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INFRAESTRUTURA DO RN
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NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

CASSINOS 1
O deputado estadual Nelter 

Queiroz (MDB) disse durante sessão 
ordinária desta terça-feira 15 que vai 
encampar uma luta, junto ao Governo 
Federal, para a regulamentação dos 
cassinos no Brasil. 

CASSINOS 2
“Vou procurar deputados de 

outros estados para que juntos 
possamos criar um projeto de lei 
que seja votado em todo Brasil e 
que possibilite a abertura dessas 
empresas, buscando um incremento 
na economia e no turismo, gerando 
emprego e renda para o País e 
principalmente para os Estados 
turísticos, como é o caso do RN”, 
justificou.

CASSINOS 3
O parlamentar sugeriu que haja 

entendimento com igrejas e Governo 
para que a abertura dos cassinos seja 
viabilizada o mais rápido possível no 
Brasil. “O Rio Grande do Norte tem 
cidades e praias onde esses cassinos 
podem ser instalados, fomentando 
emprego e renda nessas localidades. 
Praias como Pipa, São Miguel do 

Gostoso e tantas outras”, disse.

DINHEIRO SUMIDO
Aonde foram parar os R$ 77 

milhões de sobrepreço da obra do 
estádio Arena das Dunas, construído 
pela OAS? A pergunta que não quer 
calar já levou políticos como o ex-
ministro Henrique Alves à cadeia. 

DINHEIRO SUMIDO 2
A ex-governadora Rosalba Ciarlini, 

atual prefeita de Mossoró, também está 
entalada de suspeitas de corrupção. 
O Ministério Público aponta que a 
mulher de Carlos Augusto Rosado 
foi acusada em fevereiro de 2019 por 
delatores da OAS de ter recebido R$ 
16 milhões em caixa dois oriundos da 
construção do estádio. 

DINHEIRO SUMIDO 3 
Já o ex-senador José Agripino Maia, 

presidente do DEM no RN, responde 
a ação penal e de improbidade 
administrativa, na 2ª Vara da Justiça 
Federal no RN, pelo recebimento de 
quase R$ 1 milhão em propina em 
troca de auxílio à empreiteira OAS, 
responsável pela construção do 
estádio.  

Em dezembro do ano passa-
do, a Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) do Senado aprovou 
o Relatório Final do Plano Pluria-
nual (PPA 2020-2023) com duas 
emendas do senador Jean Paul. 
Uma delas prevê a duplicação da 
BR-304, entre o entroncamento 
da BR 226 e a Divisa com o Ceará. 
“Trouxemos a nossa velha e boa 
lista de rodovias. Todas essas 
obras são importantes para nossa 
população. Depois de finalizadas 
as obras da Reta Tabajara, é 
preciso pensar nas outras obras 
estruturantes, como a duplicação 

da BR 304 partindo de Mossoró/
Assu, fazendo com que a obra da 
duplicação convirja para o centro 
da rodovia”, defendeu Jean.

EÓLICAS 
Em relação a duplicação 

da BR 406 (Ceará Mirim/João 
Câmara), o senador destaca que a 
região tem a maior concentração 
de turbinas eólicas do mundo e 
muitos prestadores de serviços e 
trabalhadores trafegam na região. 
“Essas obras precisam entrar 
na carteira de investimentos do 
ministério”, finalizou.

O senador Jean Paul Prates (PT) entregou ofício ao ministro 
Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) solicitando 
que a pasta realize esforços para iniciar algumas obras 

estruturantes de infraestrutura para o Rio Grande do Norte. 
Entre elas estão: a duplicação da BR-304; a duplicação da 
BR-406;  a Reta Tabajara e o Gancho de Igapó; o viaduto no 
acesso sul do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante; o viaduto na BR-101 no prolongamento 
da Av. Prudente de Morais; o viaduto na BR-101 Norte, no 
entroncamento da Av. Moema Tinoco; a federalização da RN-
226 (Transitória) entre Currais Novos/São Vicente/Florânia e a  
federalização da RN-221  - rodovia que conecta com a BR-101 
(Touros) e BR-110 (Areia Branca).

OPINIÃO | Vereadora reeleita em Natal pelo PT, ela avalia que o governo Jair Bolsonaro está marcado pela 
incapacidade de coordenar políticas efetivas de combate à pandemia de Covid-19 em todo o Brasil

Mulher mais votada para o 
cargo de vereadora em Natal 
nas eleições 2020, Divanei-

de Basílio (PT) é uma das vozes mais 
ativas da capital potiguar quando o 
assunto é oposição ao governo federal. 
Para a parlamentar, os dois primeiros 
anos de Jair Bolsonaro como chefe do 
Executivo nacional foram marcados 
por retirada de direitos, falta de lide-
rança e incapacidade para coordenar 
uma política efetiva de combate à 
pandemia de Covid-19.

“O governo Bolsonaro se apresen-
ta como um defensor da necropolíti-
ca, da política de morte. Isso é muito 
impactante e toda ação do governo 
reproduz isso, além de autorizar uma 
política de retirada de direitos. A pró-
pria negação da pandemia e essa luta 
que estamos travando agora em defe-
sa da vacina são sinais disso. A gente 
precisaria ter tido um que puxasse 
esse debate e não que colocasse pra 
debaixo dele. As posturas dele não 
condizem com o cargo que ele ocupa”, 
destaca Divaneide.

Na avaliação da vereadora, o presi-
dente da República também demons-
trou resistência para atuar em outras 
áreas da administração pública, como 
educação e assistência social, que 
foram diretamente afetadas pela pan-
demia. Em entrevista ao Agora RN, 
concedida nesta segunda-feira 14, ela 
destacou a falta de ações preventivas 

governamentais e lembrou o episódio 
do auxílio emergencial, que só foi libe-
rado após longo imbróglio envolvendo 
governo, Câmara e Senado.

De acordo com Divaneide, o des-
compasso entre Bolsonaro e o Minis-
tério da Saúde, que resultou na troca 
de dois ministros em menos de um 
mês, gerou uma insegurança na popu-
lação e afetou todo o sistema de saúde 
que deveria estar focado em combater 
o novo vírus. Em abril, Luiz Henrique 
Mandetta deixou o cargo por diver-
gências com o presidente e deu lugar 
a Nelson Teich, também demitido. 
À época, a cadeira de ministro foi 
ocupada interinamente pelo general 
Eduardo Pazuello, que fora efetivado 
meses depois.

“Com um papel do estado redu-
zido a esse ponto, no meio da pan-
demia aparece uma proposta que 
dava brecha para a atenção básica 
em saúde tivesse elementos de priva-
tização. Tivemos que ficar em alerta 
para a defesa do SUS, quando ele mais 
precisou de apoio governamental. É 
uma questão delicada porque fomos 

todos surpreendidos por um vírus, 
mas mesmo nesse cenário o esperado 
era um governo proativo nas suas de-
cisões e com um Ministério da Saúde 
coeso com as próprias proposições. 
No entanto, não tivemos isso, o que já 
demonstra uma fragilidade na condu-
ção da pandemia”, afirma a vereadora.

Da Câmara Municipal de Natal, 
onde está desde 2019 após ocupar 
vaga aberta pela renúncia de políticos 
que assumiram outros cargos eletivos, 
Divaneide espera seguir fazendo fren-
te ao governo federal em 2021 e pôr 
em prática o plano de campanha que 
não conseguiu executar por completo 
nos últimos dois anos. Ela foi reeleita 
para o cargo com 5.966 votos, além 
de ter sido a segunda candidata mais 
lembrada nas urnas pelos natalenses.

“Acredito que em 2021 nós tere-
mos que ser muito firmes na defesa 
da vacina e na defesa para encontrar 
saídas para essa crise sanitária. Nes-
ses dois anos nós atuamos nas áreas 
de risco de Natal, nas comunidades 
periféricas porque entendemos que 
precisamos ter uma legislatura dirigi-
da a quem é mais vulnerável e acolhe-
mos vários segmentos. A gente espera 
continuar fazendo esse trabalho e 
começarei atuando pelo aluguel social 
e o fundo de emergência, que são dois 
projetos importantes para essas pes-
soas porque são lutas muito impor-
tantes”, completa Divaneide.

 Vereadora Divaneide Basílio (PT): “O governo Bolsonaro se apresenta como um defensor da necropolítica, da política de morte”

Bolsonaro é defensor da “política de 
morte”, ataca Divaneide Basílio

MARCELO BARROSO /CMNAT

Divaneide Basílio foi reeleita com 5.966 
votos, além de ter sido a segunda 

candidata mais lembrada nas urnas 
pelos natalenses

DUPLICAÇÃO DA BR-304
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JUSTIÇA | Nova zona poderá 
analisar crimes contra as finanças 
públicas, corrupção ativa e 
passiva, crimes contra o sistema 
financeiro nacional, lavagem de 
dinheiro, entre outros crimes

OO Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte apro-
vou a designação da 1ª Zona 

Eleitoral para processar e julgar os 
crimes comuns quando conexos a 
crimes eleitorais.

Os crimes aos quais se refere a 

TRE avalia que a criação de uma zona eleitoral criminal é fundamental importância para o combate à corrupção e aos crimes eleitorais

TRE cria primeira zona eleitoral 
especializada em crimes do RN

ACâmara Municipal de Natal 
aprovou nesta terça-feira 15 
projeto de lei que institui o 

Programa de Capacitação Continu-
ada para agentes comunitários de 
saúde e agentes de controle de ende-
mias. A matéria, acatada em segunda 
discussão, segue agora para sanção 
do Executivo. 

“O agente comunitário de ende-
mia é um profissional fundamental 
para o controle de endemias e deve 
trabalhar de forma integrada às equi-
pes de atenção básica na Estratégia 
Saúde da Família, participando das 
reuniões e trabalhando sempre em 
parceria com o agente comunitá-
rio de saúde. Além disso, o agente 
de endemias pode contribuir para 
promover uma integração entre as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária 
e ambiental”, explicou o vereador 
Fulvio Saulo (Solidariedade), autor 
do projeto de lei

Segundo ele, é necessária a atua-
lização e aprimoramento contínuos 
da metodologia de trabalho, de for-
ma a obter resultados positivos no 
combate às doenças e controle de 
endemias.

Na sequência, recebeu parecer 
favorável um texto de autoria dos ve-
readores Raniere Barbosa (Avante) e 
Luiz Almir (PSDB) e da ex-vereadora 
Carla Dickson sobre a obrigatorie-
dade dos bares, cafés, quiosques, 
praças, centros, complexos gastronô-
micos, restaurantes, casas noturnas, 
casas de eventos e de shows a adotar 
medidas de auxílio à mulher que se 
sinta em situação de risco. 

“A intenção é criar mecanismos 
para o auxílio das mulheres na busca 
por ajuda junto aos estabelecimen-
tos, evitando-se, desta forma cons-

trangimentos, assédios e violências”, 
defendeu Raniere Barbosa.

Também foi aprovada, em segun-
da votação, uma proposição encami-
nhada pelo vereador Preto Aquino 
(PSD) que dispõe acerca da obriga-
toriedade de se criar uma campanha 
contínua e sistemática de combate e 
prevenção, às amputações dos mem-
bros inferiores de pacientes portado-
res de diabetes. O projeto também 
seguiu para sanção do prefeito Álvaro 
Dias.

Ao final da sessão, o plenário re-
jeitou um veto integral ao projeto de 
lei 252/2018, de autoria do Vereador 
Bispo Francisco de Assis, que inclui o 
ensino da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) nos programas de forma-
ção continuada em serviço da Secre-
taria de Educação para profissionais 
do Magistério, professores de Edu-
cação Infantil e demais profissionais 
da Educação da Rede Municipal de 
Ensino de Natal.

A equipe econômica fixou a 
meta de déficit primário para 
2021 em R$ 247,1 bilhões, ao 

encaminhar nesta terça-feira 15 uma 
atualização da proposta de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO). O 
Congresso Nacional analisará o texto 
na quarta-feira 16.

Em abril, ao entregar a primeira 
versão da proposta (PLN 9/20), o 
Ministério da Economia havia suge-
rido meta fiscal flexível. O valor seria 
alterado ao longo do ano conforme 
a evolução das receitas ante o teto 
dos gastos, já definido em R$ 1,486 
trilhão.

Na época, o governo argumentou 
que a pandemia de coronavírus havia 
criado dificuldades para avaliação do 
cenário econômico futuro. Já na apre-
sentação da proposta de LDO foram 
feitos alertas para a necessidade de 

ajustes no texto, formalizados agora.
Além disso, o Tribunal de Contas 

da União (TCU) questionou a hipó-
tese de meta flexível, uma inovação 
na prática das contas públicas. Além 
de inconstitucional, para o TCU essa 
ideia afronta a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), que exigiria meta 
fixa.

Na nova versão do projeto da 
LDO, o salário mínimo em janeiro 
próximo deverá passar dos atuais R$ 
1.045 para R$ 1.088. Essa correção 
considera a estimativa da inflação 
acumulada neste ano conforme o 
INPC, de 4,1%. Conforme o texto ori-
ginal do projeto de LDO, cada R$ 1 a 
mais no salário mínimo eleva as des-
pesas líquidas em R$ 304,9 milhões 
no ano. Já o aumento de 0,1 ponto 
percentual no INPC gera impacto lí-
quido de R$ 720,8 milhões.

Plenário apreciou três projetos nesta terça

Câmara aprova projetos para  
a área de saúde em Natal

Governo prevê salário 
mínimo de R$ 1.088

MEDIDA 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

VERÔNICA MACEDO / CMNAT

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

resolução são os indicados na deci-
são do Supremo Tribunal Federal no 
Inquérito 4435,  segundo a qual é de 
competência da Justiça Eleitoral jul-
gar os crimes comuns conexos com 
delitos eleitorais.

Desta forma, a nova zona poderá 
analisar crimes contra as finanças 
públicas, corrupção ativa e passiva, 
crimes contra o sistema financeiro 
nacional, lavagem de dinheiro ou 
ocultação de bens, direitos e valores, 
delitos praticados por organizações 
criminosas e os de associação cri-
minosa e de constituição de milícia 
privada e demais crimes comuns, 

cuja complexidade de processamen-
to das investigações e ações penais 
justifiquem remessa às zonas espe-
cializadas.

