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Fátima anuncia compra de insumos 
para vacinação contra Covid no RN
PANDEMIA. 7 | Secretaria de Saúde Pùblica do Rio Grande do Norte articula ações para a campanha de vacinação. Nesta segunda-feira 7, o Ministério da Saúde liberou R$ 1,1 milhão para 
a compra de câmaras de resfriamento no RN. Governadora também se reuniu por videoconferência prefeitos potiguares para tratar das novas ações de enfrentamento à pandemia no Estado

TRIBUTO À INFÂNCIA 
Gabriel Veron, do 
Palmeiras, o atacante de 
R$ 150 milhões

Ministério da Saúde cria 
comitê para acompanhar 
vacina de Oxford

Sebrae no RN se prepara 
para atender 50 mil 
negócios em 2021

Moraes decide que 
plenário definirá 
depoimento de Bolsonaro

Endividamento atinge 96% 
das famílias em Natal, 
aponta pesquisa

FUTEBOL. 16 | Jogador potiguar já é 
monitorado de perto por grandes 
clubes europeus, que enxergam o 
atleta com grande potencial para o 
futuro

PANDEMIA. 6 | Grupo vai 
acompanhar as ações de pesquisa, 
desenvolvimento, produção, 
contratualização, transferência e 
incorporação tecnológica da vacina

ECONOMIA. 7 | Entidade projeta 
atender, em 2021, pelo menos 50 
mil micro e pequenos empresários 
potiguares – 10 mil a mais do que 
este ano

INTERFERÊNCIA. 4 | Ministro Alexandre 
de Moraes, do STF, pediu “urgência” 
a continuidade do julgamento 
no inquérito que apura se houve 
interferência política na PF

DÍVIDAS. 11 | Índice obtido em junho 
é pior resultado em todo o Brasil e 
representa crescimento de 22 pontos 
porcentuais em relação ao mesmo 
mês de 2019, quando 74% das 

PROJETO. 13 | “No coração da lua” conta a história de uma menina alegre 
que, de repente, perde o ânimo. Espetáculo traz debate sobre “a infância e 

a saúde mental” através de narrativa lúdica e poética

“Religião não é para se 
discutir no plenário”, diz 
bispo reeleito vereador

Estado registra queda de
R$ 457 milhões nas 
receitas

“Minha cabeça sempre 
foi da escolha de 
sucessor”, diz Maia

CÂMARA. 2 | Bispo Francisco 
de Assis (Republicanos) fala 
sobre projetos para a próxima 
legislatura e comenta elo com 
setor evangélico

ARRECADAÇÃO. 3 | Boletim técnico 
do TCE aponta que o Rio Grande 
do Norte  teve a queda nas receitas 
próprias t foi compensado por 
transferências realizadas pelo 
Governo Federal

LEGISLATIVO. 4 | Presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, negou frustração com o 
resultado do julgamento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que barrou a 
possibilidade de sua reeleição

MYLENA SOUSA



O deputado estadual Sandro Pi-
mentel (PSOL) apresentou um 
projeto de lei na Assembleia 

Legislativa propondo a criação de um 
feriado no “Dia Estadual da Consciên-
cia Negra”, comemorado anualmente 
no dia 20 de novembro. A proposta, 
destaca o parlamentar, tem como obje-
tivo divulgar a cultura negra; a origem 
de seus povos; conflitos; os efeitos 
da colonização e independência no 
Continente Africano; seus mártires; 
a contribuição na formação e desen-
volvimento de nosso País; e a situação 
atual dos povos e seus descendentes na 
África, no Brasil e no resto do mundo, 
através de eventos a serem elaborados 

pelas entidades e movimentos negros 
do País e pelo Governo do Estado.

“Além de lembrar da história de 
Zumbi, de Dandara e dos demais lu-
tadores de Palmares, o Dia da Cons-
ciência Negra deve ser marcado pela 
discussão sobre a situação socioeconô-
mica e política da população negra no 
Rio Grande do Norte e no Brasil, deven-
do ser também um dia para destacar a 
contribuição que os negros e as negras 
deram e dão para construção e o de-
senvolvimento desse país”, destacou 
em justificativa.

No texto da proposta, o deputado 
destacou dados da realidade de discri-
minação racial no Brasil: “muito cruel e 

merece uma atuação firme e eficaz dos 
poderes públicos”. Segundo a Síntese 
de Indicadores Sociais 2010, produzida 
pelo IBGE a partir da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios, negros 
do nosso estado são 61,90% dos que re-
cebem até 1 salário mínimo, enquanto 
são apenas 29% daqueles que recebem 
mais de 30 salários.

Em Natal, a Câmara Municipal já 
discutiu o assunto, mas a proposta não 
avançou porque o dia 21 de novembro 
já é feriado, de Nossa Senhora da Apre-
sentação, padroeira da cidade.

O comércio alegou que dois feria-
dos seguidos acarretariam grande pre-
juízo ao setor.

2 POLÍTICA TERÇA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2020 |

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a reflexão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Dir.Administrativo

Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

O bispo Francisco de Assis (Repu-
blicanos) foi reeleito vereador 
de Natal em 2020 e, a partir do 

próximo ano, seguirá para o quinto 
mandato na Câmara Municipal. O for-
te apoio do eleitorado evangélico lhe 
rendeu 4.213 votos. Apesar disso, ele 
garante que a Câmara Municipal é um 
lugar para beneficiar toda sociedade, 
independente do credo.

“Eu acho que religião não é para ser 
discutida no plenário, porque cada um 
defende a sua e segue aquilo que acha 
melhor. Eu me sinto melhor sendo 
evangélico, mas se a pessoa se sente 
melhor sendo católica ou umbandista 
tem que respeitar a pessoa. Eu trabalho 
para Natal. Não tenho bairro exclusivo 
nem reduto exclusivo, porque meu fo-
co é todo o povo da cidade”, comenta.

Consagrado bispo da Igreja Uni-
versal do Reino de Deus em 1994, insti-
tuição que integra até hoje, o vereador 
comenta que não encontrou contrarie-
dades para debater o tema em sessões 

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

“Religião não é para se discutir no 
plenário”, diz bispo reeleito vereador
ENTREVISTA | Eleito para o quinto 
mandato na Câmara Municipal de 
Natal, Bispo Francisco de Assis 
(Republicanos) fala sobre projetos 
para a próxima legislatura e 
comenta eloc om setor evangélico

Vereador Bispo Francisco de Assis (Republicanos), reeleito para o quinto mandato na Câmara Municipal de Natal

na Casa, apesar de ter parlamentares 
de outras denominações religiosas.

“Não tenho dificuldade de me rela-
cionar com os outros vereadores nem 
tenho problema com religião nenhu-
ma. Na Câmara tem pessoas que repre-

sentam outros segmentos religiosos, 
como o católico e o espírita. Consigo 
me articular bem em torno disso. Tiro 
de letra”, afirma.

O bispo Francisco de Assis ficou 
entre os 10 vereadores eleitos mais vo-

tados, mesmo apresentando queda de 
18% em comparação com o resultado 
da disputa de 2016, quando teve 5.160 
votos. A redução, segundo ele, foi cau-
sada pela necessidade de seguir os pro-
tocolos sanitários por causa da pande-

mia durante as eleições municipais.
“O período de campanha foi difícil. 

Perdi quase 1 mil votos da última elei-
ção para essa porque eu não saí às ruas 
para fazer caminhadas e passeatas, co-
mo nas outras, porque estamos na pan-
demia e sou do grupo de risco. Tenho 67 
anos e sou diabético. Sei que a doença é 
perigosa, e, por isso, acredito que minha 
eleição foi um milagre”, pondera.

A crise sanitária causa pelo corona-
vírus, inclusive, faz o parlamentar refletir 
sobre as medidas de contenção da disse-
minação do vírus em meio aos impactos 
causados na economia. Para o bispo 
Francisco de Assis, o lockdown deve ser 
adotado apenas em “último caso”.

“Temos que ter muita cautela. Fe-
char o comércio não é o caminho. O 
povo não aguenta mais passar neces-
sidade, inclusive os artistas. Falo, pois 
sou músico também. O povo tem que 
contribuir também para que tudo fun-
cione, usando máscara, álcool em gel e 
mantendo o isolamento”, analisa.

A conscientização e prevenção são, 
de acordo com o vereador, as estraté-
gias mais adequadas para salvar vidas 
e gerar renda, já que, na visão dele, os 
governos federal, estadual e municipal 
têm como investir em campanhas para 
alertar a população. “Enquanto puder 
resolver o problema sem precisar che-
gar a esse ponto, eu acredito que será o 
caminho mais fácil”, encerra.

JOÃO GILBERTO / ALRN

Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL)

Deputado propõe feriado estadual 
para Dia da Consciência Negra

20 DE NOVEMBRO
COVID-19

O deputado federal Walter 
Alves (MDB-RN) informou nes-
te fim de semana que testou po-
sitivo para o novo coronavírus.

O parlamentar informou o 
diagnóstico em publicação nas 
redes sociais. Na publicação, 
Walter Alves informou que está 
assintomático e cumprindo as 
orientações médicas.

Walter é o 3º deputado 
federal do RN a contrair o co-
ronavírus. Antes dele, Natália 
Bonavides (PT) e General Girão 
(PSL) foram infectados.

