também com que 
sejam mais nutritivas. Basta observar o cheiro, o sabor e 
a aparêa aparêa apar ncia dos alimentos da estaçãncia dos alimentos da estaçãncia dos alimentos da esta o. Vocção. Vocçã ê vai sentir a ê vai sentir a ê
diferença.

FRUTAS DA ESTAÇÃO
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

(DANI NOCE)
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RETROSPECTIVA DA MÚSICA POTIGUAR 
2020 | Fim do ano chegou e o Agora RN preparou uma homenagem aos artistas locais, que continuaram fazendo música mesmo em meio à pandemia 

NATHALLYA MACEDO 

Em abril deste ano, o Agora RN criou este caderno de cultura 
com o intuito de dar espaço aos artistas locais. Foram 
veiculadas diversas reportagens ao longo dos últimos 

meses, trazendo entrevistas exclusivas com cantores, cantoras, 
atrizes, atores, cineastas, ilustradores, pintores, bailarinos, 
bailarinas, escritores e escritoras. En� m, o objetivo principal 
sempre foi propagar a cultura potiguar – que segue em progresso 
constante. Hoje, o jornal presta homenagem a alguns dos músicos 

que continuaram produzindo mesmo em meio à pandemia da 
Covid-19 (como a página é limitada, foram escolhidos apenas 9 
representantes da classe). Mas � cam aqui os nossos melhores 
desejos para todos os artistas potiguares que resistem, apesar das 
di� culdades. A� nal, a arte salva.  

DIEGO MARCELDOGMANREPRODUÇÃO

AUGUSTO JÚNIOR EMANUISMO CLARA CORTÊZ

DIEGO MARCELREPRODUÇÃODIVULGAÇÃO 

LUÍSA E OS ALQUIMISTAS 
Nascido em 2015, o grupo já participou de vários festivais no 

estado e chamou a atenção dos potiguares com composições 
autorais divertidas, além da mistura de ritmos totalmente eufórica. 

O terceiro álbum da banda, lançado em 2019, não foi intitulado 
“Jaguatirica Print” por mera coincidência. As estampas de Luísa 

e os Alquimistas são vistas e ouvidas desde o primeiro single, 
“Brechó”, lá de 2016. Neste ano, a banda participou de diversas lives.  

CLARA 
Cantora há mais de uma década, Clara já conquistou prêmios, 

gravou álbuns e participou de vários projetos, como a Orquestra 
Boca Seca. Em 2020, ela lançou o EP “Volte e Pegue”, que traz 
sonoridades da matriz africana e letras que demonstram as 

in� uências ancestrais. O single “Força”, por exemplo, entrega o 
trecho: “força, meu povo negro. Força, minha mãe negra. Segura 

minha mão, mana preta. Nossos dias chegarão”.

CONCÍLIO DE TRENTO 
A banda lançou, em outubro, o segundo disco da carreira, 

intitulado “Vestígio”. A sonoridade singular do grupo é revelada em 
“Frio”, single lançado junto a um clipe gravado no litoral potiguar. 
A canção traz solos de guitarra marcantes em uma melodia forte, 
auxiliada por letras re� exivas: “o frio nada mais é do que ausência 
de calor, já a felicidade só existe acompanhada com a dor”. Para 

“Vestígio’’, o grupo buscou inspirações até no forró baião. 

PEDRO RHUAS 
Pedro Rhuas tem 24 anos, nasceu em Mossoró e foi criado entre 

várias cidades entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Em 2020, o 
jovem artista lançou cinco músicas autorais. Ele começou o ano 

com “Enquanto eu não te encontro”, e depois passou por “Máquina 
do Tempo”. Também lançou uma colaboração com Tiago Terras na 
faixa “Tocando o Coração” e experimentou o inglês no single “Left 

Behind”. Recentemente, lançou o single “Noites de Natal”. 