A criação de uma zona eleitoral 
criminal é inédita no Rio Grande do 
Norte e é de fundamental importân-
cia para o combate à corrupção e aos 
crimes eleitorais.

O Juiz da 1ª zona eleitoral, Kenne-
di Braga, passa a ter competência pa-
ra julgar todos os processos descritos 
na resolução e oriundos da eleição 
municipal, bem como os que vierem 
da Justiça Federal, inclusive aqueles 
originários da operação Lava Jato.

Assembleia busca datas para 
discutir Orçamento Geral de 2021
A Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Norte terá de reor-
ganizar a discussão sobre a Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Em razão 
da demora de o governo estadual 
sancionar o texto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), publicado no 
último dia 10, os deputados estaduais 
podem ter de enfrentar sessões extra-
ordinárias para definir o orçamento de 
2021. 

A Comissão de Finanças e Fiscali-
zação deve planejar datas para a apre-
sentação das emendas parlamentares 
e votação do orçamento em plenário. 
O orçamento para 2021 apresenta um 
déficit fiscal de quase R$ 1 bilhão de 
reais na receita. Isso porque o governo 
estadual estima receita de R$ 12,838 bi-
lhões e despesas em R$ 13,836 bilhões

Há, ainda, a possibilidade de o pro-

jeto ser votado no início de janeiro de 
2021, caso o documento não seja discu-
tido e votado no plenário da Casa até o 
dia 22 de dezembro deste ano — data 
estipulada para o término das ativida-
des parlamentares deste ano.

Para o orçamento de 2021, cada 
deputado estadual vai poder destinar 
emendas no valor de R$ 2,6 milhões, 
no grupo das chamadas emendas im-
positivas. 

Na semana passada, a ALRN apro-
vou o Projeto de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que possibilita que as emen-
das apresentadas possam aportar 
recursos diretamente aos municípios 
por eles indicados. 

A partir do próximo, as emendas 
parlamentares individuais apresen-
tadas à LOA levarão recursos através 
de transferências especiais ou trans-

ferência com finalidade definida na 
própria indicação para serem execu-
tadas diretamente, sem a obrigatorie-
dade de  celebração de convênios ou 
instrumentos congêneres. A execução 
direta permitirá aos municípios mais 
autonomia e agilidade, uma vez que 
os recursos financeiros poderão ser 
utilizados conforme a necessidade da 
municipalidade.

Ainda nesta terça-feira 15, a Comis-
são de Constituição e Justiça iniciou a 
análise do projeto de Lei Complemen-
tar que dispõe sobre a revisão anual 
do salário-base, vencimento básico e 
subsídio mensal aplicado no âmbito 
do poder executivo estadual, teve re-
latoria da deputada Cristiane Dantas 
(SDD), cujo parecer favorável à matéria 
foi acompanhado à unanimidade pelos 
demais colegas da Comissão. 

PLANEJAMENTO
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do mundo inteiro e que Natal real-
mente teve um destaque. Apesar 
das imensas dificuldades, a cidade 
teve um resultado satisfatório no 
que diz respeito ao enfrentamento 
da doença. A partir, inclusive, do 
hospital de campanha, da testa-
gem. Tudo isso foi reconhecido 
pela população, sem falar também 
nos outros serviços básicos ofere-
cidos pela prefeitura, que mantém 
um bom nível de qualidade.  

AGORA RN - Onde, na sua opi-
nião, o prefeito Álvaro Dias pode-
ria ter avançado e que pode ficar 
como missão para o segundo man-
dato? 

Felipe Alves - Não restam dú-
vidas de que a pandemia deman-
dou a prioridade total e absoluta 
do governo nesse último ano. Ago-
ra a chegada da vacina (espero que 
o mais breve possível) vai permitir 
com que nós possamos investir 
em outras áreas tão importantes 
quanto a saúde. Como, por exem-
plo, na educação. Será um desafio, 
já que tivemos agora um ano per-
dido. Teremos que promover in-
vestimentos maciços para retomar 
essas atividades educacionais e, ao 
mesmo tempo, dar um salto para 
compensar o prejuízo. Sem falar 
em outras áreas, como o turismo, 
que é a nossa principal atividade 
e que foi duramente afetada nesse 
período pandêmico. Temos que 
ter uma prioridade máxima para 
trazer mais desenvolvimento e 

geração de emprego para a nossa 
cidade. O transporte público tam-
bém merece uma atenção especial.  

AGORA RN - Na Câmara Muni-
cipal, tivemos uma renovação sig-
nificativa. O que você pensa sobre?

Felipe Alves - Os eleitores que-
rem renovar, é natural. Vejo como 
algo muito positivo. Por outro lado, 
é importante também que se tenha 
a experiência. Eu, hoje, me coloco 
entre os experientes da Câmara, já 
que vou para o terceiro mandato. 
Esse ano tivemos o misto entre 
renovação e experiência. Os eleito-
res, nessa eleição, foram racionais 
em manter esse equilíbrio e tenho 
a expectativa de que o resultado 
seja muito benéfico para os próxi-

mos anos, no que diz respeito ao 
trabalho na Câmara.  

AGORA RN - Você teve uma vo-
tação expressiva e ficou em sétimo 
lugar, isso em um universo de mais 
de 700 candidatos. A que você atri-
bui esse resultado?

Felipe Alves - É resultado de 
um trabalho já desenvolvido. Na 
condição de vereador de segundo 
mandato, fui para a campanha le-
vando o que já pude realizar, como 
projetos e iniciativas que viraram 
realidade. Não levei promessas, 
porque elas só são feitas quando 
você não tem a capacidade de rea-
lizá-las. O que eu levei foi compro-
misso, mostrando o que foi feito 
e o que ainda pode ser realizado. 
Acredito que a população confiou 
no trabalho, viu que eu tinha um 
compromisso com a cidade e com 
a boa política. Temos a capacidade 
de avançar o trabalho que já estava 
em processo de desenvolvimento.  

AGORA RN - Vereador, quais 
são os desafios futuros da Câmara 
Municipal, na sua opinião? 

Felipe Alves - Teremos um 
imenso desafio no próximo ano, 
que é a apreciação do Plano Diretor 
de Natal. É uma votação bastante 
complexa e desafiadora. Acredito 
que praticamente todos os par-
lamentares não participaram da 
votação anterior do Plano Diretor. 
Mas essa votação é extremamente 
relevante para todos da cidade. 

Aos 33 anos, Felipe Alves con-
quistou o terceiro mandato 
como vereador de Natal, 

sendo reeleito com 4.765 votos. O 
advogado entrou na política inspi-
rado pelo exemplo de tradicionais 
parlamentares do Rio Grande do 
Norte, em especial, o do tio, o ex-se-
nador Garibaldi Filho. Nos últimos 
tempos, durante o exercício da ati-
vidade como vereador, Felipe tem 
buscado apresentar proposições 
que contribuam para o desenvolvi-
mento socioeconômico da capital 
potiguar.

Em entrevista ao Agora RN, o 
vereador indicou que Carlos Edu-
ardo estará na corrida eleitoral de 
2022 e afirmou que o ex-prefeito 
de Natal é uma liderança forte em 
todo o estado. “Com certeza, terá 
uma participação fundamental. 
Mas ainda é muito cedo para tratar 
sobre isso”, revelou sobre o próxi-
mo pleito. Atualmente filiado ao 
PDT, partido presidido por Carlos 
Eduardo, Felipe entende que o 
fortalecimento da legenda está em 
curso. Felipe comentou ainda so-
bre o papel do atual prefeito Álvaro 
Dias durante o enfrentamento à 
pandemia da Covid-19, destacan-
do as boas ações que foram apro-
vadas pela população. .   

AGORA RN - Qual é a sua a aná-
lise sobre o resultado das urnas 
para prefeito em Natal?  

Felipe Alves - Vejo que Natal 
reconheceu o trabalho de Álvaro 
Dias. Quando você tem um candi-
dato que já é testado e que está na 
cadeira de prefeito, o trabalho dele 
vai ser avaliado. Quando se tem 
uma eleição em primeiro turno, 
como a dele, com votação expres-
siva... bom, para mim isso significa 
que a população aprovou o gover-
no e quer tê-lo por mais quatro 
anos. É claro, o trabalho foi bem 
avaliado e ele mereceu uma nova 
oportunidade por parte da popula-
ção de avançar com os resultados 
nas mais diversas áreas.  

AGORA RN - A que você atribui 
esse resultado positivo?

Felipe Alves - Acho que é boa 
gestão. Sobretudo em um momen-
to crucial como esse da pandemia 
da Covid-19, que desafiou gestores 

“ACREDITO QUE CARLOS EDUARDO 
VAI ESTAR NO JOGO DE 2022”, 
AVALIA FELIPE ALVES 

Afinal, diz respeito a como iremos 
utilizar o nosso solo, quais são as 
regras necessárias para o desenvol-
vimento da capital potiguar – em 
aliança com a questão ambiental e 
justiça social. Teremos esse imenso 
desafio, sem esquecer de questões 
como o transporte público. Pre-
cisamos ter um debate profundo, 
tentar, em união com o Executivo, 
tirar do papel a tão sonhada licita-
ção, que vai dar mais transparência 
e qualidade ao transporte.  

AGORA RN - Em relação a pan-
demia, o que fica de lição? 

Felipe Alves - Tenho a ideia e 
o compromisso de lutar para que o 
Executivo crie um centro especiali-
zado de atendimento a doenças in-
fectocontagiosas, a exemplo da Co-
vid-19. Temos um leque de doenças 
que se enquadram nesse contexto, 
mas não temos um centro que seja 
referência nesse tratamento. Não 
sabemos ainda as consequências 
do coronavírus para o futuro. 

AGORA RN - Você tem uma for-
te atuação no setor do turismo. O 
que pode ser feito para essa área 
no pós-pandemia?

Felipe Alves - Temos que tri-
lhar o caminho do investimento 
na divulgação da nossa cidade 
como destino turístico. Isso pode 
ocorrer entre os entes públicos, em 
parceria com a iniciativa privada. 
Agora, estou apresentando na Lei 
Orçamentária Anual 2021 uma 
emenda que destina ao menos 10% 
da verba destinada à comunicação 
da prefeitura para a promoção do 
nosso turismo. 

AGORA RN - Como o seu parti-
do, o PDT, se posicionará nas pró-
ximas eleições em 2022?

Felipe Alves - Está muito ce-
do, nós acabamos de finalizar um 
pleito. Acho que é o momento de 
focar nas questões administrativas, 
além de responder aos anseios da 
população. Temos questões sociais 
muito complexas e precisamos dar 
respostas. Então acho que as elei-
ções vão ficar para 2022. A nível de 
partido, é claro, temos que buscar 
sempre o fortalecimento do parti-
do, trazer pessoas que possam for-
talecê-lo. É unir pessoas no sentido 
de colaborar com a coletividade. 
Acredito que Carlos Eduardo Alves 
vai estar no jogo de 2022. É uma li-
derança forte, uma das maiores do 
estado, que com certeza terá uma 
participação fundamental. Mas, 
volto a dizer que é muito cedo para 
tratar sobre isso.

ENTREVISTA | Vereador reeleito pelo PDT com 4.765 votos, Felipe Alves 
avalia que o ex-prefeito de Natal é uma “liderança forte” em todo o 
estado. Em entrevista ao Agora RN, Felipe ainda comentou a atuação 
de Álvaro Dias no enfrentamento à pandemia da Covid-19

[Carlos Eduardo Alves] É 
uma liderança forte, uma 
das maiores do estado, 
que com certeza terá uma 
participação fundamental. 
Mas, volto a dizer que é 
muito cedo para tratar sobre 
isso”

“
FELIPE ALVES 
VEREADOR (PDT)

ELPÍDIO JÚNIOR



O deputado estadual e prefeito 
eleito de Mossoró Allyson Be-
zerra (Solidariedade) destacou 

sua atuação na Assembleia Legislativa 
durante sessão ordinária nesta terça-
-feira 15. O parlamentar mossoroense 
participou da sessão em plenário.

“Tenho orgulho de ter chegado 
a essa Casa sendo o deputado mais 
votado na minha terra Mossoró e de 
trabalhar incansavelmente pelo nosso 
povo, de ser um deputado atuante, de 
representar os anseios da minha terra 
e da juventude do RN que acreditou e 
confiou em mim. Quero agradecer a 
cada um de vocês pelo apoio e aten-
ção”, afirmou Allyson.

O parlamentar também citou a 
campanha vitoriosa para a Prefeitura 
de Mossoró, em que foi eleito prefeito 
com 65.297 votos.

“Vencer a campanha era o impro-
vável, impossível, mas Deus nos aben-
çoou. Agradeço ao meu Deus e as pes-
soas que me apoiaram. Faço política 
por vocação e paixão pelo meu povo. 
Na campanha, cada pessoa que me 
abraçava, olhavam pra mim e diziam 
não desista, não pare, você vai ser pre-

feito. Estou com muita disposição para 
trabalhar e temos trabalhado desde a 
vitória”, destacou ele.

“Estamos imbuídos em um senti-
mento de fazer uma gestão histórica, 
assim como foi a nossa campanha. O 
povo deu uma resposta. Sou grato a 
todos que nos apoiaram e caminha-
ram comigo. Serei o prefeito de todos 

os mossoroenses, independente de re-
ligião ou condição financeira”, afirma.

O prefeito eleito também reforçou 
que sua gestão vai buscar apoio dos de-
putados estaduais e tem diálogo aberto 
com todos. “Precisarei do apoio dessa 
Casa Legislativa, dos vereadores, da 
bancada federal, do governo estadual”, 
concluiu.

As mudanças no Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) 

e a luta histórica dos trabalhadores 
da educação pelo fortalecimento 
pautaram o pronunciamento do 
deputado estadual Sandro Pimentel 
(PSOL) nesta terça-feira 15, durante 
sessão ordinária da Assembleia Le-
gislativa. O parlamentar destacou a 
votação da Câmara Federal que per-
mite o direcionamento de parte dos 
recursos do fundo para instituições 
privadas. “A educação pública é fun-
damental para o desenvolvimento 
de uma nação. O Brasil tem perdido 
posições em rankings internacionais 
por causa da desvalorização da edu-
cação básica. Permitir que parte des-
ses recursos seja direcionado para a 
iniciativa privada é um crime contra 
o povo brasileiro”, indignou-se.