WALTER ALVES É 
DIAGNOSTICADO 
COM NOVO 
CORONAVÍRUS
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MAIORIA FEMININA I
Das 5.567 cidades brasileiras 

que já realizaram as eleições deste 
ano, apenas 44 terão maioria de 
mulheres na Câmara Municipal a 
partir de 2021. Em sua maioria, são 
cidades pequenas, com menos de 
20 mil habitantes, e quase sempre 
governadas por prefeitos homens.

MAIORIA FEMININA II
Apesar dos avanços, somente 

três cidades brasileiras terão o raro 
cenário de maioria feminina nas 
câmaras municipais e uma mulher no 
comando do Poder Executivo. Uma 
delas é Paraú, no Rio Grande do Norte.

MAIORIA FEMININA III
Também é do Rio Grande do 

Norte a 2ª cidade do País com a maior 
proporção de mulheres na Câmara 
Municipal: Espírito Santo, onde seis 
das nove cadeiras serão ocupadas por 
elas.

BAIXA REPRESENTAÇÃO
No geral, porém, os dados revelam 

que os legislativos municipais 

ALEXVIANA
brasileiros ainda estão distantes de ter 
uma paridade de gênero. Do total de 
vereadores eleitos no pleito deste ano, 
cerca de 16% são mulheres.

COBRANÇA DE VACINA I
Governadores têm encontro 

marcado nesta terça com o ministro 
Eduardo Pazuello (Saúde). A 
expectativa deles é que o governo 
federal anuncie o compromisso 
de adotar múltiplas vacinas na 
imunização da população contra a 
Covid-19.

COBRANÇA DE VACINA II
Até o momento, o Ministério 

da Saúde tem apostado na vacina 
produzida pelo laboratório 

AstraZeneca, a ser fabricada na 
Fiocruz. Mas a perspectiva é a de que 
o imunizante só fique pronto em 
março.

COBRANÇA DE VACINA III
O governador de São Paulo, João 

Doria, anunciou ontem que deve 
começar em janeiro a vacinação da 
coronavac, produzida pela chinesa 
Sinopec no Instituto Butantan. 
Nesta semana, o Reino Unido inicia 
a imunização em massa com a 
americana Pfizer.

COBRANÇA DE VACINA IV
Diante do avanço em outras 

frentes, os governadores pressionam 
Pazuello a comprar vacinas de 

outros laboratórios, o que é alvo de 
resistência de Jair Bolsonaro, que já 
declarou que o Brasil não compraria a 
vacina chinesa.

COBRANÇA DE VACINA V
Após pressão sobre o governo 

federal para acelerar os planos de 
começar a vacinação no País, o 
Ministério da Saúde informou na noite 
desta segunda-feira 7 que avançou em 
negociações de 70 milhões de doses 
do imunizante contra a Covid-19 
desenvolvido pela farmacêutica 
americana Pfizer e a alemã BioNTech.

COBRANÇA DE VACINA VI
O total, previsto para 2021, 

é suficiente para 35 milhões de 

brasileiros - são necessárias duas 
doses para cada pessoa. A Pfizer 
relatou 95% de eficácia do produto em 
testes. 

MDB DE VOLTA I
Com a decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) de barrar a 
reeleição de Davi Alcolumbre (DEM-
AP), o MDB, maior bancada do Senado, 
vai tentar voltar ao comando da Casa. 
Entre aliados de Alcolumbre, o partido 
é apontado como favorito, mas outras 
bancadas correm por fora. Na prática, 
o julgamento do Supremo fez o cenário 
retornar à estaca zero. Dentro do 
xadrez, senadores ainda aguardam o 
“plano B” de Alcolumbre na eleição. 

MDB DE VOLTA II
O líder do MDB, Eduardo Braga 

(AM), é apontado como possível 
candidato. Eduardo Gomes (TO), líder 
do governo no Congresso, também 
é citado. O MDB tem atualmente 13 
integrantes no Senado. O líder do 
governo na Casa, Fernando Bezerra 
Coelho (PE), e a senadora Simone 
Tebet (MS) também são colocados.

MEIO AMBIENTE | Para vice-presidente da República, Brasil precisa reafirmar posição porque sofre uma 
pressão enorme com relação à Amazônia, já que muita gente que vive no centro-sul desconhece a região

O vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, disse nesta 
segunda-feira 7, em palestra na 

Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP), que, sempre que se fala em 
sustentabilidade no Brasil, remete-se 
à questão de meio ambiente e que é 
preciso deixar claro que o País é uma 
potência agroambiental e que há mais 
de 60% do território com a cobertura 
vegetal original.

Segundo Mourão, é preciso reafir-
mar essa posição, porque o País sofre 
uma pressão enorme com relação à 
Amazônia, já que muita gente que vive 
no centro-sul desconhece a região.

“O presidente da República re-
solveu, no começo do ano, recriar o 
Conselho Nacional da Amazônia Le-
gal e me dá a tarefa de presidir esse 
conselho, que é integrado por 15 mi-

nistérios e tem a missão de coordenar 
e integrar as políticas públicas para 
ter sinergia e não dispersar esforços. 
Conversamos com cada governador 
dos estados da Amazônia, entidades 
da sociedade civil para entender seus 
questionamentos e trazê-los para a 
missão de preservar, proteger e desen-
volver a região”, disse.

De acordo com Mourão, entre as 
missões do conselho estão o combate 
ao desmatamento, queimadas e ga-
rimpo ilegal, atuando com operações 
de comando e controle, recuperando a 
capacidade operacional dos órgãos de 
fiscalização e aumentando a capacida-
de dos sistemas de monitoramento e 
apoio para ter o retrato em tempo real 
das ilegalidades que ocorrem na região.

“O desmatamento vinha aumen-
tando desde 2012, teve um pico no ano 

passado e, este ano, ainda tivemos um 
resultado negativo, mas o que eu quero 
afiançar é que desde o mês de julho 
estamos com uma tendência de queda 
no desmatamento e, em novembro, a 
diferença com relação a novembro do 
ano passado foi de menos 44%. A Ope-
ração Verde Brasil começa a dar seus 
frutos”, afirmou o vice-presidente. 

Mourão destacou também que 
o ordenamento territorial também 
é prioritário na Amazônia, seja com 
zoneamento econômico ecológico ou 
regularização fundiária, para que a ex-
ploração seja feita de forma não preda-
tória. O vice-presidente ressaltou ainda 
que é preciso ficar atento ao pagamen-
to por serviços ambientais para que o 
País receba recursos, uma vez que gera 
créditos de carbono e os países polui-
dores devem comprar esses créditos.

Mourão diz que Brasil precisa 
reafirmar posição sobre Amazônia

Vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, após reunião do colegiado em Brasília

A equipe técnica do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/RN) 
atualizou as projeções acerca 

dos impactos da pandemia do coro-
navírus nas finanças do Rio Grande 
do Norte. Segundo o Boletim Extra-
ordinário 02/2020, o Estado teve uma 
queda de R$ 457 milhões nas receitas 
próprias até outubro de 2020, mas o 
déficit foi compensado por transferên-
cias realizadas pelo Governo Federal.

O Boletim Extraordinário 02/2020 
atualiza as informações contidas no 
primeiro boletim. Foi constatada uma 
diminuição de R$ 112,5 milhões no 
déficit nas receitas próprias do Estado, 
que era de R$ 570 milhões até agosto e 
passou para R$ 457 milhões. Ao mes-
mo tempo, as transferências federais, 
realizadas para o auxílio financeiro aos 
Estados durante a pandemia, aumen-
taram de R$ 495 milhões para R$ 896 
milhões.

Até outubro, constatou-se um 
acréscimo nas receitas estaduais de 
5,73%. Também colaborou para o au-
mento o montante de recursos inves-
tidos em saúde pelo Governo Federal, 
que foi R$ 158,8 milhões maior do que 
o investido no ano passado.

Os dados fazem parte do trabalho 
de acompanhamento concomitante 
dos efeitos da pandemia, realizado 
pela equipe da Diretoria de Adminis-
tração Direta. O Boletim também traz 
uma projeção de possíveis cenários pa-
ra a evolução das receitas até o fim do 
ano. Tendo em vista o comportamento 
das receitas após a retomada gradual 
da atividade econômica, os auditores 
desenharam 3 cenários possíveis: oti-
mista, moderado e pessimista.

A tendência é que o comporta-
mento das finanças se situe entre o 
cenário otimista e moderado. Numa Levantamento foi feito pelo TCE

Estado registra queda de
R$ 457 milhões nas receitas

ARRECADAÇÃO
FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

perspectiva otimista, a receita nos 
meses de novembro e de dezembro 
segue a tendência de crescimento 
após a abertura da economia, es-
pecialmente no patamar dos resul-
tados de agosto a outubro, o que 
implicaria num aumento na receita 
arrecadada de 3,8%, ou cerca de R$ 
543 milhões em relação a 2019.

Já numa perspectiva moderada,  
a arrecadação da receita nos meses 
de novembro e dezembro se man-
tém no patamar do exercício de 
2019, levando o RN a um acréscimo 
de 1,47%, ou aproximadamente R$ 
210 milhões, em suas receitas.