AMÉM ORE 
Amém Ore é homem trans e leva para o rap as próprias 

vivências. Ele encontra no hip hop uma forma de homenagear 
a ancestralidade preta, além de narrar uma experiência mais 

particular como uma pessoa parte da comunidade LGBTQIA+. 
Inspirado por artistas nacionais como Emicida, Projota e Rashid, e 
por rappers da cena local, o primeiro EP de Amém Ore, intitulado 

“IRA”, tem três músicas autorais e foi lançado no � m de julho. 

ELIANO 
Eliano sempre foi impulsionado pela vontade de viajar e de 

viver experiências inéditas. Nascido em Pau dos Ferros, no Oeste 
potiguar, ele agora mora na Paraíba – onde dá aulas de língua 

portuguesa. A mudança de ares é inspiração do 2º álbum do artista, 
que deve ser lançado em breve. Com letras que revelam um Eliano 
calmo e melodias que carregam uma mistura de sonoridades em 

clima moderno, nasceu o single “A Cura” em outubro. 

CAMOMILA CHÁ 
O Camomila Chá lançou o segundo álbum autoral, 

intitulado “Reconexão”. Para Camila Pedrassoli e Juliana Furtado, 
idealizadoras do grupo, o disco representa a necessidade de 

observar a essência de cada um em busca do estado de serenidade. 
Ao lado das convidadas especiais Tiquinha Rodrigues, Vitória 
de Santi, Marie Gabriella, Bia Wolf e Ju Strassacapa, as artistas 
produziram 6 faixas com letras de cantos sagrados e mantras.   

LUAN BATES 
Em um tom confessional, Luan Bates criou uma atmosfera 

intensa e autêntica para o segundo álbum – lançado em setembro. 
Apesar de ser intitulado “Nothing Left to Say” (nada mais a dizer, 
traduzido do inglês), o jovem elencou vários questionamentos, 

dialogando e exibindo algumas contradições presentes na 
sociedade moderna, além de outros incômodos pessoais. O disco é 

conduzido por guitarras pesadas e sustenta in� uências do rock.

FILIPE TOCA 
Artista desde os 16, Filipe Toca decidiu há cerca de cinco anos 

cantar as músicas que escreve. Poeta da vida, gosta de compor 
sobre os temas do cotidiano de forma leve e amorosa por meio 

da MPB, com toques de música pop. Em outubro, ele participou 
do � e Voice Brasil, da TV Globo – no time da cantora Iza. Antes, 
ele lançou  a música “Isso vai passar”, uma composição sobre as 

adversidades causadas pelo isolamento social na pandemia. 
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Se alguém lhe pedisse para contar 
sobre como foi o ano de 2020 para 
você, o quê diria? Parece uma ta-

refa difícil tentar organizar os aconte-
cimentos caóticos do último ano desta 
década, mesmo levando em conta que, 
na maior parte dele, estávamos tranca-
dos em casa. Mas foi isso o que os 15 
autores da antologia 2020 fizeram. Eles 
escreveram suas experiências pessoais 
durante este ano pandêmico e reuni-
ram os relatos em um livro-documento 
publicado pela editora potiguar Fortu-
nella. O livro está em pré-venda pelo 
Catarse (QRCode) até está quarta-feira 
30.

O editor e idealizador da obra, 
Sandro Fortunato, conta que pensou 
no projeto ainda no início do ano, mas 
como ainda não tinha ideia do que 
aconteceria, resolveu esperar um pou-
co para colocá-lo em prática. “Busquei 
um equilíbrio entre o jornalismo e a 
História. Em outubro, retomei a ideia 
com um formato definido: um livro de 
memórias, escrito no calor dos aconte-
cimentos, com um recorte preciso – do 
início da pandemia ao último dia de 
2020 –, sem a pretensão de fazer previ-
sões ou ditar regras”, explicou.