Sandro considerou a aprovação 
da matéria como uma derrota para a 
educação básica brasileira. “No apa-
gar das luzes, os que lutam por uma 
educação de excelência sofrem uma 
derrota inesperada e desnecessária”, 
ressaltou.

O parlamentar destacou que não 

é contra a iniciativa privada. “Enten-
do que essas instituições devem pro-
curar outras fontes”, destacou. Por 
fim, Sandro fez um apelo aos senado-
res da República que vão votar essa 
medida hoje. “Faço um apelo a todos 
os senadores que essa mudança seja 
rejeitada e que eles permitam uma 
vitória da educação básica do Brasil”, 
encerrou.
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A Câmara dos Deputados apro-
vou a transferência gradual 
de R$ 58 bilhões a estados e 

municípios em virtude da Lei Kan-
dir. Os repasses serão feitos até 2037. 
O Rio Grande do Norte terá reforço 
mensal de R$ 13 milhões, segundo a 
Secretaria Estadual de Planejamento 
e Finanças (Seplan)  

Após o aval dos deputados fede-
rais, o texto segue para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido).

A Lei Kandir foi estabelecida em 
1996. O mecanismo definiu que os 
estados não recolheriam o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre as exporta-
ções, cabendo à União compensar 
financeiramente os entes federativos 
pela renúncia fiscal.

A legislação isentou da cobran-
ça do imposto produtos primários e 
semielaborados (soja, milho, carnes, 
minérios, entre outras commodities) 
– com o objetivo de estimular expor-
tações e reduzir custos na produção.

No entanto, a compensação pa-
rou de ser paga em 2004, o que de-
flagrou uma extensa disputa judicial 

entre os entes federativos e o governo 
federal. A legislação ganhou o so-
brenome de Antônio Kandir, então 

ministro do Planejamento no gover-
no de Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002).

Os estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul 
serão os principais beneficiário dos 

recursos da recompensação finan-
ceira. A nova proposta estabelece a 
entrega direta de 75% dos recursos 
aos estados e ao Distrito Federal e 
25% aos seus municípios. Segundo 
cálculos da Seplan, o Rio Grande do 
Norte vai passar a receber, logo após 
a sanção presidencial, cerca de R$ 13 
milhões por mês até 2037.

Câmara aprova mudanças na Lei 
Kandir; RN terá R$ 13 mi por mês
RECURSOS | Câmara dos Deputados aprovou a transferência gradual de R$ 58 bilhões a estados e municípios em virtude das mudanças na legislação que altera a cobrança do ICMS 
na exportação. Após a sanção do presidente Jair Bolsonaro, repasses de compensação serão feitos até 2037. Rio Grande do Norte terá receita extra de R$ 13 milhões por mês

Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul serão os principais beneficiário dos recursos da recompensação financeira

R$ 58 bi

25%

é o valor da compensação total 
da lei Kandir

é o valor destinado para estados 
e municípios com o ICMS

Allyson Bezerra (Solidariedade) assume em 1º de janeiro a cadeira de prefeito de Mossoró

Deputado Sandro Pimentel (PSOL)

Allyson fala sobre as eleições em 
Mossoró e agradece a população

DESPEDIDA

Sandro Pimentel fala sobre 
mudanças do novo fundeb

EDUCAÇÃO

JOÃO GILBERTO / ALRN
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RANDOLFE DEMITE PARA 
ACOMODAR APANIGUADOS

DECISÃO DO STF ENCERROU 
ATÉ CENSURA NO SENADO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

SOBROU PARA NÓS
O Supremo Tribunal (STF) abriu 

licitação no fim de agosto para 
comprar 45 pistolas automáticas, 
calibre 9 mm, destinadas aos seus 
seguranças. Mas se optar pela 
qualidade da arma importada, terá 
de pagar 20% a mais, após a decisão 
do ministro Edson Fachin de anular 
a alíquota zero.

TÁ DIFÍCIL
Após almoço com líderes 

de oposição na Câmara, o ainda 
presidente da Casa, Rodrigo Maia, 
voltou a estender o prazo que ele 
próprio havia fixado para apontar 
quem merece seu apoio na própria 
reeleição.

ENQUANTO COBRA VACINAÇÃO...
O deputado estadual Arthur do 

Val (SP) acusa o governador João 
Dória de querer lucrar na pandemia 
ao propor aumento de imposto de 
remédio e vacinas. “Não esperava 
muito dele, mas aí já é demais”, 
disse.

SEDEX, NÃO
No Estados Unidos, as vacinas 

da Pfizer foram despachadas 

através da empresa Fedex para 
150 pontos de distribuição. Todas 
chegaram ao destino pontualmente. 
No Brasil, se for por Sedex, periga 
não chegar.

DEMOROU
Autor do projeto que põe fim 

ao foro privilegiado, o senador 
Alvaro Dias lançou a campanha 
#desengavetaRodrigoMaia. Já deve 
ser tarde demais e o jeito é esperar, 
e cobrar, do próximo presidente da 
Câmara.

ESQUECIDOS
Deputados têm citado 200 

mil idosos em asilos que devem 
ter prioridade na vacinação, além 
de agentes de saúde e segurança. 
Expostos em local fechado por 
horas, motoristas e cobradores de 
ônibus estão esquecidos.

MAIS QUE O MÍNIMO
O Butantan diz que 13 

mil voluntários vão receber a 
Coronavac (ou o placebo) na 3ª fase, 
mas apenas 74 se infectaram com o 
coronavírus. O mínimo necessário 
é de 61 para a abertura dos estudos 
e análise.

Logo após o Supremo Tribunal Federal sepultar planos de Rodrigo 
Maia e Davi Alcolumbre de se reelegerem presidentes da Câmara e do 
Senado, a ferramenta de avaliação de projetos do Congresso e o portal 
e-Cidadania (magicamente) voltaram a funcionar. Em setembro, uma 
proposta para mudar a Constituição e beneficiar a dupla do DEM 
bateu recordes de rejeição em poucas horas, chegando a mais de 99%. 
Resultado? O Senado censurou a ferramenta alegando “manutenção”.

FAKE NEWS OFICIAL
Apesar de o Senado atribuir 

à “manutenção” as falhas no 
e-Cidadania e na avaliação de 
projetos, ficaram fora do ar por 
mais de três meses.

ENGANA-TROUXA
A desculpa do Senado era 

reforçar o sistema para aguentar 

as votações remotas e o esforço 
concentrado pré-eleição. 
Conversa para boi dormir.

REJEIÇÃO PERDURA
A PEC da reeleição de Maia 

e Alcolumbre voltou ao ar com 
mais de 9,1 mil votos contrários 
e apenas 148 a favor: 99% de 
rejeição.

Apesar da pose, que varia conforme o oportunismo, no escondidinho 
do Congresso todos os políticos são pardos. O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), por exemplo, contribuiu para aumentar a 

fila do desemprego no Brasil ao demitir inapelavelmente três chefes de 
família, às vésperas do Natal, para acomodar apaniguados que perderam 
boquinhas na extinta liderança do seu partido. Ele exonerou funcionários 
do Conselho Editorial do Senado, do qual é presidente, para nomear sua 
turma. Os chefes de família não foram demitidos por déficit de competência 
ou assiduidade. Eles ganhavam em média R$4,5 mil por mês. O Rede já não 
tem líder por insuficiência de votos e senadores, por isso Randolfe perdeu 
gabinete, cargos e outras regalias próprias de liderança. Sem cumprir 
cláusula de barreira, dois dias após a posse, o Rede perdeu Capitão 
Styvenson (RN). Em agosto foi a vez de Flávio Arns (PR) vazar. Procurado 
várias vezes ontem, o senador Randolfe, em geral loquaz sob holofotes, 
não se deixou encontrar para explicar suas demissões.

MERCADO IMOBILIÁRIO | “Olhar das Dunas”, no bairro de Lagoa Nova, na Zona Sul de Natal, terá pré-
lançamento nesta quarta-feira e será o 25º empreendimento da construtora em terras potiguares desde 2007

A construtora e incorporadora 
pernambucana Moura Dubeux 
está de volta ao mercado poti-

guar. Considerada a maior do Nordes-
te em volume de obras, ela acaba de 
anunciar seu novo empreendimento 
em Natal. O “Olhar das Dunas”, em La-
goa Nova, será apresentado ao merca-
do local nesta quarta-feira, 16, seu 25º 
empreendimento na capital.

Trata-se  de um edifício residencial 
e será erguido em uma área com mais 
de três mil metros quadrados e visão 
privilegiada para o Parque das Dunas.

Com diversas opções de planta, 
as unidades à venda terão dois e três 
quartos, áreas comuns equipadas e 
decoradas, além de uma estrutura de 
lazer considerada bastante moderna, 
incluindo diferenciais como piscina 
aquecida, espaços pet play e pet wash, 
entre outras novidades.

Para o diretor regional da Moura 
Dubeux, Fernando Amorim, a volta 
dos lançamentos locais da MD, depois 
de um jejum de alguns anos, explica a 
importância do Rio Grande do Norte 
para a trajetória de expansão  da cons-
trutora pelo Nordeste.

“Chegamos aqui no final de 2007 
e iniciamos o nosso processo de ex-
pansão região e posso assegurar que 
o mercado potiguar foi  fundamental 
neste crescimento”, explica.

Mesmo com a crise econômica, 
que afetou diretamente os segmentos 
imobiliário e da construção civil, Amo-
rim explica que a empresa manteve seu 
vinculo com o mercado local a partir 
da comercialização de seus estoques 
de unidades remanescentes.

“E sempre fomos muito bem rece-
bidos pelos clientes, o que torna nosso 
retorno algo extremamente gratifican-

te”, acrescenta.
Para Eduarda Dubeux Carvalheira, 

gerente de Marketing e Vendas da MD, 
para marcar esta fase de retomada de 
novos projetos, a Moura Dubeux tam-
bém conta com uma nova logomarca, 
que reforça os conceitos de transpa-
rência, inovação, proximidade, força, 
crescimento, solidez, confiança e exce-
lência.

Em fevereiro deste ano, a empresa 
abriu seu capital na Bolsa de Valores 
com a sua oferta pública inicial de 
ações (IPO). Com isso, passou a ser a 
142ª empresa listada no Novo Merca-
do, segmento com os mais elevados 
padrões de governança corporativa.

“A abertura de capital permitiu que 
a Moura Dubeux pudesse observar o 
melhor momento imobiliário do Nor-
deste, que é de crescimento, fortale-
cendo seus investimentos no mercado 
imobiliário nos segmentos de médio e 
alto padrão e aumentando, ainda mais, 

a sua liderança na região”, afirma Die-
go Villar, CEO da Moura Dubeux.

Fundada em 1983, em Pernam-
buco, a Moura Dubeux atua no setor 
imobiliário com o foco em projetos pa-
ra primeira e segunda residência e em-
presariais. Mas, só a partir de 2008, ini-
ciou expansão no Nordeste e completa 
12 anos de operações no Rio Grande do 
Norte, Ceará, Bahia e Alagoas.

A incorporadora emprega apro-
ximadamente dois mil funcionários, 
contabiliza a entrega de mais de 218 
empreendimentos. Fernando Amorim 
lembra que o relacionamento com o 
cliente, pré e pós-venda, está entre  os 
pilares que orientam a empresa, espe-
cialmente nos meios online, onde con-
tabiliza 25% das vendas. Além disso, a 
Moura Dubeux obteve, no primeiro se-
mestre de 2020, aumento na avaliação 
do portal Reclame Aqui, ultrapassando 
a nota 8 e obtendo média de 94% na 
taxa de resposta.

Edifício será erguido em área com mais de três mil metros quadrados na Zona Sul de Natal

De volta ao mercado potiguar,
Moura Dubeux retoma lançamentos

REPRODUÇÃO

  

 

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de Registro de Preços nº 03/2020 

Pregão Presencial nº 02/2020 
 
Pregão Presencial nº 02/2020 Processo: 72/2020; Ata de Registro de Preços nº 01/2020; Objeto: para a 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, para 
atender às necessidades do SENAR-AR/RN; Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
Administração Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 14/12/2020. Contratada e Preços registrados: 
 

Empresa  EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 
LTDA 

CNPJ 04.471.402/0001-25 
ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
Vlr. UNITARIO 

(R$) 
Vlr. TOTAL 

04 01 STORAGE NAS 6.346,00 6.346,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO  R$         6.346,00 
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de Registro de Preços nº 02/2020 

Pregão Presencial nº 02/2020 
 
Pregão Presencial nº 02/2020 Processo: 72/2020; Ata de Registro de Preços nº 01/2020; Objeto: para a 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, para 
atender às necessidades do SENAR-AR/RN; Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
Administração Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 14/12/2020. Contratada e Preços registrados: 
 

Empresa  INORPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ 10.920.030/0001-70 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL Vlr. UNITARIO 
(R$) 

Vlr. 
TOTAL 

02 01 FIREWALL/UTM-
LICENCIAMENTO DE SERVIÇO E 
GARANTIA 24X7- 60 MESES 

89.612,46 89.612,46 

07 01 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO E 
TREINAMENTO. 

5.945,00 5.945,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO R$         
95.557,46 
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DIREÇÃO

A Governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Be-
zerra, assinou nesta terça-feira 
15 decreto que regulamenta a 
obtenção gratuita da primeira 
Carteira Nacional de Habili-
tação para pessoas de baixo 
poder aquisitivo, viabilizado 
pelo programa “CNH Popular”.  
A lei, com o decreto, prevê, para 
candidatos inscritos no progra-
ma do Bolsa Família e também 
em outros programas sociais.  
Pelo dispositivo legal, o governo 
estadual arcará também com 
as despesas referentes aos cur-
sos teórico e prático de direção 
veicular.

FÁTIMA BEZERRA 
REGULAMENTA 
A LEI DA CNH 
POPULAR NO RN



O Governo do Rio Grande do Nor-
te começou a distribuir cerca 
de 100 toneladas de sementes 

crioulas de feijão, fava, milho, gergelim, 
arroz vermelho e sorgo forrageiro a 7,5 
mil famílias de agricultores familiares 
em mais de 100 municípios potiguares.