Finalmente, a equipe técnica 
considera, num cenário pessimis-
ta, o aumento da disseminação 
do coronavírus e o fim do auxílio 
emergencial, com novas medidas 
restritivas, mais brandas que as do 
primeiro semestre, implementadas 
em meados do mês de dezembro. 
Nesse caso, a receita voltaria ao pa-
tamar dos meses de junho e julho, 
de modo que a queda na receita em 
relação a 2019 chegaria próxima aos 
R$ 176 milhões, com um recuo de 
1,22%.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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INTERFERÊNCIA NA PF

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), pediu ao presi-
dente da Corte, ministro Luiz 
Fux, que paute com “urgência” 
a continuidade do julgamento 
de um recurso apresentado 
pela Advocacia-Geral da União 
(AGU) para que o presidente 
Jair Bolsonaro preste depoi-
mento por escrito no inquérito 
que apura se houve interferên-
cia política na Polícia Federal.

No despacho, assinado no 
último sábado 5, o ministro 
considerou que cabe ao ple-
nário decidir sobre a forma do 
depoimento, se presencial ou 
por escrito. Isso porque, no final 
de novembro, a AGU mudou de 
posição e informou à Corte que 
o presidente havia desistido de 
se explicar às autoridades e que 
o processo poderia ser encami-
nhado à Polícia Federal para a 
elaboração do relatório final.

Na avaliação de Alexandre 
de Moraes, o direito ao silêncio 
só pode ser exercido após a de-
finição de data, horário, local e 
modalidade do interrogatório.

“Somente à partir da con-
cretização do ato investiga-
tório oficial - intimação para 
interrogatório presencial ou 
envio de perguntas por escri-
to, dependendo da decisão do 
Plenário dessa CORTE -, caberá 
ao Presidente da República, no 
real, efetivo e concreto exercício 
do direito de defesa, analisar e 
ponderar sobre qual a ampli-
tude que pretende conceder 
ao “diálogo equitativo entre o 
indivíduo e o Estado”, como 
fator legitimador do processo 
penal em busca da verdade real 
e esclarecimento dos fatos”, es-
creveu o ministro.

No julgamento em questão, 
apenas o ex-ministro Celso de 
Mello, que conduziu o inquérito 
como relator até sua aposen-
tadoria, chegou a apresentar o 
voto. Na manifestação, ele de-
fendeu a posição de uma oitiva 
presencial para o presidente da 
República e do envio de pergun-
tas pelo ex-ministro Sérgio Mo-
ro, pivô das investigações.

Na semana passada, o 
procurador-geral da República 
Augusto Aras se manifestou 
favorável ao direito do presi-
dente em desistir de prestar 
depoimento.

O depoimento de Bolsona-
ro é a única etapa que falta para 
a conclusão dos investigadores. 
Assim que for finalizado, o rela-
tório da PF será enviado à Pro-
curadoria-Geral da República, a 
quem cabe decidir se há provas 
suficientes para a apresentação 
de uma denúncia.

MORAES DECIDE QUE 
PLENÁRIO DEFINIRÁ 
DEPOIMENTO DE 
BOLSONARO

MICHEL JESUS / CÂMARA DOS DEPUTADOSD

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou nesta segunda-fei-

ra 7 que sempre buscou a escolha de 
um sucessor na presidência da Casa. 
Ele negou frustração com o resultado 
do julgamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que barrou a possibili-
dade de sua reeleição e do atual pre-
sidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP).

“O meu caso divergia do caso do 
presidente Davi (Alcolumbre). Na de-
mocracia, a alternância de poder é 
muito importante”, disse em entrevista 
à GloboNews. O deputado afirmou que, 
com a decisão da Corte, “acabaram as 
desculpas” do governo e cobrou o avan-
ço da pauta econômica no Congresso.

“(Decisão do STF) não muda nada 
no nosso processo político interno, 
acho até que tem uma coisa positiva. 
Enfim, o governo vai poder voltar pa-
ra a votação daquilo que é prioritário 
na Câmara e no Senado”, disse. Para 
ele, o governo “antecipou” a sucessão 
na Câmara e esqueceu da votação de 
matérias importantes, como a PEC 
Emergencial.

“Essa é uma PEC que pode mudar 
os parâmetros da economia brasileira. 
O que precisamos é voltar para o eixo 
daquilo que é fundamental, que são as 
matérias importantes para o Brasil”, 
disse. Maia afirmou que sua intenção 
sempre foi de lançar um sucessor na 
Câmara que trabalhasse em prol de 
um “movimento livre e sem interfe-
rência de outros Poderes” na Câma-
ra. “Antes do julgamento, falei várias 
vezes que não era candidato, poucos 
acreditaram”, disse.

Ele indicou que tem quatro ou cin-
co “ótimos” nomes que considera para 
a sua sucessão. Maia citou Aguinaldo 
Ribeiro (Progressistas-PB), Baleia Rossi 
(MDB-SP), Elmar Nascimento (DEM-
-BA), Luciano Bivar (PSL-PE) e Marcos 
Pereira (Republicanos-SP), mas não 
descartou a inclusão do nome de um 
representante da esquerda em sua lista.

O presidente da Câmara negou 
ainda que atue contra o governo e 
o deputado Arthur Lira (Progressis-
tas-AL), candidato do Planalto para 

a presidência da Casa. “Nossa can-
didatura não é contra ninguém. Ela 
não é contra o governo, não é contra 
o Arthur Lira. Nosso candidato é a fa-
vor da democracia e da Câmara dos 
Deputados”, disse. E acrescentou: “A 
candidatura do governo é contra o 
Rodrigo Maia, infelizmente apesar de 
tudo que aprovei e articulei para ser 
aprovado na Câmara dos Deputados. 
Mas, a nossa candidatura é a favor da 
Câmara livre e independente.”

Segundo Maia, não haverá “revan-
chismo” após as eleições na Câmara 
em fevereiro de 2021. Ele mencionou 
ainda que nenhum dos seus candida-
tos pode pautar a possibilidade de vo-

tação pelo voto impresso. “Não tenho 
dúvida que o dia seguinte da nossa vi-
tória não será a derrota do governo, se-
rá a vitória da democracia”, declarou.

ELEIÇÕES DE 2022
Os próximos meses serão decisivos 

para definir o favoritismo ou não do 
presidente Jair Bolsonaro nas eleições 
de 2022, avaliou Rodrigo Maia. Em 
entrevista à GloboNews, o presidente 
da Câmara destacou que a questão da 
vacina contra a Covid-19 e a pauta de 
reformas serão temas que vão cobrar 
um posicionamento do governo e re-
fletir na popularidade do presidente.

Segundo Maia, ainda é difícil defi-

nir se Bolsonaro é favorito na disputa 
eleitoral, mas sempre será um candi-
dato forte. “Os próximos meses serão 
decisivos. Qual vai ser a decisão do 
presidente Bolsonaro? Ele vai conti-
nuar no campo dele? Ou ele vai tentar 
caminhar ao centro? São decisões difí-
ceis”, comentou.

Maia opinou que a vitória de Joe 
Biden e derrota de Donald Trump nas 
eleições norte-americanas têm impac-
to maior do que as eleições municipais 
em relação às previsões para 2022. “Eu 
acho que a vitória do (Joe) Biden tem 
um peso nesses movimentos nacio-
nais populistas ou populares, que é 
uma rede mundial da qual o Brasil fez 
parte nas eleições de 2018.”

De acordo com Maia, os campos 
da centro-direita e da centro-esquerda 
podem construir uma candidatura forte 
contra o governo, mas enfrenta o desa-
fio de “ter a capacidade de construir um 
nome” para 2022. Ele citou como possi-
bilidades o apresentador Luciano Huck, 
o governador de São Paulo, João Doria, o 
ex-presidenciável Ciro Gomes e o gover-
nador de Pernambuco, Paulo Câmara.

“E onde é que está a dificuldade do 
nosso campo? Na agenda econômica. 
Esse é o grande desafio, que a gente 
consiga construir um denominador 
comum à agenda econômica. Aí sim 
nós passamos a ser uma força até favo-
rita para o processo eleitoral”, avaliou.

Na visão de Maia, se a centro-direi-
ta e a centro-esquerda atuarem de for-
ma separada terão “muita dificuldade” 
de levar um candidato ao segundo tur-
no. “Elas unidas eu não tenho dúvida 
nenhuma que será um candidato ou 
favorito ou disputando com muitas 
chances a eleição”, disse.

Maia destacou ainda a política 
ambiental do governo, alvo de críticas 
internacionais, como um outro fator 
decisivo para definir as chances de 
Bolsonaro à reeleição. “Não podemos 
esquecer que só o equilíbrio fiscal não 
garante decisão de investimento. Para 
muitos investidores, é cada vez maior 
esse número, a questão ambiental é 
uma pré-condição para investir no 
Brasil ou em qualquer outro País”, de-
clarou.

“Minha cabeça sempre 
foi da escolha de sucessor”
LEGISLATIVO | Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, negou frustração com o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que barrou a possibilidade de sua reeleição e do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e falou que busca candidato

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que não pretendia concorrer

Na democracia, a alternância de
poder é muito importante. Enfim, o

governo vai poder voltar para a
votação daquilo que é prioritário

na Câmara e no Senado”

Eu acho que a vitória do (Joe) Biden
tem um peso nesses movimentos
nacionais populistas ou populares,
que é uma rede mundial da qual o

Brasil fez parte nas eleições de 2018”

A candidatura do governo é contra o Rodrigo 
Maia, infelizmente apesar de tudo que aprovei 
e articulei para ser aprovado na Câmara dos 

Deputados. Mas, a nossa candidatura é a 
favor da Câmara livre e independente”

“ ““
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O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
descartou nesta segunda-feira 
7 retomar medidas de restrição 

às atividades de serviços e o comércio 
da capital potiguar. Com o avanço 
nos casos da Covid-19 em todo o Rio 
Grande do Norte, o setor produtivo da 
cidade teme por novos decretos que 
resultem em novas suspensões das ati-
vidades econômicas de Natal.