Sandro é um dos autores e convi-
dou mais 14 pessoas para participar 
do projeto. Ele conta que selecionou 
autores que já foram publicados pela 
Fortunella e amigos que tivessem uma 
boa história para contar. “Nesse time 
há jornalistas, dramaturgos, atores, 
professores, engenheiros, humorista, 
artista visual e psicólogo, que moram 
em cinco estados brasileiros (Rio Gran-
de do Norte, Paraíba, Goiás, São Paulo 
e Rio de Janeiro) e em Portugal. Além 
de suas próprias experiências, os au-

tores abordam temas como educação, 
cultura, humor, racismo, solidariedade, 
autoestima, saúde mental e negacio-
nismo”, disse Sandro. 

O professor da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte, Antonino 
Condorelli, foi um dos convidados pa-
ra contar sua experiência no livro. Ele 
conta que apesar de já ter pensado na 
ideia de escrever sobre a pandemia, 
não imaginava escrever com base em 
sua vivência pessoal. “Quando chegou 
o convite eu aceitei na hora, apesar 
de que naquele momento fiquei um 
pouco receoso porque não sabia se eu 
conseguiria verter em palavras as ex-
periências, vivências, transformações 

pessoais que vivenciei ao longo do ano. 
Mas eu encarei isso como um desafio 
instigante de organização e sistemati-
zação do meu pensamento, emoções e 
sensações”, relatou o professor.

Para Antonino, atualmente há 
mais de 9 meses em isolamento social, 
apenas uma pequena parte da popula-
ção vivenciou de fato as dificuldades do 
contexto pandêmico, pois nem todos 
os que tinham condições de cumprir 
a quarentena, de fato, o fizeram. “Isso 
implica transformações profundas não 
só na rotina, por causa do home office, 
do semestre remoto, da perda de sepa-
ração de tempo de trabalho e tempo 
para a existência pessoal, mas também 

muitas reflexões sobre a vida, sobre a 
felicidade, sobre o estar junto, sobre a 
importância das relações humanas, da 
amizade, do afeto, a falta da presença 
física, a falta do corpo no mundo, da 
interação com outros corpos. Fora is-
so, a reflexão sobre o que acontece na 
sociedade, sobre como as autoridades 
lidaram com a pandemia, sobre o ra-
cismo, sobre as questões de gênero. Era 
um turbilhão de sentimentos, de ideias 
que eu achei que fosse difícil organizar 
num texto que fizesse algum sentido. 
Mas para minha surpresa foi muito 
menos difícil do que eu imaginava, 
fluiu muito bem a escrita”, revelou.

Para Sandro Fortunato, esse turbi-

lhão de ideias que acometeu aqueles 
que passaram meses respeitando, ver-
dadeiramente, o isolamento social, é o 
cerne da obra de 2020. “Trabalhamos 
aqui com um recorte bem definido 
e com a “memória fresca”, antes que 
comecemos a nos afastar, analisar de 
maneira fria e até a nos confundirmos 
sobre “aquele distante 2020”. Ler este 
livro no futuro é ter a certeza de que 
“aquelas pessoas viveram mesmo isso”. 
Os autores falam sobre seus sentimen-
tos, sobre o que estão vivendo. Quando 
começarem a dizer que a pandemia 
não existiu ou que foi “só uma gripe-
zinha”, o livro funcionará como um 
documento mostrando, sob vários 
aspectos, o que realmente aconteceu”, 
sublinhou o editor.     

Após o encerramento da pré-ven-
da pelo Catarse, 2020 estará disponível 
na loja virtual da Fortunella. Os livros 
adquiridos durante a pré-venda co-
meçarão a ser enviados no início de 
fevereiro e a distribuição para livrarias 
dependerá da situação da pandemia. O 
ideal é fazer o pedido pelo site da edito-
ra e receber com segurança sem sair de 
casa. Para saber um pouco mais sobre 
outros 13 autores da antologia, acesse 
o link da pré-venda ou o perfil no Insta-
gram da editora (@editorafortunella).