A iniciativa da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Rural e da Agri-
cultura Familiar (Sedraf) tem o investi-
mento de R$ 1,1 milhão. Essas semen-
tes, adquiridas de aproximadamente 
80 agricultores familiares, passaram 
por um controle de qualidade para 
análise de parâmetros físicos, como 
índice de germinação, vigor e pureza, 
além da realização de testes de transge-
nia. Do total investido para a compra, 
90% são oriundos do tesouro estadual 
e 10% de recursos da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab). De 
acordo com o planejamento da Sedraf 
e do Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do RN (Emater), órgão 
responsável pela distribuição nos mu-
nicípios, as entregas iniciam neste mês 
de dezembro e serão finalizadas até 
março de 2021.

De acordo com o planejamento da 
Sedraf e do Instituto de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do RN (Emater), 
órgão responsável pela distribuição nos 

municípios, as entregas iniciam neste 
mês de dezembro e serão finalizadas 
até março de 2021. “Queremos garantir 
a produção de alimentos saudáveis, a 
segurança alimentar e nutricional e 
o fortalecimento social e econômico 
das organizações produtivas de base 
familiar. Vale ressaltar que, de forma 
inédita, iremos atender a todas as fa-
mílias acampadas com esta ação”, dis-
se o titular da Sedraf, Alexandre Lima. 
Ainda de acordo com o secretário, em 

2021 o programa vai distribuir mais de 
17 variedades de diferentes materiais 
genéticos, mostrando a diversidade de 
sementes que existem no RN. O Pro-
grama Estadual de Sementes Crioulas, 
executado pela Sedraf, é o maior pro-
grama de sementes crioulas do Brasil. 
A ideia é fortalecer a sustentabilidade 
das unidades familiares, estimulando 
a utilização de sementes localmente 
adaptadas à realidade ambiental e so-
cial da agricultura familiar potiguar.

A espera por respostas da família 
de Andreza Alves, adolescente 
de 16 anos que desapareceu no 

dia 21 de novembro em Tibau do Sul, 
não tem data marcada para acabar. 
Isso porque o Instituto Técnico-Cientí-
fico de Perícia do Rio Grande do Norte 
(Itep-RN) ainda não reconheceu ofi-
cialmente o corpo da menina. 

Segundo o Itep, o corpo está em 
processo de identificação há aproxi-
madamente 15 dias. A demora aconte-
ce em decorrência do avançado estado 
de decomposição em que o corpo foi 
encontrado, sendo necessário a reali-
zação do exame de DNA para a identi-
ficação.

O corpo foi encontrado no último 
dia 29 em uma área de mata no distrito 
de Sibaúma, sendo reconhecido pela 
família através das roupas e pertences 
da jovem. Ainda de acordo com o Itep, 
o prazo para a liberação do corpo é de 
30 dias. Porém, o Instituto afirmou que 
está trabalhando para que a conclusão 
da identificação aconteça antes do 
prazo final.   

Andreza trabalhava em uma lavan-
deria em Pipa e residia no distrito de 
Cabeceiras, em Tibau do Sul, e deixa 
uma filha de um 1 ano e 7 meses. 

A Polícia Civil investiga o que levou 
ao desaparecimento e, agora, à possível 
morte da jovem. 

7CIDADES|  QUARTA-FEIRA, 16 DE DESEMBRO DE 2020

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

A falta de iluminação e de poli-
ciamento, somados à extensa 
área de mata que contorna a 

pista, coloca em perigo os motoristas 
que precisam passar diariamente pelo 
prolongamento da Av. Prudente de 
Morais, na Zona Sul de Natal. Após 
denúncias de assaltos, o Agora RN 
foi até o local para conversar com os 
motoristas sobre a insegurança. Mui-
tos disseram temer fazer o caminho. 
“Mesmo que aqui seja um percurso 
mais perto para a minha casa, se já 
tiver escurecido eu não venho, dou a 
volta pela BR-101. Lá, pelo menos, tem 
mais segurança”, afirmou um motoris-
ta, que preferiu não ser identificado. 

“É raro ver a polícia parada aqui. 
Você entra já sabendo o perigo, porque 
tem aquela zona de mata que pode 
estar abrigando alguma surpresa, 
principalmente durante a noite. Então 
a gente evita passar por aqui”, con-
tou o motorista de aplicativo Aldney 
Frank. Na segunda 14, uma denúncia 
de arrastão foi feita por populares, já 

na altura do Parque da Cidade. Mas, 
segundo a Delegacia Especializada 
em Defesa da Propriedade de Veículos 
e Cargas de Natal (DEPROV), só um 
quadro de ocorrência envolvendo o 
roubo de uma moto foi registrado.

Motoristas temem transitar em 
trecho da Prudente de Morais   
INSEGURANÇA | Após denúncias de assaltos e arrastões, natalenses relataram ao Agora RN que temem passar por trecho do prolongamento da avenida durante a noite. Motoristas 
relataram que falta policiamento e iluminação na região: “se já tiver escurecido eu não venho, dou a volta pela BR-101. Lá, pelo menos, tem mais segurança”, disse um condutor

Prolongamento da Av. Prudente de Morais, na Zona Sul, virou um ponto de assaltos e arrastõe. Motoristas denunciam falta de policiamento

É raro ver a polícia parada 
aqui. Você entra já sabendo 
o perigo, porque tem aquela 
zona de mata que pode estar 
abrigando alguma surpresa, 
principalmente durante a 
noite. Então a gente evita 
passar por aqui”

“
ALDNEY FRANK
MOTORISTA DE APLICATIVO

CEDIDA

CLAUDIO TAVARES/ISA

Andreza desapareceu no dia 21 de novembro
Distribuição das sementes será feita em mais de 100 municípios potiguares 

Caso Andreza Alves: 
angústia pela identificação 
do corpo da jovem continua   

TIBAU DO SUL

De acordo com o Itep, prazo para 
liberação do corpo é de 30 dias. 
Porém, o Instituto quer concluir 

identificação antes do prazo final

Governo do RN começa distribuição 
de sementes para agricultores 

100 TONELADAS
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BRUNO VITAL

A segunda onda de contágio da 
Covid-19 no Rio Grande do Nor-
te poderá ser mais grave que a 

primeira, com pico de casos e óbitos 
previsto para o período entre 15 de ja-
neiro e março de 2021. É o que aponta 
um estudo encabeçado por José Dias do 
Nascimento, pesquisador e professor 
do Departamento de Física da UFRN. 
O artigo será encaminhado ao Comitê 
Científico de Combate ao Coronavírus 
do Nordeste.   

“Analisando os estados do Nordes-
te, alguns já têm uma impressão digital 
muito formada da segunda onda e o 
Rio Grande do Norte é um deles. Isso 
acontece porque as pessoas suscetíveis 
que ficaram isoladas começaram a sair 
de uma hora para outra, o que foi uma 
estratégia muito errada. Por exemplo, no 
RN nós tivemos a abertura das escolas 
privadas na mesma quinzena do início 
das campanhas políticas, então isso foi 
uma combinação vigorosa para o recon-
tágio maciço”, detalha o pesquisador.   

Para evitar uma nova onda grave 
de infecções, hospitalizações e óbitos 
no Rio Grande do Norte – que está em 
risco pandêmico alto –, o pesquisador 
acredita que a situação pode ser contida 
com a chegada da vacina na metade de 
janeiro ou com a melhoria dos índices 
de isolamento no estado. 

Segundo Dias, sem vacina e sem 
quebra da rede de contágio, a pandemia 
pode chegar até maio de 2021.   

“Isso pode ser modificado de duas 
formas. A pandemia só acaba quando 
90% da população for contagiada ou 
quando a vacina for aplicada. Esses 
são os dois finais possíveis. Se a vacina 
ocorrer até meados de janeiro e for 
eficaz, a gente consegue frear essa se-
gunda onda. Senão, com esses níveis de 
aglomerações que estamos registrando 
hoje nós teremos uma segunda onda 
exatamente como estamos projetando”, 
afirma José Dias do Nascimento.  

Além das campanhas políticas e do 
retorno às aulas presenciais nas escolas 
particulares, outro evento deve se so-
mar aos principais causadores do novo 
momento da pandemia no Rio Grande 
do Norte: as festas de fim de ano, onde 
as pessoas tradicionalmente viajam 
para encontrar familiares em confrater-
nizações. 

Um gráfico retirado do estudo  
e obtido pelo Agora RN mostra três 
fases cruciais da evolução da pande-
mia: o pico da Covid-19 e em seguida 
a primeira fração da reabertura do 

comércio; a segunda fase da retoma-
da gradual com reabertura de acade-
mias e outras serviços; e o período 
das campanhas políticas e reabertu-
ra das escolas privadas, que causou 
um “soluço” na curva, além de mudar 
a tendência de crescimento. De acor-
do com o gráfico, o RN está na fase de 
crescimento acentuado da curva de 
contágio (segunda onda), projetada 
pelo estudo.  

“O pior não é nem a viagem em 
si, mas quem vai, vai querer levar um 
presente ou comprar uma lembran-
ça, vai ao shopping, ver papai noel, 
essa história toda. Então isso é muito 
nocivo também. Tudo isso contribui 
para a formação dessa segunda onda 
pesada que está por vir”, detalha o 
professor de Astrofísica da UFRN. 

Além de José Dias do Nasci-
mento, os pesquisadores César 
Rennó-Costa (IMD-UFRN); Leandro 
Almeida (Física — UFRN); e Renan 
Cipriano Moioli (IMD — UFRN) tam-
bém assinam o estudo. 

“ABRIMOS MUITO CEDO”  
Em julho deste ano, o governo 

estadual começou a reabrir parte 
do comércio após dois adiamentos, 
dentro de um plano de retomada da 
economia que previa um protocolo 
específico de segurança sanitária. 
A decisão criou um racha dentro 
do comitê científico formado pelo 
governo para criar medidas de com-
bate à pandemia. José Dias do Nasci-
mento acabou deixando a equipe de 
especialistas.  

“Nós tivemos uma oportunidade 
muito grande de controlar a pande-
mia e segurar o vírus entre os meses 
de agosto e outubro e criou-se um 

discurso de que a situação estava 
sob controle. Esse foi um dos moti-
vos pelo qual deixei o comitê de es-
pecialistas porque eu discordei que a 
abertura seria uma boa ideia naquele 
momento. Tivemos a passagem pelo 
pico que foi previsto pelos modelos, 
mas a minha posição era de que abri-
mos cedo demais. Abrimos com o ví-
rus circulando de uma forma muito 
eficiente”, completa Dias.  

APREENSÃO COM 
NATAL E RÉVEILLON   

A médica infectologista Marise 
Freitas vai ao encontro dos estudos 
apresentados pelo professor José 
Dias. Ela destaca que a maior parte 
dos potiguares seguem suscetíveis 
ao vírus e que o Rio Grande do Norte 
já enfrenta pressão por leitos. 

Para Freitas, o momento da 
pandemia no Rio Grande do Nor-
te é preocupante na ocorrência de 
novos contágios, apesar dos casos 
não estarem evoluindo para óbitos 
de uma forma mais consistente nos 
números. 

“Mesmo assim, já sentimos um 
impacto na pressão por leitos públi-
cos e privados. É muito preocupante 
por conta do momento de final de 
ano, de festas, que fazem parte da 
cultura do brasileiro. Passar por este 
momento em curva ascendente de 
casos é muito preocupante porque 
nos dá a perspectiva de uma curva 
de casos maior do que a que nós tive-
mos no meio do ano”, diz.  

De acordo com a plataforma Re-
gula RN, da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública do estado (Sesap), o 
estado tem 68,9% de ocupação de lei-
tos. A maior pressão está sob a região 
Oeste, que registra 89,1% de ocupa-
ção. Os dados foram consultados na 
última terça-feira 15.  

“Nós estamos muito apreensivos 
com o que vai acontecer após o Natal 
e Réveillon, na expectativa pela pri-
meira quinzena de janeiro. A equipe 
de saúde está toda cansada, exausta 
de trabalhar em excesso para cuidar 
das pessoas doentes que chegam aos 
hospitais. Se em janeiro nós tivermos 
um aumento de casos, é muito pro-
vável que a gente volte a ter escassez 
de leitos e isso significa maior risco 
de desfecho negativo, de óbitos”, 
completa a especialista.  

Nesta quarta-feira 15, o Rio Gran-
de do Norte tinha 104.855 casos con-
firmados de Covid-19, além de 2.821 
mortes causadas pela doença.

Pico da 2ª onda da 
pandemia será mais 
grave que o primeiro 
ESTUDO | Sem vacina ou isolamento, o pico de casos e óbitos por coronavírus está previsto para o período 
entre 15 de janeiro e março de 2021 no Rio Grande do Norte, segundo pesquisador e professor da UFRN

Pesquisador acredita que segunda onda de Covid pode ser contida com a chegada da vacina

No Rio Grande do Norte, 
nós tivemos a abertura de 
escolas privadas na mesma 
quinzena do início das 
campanhas políticas, então 
isso foi uma combinação 
vigorosa para o recontágio 
maciço”

“
JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO
PESQUISADOR
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MARCELO HOLLANDA

Se alguém, algum dia, teve dúvida, 
hoje não tem mais: o elo da Fede-
ração da Indústria do Rio Gran-

de do Norte com o desenvolvimento 
econômico do estado é umbilical. E 
não é de hoje. Na pós-pandemia do 
novo coronavírus, porém, essa relação 
ganhou uma dimensão ainda maior 
ao concentrar boa parte de seu sig-
nificado num ambicioso projeto, que 
é a menina dos olhos do presidente 
da Fiern, Amaro Sales, conhecido por 
“Mais RN”. 

Esta semana, em três reportagens 
especiais, o Agora RN vai explicar as 
razões pelas quais o “Mais RN”, de im-
portante iniciativa do setor produtivo, 
evoluiu à condição de ferramenta pri-
mordial não só para a iniciativa priva-
da, como para a administração públi-
ca. Na missão de conduzir o barco da 
economia potiguar pelos desafios que 
se avizinham, nada foi mais exaustiva-
mente debatido e posto à prova nos 
últimos anos do que o “Mais RN” e, não 
obstante, continua sendo aprimorado 
como uma obra em aberto. 