De acordo com o prefeito, que re-
conheceu que a capital potiguar passa 
por uma segunda onda da doença, o fe-
chamento das atividades econômicas 
está fora de cogitação. No entanto, ele 
pediu um esforço conjunto para evitar 
o colapso da rede municipal de saúde.

“Vamos seguir com o comércio, 
bares, restaurantes e demais espaços 
funcionando, mas é fundamental que 
todos sigam à risca as medidas, como 
exigir o uso de máscara de clientes e 
colaboradores, ofertar o álcool em gel e 
obedecer o limite de pessoas permitido 
nos ambientes”, destacou Álvaro.

Álvaro Dias se reuniu esta segun-
da-feira 7, no salão nobre do Palácio Fe-
lipe Camarão, com representantes dos 
setores de comércio, serviços, bares e 
restaurantes para discutir e pedir o em-
penho das entidades desses segmentos 
no apoio às medidas de enfrentamento 
à Covid-19 no município. 

“Estamos em um momento de al-
ta no número de casos e internações 
e não queremos reviver os episódios 
que aconteceram no início da pan-
demia. Peço aqui o compromisso das 
entidades do setor para que cobrem, 
observem e cumpram as exigências 
estabelecidas para que não tenhamos 
que tomar atitudes extremas”, disse ele.

No encontro, o prefeito reconheceu 

que a capital potiguar passa por uma 
segunda onda da doença e pediu um 
esforço conjunto para evitar o colap-
so da rede municipal de saúde. Álvaro 
Dias pediu o cumprimento dos proto-
colos sanitários editados pela Prefeitu-
ra e que permitiram a flexibilização das 
atividades econômicas.

 O prefeito alertou, ainda, para o 
fortalecimento e ampliação das ações 
de fiscalização e destacou que não vai 

permitir excessos. “Não é interesse de 
ninguém executar um trabalho repres-
sivo nos estabelecimentos. Muito pelo 
contrário: a determinação é para que 
os fiscais orientem, ajudem e contri-
buam para o cumprimento das regras. 
Porém, se houver a insistência na deso-
bediência das normas, não iremos nos 
furtar de aplicar as penalidades previs-
tas em lei”, finalizou. 

Álvaro pede apoio do comércio para 
não ter de tomar “medidas extremas”
ESTRATÉGIA CONTRA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | De acordo com o prefeito, que reconheceu que a capital potiguar passa por uma segunda onda de infecções provocadas
pelo novo coronavírus, fechamento das atividades econômicas está fora de cogitação. No entanto, ele pediu um esforço conjunto para evitar o colapso da rede municipal de saúde

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, durante reunião nesta segunda-feira 7 com representantes dos segmentos de comércio e serviços

PREFEITURA 
FECHA BAR
DURANTE FIM 
DE SEMANA

A Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo (Semurb) de Natal 
notificou 50 estabelecimentos co-
merciais durante o fim de semana. 
Até domingo, 15 estabelecimentos 
foram multados e um bar foi inter-
ditado. A fiscalização aconteceu 
em bairros como Ribeira, na Zona 
Leste, e Candelária e Ponta Negra, 
na Zona Sul.

Desde o sábado 5, a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública 
e Defesa Social (Semdes) fez uma 
operação de distribuição de más-
caras de proteção destinadas aos 
populares que circulavam na área 
de comércio popular do Alecrim 
e Cidade Alta. Agentes do Gru-
pamento de Ação Patrimonial da 

Guarda Municipal do Natal che-
garam a distribuir mais de 9 mil 
máscaras. 

 Ainda no sábado à noite, a se-
cretária municipal de Segurança, 
Mônica Santos, coordenou uma 
grande operação envolvendo agen-
tes das Guarda Municipal, Procon, 
Semsur, Semurb e STTU, agindo 
nas zonas Norte e Sul. “Verificamos 
que as empresas fiscalizadas esta-
vam cumprindo as normas sanitá-
rias, até porque anunciamos que 
a fiscalização seria intensa e onde 
houvesse desrespeito a atitude se-
ria de cumprimento das punições 
previstas nos decretos. Continua-
mos com a fiscalização e pedimos 
que os empresários respeitem e a 
população denuncie qualquer irre-
gularidade”, comentou Mônica. 

 Nesta semana, novas ações 
fiscalizatórias estão programadas 
para acontecer em lojas, bares e 
restaurantes. Caso sejam encon-
tradas irregularidades, os estabe-

lecimentos fiscalizados podem ser 
interditados por tempo indeter-
minado, como também impor as 
penalidades previstas no artigo 10 
da Lei Federal nº. 6.437/1977, que 
tipifica estas transgressões como 
crime contra a saúde pública, nos 
termos do artigo 268 do Código 
Penal, podendo inclusive haver a 
pena de detenção de até um ano, 
além de multa. 

 O cidadão pode denunciar 
no número (84) 99917-0591. O 
contato é mantido pela Semdes 
e aciona diretamente as viaturas 
de patrulhamento preventivo e 
ostensivo da Guarda Municipal 
do Natal. As denúncias também 
podem ser feitas pelo telefone 
da Ouvidoria da Semurb no (84) 
3616-9829, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 12h, além do ca-
nal 24h do Centro Integrado de 
Operações em Segurança Pública 
(Ciosp) pelo 190 e o 181 (Disk De-
núncia- Polícia Civil).

Estamos em um momento de 
alta no número de casos e 
internações e não queremos 
reviver os episódios que 
aconteceram no início da 
pandemia. Peço aqui o 
compromisso das entidades 
do setor”

“
ÁLVARO DIAS
PREFEITO DE NATAL

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL



Um levantamento produzido 
pelo Instituto Patrícia Galvão 
revela que 76% das mulheres já 

foram vítimas de violência no ambien-
te de trabalho. O relatório, elaborado 
com o apoio da Laudes Foundation, foi 
divulgado nesta segunda-feira 7.

Segundo o levantamento, quatro 
em cada dez mulheres foram alvo de 
xingamentos, insinuações sexuais ou 
receberam convites de colegas ho-
mens para sair. A mesma proporção 
aplica-se a casos em que as trabalha-
doras tiveram seu trabalho supervi-
sionado excessivamente. Uma parcela 
significativa delas também vivencia 
situações de depreciação das funções 
que exercem, tendo suas observações 
desconsideradas (37%), ganhando um 
salário menor do que colegas homens 
com o mesmo cargo (34%) e recebendo 
críticas constantes sobre o esforço com 
que exercem as atividades (29%).

Colegas homens também são res-
ponsáveis por constranger as mulhe-
res de outras formas, como elogiar de 

forma constrangedora (36%). Chama a 
atenção também a tentativa de se exer-
cer poder sobre as mulheres que se deu 
através de outras formas, como amea-
ças verbais (23%) e a discriminação por 
conta da aparência física ou idade das 

trabalhadoras (22%).
Um dos comportamentos mais 

graves que atingem as trabalhadoras é 
a agressão sexual, categoria do estudo 
que engloba tanto os casos de assé-
dio sexual como estupro. Esse tipo de 
episódio, que configura crime, atinge 
12% das mulheres entrevistadas pelo 
instituto. Além disso, 4% foram vítimas 
de agressões físicas no ambiente de 
trabalho.

Embora as estatísticas preocupem, 
patrões têm deixado de adotar proce-
dimentos mais rigorosos. Em apenas 
34% dos casos denunciados aos gesto-
res, a empresa ouviu o relato da vítima 
e puniu o agressor. Em 12%, a empresa 
sequer ouviu a vítima.

O estudo destaca, ainda, que, em 
apenas 28% dos casos relatados, a víti-
ma soube que o agressor sofreu alguma 
consequência. Em 39% dos episódios, a 
vítima ficou sem informações sobre 
as medidas tomadas para penalizar o 
agressor e em 36% nenhuma sanção foi 
aplicada.
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EDUARDO GOMES E LIRA, AS
 ESCOLHAS DE BOLSONARO

MAIA TENTA DIVIDIR ‘CENTRÃO’, 
E BIVAR ENTRA NA DISPUTA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

FAKE NEWS IMPUNE
Veículos de comunicação 

acolheram a plantação da turma 
de Rodrigo Maia, garantindo que 
havia “maioria formada” no STF 
favorável à reeleição. Era fake, mas 
agências de checagem fingiram 
que não viram.

POTE DE MÁGOAS
Rodrigo Maia reagiu mal à 

derrota no STF, demonstrando 
um rancor que surpreendeu até 
aliados, e contando a lorota de 
que não era candidato à reeleição, 
quando se sabe que passou o ano 
tentando viabilizar isso. 

ESTAVA TUDO PRONTO
Para tentar manter controle 

sobre sua sucessão, Rodrigo Maia 
usou a coletiva de ontem para 
transferir a seu candidato, seja 
quem venha a ser, o mote que 
seus marqueteiros criaram para a 
reeleição: “Câmara livre”.

BALEIA DESACELERA
Perde força a candidatura 

de Baleia Rossi (MDB-SP) ao 
comando da Câmara, após o 
entendimento para que seu 

partido eleja o próximo presidente 
do Senado. O MDB não presidirá 
as duas Casas.