Editora potiguar publica livro com 
relatos de 15 autores sobre 2020
PANDEMIA | Em pré-venda até esta quarta-feira 30, obra reúne 15 autores potiguares e de outros lugares do Brasil e do mundo. Livro abarca as experiências pessoais durante a 
pandemia do novo coronavírus, resgatando relatos sobre as dificuldades vivenciadas ao longo dos últimos meses, com o intuito de ser um registro histórico sobre o atual momento

Ao todo, 15 pessoas participaram do livro, que resgata relatos sobre este ano tão complicado e caótico. Obra está em pré-venda até hoje

DIVULGAÇÃO

Essência musical potiguar em uma 
roupagem sinfônica jazzística; 
assim é definido o repertório pre-

parado pela Parnamirim Jazz Sinfônica 
para agraciar o público em concerto 
nesta quarta-feira 30. Para este espe-
táculo, as convidadas pela orquestra 
são as artistas potiguares Liz Rosa e 
Khrystal. A abertura da noite será feita 
pelo grupo, também potiguar, Choro de 
Cordas. A transmissão ao vivo começa 
às 19h30 desta quarta-feira 30, por meio 
de canal da orquestra no YouTube. 

O concerto, que é gratuito, aconte-
ce sob a regência e direção artística do 
maestro Eugénio Graça e será transmi-
tido via canal da orquestra no YouTube. 
Para a apresentação, estão reunidos 
54 músicos e o repertório irá destacar 
obras genuinamente locais, como: “Na 

lama na Lapa”, “Bem ou Mal”, “Esse 
meu Baião” e “Dois tempos”; além de 
canções já tatuadas na história da 
música nacional, como: “Influência do 
Jazz”, “Tareco e Mariola” e “Fascinação”; 
já ampliando para o acolhimento das 
peças internacionais, o concerto con-
tará com canções como: “Our Love Is 
Here To Stay” e “It Don’t Mean A Thing”. 
Todas as versões serão apresentadas a 
partir de arranjos sinfônicos jazzísticos.

O evento conta com a participação 
de Khrystal, que é intérprete, composi-
tora e atriz brasileira e possui 20 anos 
de música e três discos lançados. Nes-
te inesperado 2020, produziu, ao lado 
da Rabequeira Tiquinha Rodrigues, o 
grupo “Coco de Rosa”, que prepara o 
EP chamado “Pra onde vai a música?’’, 
junto do projeto “Retrovisor”, e segue 

em processo de finalização de seu novo 
projeto de inéditas, depois de quatro 
anos longe dos estúdios.

Já Liz Rosa iniciou a carreira mu-
sical em meados de 2002, aos 16 anos. 
Em pouco tempo, seu talento tomou 
de assalto a capital potiguar. Em 2012, 
comemorando 10 anos de estrada, Liz 
lançou, em parceria com a gravadora 
Som Livre, seu álbum de estreia. Com 
arranjos assinados pelo renomado gui-
tarrista e produtor Ricardo Silveira, Liz 
chamou a atenção da crítica especiali-
zada e arrancou elogios de importantes 
nomes como de Tárik de Souza (Billbo-
ard) e Luiz Fernando Vianna (O Globo). 

O Choro de Cordas é um grupo que 
se reúne, em torno do talento de Jailton 
Pereira, e zela pelas raízes de um dos 
gêneros mais tradicionais da música 

brasileira, difundindo um choro regado 
à amizade e tradição, cultivando senti-
mentos e revivendo memórias. Para o 
grupo, a música deles é a própria his-
tória.

A live encerra uma série de trans-
missões ao vivo promovidas pela Par-
namirim Jazz Sinfônica.

Cantora Khrystal participa do concerto hoje

Orquestra de jazz recebe Liz Rosa e Khrystal 
LIVE

Aponte a câmera do 
celular para o QRCode acima para 

adquirir o livro

QRCode com 
o canal do  

YouTube da orquestra



Também no humor alguns cuidados devem ser observados
Ainda sobre o humor, 

assunto aqui já abordado, e o seu 
esvaziamento na programação das 
TVs, muito disso também se dá, 
entre outros tantos fatores, porque 
de uns tempos para cá, a pretexto 
de serem diferentes, também foi 
muito maior a insistência em 
copiar formatos de fora.