“Não é só para melhorar o ambien-
te de negócios pela via da informação, 
mas para ser uma bússola mesmo, um 
estimulador não só do debate, mas da 
ação”, resume o coordenador do proje-
to, o consultor José Bezerra Marinho. 
De uma plataforma de informações 
de temas como petróleo e gás, o “Mais 
RN” se transformou no fio condutor 
sensível entre empresas, entidades, 
instituições e governo na busca de 
soluções de gargalos históricos e faci-
litador de sinergias tendo em vista os 
monumentais desafios do futuro. 

A saída da Petrobras do RN depois 
de décadas está no ápice desse desa-
fio, como explica Pedro Albuquerque, 
assessor técnico da Fiern, onde tra-
balha no Departamento de Pesquisa 
e Economia. A partir daí nasceu todo 
um arcabouço dinâmico de acompa-
nhamento sobre Petróleo e Gás de que 
se tem notícia no estado.   

Acompanhamento de todos os 
poços, processamento de petróleo, 
histórico da produção de petróleo e 
gás, rodadas de licitação, distribuição 
de royalties por município, monito-
ramento dos empregos formais do 
setor, acompanhamento da rede de 
laboratórios de pesquisa envolvendo 
petróleo e gás, entre muitos outros in-
dicadores estão nesse radar. “A tarefa 
de transformar dados numa platafor-
ma de fácil acesso conduziu ao desafio 
seguinte: contribuir para melhorar o 
ambiente de negócios”, lembra Albu-
querque.  

Hoje, o “Mais RN” é um universo 
dentro do universo. Do petróleo e gás, 
desdobrou-se num observatório de 
toda a atividade industrial a partir de 

uma visão ampla, abraçando indica-
dores da saúde, educação, segurança, 
arrecadação de ICMS e uma infinida-
de de outras informações, atualizadas 
mensalmente. E, por fim, fechando o 
ciclo, transformando-se no que foi ba-
tizado de “Mais RN em Ação”, que na-
da mais é do que um agitador de todas 

as forças vivas em torno de agendas 
fundamentais para o desenvolvimen-
to do estado seja em cadeias como das 
Energias Renováveis, passando pela 
mineração e até turismo. “Afinal, se 
informação é poder, articulação tam-
bém é”, diz Pedro Albuquerque.  

Ele explica como funciona a agen-
da do “Mais RN” no contexto do Petró-
leo e Gás. “A Fiern conta com o Senai 
dentro do sistema que, por sua vez, 
tem no CTGás-ER seu centro de pes-
quisa aplicada para as energias reno-
váveis. Por isso, o petróleo sempre foi 
um tema estratégico dentro da agenda 
da indústria. 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 um novo 
olhar. E o ‘Mais RN’, que desenvolve to-
da uma pesquisa nesse setor, resolveu 
abraçar a questão com profundidade”.   

Explica que a primeira iniciativa 
foi desenvolver uma plataforma cha-
mada Observatório do Petróleo e Gás, 
que nada mais é do que um sistema 
que pesquisa nos bancos de dados 

da Agência Nacional do Petróleo in-
formações estratégicas sobre o setor 
no Rio Grande do Norte. O objetivo: 
melhorar o ambiente de negócios no 
estado e torná-lo mais acessível aos 
investidores.

“Construímos a plataforma de 
forma pública onde estão todos os 
dados relevantes, entre eles, nove in-
dicadores básicos: o número de poços 
no RN, o processamento de petróleo, 
a importação de gás natural, o histó-
rico da produção de petróleo e gás, as 
rodadas de licitação, os royalties, dis-
tribuição por município, os empregos 
formais do setor, a rede de laboratórios 
de pesquisa, envolvendo petróleo e gás 
e a relevância do petróleo e gás no PIB 
estadual”, ele conta.   

O objetivo: democratizar informa-
ção a todos os interessados de forma 
simples e descomplicada, a partir de 
textos enxutos e gráficos. Nada de eco-
nomês ou textos prolixos e cansativos. 
E conclui: “O RN é o estado que tem o 
maior número de poços de petróleo e 
gás. Diferentemente da Bahia, Espíri-
to Santo e Sergipe, o RN está muito à 

frente em número de poços e apresen-
ta desde 2009 uma produção constan-
te. Somos destaque na produção em 
terra, número de reservas provadas 
de petróleo. Tudo isso ratifica nossa 
capacidade de produção em terra”, 
explica.      

Em outras palavras, um potencial 
a ser aproveitado, sobretudo por-
que não é segredo para ninguém as 
dificuldades do RN em desenvolver 
outros potenciais econômicos. Uma 
grande oportunidade, portanto, para a 
região de Mossoró, de onde é possível 
iniciar uma retomada econômica na 
pós-pandemia, avalia. Ou seja, opor-
tunidade de reaquecer uma cadeia 
de pequenos fornecedores, de novas 
indústrias, de novas contratações que 
poderão acontecer na região. Mas, 
principalmente, oportunidade para o 
estado se tornar um ambiente de ne-
gócios mais atrativo com transparên-
cia, regras claras e segurança jurídica. 
“Porque outros estados como Sergipe 
e Espírito Santo também investem 
nessa direção e não podemos ficar de 
fora”, conclui Pedro Albuquerque. 

Plataforma “Mais RN” sinaliza como 
projeto vital para o futuro do Estado 
ECONOMIA | Criado pela Federação da Indústria do Rio Grande do Norte para facilitar o ambiente de negócios, a ideia cresceu e é hoje uma bússola capaz de orientar a navegação  
do Estado pelas águas turbulentas da pós-pandemia. Plataforma online funciona como um observatório de toda a atividade industrial, com informações atualizadas mensalmente   

Plataforma possibilita o acompanhamento de todos os poços, processamento de petróleo, histórico da produção de petróleo e gás, rodadas de licitação e distribuição de royalties por município

O RN é o estado que 
tem o maior número de 
poços de petróleo e gás. 
Diferentemente da Bahia, 
Espírito Santo e Sergipe, o 
RN está muito à frente em 
número de poços, com uma 
produção constante”

“
PEDRO ALBUQUERQUE
ASSESSOR TÉCNICO DA FIERN



10 GERAL QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020  |

DEZEMBRO VERDE | No mês de combate aos maus-tratos contra animais, uma entidade local ressalta a 
importância da adoção responsável. Número de abandonos cresceu em decorrência da pandemia

Há cerca de 140 milhões de ani-
mais de estimação no país, sen-
do eles cães, gatos, aves, répteis, 

peixes e pequenos mamíferos. Porém, 
3,9 milhões estão em condição de vul-
nerabilidade, de acordo com o Instituto 
Pet Brasil (IPB). O abandono de animais 
é considerado crime no Brasil, mas con-
tinua ocorrendo. Por isso, o Dezembro 
Verde é o mês para conscientizar a po-
pulação sobre o assunto.

Desde 1998, a Associação de Prote-
ção aos Animais de Natal (Aspan) enca-
minha adoções responsáveis por conta 
das colaboradoras do local. Em 2018, 
com uma nova administração, foi cria-
do um abrigo para receber 58 animais 
oriundos de uma denúncia de maus tra-
tos que ocorreu por anos e os pets não 
tinham para onde ir. Desde então, há 
dois cuidadores e uma lotação de 40 a 
50 animais, que são examinados, trata-
dos, socializados, castrados e vacinados, 
para que possam encontrar novas famí-
lias. Mais de 500 cães devem ter passado 
pela associação. Apenas em 2020, foram 
encaminhadas 150 adoções.

Segundo dados da Aspan, com a 
pandemia a demanda dobrou: meses 
atrás, a associação chegou a ter 110 
animais, tendo que contratar mais dois 
auxiliares para dar conta. Atualmente, a 
entidade conta com 74 cães no local. “O 
número aumentou consideravelmente 
devido à pandemia e à crise econômica, 
como também à falta de políticas pú-
blicas voltadas aos animais e ausência 
de campanhas de conscientização e 
combate a assuntos como leishmanio-
se, vacinação, castração entre outros”, 
explicou Geórgia Barbalho, integrante 
da Aspan.

Além da falta de suporte, os aban-
donos também aumentaram o número 
de atropelamentos, de cadelas prenhas 
e da proliferação de zooneses, como a 
cinomose e leishmaniose. A entidade 
também aponta que em algumas cida-
des brasileiras o aumento de animais 
nas ruas chegou a 60%. Aqui, a Aspan 
também registrou esse crescimento, por 
conta dos pedidos recebidos por men-
sagem. “São desde animais em situação 
de rua em sofrimento, quanto de pessoas 
querendo doar seus cães, porque perde-
ram sua renda e não têm mais condições 
de cuidá-los. Até mesmo de raça. Border 
Collie, Fila, São Bernardo, Labrador, Pi-
tbull, Shitzu”, afirmou Geórgia.

É importante lembrar que animais 
domésticos que viveram as vidas dentro 
de casa podem não sobreviver nas ruas. 
“Eles não sabem como procurar co-
mida, até porque não há. São cães que 
dormiam tranquilos em suas casas, nas 
suas camas quentes e agora têm de so-
breviver, buscar por alimento e água, se 
proteger, se defender, dormir atento ao 
relento, pegar chuva e sol sem amparo”, 
finalizou Geórgia.

FRANCISCA E LOULOU: CONHEÇA 
A HISTÓRIA DE ADOÇÃO CHEIA DE 
AMOR, AFETO E RESPONSABILIDADE

Durante 11 anos, 9 meses e 21 dias, 

a professora Francisca de Oliveira teve 
uma companhia muito especial: uma 
cadela da raça Lhasa Apso, chamada 
Loulou Linda. Ela faleceu em junho 
deste ano devido a um carcinoma no 
pulmão e Francisca precisou utilizar 
os serviços do Vila Pet, primeiro cre-
matório pet do estado. Ela conta que 
Loulou compartilhou uma amizade 
singular, além de alegria e um amor 
incondicional.

Francisca relembra que, quando 
adotou a Loulou Linda em 2008, foi um 
momento especial e inesperado. “Uma 
amiga de trabalho me sugeriu adotar 
Loulou, porque sua tutora estava de 
mudança para a Europa e, como não 
podia levá-la, precisava urgentemente 
encontrar alguém que gostasse de ca-
chorro e tratasse bem o animal”, narrou 
Francisca.

Então ela foi conhecer a Loulou que, 
na época, tinha oito meses de vida. “No 
dia 22 de setembro de 2008, uma segun-
da-feira pela manhã, fui saber um pouco 
sobre sua história. Eu estava apreensiva, 
porque no prédio que morava havia 
uma certa restrição em relação aos pets. 
Mas decidi ouvir o coração e enfrentar 
o desafio de ter uma companhia de 
quatro patas”, explicou. Empolgada, ela 
se dirigiu ao pet shop para comprar o 
enxoval da sua nova companheira. No 
dia seguinte, ela avisou à antiga tutora 
da Loulou que iria buscá-la.

“Voltei para casa com o coração 
transbordando de alegria. Trouxe ela no 
colo, como se carregasse um tesouro. Eu 
troquei a grafia do seu nome Lulu para 
Loulou, que é um perfume francês (que 
também se pronuncia Lulu) e acrescen-
tei o Linda, um outro perfume. Mas ela 
era linda de verdade. Quem via as fotos 
perguntava se era de verdade ou de pe-
lúcia”, contou.

Francisca diz que adotar um pet 
é o melhor que poderia ter feito. “Você 
será ricamente recompensado, com ale-
gria, amor e companheirismo. Melhora 
nossa saúde física e emocional. Isso o 
dinheiro não compra”, afirmou. “Ter 
um pet foi uma experiência singular. 
Só compreende quem vive a situação. 
Para mim, ganhar Loulou Linda foi um 
presente do céu. Sou grata a Deus pelo 
tempo que ele me permitiu conviver e 
cuidar dela”, disse. 

Francisca ainda aconselha a quem 
não pode mais cuidar, que não aban-
done o pet. “Não seja cruel com um 
ser indefeso que só lhe amou sem pe-
dir nada em troca. Procure doar para 
alguém que tenha condições de cui-
dar, zelar pelo bem-estar do animal. 
Que possa dar um pouco de conforto, 
principalmente se estiverem idosos 
ou doentes. As pessoas que tratam 
bem os animais, sejam seus ou não, 
são abençoadas porque eles também 
foram criados por Deus”. 

Aspan chegou a ter 110 animais abrigados durante os dias de pandemia da Covid-19

Francisca adotou a cadela Loulou e aconselha: “Não seja cruel com um ser indefeso”

Demanda em abrigo de pets em 
Natal dobra por conta da pandemia

ASPAN

 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA   DE OPERAÇÃO 
 
MORGAS COMERCIO LTDA inscrito sobre CNPJ: 00.870.515/0002-23 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Licença de Operação de nº 096671/TEC/LO-0040, com validade de 15/12/2026 para uma Revenda de 
Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 30 m3, localizado na Rodovia RN088 
km05 sn centro – Ouro Branco - RN 
 

Morvanildo dos Santos Medeiros 
Sócio Proprietário. 

 
 
               

 

 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO EMAUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito sobre CNPJ 03.979.385/0001-79 torna público que 
requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Renovação da Licença de Operação para um Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos com capacidade 
de 120m³ de armazenamento e gás natural veicular (GNV) localizado na Rodovia BR 101, 1999- Emaus – 
Parnamirim - RN 

 
JULIO CESAR DE MORAIS 

Sócio Proprietário. 
 

 
               

 

 

 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA   DE OPERAÇÃO 

 
POSTO FREI DAMIÃO LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.547.432/0010-10 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão 
da Licença de Operação de nº 2020-152917/TEC/RLO-0793, com validade de 03/11/2026 para uma 
Revenda de Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 75,00 m3 , Localizado na  
Rua DR Luiz Carlos 1250 – Frutilândia – Assú - RN 
 

   HUGO NOBRE CABRAL 
Sócio Proprietário. 

 
 

 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA   DE OPERAÇÃO 
 

REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS POTENGI LTDA inscrito sobre CNPJ: 23.423.005/0001-22 torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Concessão da Licença de Operação de nº 2017-116264/TEC/LO-0326, com validade de 
30/11/2020 para um transporte de Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 35 TON 
, Localizado na  Avenida Industrial João Francisco da Motta 127 – BOM PASTOR - RN 
 

JOÃO FERNANDES FREIRE FILHO 
Sócio Proprietário. 