ILUSÃO PÓS-DERROTA
Atirando para todos os lados 

em seus estertores, Rodrigo Maia 
diz que o Congresso “avançará 
de qualquer jeito” em plano 
de vacinação. Ele nem sequer 
consegue fazer funcionar a 
comissão da covid na Câmara.

SOCIEDADE DEFORMADA
Cabo Cardoso foi executado 

covardemente com tiro na 
cabeça, no Rio. As manchetes não 
se referem a raças certamente 
porque, se a vítima fosse negra, 
teríamos outro caso de racismo no 
Brasil. Mas era um pai de família, 
além de policial, branco. Daí a falta 
de comoção no noticiário.

QUESTÃO DE TEMPO
Jair Bolsonaro garantiu 

que o governo aguarda apenas 
a certificação da Anvisa para 
dar início à imunização da 
população contra covid. Segundo 
o presidente, a vacinação será para 
“todos, gratuita e não obrigatória”.

Irritado com a derrota no STF, Rodrigo Maia tenta desesperadamente 
derrotar Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara, por 
isso procura um nome que divida o PP. Como Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) 
ou alguém filiado a partido do “centrão”, como Marcelo Ramos (PL-AM), 
que se presta ao papel de alguém da sua “confiança”. Mas é o experiente 
Luciano Bivar (PE), presidente do PSL, que, rompido com Bolsonaro, tem 
sido apontado como garantia de “independência” em relação ao governo. 

RETA DE CHEGADA
Rodrigo Maia vive um drama: 

restam-lhe quinze dias no cargo. 
O recesso inicia no dia 22 e vai até 
1º de fevereiro, quando o sucessor 
será eleito.

PODER MUDOU DE LOCAL
Outro drama de Rodrigo 

Maia é a expectativa de poder 

do deputado Arthur Lira, cujo 
gabinete já é mais frequentado 
que o dele, na Câmara.

CAFEZINHO SERVIDO FRIO
Na coletiva, ontem, Rodrigo 

Maia parecia não perceber que 
está fora do jogo. Resta-lhe criticar, 
ameaçar e reclamar do cafezinho 
servido frio. 

Jair Bolsonaro bateu o martelo: sua torcida é pela vitória do Líder do 
Governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), na disputa 
pela presidência do Senado, e do Líder do PP, Arthur Lira (AL), na 

presidência da Câmara. Mas a decisão do presidente, deputado por 28 
anos, é não interferir nas eleições, até porque, historicamente, essa atitude 
mais atrapalha que ajuda candidaturas simpáticas ao Planalto. O PP 
decidiu que Arthur Lira será seu candidato. O apoio foi proposto à bancada 
pelo presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI). Logo cedo, nesta 
segunda (7), Bolsonaro recebeu inúmeros telefonemas e mensagens de 
políticos e dirigentes partidários pró-Eduardo Gomes. O Líder do Governo no 
Congresso não quis admitir sua candidatura publicamente antes que Davi 
Alcolumbre, atual presidente, se manifeste. Arthur Lira e Eduardo Gomes 
têm características muito valorizadas na classe política: cultivam relações 
pessoais e honram compromissos. 

CORONAVÍRUS | Formação do grupo terá duração de até 180 dias, contados a partir da data em que a portaria
foi publicada, podendo ser prorrogado por igual período. Comitê técnico poderá convidar agentes públicos

O Ministério da Saúde criou um 
comitê técnico para acom-
panhar as ações de pesquisa, 

desenvolvimento, produção, contratu-
alização, transferência e incorporação 
tecnológica da vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e pela farma-
cêutica AstraZeneca contra a Covid-19.

A portaria que prevê a criação 
desse comitê técnico foi publicada no 
Diário Oficial da União desta segunda-
-feira 7. Segundo ela, o comitê enviará 
relatórios quinzenais sobre o acompa-
nhamento dessas ações.

O comitê técnico será composto 
por representantes do gabinete do 

ministro da Saúde e das secretarias 
executiva; de Vigilância em Saúde; e 
de Ciência, Tecnologia, Inovação e In-
sumos Estratégicos em Saúde - todas 
do Ministério da Saúde. A coordenação 
ficará a cargo da secretaria executiva. 
Cada representante terá um suplente, 
que o substituirá em caso de ausências 
ou impedimentos.

O comitê técnico terá a duração 
de até 180 dias, contados a partir da 
data em que a portaria foi publicada, 
podendo ser prorrogado por igual pe-
ríodo. Por meio de sua coordenação, 
o comitê poderá convidar agentes 
públicos, especialistas e pesquisado-

res de instituições públicas e privadas 
para participar de suas reuniões. Ele se 
reunirá, em caráter ordinário, quinze-
nalmente, e, em caráter extraordinário, 
sempre que convocado por seu coor-
denador. “A participação no comitê 
técnico será considerada prestação de 
serviço público relevante, não remune-
rada”, complementa a portaria.

Está previsto que os membros e 
convidados do comitê que estejam no 
Distrito Federal se reúnam presencial-
mente. Já os membros e convidados 
que se encontrem em outras unidades 
federativas participarão da reunião por 
meio de videoconferência.

Grupo se reunirá, em caráter ordinário, quinzenalmente, e, em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu coordenador

Ministério da Saúde cria comitê 
para acompanhar vacina de Oxford

REPRODUÇÃO

ISTOCK / REPRODUÇÃO

Quatro em cada dez são xingadas

Pesquisa: 76% das mulheres 
sofreram violência no trabalho

LEVANTAMENTO
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
CLOVIS A. BEZERRA DA CRUZ, inscrita sob o CNPJ nº 25.993.482/0001-59, 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 da atividade de Piscicultura, localizada no Sítio 
Umari, S/N, Zona Rural, Upanema - RN. 

 
CLOVIS AUGUSTO BEZERRA DA CRUZ 

Representante Legal 
 
 

Pedido de renovação de Licença de Operação 
 

A Confiança Dedetizadora LTDA ME, CPNJ 11.365.123/0001-42, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a 
Renovação de Licença de Operação – RLO, para controle de pragas urbanas (dedetizadora), 
localizada na Rua Treze de Maio, 34, Boa Esperança, Parnamirim/RN. 
 

Kennedy Araújo Felipe 
Diretor Administrativo 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 
 

ICAL INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA, 17.157.264/0001-56, 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 de calcário, localizada no local denominado Chapada do Apodi, Zona Rural do 
munícipio de Apodi, no estado do Rio Grande no Norte, na área da poligonal do Processo ANM nº 
848.736/2011. 

Vinícius Alves Vieira de Souza 
Consultor Técnico 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

J DANTAS BONES, CNPJ 02.700.566/0002-32, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Fábrica de acessórios 
do vestuário, exceto para segurança e proteção, localizada na Rua Antônio Alves Pretinho N° 01, Centro, São 
Jose do Seridó/RN, CEP: 59.378.000. 

 
Jaedson Dantas  

Proprietário 
 

 
 
 
 

 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL  

 
JVC COMERCIAL LTDA – POSTO CIDADE NATAL – CNPJ nº.35.298.330/0001-90  torna público conforme a 
Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 07/12/2020, a Renovação da Licença Ambiental 
de Operação para funcionamento de um Posto de Combustível  na AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 
2102 – LAGOA NOVA – NATAL - RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
qualquer esclarecimento. 
 

 
 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

LINDOMAR NUNES ALVES, CPF 024.414.214-92, 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 30,77ha, inserida na poligonal do Processo DNPM 848180/20, 
localizada no Sítio Logradouro, Município de Lagoa Salgada-RN. 

 
LINDOMAR NUNES ALVES  

Requerente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PEDIDO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  
MARIANE DA SILVA VICENTE- ME, CNPJ nº 30.976.900/0001-30, torna público que está requerendo ao 
IDEMA – Instituto de Defesa do Meio Ambiente, a Licença de Regularização de Operação, para o comércio 
varejista de madeiras e artefatos instalada na Estrada do Fio, 85 – lote 11 – Vila Israel – Touros/RN. 

 
Mariane da Silva Vicente 

Proprietária 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

INDÚSTRIA DE MASSAS REAL SABOR LTDA EPP, 02.767.842/0001-07, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 24/11/2026, em favor do empreendimento fábrica de biscoitos e 
bolachas, localizada em Rod. RN 086 – Km 5,5, nº 351, Zona Rural, Parelhas/RN. 

 
Stenio de Medeiros Silva 

Diretor 
 

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MEDEIROS E MENDONÇA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, CNPJ: 33.883.376/0001-
40, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Operação - LO,  para Posto de Revenda de Combustíveis 
Líquidos, com capacidade 60m3 , localizado nas margens da BR 110, S/N, Zona de Expansão Urbana, 
Upanema/RN. 

GLENIO MEDEIROS DE MENDONÇA 
PROPRIETARIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
POSTO PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA, CNPJ: 18.693.087/0001-95 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Licença de 
Operação (LO) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado na RUA 
ENGENHO VERDE NASCE, 59 CEP: 59.570-000 BARRO VERMELHO no município de CEARÁ MIRIM/RN. 