Por exemplo, o “Saturday 
Night Live”, que faz humor 
nonsense e que funciona nos 
Estados Unidos, mas no Brasil 
não. Em consequência, perdem 

a graça.
Quanto a este aspecto, 

a necessidade de atender as 
características de cada povo, 
principalmente a forma de pensar, 

deve ser respeitada.
Qualquer caminho diferente 

desse sempre será embaraçoso.
O Brasil tem origem latina e 

com isso o humor, na parte que 
nos toca, bebe dessa fonte, com 
uma característica peculiar, que 
não se pode abrir mão.

Deve até existir a boa 
intenção de fazer, mas sempre é 
imprescindível pesquisar o que o 
público espera de cada programa. 
Especialmente no campo dos 
humorísticos.   
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Os estudos são benefi ciados com a Lua em Peixes, 
recebendo um ótimo aspecto de Urano em Touro e do 
Sol em Capricórnio. Aproveite para meditar e praticar 
atividades que unam corpo e mente, pois o momento 
pede refl exão e introspecção. 

A vida profi ssional ganha bom movimento com a Lua em 
Peixes, recebendo um ótimo aspecto de Urano em Touro 
e do Sol em Capricórnio. Boas notícias podem surgir 
aos librianos que buscam nova colocação profi ssional. 
Mudanças na rotina.

As amizades se aproximam com a Lua em Peixes, 
recebendo um ótimo aspecto de Urano em seu signo 
e do Sol em Capricórnio. A vida social se movimenta 
agradavelmente. Alguém especial pode cruzar o seu 
caminho e despertar um sentimento de afeição.

Gente interessante se aproxima com a Lua em Peixes, 
recebendo um ótimo aspecto de Urano em Touro e do 
Sol em Capricórnio. A vida social se movimenta. Aproveite 
a companhia dos fi lhos. O coração se abre e um romance 
tem tudo para começar.

A vida profi ssional chama o seu envolvimento com a 
Lua em Peixes, recebendo um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e do Sol em Capricórnio. Você pode ser 
promovido ou convidado para chefi ar uma nova equipe 
de trabalho. 

Surge a necessidade de introspecção e de estar perto 
dos entes queridos com a Lua em Peixes, recebendo 
um ótimo aspecto de Urano em Touro e do Sol em 
Capricórnio. Aproveite para mudar a decoração de sua 
casa ou iniciar uma reforma. 

Uma viagem internacional pode ser feita ou marcada 
com a Lua em Peixes, recebendo um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e do Sol em Capricórnio. Aproveite para 
praticar yoga e meditação. Você se mostra mais otimista 
com a chegada de boas notícias.

Um novo contrato tem tudo para ser assinado com a Lua 
em Peixes, recebendo um ótimo aspecto de Urano em 
Touro e do Sol em seu signo. A vida social ganha força 
e movimento. Espere bons contatos na vida pessoal e 
profi ssional neste período.

Novos investimentos são benefi ciados e devem trazer 
boas mudanças em sua vida com a Lua em Peixes, 
recebendo um ótimo aspecto de Urano em Touro e do 
Sol em Capricórnio. Negócios referentes a uma parceria 
fi nanceira ou empréstimos chamam o seu envolvimento.

Aproveite para organizar o seu orçamento com a Lua 
em Peixes, recebendo um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e do Sol em Capricórnio. As fi nanças se 
movimentam positivamente. Aproveite para iniciar um 
novo investimento ou fi rmar um novo contrato que traga 

Você se mostra mais aberto, sociável e comunicativo 
com a Lua em Peixes, recebendo um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e do Sol em Capricórnio. A vida social 
se movimenta, trazendo boas mudanças nas relações 
pessoais e profi ssionais.