 
               

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2020 SRP
PROCESSO Nº. 1.130.019/2020

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão nº. 014/2020, com o 
Objetivo de Registro de preços para Contratação da prestação de serviços com máquinas 
agrícolas, tipo tratores de pneus, incluindo implementos agrícolas, destinados ao corte 
de terras para o atendimento dos pequenos e médios agricultores do município de Serra 
Caiada-RN, no preparo de solo, em toda área rural do município, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência-Anexo I. Os 
envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 29 
de dezembro de 2020 a partir das 09:00 horas, edital disponível na página 
www.serracaiada.rn.gov.br,  e esclarecimentos serão prestados pelo e-mai l : 
cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, em 15 de dezembro de 2020
Abrahão Allan Miranda da Silva

Pregoeiro

  
                 

 

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de Registro de Preços nº 01/2020 

Pregão Presencial nº 02/2020 
 
Pregão Presencial nº 02/2020 Processo: 72/2020; Ata de Registro de Preços nº 01/2020; Objeto: para a 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, para 
atender às necessidades do SENAR-AR/RN; Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
Administração Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 14/12/2020. Contratada e Preços registrados: 

 
 

Empresa  TIC MAKER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TI EIRELI 
CNPJ 28.622.423/0001-53 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL Vlr. 
UNITARIO 

(R$) 

Vlr. 
TOTAL 

01 15 COMPUTADOR 6.200,00 93.000,00 

03 15 NO-BREAK 1.2 Kva 600,00 9.000,00 

05 15 NOTEBOOK 6240,00 93.600,00 

06 15 MONITOR 960,00 14.400,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO  R$         
210.000,00      

 
2x7 
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EXPORTAÇÃO | Razão, ainda não confirmada pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte, é que as 
máquinas responsáveis pela movimentação dos contêineres estariam todas fora de operação

Vinte e um dias é o tempo que o 
Porto de Natal deixará de ex-
portar frutas para a Europa em 

plena safra do melão. O último navio 
da empresa francesa CMA/CGM dei-
xou o terminal neste fim de semana 
passado e só retornará às operações 
normais em 9 de janeiro, quando já for 
entressafra. Enquanto isso, as frutas 
produzidas no RN ganharão o merca-
do externo pelos portos do Ceará. Não 
será um prejuízo do ponto de vista 
fiscal para o estado, mas cerca de 250 
trabalhadores portuários deixarão de 
receber os pagamentos semanais du-
rante o período. Isso significa entre R$ 
400 a R$ 800 por embarque.    

Pela versão de trabalhadores por-
tuários, que falaram sob condição de 
anonimato, a razão dessa paralisação 
nas escalas pelo porto seria a quebra 
frequente dos equipamentos respon-
sáveis pela movimentação dos contê-
ineres por parte da empresa Projeto, 
representante local da CMA/CGM. 
Neste momento, três deles, responsá-
veis por movimentar os contêineres 
refrigerados, estariam quebrados e fora 
de operação. Outro responsável pelos 
contêineres vazios também estaria fo-
ra de ação. Os contêineres refrigerados 
transportam entre 18 a 22 toneladas, 
enquanto os não refrigerados, entre 20 
a 35 toneladas.    

Os trabalhadores calculam que, 
durante os 21 dias parados, o Porto de 
Natal deixará de realizar entre 1.200 a 
1.500 movimentações. São 24 mil tone-
ladas que deixarão de ser embarcadas 
pelo porto da cidade. Procurada nesta 
terça 15, a Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte (Codern), responsável 
pela administração do porto, confir-
mou que ficará 3 semanas sem esca-
las.  Sobre a origem dessa paralisação 
temporária das exportações, a Codern 
afirmou que “não existe suspensão da 
CMA CGM”. Acrescentou que, devido à 

sazonalidade da safra, o navio não pas-
sará por Natal nos próximos dias, mas, 
logo no início de janeiro, “continuará 
normalmente com o navio semanal”. 

Afirmou, ainda, que “a CMA/CGM 
é uma empresa parceira do Porto de 
Natal, tanto que não mediu esforços 
para a instalação do scanner de contê-
ineres”. Fontes portuárias ouvidas pelo 
Agora RN, no entanto, informaram que 
o scanner recebido em outubro nem 
chegou a entrar em operação e já foi 
substituído por outro, este em condi-
ções de operação a partir de janeiro. 

Trabalhadores calculam que o Porto de Natal deixará de realizar mais de mil movimentações

Porto de Natal suspende embarque 
de frutas durante reta final da safra

A primeira central geradora de 
energia elétrica instalada no 
Rio Grande do Norte foi ativada 

nesta segunda-feira 14 na barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, o maior 
reservatório de água do estado, que fi-
ca localizado na região Oeste potiguar. 
Ainda em fase de testes, a barragem foi 
energizada pela Cosern. 

O equipamento é de pequeno 
porte, quando comparado às usinas 
hidrelétricas. A capacidade máxima 
instalada é de 4,7 megawatts de ener-
gia, ou seja, o suficiente para abastecer 

cerca de 5 mil casas. Para efeito de 
comparação, a Belo Monte, maior hi-
drelétrica do Brasil, tem capacidade de 
11.233,1 MW.

O projeto é uma parceria público-
-privada entre o Departamento Nacio-
nal de Obras Contra a Seca (Denocs) 
e a empresa Pequena Central Hidrelé-
trica - PCH Armando Ribeiro. A obra 
teve investimentos de R$ 15 milhões 
e levou um ano para ser concluída. A 
hidrelétrica vai aproveitar a força da 
água liberada da barragem para o Rio 
Piranhas-Açu para produzir energia.

Hidrelétrica fica na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório de água do estado

Primeira hidrelétrica do RN 
é ativada em barragem 

ENERGIA

DANIEL HERRERA

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 
ABG MINERACAO LTDA, inscrita no CNPJ 20.937.327/0001-00, torna público que está requerendo junto ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação - LI para uma indústria de beneficiamento de calcário, localizado na Rod. BR 304 – KM 70, s/n, 
Sítio Martins, Mossoró/RN.  
 

Adjane Monique de Sousa 
Representante Legal 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – SEMARH

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN
CNPJ 08.334.385/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia, a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de dezembro de 2020, 
às 10 horas, na sua sede social, localizada a Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol, 
nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Alteração do inciso XIII do artigo 49 do Estatuto Social. 

Natal, 15 de dezembro de 2020
DIRETORIA EXECUTIVA

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
 
CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, 18.715.796/0001-24, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
para extração mineral de Granito em uma área de 10,56 ha, localizada no SÍTIO BEBEDOURO, zona rural do 
município de Passa e Fica/RN 

 
ELEIDE LOPES DA SILVA 

Sócia-diretora 
 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A Construtora CJM LTDA, inscrita no CNPJ 10.693.059/0001-66, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença Simplificada de Nº 2013-068976/TEC/LS-0173, em favor da construção de uma pousada denominada 
“Alto da Pedra”, com 09 unidades de hospedagem (Chalés), com 2.044,93m², localizada à Av. Olinto 
Rodrigues, zona rural, Monte das Gameleiras/RN. 

 
Ana Maria Tawfic Hasbun Elali 

Sócia Diretora 
 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
 
Dois A Engenharia e Tecnologia LTDA, CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia 
(LP) para a extração mineral de Cascalho, numa área requerida de 26,67 hectares e volume de extração de 
30.000m³/mês, localizado na Fazenda Lagoinha, Zona Rural do Município de Parazinho-RN.  

 
Antônio Medeiros de Oliveira 

Diretor Técnico 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA– LS 
 
 

LOURENÇO JUSTINO DE SOUZA,  CPF: 565.181.024-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS, 
para extração de AREIA, numa área de 3,13 (há) localizada no Sítio Pedra, 2500,  Zona Rural , Caraúbas/RN, 
CEP: 59.780-000. 
  

Lourenço Justino de Souza 
Proprietário 

 
 

 

 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA   DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MACHADO COMBUSTÍVEIS LTDA inscrito sobre CNPJ: 13.088.107/0001-85 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Licença de Regularização de Operação de nº 2012-055713/TEC/LRO-0157, com validade de 10/12/2022 
para uma Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos com capacidade total de transporte de 75m3, 
Localizado na Rua Belarmino Costa 1547 – Centro – Goianinha - RN 
 

Glaucy Kalyny Costa Machado Barbalho 
Sócio Proprietário. 

 
 
               

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
 
MARQUES OLIVEIRA – LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.155.265/0001-85, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Regularização De Operação (LRO) Para um Transporte de Resíduos Não Perigosos, localizado na 
Av Consul Nelson Halegua, S/N, Zona de expansão II, Macaiba/RN, CEP 59.280-000.  

 
MARQUES OLIVEIRA – LOCACAO E SERVICOS LTDA 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
 
MARQUES OLIVEIRA – LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.155.265/0001-85, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Regularização De Operação (LRO). Para um Transporte de cargas perigosas, localizado na Av 
Consul Nelson Halegua, S/N, Zona de expansão II, Macaiba/RN, CEP 59.280-000.  

 
MARQUES OLIVEIRA – LOCACAO E SERVICOS LTDA 

 

VIAGENS

A Azul anunciou nesta 
terça-feira 15 a retomada da 
operação em Mossoró, no 
Oeste potiguar, a partir de 1º 
de março de 2021. Os voos 
terão como destino a cidade 
do Recife, em Pernambuco, 
de onde os clientes poderão 
se conectar para todas as ca-
pitais do Nordeste e Sudeste, 
além de cidades do Norte e 
Centro-Oeste. As passagens 
começam a ser comercializa-
das nos canais oficiais da em-
presa a partir de sábado 19.

Serão utilizados aviões 
com capacidade para 70 
clientes. Em Recife, principal 
hub da Azul no Nordeste, os 
clientes que saírem de Mos-
soró poderão se conectar a 
destinos como Belém, Teresi-
na, Manaus, Belo Horizonte, 
Salvador, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Diante da retomada do 
turismo no país, os voos têm 
seguido protocolos de higiene 
e segurança adotados contra a 
proliferação da Covid-19.

AZUL RETOMA VOOS 
EM MOSSORÓ A 
PARTIR DE MARÇO 



12 GERAL QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020  |

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DÁCIO GALVÃO 
LANÇA “ABRAÇOS” 
NESTA TERÇA-FEIRA

Talvez você se interesse por 
saber a origem da palavra “feira”. 
No sentido religioso, “feria”, em 
latim, era um dia de festa, de 
repouso. Esse sentido deu origem 
a “férias” e “feriado”. Como nos 
dias de festa os mercadores iam 
às praças negociar, o sentido 
transcendeu o religioso e 
chegou ao comércio, virando 
“feira” e “féria”, remuneração. O 
português é a única língua que 
manteve a palavra “feira” nos 
nomes dos dias da semana.

CÂMARA APROVA PROJETO QUE 
CRIA PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
PARA AGENTES DE SAÚDE DE NATAL

No sentido da notícia, o verbo 
“criar” não pode vir acompanhado do 
adjetivo “novo”, porque constituiria 
redundância. Sempre bom não ser 
redundante. Quem “cria novos” 
deve também “lançar novo” e sofrer 
“hemorragia de sangue”. Cuidado.  

GRUPO DE “INFLUENCIADORES 
DIGITAIS” APLICAM GOLPES EM 
HOTÉIS DA ZONA SUL DE NATAL

“Concordância por contaminação” 
é como chamamos o que ocorreu 
na notícia acima. A forma verbal 
“aplicam” deveria ter concordado com 
o núcleo do sujeito (grupo), o que a 
levaria ao singular. Se a intenção era 
destacar “influenciadores digitais”, 

bastava dispensar a palavra “grupo”.
Seria possível o plural, se o sujeito 

fosse uma das locuções partitivas, 
a maioria, a maior parte, o menor 
número, grande quantidade etc. 
Mesmo assim, hoje há a tendência 
de se concordar com o núcleo da 
locução, ficando o verbo no singular.

DUAS SECRETÁRIAS DA 
PREFEITURA DO NATAL TESTAM 
POSITIVO PARA COVID-19

A COVID-19 trouxe a proliferação 
de uma regência inadequada do 
verbo “testar”. Muita gente tem sido 
duplamente contaminada dessa 
forma. Só quem “testa para” é o 
jogador de futebol, que testa a bola 
para o gol, por exemplo. Melhor é 
dizer que o (resultado do) teste do 
coronavírus deu positivo.

ABRE ASPAS

Adoro os prazeres simples. 
Eles são o último refúgio dos 

espíritos complexos. 
Oscar Wilde

 “

“

ZAPPING

DIVULGAÇÃO

DI
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ANA HICKMANN FALA SOBRE CÂNCER 
DO MARIDO: ‘SITUAÇÃO MAIS DIFÍCIL DA VIDA’

Ana Hickmann fez um desabafo sobre a luta do marido, Alexandre Correa, que está tratando um tumor em fase de metástase. 
A apresentadora comentou sobre a saúde do companheiro e destacou as mensagens de apoio recebidas pela família. “Ele está 
enfrentando a situação mais difícil da nossa vida. Nunca pensei que enfrentaríamos isso. Mas pela força e pela garra, ele vai vencer. Pela 
nossa fé e a torcida de vocês, ele já venceu”, concluiu a apresentadora.

RODRIGO CARVALHO E THAIS 
MACHADO ANUNCIAM SEPARAÇÃO: 
“É HORA DO RECOMEÇO”

Rodrigo Carvalho e Thais Machado anunciaram em 
seus perfis do Instagram que não estão mais casados. 
Após 8 anos juntos e duas filhas frutos da união, 
Valentina e Helena, o ex-BBB, da edição de número 
11, e a influenciadora digital se separaram. “Não será 
fácil, afinal, foram 8 anos juntos. Não foi um simples 
namoro, foi um casamento. Construímos uma linda 
família. ‘Mas, Rodrigo, qual foi o erro?’ Não existe 
o erro. Simplesmente deixamos de nos amar como 
marido e mulher. Não falávamos mais a mesma língua. 
Não chegávamos nunca a um denominador comum! 
Mas irei guardar apenas momentos bons e recomeçar 
uma nova história, afinal, tenho filhas maravilhosas 
que precisam de mim e sempre estarão comigo. É hora 
do recomeço”, revelou o personal trainer.