MONICA MILENA AMORIM CUNHA 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

 
 

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, 

Natal/RN 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 
O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte,  
F A Z S A B E R , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos 
de nº 0835002-37.2019.8.20.5001, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), em que é Autor THIAGO H. P. DUAILIBE - 
EPP e Réu F. DE S. CALIL INFORMATICA - ME e outros (3), que pelo presente Edital, CITA a parte ré da presente 
ação, F. DE S. CALIL INFORMATICA - ME - CNPJ: 11.650.565/0001-30 e ADINVEST EIRELI - CNPJ: 
32.102.877/0001-80, tendo como último endereço de AMBAS na Avenida Amintas Barros, 3700, CTC - Corporate 
Tower Center, Torre B, Sala 607, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59075-810, FC PARTICIPACOES SCP - CNPJ: 
34.248.647/0001-59 e FELIPE DE SANTANA CALIL, portador do CPF: 403.003.718-61, atualmente estando em lugar 
incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os 
termos da inicial sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública 
do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar 
de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 30 de outubro de 
2020, Eu, JOSILANDO NUNES DA SILVA, Técnico Judiciário, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara 
Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve.  

 
JOSÉ CONRADO FILHO 

Juiz de Direito 

 
 
 

 

2x9 

 

 PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

Vera Cruz Ambiental SPE Ltda., CNPJ nº 29.309.384/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação - LO, 
para a Implantação de um Aterro Sanitário para destinação final de resíduos sólidos de origem domiciliar 
(urbano), a ser localizado na Fazenda Campos Verdes - Estrada que liga o Distrito de Papagaio, Zona Rural a 
cidade de Vera Cruz/RN.  

Dâmocles Pantaleão Lopes trinta 
Administrador 

LICENÇA AMBIENTAL 
 

WETA ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ 24.073.923/0001-31, torna público, 
conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu á SEMURB em 21/02//2019, através do Processo 
Administrativo nº 036693/2019, a Licença Ambiental simplificada do imóvel  situado na Rua Cônego Leão 
Fernandes 554, Petrópolis,  Natal-RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos. 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

Zeca Melo, superintendente do Sebrae Rio Grande do Norte: “Retomada da economia”

Se há um porto seguro para os em-
preendedores novos e antigos no 
Rio Grande do Norte, há muitos 

anos ele atende pelo nome de Sebrae - 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas.

Presente em todo o País, a entidade 
projeta atender, em 2021, pelo menos 
50 mil micro e pequenos empresários 
potiguares – 10 mil a mais do que es-
te ano. “Será uma demanda forte de 
pessoas buscando uma saída econô-
mica numa ambiente que promete ser 
muito adverso por causa dos efeitos da 
crise sanitária”, diz Zeca Melo, superin-
tendente do Sebrae RN.

Não obstante, ele está otimista. 
“Trabalhamos com uma pegada de re-
tomada da economia e não poderia ser 
diferente”, afirma. 

Cita indicadores econômicos para 
provar. Os empregos formais estão vol-
tando, a arrecadação do ICMS reagiu 
e até o Produto Interno Bruto parece 
estar se robustecendo, a despeito dos 
problemas provocados pela pandemia. 
“A tendência para 2021 é de uma forte 
demanda movida pela necessidade”, 
prevê Zeca. “Será preciso trabalhar 
dobrado para acolher e acompanhar o 
volume de novos projetos”- acrescenta.

E as prioridades, mais do que nun-
ca, estarão na inovação, na transforma-
ção digital e no crédito. “Este último, 
aliás, um grande desafio, já que a oferta 
de crédito novo e a possibilidade de 
renegociação não serão as mesmas a 
partir do ano quer vem”, acredita.

Os setores que continuarão a ser 
trabalhados pelo Sebrae RN são os 
mesmos: turismo, confecção, apicultu-
ra, criação de ostras em cativeiro, além 
de muitos outros projetos oriundos 
dos mais diversos arranjos produtivos.

Sob este aspecto, as possibilidades 
são imensas, especialmente no quer 
diz respeito ao semiárido potiguar. São 
62 desafios, entre os quais a fruticultu-
ra, que responde por 30% da pauta de 
exportação do RN.

O tema, aliás, foi um dos mais de-
batidos no eixo agronegócio em um re-
centemente evento realizado em Mos-
soró, no qual se falou da formação de 
consórcios intermunicipais para cer-
tificação de produtos agropecuários 
como uma das prioridades do setor.

Nesse mesmo evento, temas como 
Energia e Meio Ambientes não ficaram 
de fora, a partir do debates como o 
fomento de matrizes renováveis e da 
PEC 504/10 (biomas caatinga e cerrado 
como patrimônio nacional).

Em alto nível, abordou-se a cer-
tificação de produtos agropecuários 
como uma das prioridades do agro-
negócio potiguar e, no âmbito do Tu-
rismo, a proposta de um programa de 
educação continuada para o setor e 
mapeamento de oportunidades.

No item Tecnologias e Inovação, 
a melhoria da Internet e incentivo à 
pesquisa conduziram a outros debates 
importantes como a criação da Zona 
Franca do Semiárido, estímulo ao co-
operativismo e desburocratização do 
FNE do Banco do Nordeste.

Sebrae espera 
atender 50 mil 
negócios em 2021

SERVIÇOS



AA governadora do Rio Grande 
do Norte Fátima Bezerra (PT) 
informou que a Secretaria 

Estadual de Saúde Pública (Sesap) já 
articula ações para a campanha de va-
cinação contra a Covid-19 no estado. 
A gestora anunciou que a aquisição de 
insumos e equipamentos necessários 
para o armazenamento e distribuição 
das vacinas de forma segura está em 
tramitação.

Ao Agora RN, a secretária adjunta 
da Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), Maura Sobreira, confirmou que 
o processo de compra dos equipamen-
tos necessários para o armazenamento 
e distribuição de imunobiológicos de 
forma segura está em andamento. No 
entanto, ela não informou detalhes so-
bre a compra. “Estamos fazendo a aqui-
sição de equipamentos para toda a rede 
de frios do estado, que envolve também 
as regionais de saúde — que serão devi-
damente equipadas. Já temos uma pro-
gramação, mas estamos aguardando 
informações precisas sobre o programa 
de imunização do Ministério da Saúde 
para reforçar ou não o nosso planeja-
mento”, afirmou.

Nesta segunda-feira 7, o Ministério 
da Saúde liberou recursos para a rede 
de frio de todos os estados brasileiros. 
Para o Rio Grande do Norte, foram des-
tinados R$ 1,22 milhão. A portaria assi-
nada pelo ministro Eduardo Pazzuelo 
destina  R$ 1.195.500,00 ao RN, além de 
R$ 28 mil para a Vigilância Sentinela 
de Síndrome Gripal (SG). Os recursos 
devem ser utilizados na compra de câ-
maras refrigeradas, freezers, e outros 
dispositivos necessários para a campa-
nha de vacinação.

FÁTIMA COBRA 
AGILIDADE DA VACINA

A governadora cobrou agilidade 
sobre a vacina contra o coronavírus e 
defendeu o posicionamento das entida-
des nacionais dos secretários estaduais 
(Conass) e municipais (Conasems) de 
Saúde, que pediram a incorporação de 
todas as vacinas contra a Covid-19 no 
Plano Nacional de Imunização (PNI).

Ela pediu, junto ao fórum dos go-
vernadores, uma nova reunião com o 
Ministério da Saúde para tratar do pla-
nejamento estratégico que contemple e 
defina as ações a serem desenvolvidas 
pelo governo federal, como pelos gover-
nos estaduais e municipais. Coordena-
dor da temática Estratégia para Vacina 
contra Covid-19 do Fórum Nacional dos 
Governadores, o governador Welling-
ton Dias já solicitou a audiência.

“O Estado não medirá esforços para 

que a vacina chegue a toda a população 
e seja acessível em todos os níveis po-
pulacionais. Reforço a imprescindível 
inclusão dos profissionais da educação 
na imunização da Covid, além dos ou-
tros grupos prioritários, conforme já 
definido nacionalmente”, acrescentou 
a governadora.

GOVERADORA REÚNE PREFEITOS
Também nesta segunda 7, Fátima 

reuniu por videoconferência prefeitos, 
secretários municipais de saúde e re-
presentantes de municípios das regiões 
Metropolitana de Natal, Agreste, Oeste 
e Alto Oeste para tratar das novas ações 
de enfrentamento à pandemia no esta-
do, através do “Pacto Pela Vida”. 

Após ouvir os representantes dos 
municípios, o governo apresentou as 
medidas prioritárias que os prefeitos 
devem adotar, com apoio da gestão 
estadual: 1) atualizar e/ou editar no-
vo decreto dos planos municipais de 
contingência; 2) retomar os comitês 
regionais com representação efetiva 
dos municípios; 3) realizar barreiras 
sanitárias qualificadas; 4) rastrear os 
casos através da atenção primária de 
saúde; 5) monitorar os pacientes com 
oxímetro; 6) editar norma técnica para 
orientar os cuidados pós-Covid e 7) am-
pliar a fiscalização nos ambientes de 
trabalho, em especial comércios, para 

garantir distanciamento social e evitar 
aglomerações..

A governadora alertou que o au-
mento de casos reflete-se na hospitali-
zação e internamentos e pode vir a se 
refletir no aumento dos óbitos. 

“Daí a necessidade do estado e 
municípios, através ações do Pacto pe-
la Vida, tentar conter a ocorrência de 
novos casos. O governo vai dar todo o 
apoio aos municípios, inclusive na área 
da segurança pública. Os municípios 
têm suas prerrogativas legais e devem 
aumentar as medidas de combate a 
Covid e para evitar aglomerações das 
festas de fim de ano”, afirmou.