Um projeto em equipe recebe boas notícias com a 
Lua em seu signo, recebendo um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e do Sol em Capricórnio. A vida social 
ganha intensidade e movimento. Novos amigos estão 
a caminho e antigas amizades são renovadas.

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Fora da Globo, Miguel Falabella 
negocia projetos para o streaming. 
Tem dois encaminhados na Disney 

+...

Mas também não descarta um 
próximo trabalho na TV. Tem convite.

Nas novelas da Globo, os cuidados 
foram redobrados para pessoas acima 

de 60 anos...

O número de pessoas no estúdio 
é sempre reduzido ao mínimo 

necessário.

Letícia Lima, atriz, liberada de 
“Amor de Mãe”, já começou a gravar 

“Desjuntados”, da Amazon...

Dani Suzuki está no elenco desta 
mesma série.

Falei do “Manhattan Conection” 
da Cultura, mas não disse: a estreia 

continua marcada para 20 de janeiro...

É o dia da posse de Joe Biden.

CUIDADOS REDOBRADOS
Primeira a voltar com capítulos 

inéditos de novelas, ainda durante a 
pandemia, a Record está repetindo 
em “Gênesis” os mesmos cuidados 
observados nas gravações de “Amor 
sem Igual”.

Os rigorosos protocolos de 
segurança são exatamente os 
mesmos.

 
SEGURANÇA

Há de se destacar, inclusive, que 
tanto em “Amor Sem Igual”, com 
trabalhos encerrados há algum 
tempo, como em “Gênesis”, com as 
suas gravações em curso, até aqui 
tudo aconteceu dentro do esperado.

Os testes para Covid-19, 
repetidos quase que diariamente, 
não apontaram nenhum caso.

 MAIS UMA
O elenco completo de “Verdades 

Secretas 2” ainda é um mistério. 
Contrariado com as especulações 
de muitos nomes, o autor Walcyr 
Carrasco e a diretora Amora 

INSTAGRAM

 INSTAGRAM

Mautner optaram por trabalhar 
em silêncio.

Porém Agatha Moreira, 
Reynaldo Gianecchini, Dida 
Carneiro e Guilhermina Guinle, 
todos da primeira “VS”, já são 
nomes con� rmados para a 
segunda.

CURIOSO
Interessante é que entre � lmes 

e séries prometidos sobre a vida 
de Silvio Santos, nenhum deles até 
agora saiu do papel.

Continuam todos só na 
vontade de fazer. Está certo que a 
pandemia complicou geral, mas...

 SEM DATA
Entre a TV Cultura e o pessoal 

do “Manhattan Connection” está 
tudo combinado para a estreia do 
programa em janeiro.

O modelo será exatamente o 
mesmo dos tempos de GNT. Lucas 
Mendes ancorando. Exibição 
inédita nas noites de quarta, 
reprise aos domingos.

PRECAUÇÃO
A Globo usou de cuidados ao 
programar os retornos de “Salve-se 
Quem Puder” e “Amor de Mãe” 
para março. A sua direção optou por 
gravar tudo antes e colocar no ar bem 
depois, para evitar o risco de novas 
interrupções em seus trabalhos. 
É muito por aí que as TVs devem 
trabalhar daqui em diante.
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O catarinense Sílvio Criciúma se-
rá o novo técnico do ABC. Ele 
tem chegada prevista para o dia 

2 de janeiro de 2021 e trabalhará com a 
comissão técnica formada por profis-
sionais do clube. O novo treinador vai 
ocupar o lugar deixado por Francisco 
Diá

O treinador do ABC estava no Cen-
tral (PE). O clube pernambucano foi 
eliminado na primeira fase da Série D 
do Campeonato Brasileiro. No torneio, 
o time somou quatro vitórias, nove 
derrotas e apenas um empate.

Ele também tem passagens por 

Criciúma (SC), Goiás (GO), entre ou-
tros clubes brasileiros.  