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

SANDY E 
O “NOVO 
NORMAL”
Sandy comentou 
sobre os os hábitos 
que não abandona 
no “novo normal”. 
“Não me sinto 
segura, não me 
sinto bem. Preciso 
estar me sentindo 
bonita para colocar 
minha cara na 
câmera. É muito 
pessoal mesmo”, 
disse.
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FESTIVAL DE COROS NATALINOS
INTERNACIONAL | Evento online acontece em dezembro e reúne 69 corais, com o objetivo de compartilhar afeto durante os festejos de fim de ano 

WALDONYS E A ORQUESTRA

Em meio à pandemia da 
Covid-19, uma sincera 
homenagem à vida. O professor, 

médico e escritor Daladier Pessoa 
Cunha Lima decidiu escrever 80 
crônicas para ressaltar e distribuir 
afeto aos personagens que marcaram 
a história local, nacional e até 
internacional. Além disso, o autor 
descreve ainda substanciais tributos 
para lugares, assuntos e outros fatos 
considerados importantes e dignos de 
celebração por ele. 

Reunindo 69 coros de 16 países, 
o Festival Internacional de Coros 
Natalinos Online da UnP acontece 
entre os dias 19 e 21 de dezembro. 
O evento será transmitido ao vivo, 
sempre às 20h, pelo canal do YouTube 
da Universidade Potiguar, e contará 
com 39 coros brasileiros e 30 coros 
internacionais. São grupos da 
Argentina, Colômbia, Chile, Equador, 
El Salvador, Espanha, Estados Unidos, 
Filipinas, Guatemala, Índia, Indonésia, 
México, Peru, Uruguai e Venezuela.

Inicialmente, foram inscritos 
108 coros, com 69 selecionados em 
seguida. Nos três dias de concerto, 
participarão grupos de diversos países 
e de todas as formas: coros infantis, de 
vozes masculinas, de vozes femininas, 
da terceira idade, universitários, 
grupos vocais, religiosos, entre outros. 

A orquestra Parnamirim Jazz 
Sinfônica dará início, na 
próxima quinta-feira 17, 

a uma série de lives que promete 
cativar o público potiguar com uma 
mistura de jazz e música regional. 
A iniciativa é em comemoração 
ao aniversário do município de 
Parnamirim, comemorado nesta 
quinta. As apresentações contarão 
com a participação de artistas 
locais e nacionais, como o cantor 
e sanfoneiro Waldonys, que 
participará da primeira noite.

A primeira live será realizada 
nesta quinta, a partir das 18h30. 
Além de Waldonys, Deusa do Forró 
também fará uma participação 
especial. O duo ChoroBone, 
composto por músicas do município 
de Parnamirim, fará a abertura da 
noite. O show acontecerá no Centro 
de Cultura Trampolim da Vitória, 
antigo aeroporto Augusto Severo, 
e será transmitido ao vivo no canal 
da Parnamirim Jazz Sinfônica no 
YouTube.

Na sexta-feira 18, o show 
será aberto pela banda Jazz 
Brasil. Na sequência, a orquestra 
Jazz Sinfônica receberá Ismael 
duMangue e Elizabeth Rose. O 
Dueto Nordeste abrirá a noite do 
dia 19. A orquestra Jazz Sinfônica 
receberá Ricardo Vianna e Sérgio 

Por noite, 23 coros se apresentarão 
cantando uma música natalina. 
Com os números, mesmo ainda 
na primeira edição, o evento já 
se tornou um dos maiores e mais 

representativos festivais do mundo.
O Coral da UnP será um dos 

grupos a se apresentar, com a música 
“No Natal”, composta por Helder 
Oliveira (música) e Isak Lucena 

(letra). A canção foi vencedora do 1º 
Prêmio do Concurso “A Hymm for 
Mercy 2019”, na Irlanda, e estreou na 
grande Festa de Natal do Santuário de 
Fátima, em Portugal (2019). Formado 

Luís. No dia 25 de dezembro, 
acontecerá o Concerto de Natal a 
partir das 18h. Depois será a vez 
da orquestra Parnamirim Jazz 
Sinfônica receber os cantores 
Hilkélia Pinheiro, Agamedes 

Rodrigues e Tatyana Xavier.
O último dia de apresentações, 

30 de dezembro, contará com um 
Choro de Cordas a partir das 18h30. 
Para finalizar, a orquestra sinfônica 
de Parnamirim receberá cantoras 

convidadas ainda não divulgadas. 
O show também terá participação 
especial de Jailton Pereira. A 
apresentação com os músicos e 
artistas convidados obedecerá 
todas as orientações de segurança 

em 1992, o Coral da UnP é composto 
por alunos, ex-alunos, professores e 
colaboradores.

 O regente do Coral da UnP, 
Professor Isak Lucena, destaca a 
importância da realização do festival 
no contexto atual. “É um evento 
que visa a celebração do Natal pelos 
corais, neste ano tão difícil e diferente. 
Com o distanciamento social imposto 
pela pandemia, todos os concertos 
presenciais foram cancelados e nós 
não poderíamos deixar de entregar a 
mensagem de paz, esperança e amor 
tão presente nos festejos natalinos”. 
Ele acrescenta que será um momento 
muito importante para compartilhar 
e conhecer músicas natalinas de 
outros países, através dos vídeos 
produzidos pelos coros de forma 
virtual para o evento.

recomendadas pelas autoridades de 
saúde para impedir a propagação da 
Covid-19.

PARNAMIRIM JAZZ SINFÔNICA 

A Parnamirim Jazz Sinfônica é 
a orquestra jazzística pioneira no 
Rio Grande do Norte. Com direção 
artística do maestro Eugénio 
Graça, é formada por 50 músicos. 
O grupo foi criado em novembro 
de 2020 com recursos da Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc, 
trazendo um repertório que passeia 
pelas sonoridades únicas do jazz, 
balanceadas com timbres eruditos, 
resgatando a relação de Parnamirim 
com o gênero, que foi trazido para a 
região por americanos, na época da 
Segunda Guerra Mundial.

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO

Com quase 30 anos, Coral UnP é anfitrião do Festival Internacional de Coros Natalinos e traz a música “No Natal” para a apresentação online

Orquestra vai promover uma série de lives com outros artistas nacionais e locais durante dezembro. Waldonys se apresenta na abertura  

QRCODE DA LIVE
Aponte a câmera do celular para o 

QRCode acima para conferir o festival, 
a partir do dia 19 de dezembro

QRCODE DA LIVE
Acesse o QRCode acima para 

acompanhar as apresentações a partir 
desta quinta-feira, 17 de dezembro
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OPINIÃO 
Depois de ver a maioria dos 

deputados federais do RN votando 
favorável ao PL 4.372/2020 aprovado 
pela Câmara dos Deputados, que 
regulamenta o Fundeb e permite a 
destinação de recursos para entidades 
privadas, a governadora Fátima 
Bezerra endereçou carta aos três 
senadores do RN – Zenaide Maia, Jean 
Paul Prates e Styvenson Valentim - e fez 
uma espécie de pedido de socorro para 
que não sigam esse caminho quando a 
proposta chegar ao Senado. 

FRAGILIZA 
Fátima afirmou que o novo Fundeb 

“fragiliza, ainda mais, a política de 
financiamento para as escolas públicas 
necessária para fazer frente aos 
grandes desafios a serem superados: 
sua expansão e fortalecimento, a busca 
da melhoria da qualidade social do 
ensino e a valorização dos profissionais 
da educação”.

CONCLAMANDO 
No documento, a gestora do RN 

pede defesa da coerência e conclama 
senadores “a reafirmar a distribuição 
de seus recursos exclusivamente 
para a escola pública, recuperando 
os princípios constitucionais e 
a legitimidade do texto original, 
encaminhado com distorções e 
imperfeições ao Senado Federal”.  

ENTREGANDO PARA 2022 
O ministro do Desenvolvimento 

Regional Rogério Marinho comemora 
o fato de o mês de setembro deste 
ano ter sido de “muitas entregas” pelo 
governo Bolsonaro. “Investimentos em 
habitação, saneamento, mobilidade 
e segurança hídrica ajudaram a 
melhorar a qualidade de vida da 
população”, disse Rogério, que junto 
com o chefe vem preparando o terreno 
eleitoral do presidente no Norte e 
Nordeste. 

CNH GRATUITA 
Depois de cobrança do deputado 

estadual Francisco do PT, ontem 
a governadora Fátima Bezerra 
regulamentou, depois de 9 anos, 
a Lei Complementar da CNH 
popular. Dessa forma, cadastrados 
no programa Bolsa Família estão 
isentos das taxas relativas a exames 
clínico-médicos de aptidão física e 
mental, exame psicológico, licença 
de aprendizagem e direção veicular, 
custos de confecção da primeira 
CNH ou, em caso de mudança, para a 
categoria C, D e E.

QUEM PODE
Para ter direito a aplicar para a 

CNH popular gratuita, o candidato 
precisa ser penalmente imputável, 
saber ler e escrever, possuir Carteira 
de Identidade, CPF ou documento 
equivalente, comprovante de 
residência no RN, não ter cometido 
infração penal na direção de veículo 
automotor e não estar judicialmente 
impedido de possuir CNH. 

RÁPIDAS
>> Deu no Estadão: “Alta 

de casos de covid após Ação de 
Graças nos EUA expõe risco de 
festas de fim de ano no Brasil. 
Mortes de americanos têm 
batido recordes nas últimas 
semanas; deslocamentos e 
encontros familiares aumentam 
chance de infecção”. 

>>O Ministério Público 

Constituição e criam precedente 
para precarização do ensino 
público no País.  

>>Vice-presidente Hamilton 
Mourão disse ontem não saber o 
que falta para Brasil reconhecer 
vitória de Joe Biden. A vitória do 
democrata foi confirmada pelo 
colégio eleitoral americano nesta 
segunda-feira. 

Federal (MPF) enviou ao 
Senado uma nota técnica nesta 
segunda-feira, 14, apontando 
inconstitucionalidades no 
novo Fundeb. De acordo com o 
órgão, os dispositivos de repasse 
de recursos para instituições 
de ensino privadas violam a 

AUTORIZADA 
Por unanimidade, o plenário do 

STF declarou ontem constitucional 
a lei que autorizou a criação da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), empresa 
pública com personalidade jurídica 
de direito privado, patrimônio 
próprio e vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC).  

PEDIDO 
Na sessão virtual finalizada 

no último dia 4, os ministros 
julgaram improcedente o pedido da 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR), que numa Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) alegava 
que a norma violaria a Constituição 
Federal por ausência de lei 
complementar que defina as áreas 
de atuação das estatais. 

NEGADO
Segundo o STF, a Lei 12.550/2011 

autorizou a criação da Ebserh 
e fixou as diretrizes da estatal 
para a prestação de serviços 
públicos gratuitos de assistência 
médico-hospitalar, ambulatorial 
e terapêutico à comunidade. A 
empresa oferece apoio ao ensino, 
à pesquisa e à extensão, para 
formação de profissionais de saúde 
pública, mediante contrato com 
instituições públicas federais de 
ensino.

DIFÍCIL 
“O desafio em dizer ‘não’ para 

as festas de fim de ano” foi um texto 
bem interessante publicado ontem 
por Sandra Caselato, no UOL, que 
represente muito o momento para 
quem ainda mantém isolamento 
e toma todas as medidas de 
precaução possíveis para evitar 
ter a covid-19. Em resumo, ela 
mostra o quanto está difícil amigos, 
familiares, gente do trabalho 
aceitarem o “não” aos convites para 
saídas, almoços, reuniões, apesar 
de estarmos enfrentando neste 
momento um novo pico da doença 
no Brasil. 

CONFIANÇA 
De acordo com a ata da última 

reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom), divulgada 
nesta terça-feira, 15, os resultados 
de testes com os imunizantes abrem 
um processo de normalização da 
economia e tendem a trazer melhora 
da confiança e normalização. No 
documento, o Comitê salienta a 
importância do imunizante para a 
retomada do cenário global. 

ENTREGOU SEM DATA 
Em documento entregue ontem 

ao STF, o governo federal informou 
que o plano de vacinação deve 
durar 16 meses para alcançar toda 
a população brasileira. Mas não 
apresentou datas. Disse apenas que 
pretende iniciar vacinação 5 dias 
após aval da Anvisa. 

Ministro potiguar das Comunicações 
em momento de fé ao lado da 
esposa Patrícia Abravanel, ontem, 
na Igreja Mundial, liderada pelo 
“apóstolo” Valdemiro Santiago. 
“Que Deus continue derramando 
suas graças sobre nós e protegendo 
nosso país”, escreveu Fábio nas 
redes sociais

As belas Bia Santa Rosa e M
arcelinha Nogueira em evento 
de lançamento Fio a Fio

Deputado Sandro Pimentel em seu gabinete na 
Assembleia Legislativa participando de videoconferência 
sobre atrasos no pagamento de direitos trabalhistas



Novo comando vai alterar fila de novelas da Globo
Meio que impossível imaginar 

que a fila de novelas da Globo, 
organizada por Silvio de Abreu até 
2024, nos mais diferentes horários, 
continuasse exatamente a mesma 
após sua saída e a chegada de José 
Luiz Villamarim na direção da 
Dramaturgia.

A informação nos bastidores 
da Globo é que muita coisa poderá 
mudar e que essas alterações serão 
conhecidas ao longo dos próximos 

meses.
Já existem estudos em cima 

disso.
Por enquanto, para os autores 

que tiveram suas sinopses 
aprovadas, a ordem é continuar 
trabalhando até determinação em 
contrário.

E nada também que cause 
maior surpresa. Todo aquele que 
chega, logo quer impor a sua 
marca e isso não seria ou não será 
diferente com Villamarim, agora no 
comando das novelas e séries.

Algumas surpresas, inclusive, 
não devem ser descartadas.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Nesse momento é necessário que fique mais atento 
com seu orçamento, não convém assumir dívidas que 
estão além daquilo que você realmente pode. Pondere 
muito bem seus gastos e cuidado pra não gastar na 
empolgação do momento. 

Você sentirá que é hora de assumir a responsabilidade 
por sua vida. Assuma a liderança da sua jornada! Foque 
em ser feliz, não em ter razão sempre, e se abra para 
novos pontos de vista. Deixe que as coisas percorram 
seu fluxo natural. 