NOVAS MEDIDAS DE 
COMBATE AO CORONAVÍRUS

Na última sexta-feira 4, Fátima 
anunciou uma série de medidas para 
conter a aceleração dos casos Covid-19 
entre os potiguares. A principal ação 
foi a abertura de 89 leitos para atendi-
mento dos pacientes infectados com o 
novo coronavírus — sendo 53 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 
outros 36 clínicos.

A programação da Sesap para 
reversão de leitos para atendimento 
exclusivo Covid é a seguinte: Região 
Metropolitana – 20 leitos; Seridó – 10 
leitos; Oeste e Alto Oeste – 27 leitos; Ma-
to Grande/Agreste - 16 leitos; Potengi – 

16 leitos. Para Maura Sobreira, adjunta 
da Sesap, o cenário hoje é diferente do 
início da pandemia. “Temos maior in-
cidência junto à população jovem, que 
tende a desrespeitar mais o isolamento 
social”, avaliou.

A governadora anunciou ainda que 
o Comitê Científico de Enfrentamento 
à Covid-19 vai reavaliar a situação de 
eventos para os festejos de fim de ano.

Fátima também assegurou investi-
mentos no transporte sanitário. O ob-
jetivo é reduzir o tempo na locomoção 
dos pacientes para leitos de UTI. Além 
disso, o governo estadual vai ampliar a 
rede de testagens e a entrega de más-
caras faciais — mais de 300 mil serão 
entregues à população.

Na opinião da governadora, o re-
cente aumento dos casos de Covid-19 
que assusta os potiguares decorre do 
relaxamento da população com rela-
ção ao descumprimento das regras de 
distanciamento social e dos cuidados 
biossanitários (uso de máscara, higie-
nização das mãos e utilização de álcool 
gel, entre outras). Ela também pontuou 
as aglomerações registradas durante o 
período de campanha eleitoral como 
responsáveis pela aceleração da doen-
ça. “Aumento se deve ao relaxamento 
por parte da população. Outro fator 
que contribuiu foram as aglomerações 
políticas”, disse Fátima.
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NEY DOUGLAS /AGORA RN

Fátima anuncia compra de insumos 
para vacinação contra a Covid-19
PANDEMIA | Sesap já articula 
ações para a campanha de 
vacinação. Nesta segunda-
feira 7, o Ministério da Saúde 
liberou recursos para a rede 
de frio do RN

Fátima Bezerra reuniu por videoconferência prefeitos e secretários de saúde das regiões Metropolitana de Natal, Agreste, Oeste e Alto Oeste para tratar das ações de enfrentamento da Covid-19

R$ 1,1 milhão

89 leitos 

é o dinheiro enviado pelo governo 
federal para a compra de 
câmarasde resfriamento

é o número total de vagas 
hospitalares abertas nos últimos 

dias para casos de Covid-19

O Estado não medirá 
esforços para que a vacina 
chegue a toda a população 
e seja acessível em todos os 
níveis populacionais”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

Ações contra a pandemia
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SUA IDEIA, NOSSA 
MELHOR IMPRESSÃO.

PANFLETOS, 
FOLDERS E  
CARTAZES. 

CARTÃO DE VISITA
E ADESIVOS.

 PASTAS, 
ENVELOPES  
E CONVITES.

CAMISETAS 
E BRINDES. 

FESTEJOS | Após a Prefeitura de Natal cancelar a edição do réveillon com a tradicional queima de fogos na 
orla urbana, o Natal em Natal vai acontecer com atividades artísticas com apresentações no ambiente virtual

A Secretaria de Cultura de Natal 
divulgou, nesta segunda-feira 
(7), a programação do tradicio-

nal do Natal em Natal, com uma gran-
de diferença em 2020. Por causa da 
pandemia da covid-19 as apresenta-
ções artísticas serão todas em formato 

online. Ao todo, são mais de 30 shows 
musicais e espetáculos teatrais reali-
zados através de canais da prefeitura e 
de projetos parceiros no Youtube.

Em decreto publicado na última 
semana, a Prefeitura de Natal cance-
lou a edição presencial do Natal em 

Natal, o réveillon com a tradicional 
queima de fogos na orla urbana e o 
Carnaval 2021 na capital potiguar, 
além de proibir atividades que aglo-
merem pessoas em áreas públicas e 
eventos comerciais com mais de 50 
participantes.

Prefeitura divulga programação 
virtual do Natal em Natal 2020

VEJA A PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (10) 
·16h - Espetáculo “Na Minha Casa” - Dança - Youtube da Prefeitura do 
Natal
· 17h - Orquestra do Papão – Do Frevo à Bossa Nova - Marcelo Bruno de 
Freitas Ferreira - Música - www.youtube.com/marcelobruno.5836
·17h - Vídeo Banco do Brasil - Diógenes da Cunha - Grafite - Youtube: 
Prefeitura do Natal
·20h - Espetáculo “Na Minha Casa” - Dança - Youtube: Prefeitura do Natal

Sexta-feira (11) 
·19h30 - Banda Sinfônica da Cidade do Natal - Música (Mosaico) - 
Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - Walkyria Santos - Música (live) - Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - Festival Garajal - Feira - Youtube: Garajal Natal

Sábado (12) 
·16h - Txio Paulinho – 50 Live - Paulo Alexandre Bezerra Souto - Música 
(Live) - www.youtube.com/dosoltv
·16h - Festival Garajal - Feira - Youtube: Garajal Natal
·17h - Live de Carmem e Levi - Música (live) - www.youtube/channel/
UC1aVROvm3AW_5pkf-mh9CQ
·18h30 - Banda Sinfônica da Cidade do Natal - Música (Mosaico) - 
Youtube: Prefeitura do Natal
· 19h - Jarita - Performance - Youtube: Prefeitura do Natal
·19h30 - Som e Balanço - Música (Live) - Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - Michele Andrade - Música (live) - Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - 60 Vividos 40 Cantados (Dodora Cardoso) - Música (Live) - www.
youtube.com/c/dodoracardoso
·21h - Josymar Silva - Música (live) - Youtube: Prefeitura do Natal
·22h - Circuito Musical - Música (live) - Youtube: Prefeitura do Natal

3ª SEMANA DE DEZEMBRO

Quinta-feira (17)
20h - Live dos 50 Anos, A Musicalidade de Ivando Monte - Música (Live) - 
www.youtube.com/channel/UCSp6AsTfd_N-rfSC72nRA
21h - Repente Potiguar - Felipe Pereira Vasquez - Música (Live) - www.

youtube.com/c/PoetaFelipePereira

Sexta-feira (18)
·19h - “Surfers” – Mosaico do Camarones Orquestra Guitarrística - Música 
(Mosaico) - www.youtube/dosoltv
·19h30 - Banda Sinfônica da Cidade do Natal - Música (Mosaico) - 
Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - Erika Silva - Música (Live) - Youtube: Prefeitura do Natal

Sábado (19)
·15h - Caminhada Histórica de Natal com premiação do concurso de 
fotografia e concurso de música de Natal - Patrimônio - Youtube: Viva 
promoções
·17h - Canguleiros na Rede Live - Música (Live) - www.youtube.com/
canguleiros
·19h30 - Banda Sinfônica da Cidade do Natal - Música (Mosaico) - 
Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - Eliane - Música (Live) - Youtube: Prefeitura do Natal
· 21h - Live/Show Nordestinamente Acústico (Nara Costa) - Música (Live) - 
youtube.com/cantoranaracosta

4ª SEMANA DE DEZEMBRO

Quinta-feira (24)
·19h30 - Banda Sinfônica da Cidade do Natal - Música (Mosaico) - 
Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - Bonde do Brasil - Música (Live) - Youtube: Prefeitura do Natal

Sexta-feira (25) 
Natal, aniversário da cidade
·19h30 - Banda Sinfônica da Cidade do Natal - Música (Mosaico) - 
Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - Circuito Musical - Música (Live) - Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - Um Presente de Natal - Teatro - abre.ai/youtubeumpresentedenatal

Sábado (26)
·19h30 - Banda Sinfônica da Cidade do Natal - Música (Mosaico) - 
Youtube: Prefeitura do Natal
·20h - Caninana - Música (Live) - Youtube: Prefeitura do Natal
· 20h - Um Presente de Natal - Teatro - abre.ai/youtubeumpresentedenatal
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SERVIÇO PÚBLICO | Com plano de privatização previsto para iniciar ainda no primeiro semestre de 2021, os 
Correios esperam finalizar até janeiro do próximo ano as ações do projeto de desligamento dos funcionários

Os Correios anunciaram o Pla-
no de Desligamento Incenti-
vado (PDI/2020). Poderão se 

inscrever os empregados que já este-
jam aposentados, que ocupem cargo 
em extinção na empresa ou possuir 
tempo de efetivo exercício nos Cor-
reios maior ou igual a 15 anos na data 
do desligamento - entre outras condi-
cionantes descritas no plano.

A adesão ao PDI 2020 poderá ser 
feita de 4 a 15 de janeiro de 2021 e 
representa uma oportunidade para 
aqueles que desejam aproveitar a 
sua aposentadoria, investir em novos 
desafios ou dedicar mais tempo à sua 
família.