Esta semana, a diretoria confir-
mou a rescisão contratual de mais 
três jogadores. Os atletas conversaram 
com o vice-presidente de Futebol, 
Gustavo Cartaxo, e definiram a saída 
do elenco. Deixaram o clube o goleiro 
André Luiz, o meia Lelê, que tinham 
contrato até o fim do Brasileiro da 
Série D, em fevereiro de 2021, além do 
atacante Thiaguinho, que estava no Al-
vinegro por empréstimo e precisa ser 
devolvido para o seu clube de origem, 
o Jacuipense (BA).

CENTRAL

Sílvio Criciúma 
será o treinador 
do ABC para a  
temporada de 2021 
RETOMADA | Direção do ABC iniciou o planejamento para a próxima 
temporada. A primeira foi a de contratar um novo treinador responsável 
pela reformulação da equipe a partir de janeiro de 2021  

Ele tem chegada prevista para o dia 2 de janeiro de 2021 e trabalhará com a comissão técnica formada por profissionais do clube

VASCO

O nome mais cotado para substituir o português Ricardo Sá Pinto (foto) é o de Zé Ricardo

Sempre 
comprometido 
coma verdade.

O Vasco definiu nesta terça-feira a 
demissão do técnico português 
Ricardo Sá Pinto. Após 15 par-

tidas no comando, apenas três vitórias 
conquistadas e somente dois meses 
de trabalho, o treinador teve a saída 
confirmada depois da derrota de do-
mingo por 3 a 0 para o Athletico-PR, em 
Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. 
A equipe carioca está na zona de rebai-
xamento, com o 17.º lugar e apenas 28 
pontos conquistados.

Na segunda-feira, o presidente do 
Vasco, Alexandre Campello, e o futuro 
mandatário do clube, Jorge Salgado, 
tiveram uma reunião para analisar a 

troca de comando. Após definirem a 
saída do português, os dirigentes já 
começam a procurar um substituto 
e o mais cotado é Zé Ricardo. Sá Pin-
to chegou ao Vasco em outubro para 
substituir Ramón Menezes. O time na 
época estava na 13.ª posição da tabela 
de classificação. Nos últimos dois me-
ses a equipe carioca perdeu sete jogos, 
empatou cinco e ganhou apenas três.  
Sob o comando do português, o Vasco 
passou pelo Caracas, da Venezuela, na 
Copa Sul-Americana, mas caiu na fase 
seguinte diante do Defensa y Justicia, 
da Argentina. No Brasileirão, foram três 
derrotas nas últimas cinco rodadas.

Vasco anuncia a demissão do 
português Ricardo Sá Pinto

MUDANÇA
ESPANHA

A diretoria do Atlético de 
Madrid anunciou nesta terça-
-feira 29, em um comunicado 
no seu site oficial e nas redes so-
ciais, que chegou a um acordo 
para a rescisão de contrato com 
o atacante brasileiro naturaliza-
do espanhol Diego Costa, de 32 
anos, que tinha um vínculo com 
o clube até o dia 30 de junho de 
2021.

Segundo o time de Madri, 
Diego Costa solicitou o término 
do contrato por motivos pesso-
ais há alguns dias. O Atlético de 
Madrid agradeceu a sua entrega 
durante o período em que ves-
tiu a camisa do clube e desejou 
sorte em sua próxima etapa na 
carreira 

“Diego Costa e o Atlético de 
Madrid chegaram a acordo pa-
ra a rescisão do contrato do ata-
cante, que terminava em 30 de 
junho de 2021. O jogador pediu 
ao clube a rescisão por motivos 
pessoais”, informou o clube es-
panhol no comunicado oficial.

O jogador defendeu o Atlé-
tico de Madrid em um total de 
215 jogos e marcou 84 gols em 
três passagens diferentes. Na 
atual temporada, ele ntrou em 
campo apenas sete vezes.

ATLÉTICO DE MADRID 
ANUNCIA RESCISÃO 
DE CONTRATO COM 
DIEGO COSTA