Novas ideias para projetos ou produtos serão aceitas 
e exploradas. Nesta terça, estará cheia de genialidade, 
então aproveite! Trazer pessoas novas para a convivência 
será muito estimulante e irá te agregar muito para novos 
olhares. 

Nesse dia o seu signo estará coberto de boas energias, 
te fazendo sentir mais animação, disposição e motivação 
para realizar suas tarefas e iniciar novos projetos! Se tem 
algo em mente, esse é o melhor momento para dar os 
primeiros passos diante do que deseja. 

Alguns de seus problemas podem ficar ainda mais 
evidenciados por conta do seu temperamento, um 
pouco de moderação e paciência ajudarão você evitar 
grandes transtornos. O universo está conspirando a favor 
de novas amizades.

Esse dia tende a ser mais tranquilo para você, é só seguir 
o flow! Siga a sua vida se abrindo ao novo, pois isso vai 
trazer algumas oportunidades ainda nesse ano! Pode 
até ser que algumas atividades esportivas atraiam o seu 
interesse.

Com a lua nova no céu, essa se torna uma boa fase para 
adquirir bens, pois proporciona a sábias escolhas e bens 
que irão durar! Se está pensando em investir, trocar 
de carro, reformara casa e coisas do tipo, vai fundo! 
Aproveite essa energia.

A lua nova chega no seu signo, fazendo com que seja 
um período totalmente auspicioso para coisas novas. A 
competência e o profissionalismo são desenvolvidos em 
todas as áreas aqui. É importante se preocupar e pensar 
no futuro e na sua carreira. 

Para você brilhar real, tente reciclar sua mania de 
perfeição. Esteja aberto ao novo e cria uma rotina que 
dê um propósito ao talento para criatividade. Pra você a 
independência é de extrema importância, mas isso não 
quer dizer que tenha que fazer tudo sozinho. 

Os astros avisam: tenha jogo de cintura para lidar 
com algumas situações chatinhas que podem surgir 
hoje. Acredite na sua intuição e pra onde ela está te 
direcionando, também não tenha vergonha em pedir 
ajuda! 

Conte com a ajuda de amigos e familiares para resolver 
alguns de seus problemas, você não precisa enfrentar 
tudo sozinha. Não encare certas cobranças como algo 
pessoal. Tente ver tudo como oportunidade de mudar. 
Escolha bem os pesos que você carrega!

Não deixe de cumprir com suas palavras diante de 
algumas promessas que você fez anteriormente. 
Aja de forma sensata! É importante assumir as 
responsabilidades e ter compromisso com aquilo que 
você se propôs a fazer. 

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 1

Bate-Rebate
nSerginho Groisman começou a 
gravar edições do “Altas Horas” 

para janeiro...nO primeiro, no ar dia 
2, terá os cantores Pablo e Joelma.
nA redação do SBT se dividiu 
em relação à dispensa de Carlos 
Nascimento...nEnquanto para 

alguns, “a saída do Nascimento é a 
‘sentença de morte’ do jornalismo 
do SBT”...nOutros entendem que 
a casa não tinha mais condições 

de pagar um salário tão alto para o 
âncora, em um momento complicado 

como agora.nA partir de 8 de 
janeiro vai ao ar o “Música na Band 

Luau”, direto do Rio Grande do 
Norte...nTudo produzido por Zeca 

Camargo...nO primeiro convidado é 
o cantor Xand Avião. Depois, banda 
Melim, Roberta Sá e Capital Inicial.
nKadu Moliterno será entrevistado 
por Daniela Albuquerque, quinta-
feira, as 22h45, no “Sensacional” 
da Rede TV!.nTambém na quinta 
às 22h, no GNT, Claude Troisgros 
e Batista apresentam o segundo e 

último episódio de “Que Marravilha 
Especial Natal Sem Fome”.

POR EXEMPLO
Nos interiores da Globo, entende-

se que, assim como foi com Silvio de 
Abreu, o maior dos problemas para 
José Luiz  Villamarim ainda será o 
horário das sete da noite.

É sempre o maior desafio, até pela 
exigência do público em histórias 
mais leves e temperadas.

VERÃO
Começaram as gravações de 

“Temporada de Verão”, nova série da 
Netflix passada em um resort de luxo. 
O elenco é liderado por Giovanna 
Lancellotti, Gabz, Jorge López e André 
Luiz Frambach. Também participam 
Giovanna Rispoli, Cynthia Senek, 
Mayana Neiva, entre outros.

CINEMA
Longe das novelas, Thaila 

Ayala segue investindo no cinema. 
Recentemente, ela protagonizou 
o filme “Moscow”, que também 
reúne Werner Schünemann, Jeniffer 
Nascimento, Bruno Fagundes e a 
cantora Ludmilla. O longa foi rodado 
em 12 dias seguindo os protocolos de 
saúde.

 DIVULGAÇÃO DISCOVERY

INCENTIVO
Os atores Leon Borges e Juliana 

Kelling fecharam uma parceria no 
vídeo. 

Ele criou e dirige o quadro 
“Sem Limites”, sobre incentivo à 
prática de esportes, apresentado 
por ela, toda sexta, na edição 
carioca de “Os Donos da Bola” 
na Band. Kelling fez “Os Dez 
Mandamentos” na Record.

FOGO NO FENO
A Record exibe nesta quarta-

feira, em “A Fazenda”, uma festa 
que reúne os 20 participantes. 

Confraternização, sim, mas 
sempre com possibilidades de 
confusões. 

A edição “12” chega ao fim 
nesta quinta-feira.

OLHA SÓ
Em uma reunião na manhã 

de ontem, o presidente da Disney 
Brasil, argentino Hernán Estrada, 
pediu que ninguém acreditasse nas 
notícias que a mídia tem publicado 
sobre a fusão ESPN – Fox Sports.

Que é tudo mentira.

REALITY DE REFORMAS
O SBT acaba de fechar parceria 
com o Discovery para o 
lançamento da versão brasileira de 
um reality de reformas de casas, 
nos mesmos moldes de “Irmãos 
à Obra”, comandado pelos 
irmãos gêmeos canadenses Drew 
e Jonathan Scott, um sucesso 
mundial. Em fevereiro, vão 
começar os testes para a escolha 
de apresentadores e montagem de 
equipes, entre outros detalhes.  
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O ano de 2020 se aproxima do fim 
e os clubes brasileiros, aos pou-
cos, começam a ter noção mais 

consolidada do grande prejuízo gera-
do pela pandemia do novo coronaví-
rus. Foi uma temporada desafiadora 
para todos. A diminuição dos valores 
dos contratos de televisão, a falta de 
público nos estádios e a ausência dos 
patrocinadores devem levar as prin-
cipais equipes do País a registraram 
receitas até 46% menores em relação 
a 2019. Os dados são de uma projeção 
feita pela consultoria Sports Value, es-
pecializada em finanças e balanços de 
clubes.

O estudo mostra que, em média, 
os clubes brasileiros vão perder entre 
29% e 37% das receitas neste ano. Os 
dois times que mais devem ser atingi-
dos pela queda serão Cruzeiro e San-
tos. Ambos devem ter diminuição de 
46%. Para o responsável pela pesquisa, 
Amir Somoggi, os números são reflexo 
de uma política financeira em que as 
equipes dependem quase exclusiva-
mente de poucas fontes financeiras 
para sobreviver.

“O impacto poderia ser menor pa-
ra as equipes, talvez na casa dos 18% 
a 20% de redução. Os clubes poderiam 
ter trabalhado em outras frentes. Qua-
se 80% do sustento das equipes depen-

de de patrocínio, cotas de televisão e 
venda de jogadores. Justamente essas 
receitas são as que mais sofreram o 
impacto da pandemia”, explicou So-
moggi ao Estadão. Para produzir o 
estudo, ele acompanhou os balanços 
periódicos das equipes.

Cruzeiro e Santos aparecem na 
frente dos demais por razões diferen-
tes. O time mineiro vive uma grave 
crise financeira desde o ano passado 
e amargou nesta campanha grande 
redução da receita por causa do re-
baixamento à Série B do Campeonato 
Brasileiro. No caso do Santos, uma das 

causas é o fato de o ano de 2019 ter si-
do muito positivo nas finanças graças 
à venda de jogadores. Por isso, o ce-
nário comparativo apresenta grande 
queda.

Aliás, a verba com transferências 
foi a responsável por diminuir os 
elevados prejuízos. O estudo mostra 
que Flamengo, Grêmio e Corinthians 
compensaram algumas perdas gran-
des causadas pela pandemia. O time 
carioca, por exemplo, fez dinheiro com 
as saídas principalmente de Reinier 
(R$ 186 milhões) e Léo Duarte (R$ 62 
milhões). A equipe gaúcha conseguiu 

negociar Everton Cebolinha com o 
Benfica por R$ 128 milhões. O mesmo 
time português pagou cerca de R$ 131 
milhões por Pedrinho, do Corinthians.

Por causa da negociação por Pe-
drinho, o Corinthians é quem apresen-
ta a menor queda de receita do estudo, 
com somente 4%. Outra causa para 
isso é o fato de o clube ter apresentado 
em 2019 um resultado péssimo, com o 
déficit de R$ 177 milhões. “O impacto 
com a venda de jogadores neutralizou 
a questão econômica em algumas 
equipes. Os clubes não vivem mais a 
época de que tudo está ótimo. A dúvi-

AGÊNCIA CORINTHIANS

Pandemia vai fazer clubes do País 
perderem 46% em receitas este ano
PREJUÍZO | Diminuição dos valores 
dos contratos de televisão, a 
falta de público nos estádios e 
a ausência dos patrocinadores 
devem levar as principais equipes 
do País a registrarem prejuízos 
este ano

Números mostram que política financeira em que as equipes dependem quase exclusivamente de poucas fontes financeiras para sobreviver

R$ 130 milhões

29% a 37%

é o déficit estimado do Palmeiras 
para o ano de 2020

é a variação média de perdas dos 
clubes em comparação com 2019 

da agora é como sair do buraco. É pre-
ciso ser criativo para conseguir reagir”, 
afirmou Somoggi.

O especialista recomenda que as 
equipes possam apostar em produ-
tos digitais para conseguir impactar 
mais o torcedor. Pela estimativa de 
Somoggi, a participação do torcedor 
nas receitas das equipes está restrita a 
somente 20% do total. O ideal era ele-
var esse porcentual para entre 35% e 
40%. A maior fatia ainda é dependente 
de cotas de TV, patrocínio e venda de 
atletas.

Um aspecto curioso da pesquisa é 
que os clubes que possuem como pon-
to forte as arenas sofreram bastante. 
Os principais exemplos são Athletico-
-PR e Palmeiras, que pela projeção do 
especialista terá um déficit de R$ 130 
milhões nesta temporada. “O Palmei-
ras é o clube que mais depende do es-
tádio para fechar o orçamento. A arena 
nova e a torcida engajada contribuem 
para isso. Mas na prática a equipe não 
tem conseguido cortar todos os cus-
tos”, explicou.
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A governadora de Tóquio, Yuriko 
Koike, declarou nesta terça-fei-
ra não ver “qualquer cenário” 

suscetível que possa levar ao cance-
lamento dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, adiados em um ano devido 
à pandemia do novo coronavírus. Ela 
reconheceu que uma maioria do públi-
co japonês continua a se opor à reali-
zação em 2021 do evento, devido a um 
aumento dos casos de covid-19, mas 
disse estar convencida que estas preo-
cupações podem ser ultrapassadas.

“O público japonês e os residentes 
de Tóquio estão focados na situação 
atual”, declarou Koike em declarações 
dadas nesta terça-feira. “Nós estamos 
voltados para o futuro”, acrescentou.

A governadora advertiu que o 

futuro de Tóquio-2020, inicialmente 
marcado para o verão (do hemisfério 
norte) deste ano, terá um impacto nos 
futuros eventos olímpicos como os Jo-
gos de Inverno de 2022, em Pequim, na 
China, e a Olimpíada de 2024, em Paris, 
na França.

Os Jogos de Tóquio-2020 foram os 
primeiros da história a serem adiados 
em tempo de paz e um novo adiamen-
to foi já excluído pelos organizadores e 
responsáveis japoneses.

Uma sondagem divulgada pela 
cadeia de televisão pública japonesa 
NHK mostra que apenas 27% dos ja-
poneses apoiaram a realização dos 
Jogos Olímpicos em 2021, sendo 32% 
favoráveis à anulação e 31% a um novo 
adiamento.

Julio Casares vai assumir a presi-
dência do São Paulo apenas no 
primeiro dia de 2021, mas já ana-

lisa as possíveis mudanças que fará no 
clube. Uma está confirmada: Muricy 
Ramalho, tricampeão brasileiro como 
técnico do time, vai assumir a função 
de coordenador. Para Muricy, trocas na 
diretoria não devem ocorrer até o fim 
desta temporada, em fevereiro.

A comissão técnica encabeçada 
por Fernando Diniz está garantida, até 
porque o time lidera o Campeonato 
Brasileiro e está na semifinal da Copa 
do Brasil. No departamento de fute-
bol, porém, Casares deve promover 
mudanças. O atual gerente de futebol 
Alexandre Pássaro não deve perma-
necer em 2021. O diretor executivo de 

futebol Raí também não está garanti-
do. O Estadão apurou que Casares já 
conversou com Rodrigo Caetano, hoje 
no Internacional, para assumir o cargo 
no São Paulo.

“Não é o momento (de ter mudan-
ças), na minha opinião. Esse pessoal 
tem que ficar até o fim da temporada, 
e depois o presidente vai fazer o que ele 
achar, se vai trocar ou manter. Agora 
não pode criar um fato novo. É positivo 
ou negativo, e se criar o negativo pode 
desandar o negócio. Tem que deixar 
quieto, tranquilo. O Casares é sensato, 
tranquilo, é gestor. Acho que essa tran-
sição vai ser bem tranquila. Não tenho 
nada que me meter num lugar que está 
indo bem”, palpitou Muricy, durante 
participação em programa do SporTV.População japonesa está receosa com Jogos

Pesquisa mostra que japoneses 
pedem a anulação dos Jogos

Muricy aconselha Casares a 
manter diretores do São Paulo
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