Para o presidente dos Correios, 
Floriano Peixoto, a iniciativa dá con-
tinuidade ao processo de fortaleci-

mento dos Correios. 
“Ao lançarmos este programa, 

buscamos atuar em duas frentes 
distintas, porém complementares: 
a redução de despesas com pessoal 
e, mais importante, a adaptação do 
quadro funcional à realidade do mer-
cado. Esperamos, ainda, promover 
um reconhecimento digno aos que 
labutaram por décadas em prol da Presidente dos Correios, Floriano Peixoto

Correios publica regulamento
do plano de demissão voluntária

empresa”, afirma o dirigente.
Os empregados que optarem pela 

adesão, contarão com um simulador 
virtual, que facilitará a análise das 
questões financeiras e as vantagens 
do PDI 2020. O programa de demis-
são voluntária dos Correios é um 
recurso utilizado por empresas pú-
blicas e privadas, por meio do qual o 
empregado, de acordo com os termos 
do regulamento, pode solicitar o seu 
desligamento. 

Segundo o BNDES, os estudos 
sobre o modelo de desestatização 
dos Correios devem ficar prontos até 
setembro ou outubro de 2021. Com 
isso, a venda da estatal poderá acon-
tecer até o final do ano que vem. Um 
dos maiores desafios deverá ser o que 
fazer com o passivo dos Correios, de 
R$ 14 bilhões, quase o mesmo valor 
do ativo.

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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LEVANTAMENTO | Índice obtido em junho é pior resultado em todo o Brasil e representa crescimento de 22 
pontos porcentuais em relação ao mesmo mês de 2019, quando 74% das famílias estavam endividadas

O endividamento entre as famí-
lias de Natal atingiu 96% até 
junho deste ano, segundo a 

Radiografia do Endividamento reali-
zada pela Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP). O índi-
ce é pior resultado em todo o Brasil, 
de acordo com o levantamento, e 
representa crescimento de 22 pontos 
porcentuais em relação ao mesmo 
mês de 2019, quando 74% das famí-
lias estavam endividadas.

A capital potiguar também regis-
trou o maior aumento de lares com 
contas em atraso na comparação 
dos dois períodos: de 29% para 48% 
agora. Para a FecomercioSP, estes 
dados se explicam pela variável ren-
da: a tendência é que pessoas com 
rendimentos mais baixos recorram a 
algum tipo de crédito para chegar ao 
fim do mês – ainda mais em época de 
crise econômica aguda, como a atual.

 Em meio à pandemia da Co-
vid-19, o número de famílias endivi-
dadas nas capitais brasileiras subiu 
no primeiro semestre do ano a uma 
velocidade seis vezes maior do que 
o crescimento do próprio volume de 
novas famílias: de 10,6 milhões para 

11,2 milhões de núcleos familiares 
com alguma dívida.

 Enquanto o número de famílias 
subiu 0,8% (pouco mais de 126 mil 
novas famílias) em junho de 2020, 
em comparação a junho de 2019, o 
endividamento familiar teve alta de 
6% (quase 638 mil a mais de lares) 
no mesmo intervalo de tempo. Des-
sa forma, não é exagero afirmar que 
uma família pode obter dívidas antes 
mesmo de se formar. Segundo os 
dados, 67,4% das famílias brasileiras 
vivendo em capitais estavam endivi-
dadas no fim do primeiro semestre 
– número que era de 64,1% em 2019.

 Os resultados da capital potiguar 
também se refletem em todo o Esta-
do. O levantamento mostra que o Rio 
Grande do Norte tem 95,6% das famí-
lias com dívidas. A média nacional foi 
de 67,4% no fim do primeiro semestre 
de 2020.

 Considerando a proporção de 
famílias com o pagamento de algu-
ma dívida atrasada, o Rio Grande do 
Norte aparece na primeira posição, 
com 48% dos lares, seguido por Ceará 
(45,5%) e Amapá (38,9%).

Levando em conta a parcela da 
renda mensal das famílias compro-

metida para pagar dívidas, Norte e 
Nordeste dominam o topo da lista: os 
lares amazonenses foram os mais im-
pactados, com 45%% dos rendimen-
tos do mês direcionados a esse tipo 
de conta. Acre (39,2%), Piauí (39%), 
Bahia (38,1%) e Amapá (33,7%) vêm 
em seguida.

 Para a Federação, os dados do 
endividamento no Norte e do Nor-
deste se explicam principalmente 
pela menor oferta de crédito formal 
nessas regiões, em comparação com 
outras – decorrente da aversão do 
sistema financeiro do País a se expor 
a riscos, além de certa seletividade 
das instituições bancárias na hora de 
emprestar dinheiro.

 No fim do primeiro semestre de 
2020, o saldo do volume de crédito 
formal destinado às duas regiões foi 
de 20,8% em relação ao total do País, 
enquanto a população residente nas 
duas regiões representou 35,9% do 
Brasil, evidenciando a desproporção 
da destinação de empréstimos pelo 
sistema financeiro. Sendo assim, 
há uma abertura maior para o cres-
cimento do crédito informal e, por 
consequência, para taxas maiores de 
endividamento.

Resultados de Natal também se refletem em todo o Estado: Rio Grande do Norte tem 95,6% das famílias com dívidas até junho deste ano

Endividamento atinge 96% das 
famílias em Natal, aponta pesquisa

NEY DOUGLAS / AGORA RN

96% 95,6% 11,2 mi
é a quantidade de famílias 

endividadas em Natal
é o índice de famílias endividadas 

no RN
é o número de famílias 
endividadas no Brasil
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO  
 (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS    PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca de 

João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
      FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 008/2020), 
requerido por NAILZA CÂNDIDO DE MOURA SILVA e seu esposo FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA, brasileiros, 
casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Guaraci do Lago Moura, 
nº 31, bairro IPE, nesta cidade de João Câmara-RN, a primeira servidora pública, portadora da cédula de identidade nº 
1.138.859-SSP/RN e do CPF 721.859.454-91, o segundo locutor, portador da cédula de identidade nº 895.791-SSP/RN 
e do CPF 393.456.454-20, referente ao imóvel residencial localizado à Rua Guaraci do Lago Moura, nº 31, bairro IPE, 
no perímetro urbano desta cidade de João Câmara-RN, com uma área construída de 176,90m², constituída de uma (1) 
área/garagem, uma (1) sala, uma (1) sala de estúdio, três (3) dormitórios, sendo um com suíte, um (1) banheiro social, 
uma (1) copa/cozinha e uma (1) área de serviço, edificada dentro de um terreno que mede 200,00m² de superfície , 
limitando-se ao Norte, com Francisca Bandeira da Silva e Maria das Dores Costa Moreira, com 20,00 metros; ao Sul, 
com Sebastião Morais da Mata, com 20,00 metros; ao Leste, com Kerginaldo Venâncio de Souza e Silva, com 10,00 
metros, e ao Oeste, com a via pública da referia Rua Guaraci do Lago Moura, com 10,00 metros, bem como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos 
autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial.        
     DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos 7 dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO  
 (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS     PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca 

de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
        FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 007/2020), 
requerido por CLÁUDIO VITAL DOS SANTOS e sua esposa AMANDA BATISTA LIMA DOS SANTOS, brasileiros, 
casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Antônio Honorato (antiga 
Rua da Esperança), nº 298, Centro, nesta cidade de João Câmara-RN, o primeiro mecânico, portador da cédula de 
identidade nº 1.512.714-SSP/RN e do CPF 019.273.644-26, a segunda autônoma, portadora da cédula de identidade nº 
2.427.968-SSP/RN e do CPF 057.703.084-19, referente ao imóvel consistente de um terreno urbano, localizado nesta 
cidade, à Rua Antônio Honorato (antiga Rua da Esperança), Centro, medindo uma área total de 162,50m² de 
superfície, com perímetro de 63,00m, iniciando-se a descrição deste perímetro no vértice P.1, de coordenadas N 
9.387.427,000m e E 187.662,000m, situado no limite com RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, deste, segue com 
azimute de 02º24’21” e distância de 25,00m, confrontando neste trecho com RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, até 
o vértice P.2, de coordenadas N 9.387.429,872m e E 187.667,495m, deste, segue com azimute de 155º17’23” e 
distância de 6,50m, confrontando neste trecho com ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS BITTENTOURT, até 
o vértice P.3, de coordenadas N 9.387.404,766m e E 187.679,048m, deste, segue com azimute de 271º20’40” e 
distância de 25,00m, confrontando neste trecho com FRANCISCA VITAL DOS SANTOS, até o vértice P.4, de 
coordenadas N 9.387.404,894m e E 187.673,553m, deste, segue com azimute de 332º24’27” e distância de 6,50m, 
confrontando neste trecho com RUA DA ESPERANÇA, até o vértice P.1, de coordenadas N 9.387.427,000m e E 
187.662,000m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir do Marco de Apoio Básico-MAB, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, bem como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos 
autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL 
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 36.160.050/0001-83, torna público que firmou com o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA  
COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da 
Autorização de Supressão de Vegetação, com prazo de validade até 03 de dezembro de 
2021, em favor do empreendimento Toda Energia do Brasil Ltda – Parque Eólico, (composto 
por 08 aerogeradores), localizada na Fazenda Dois Irmãos, Distrito de Serra Vermelha, Areia 
Branca-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 
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ZAPPING
GRACYANNE BARBOSA CONTA DO 
QUE MAIS SENTIU FALTA EM 2020

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa contou que a coisa 
da qual ela mais sentiu falta em 2020 foi o abraço das pessoas. Por conta do 
isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, os abraços de 
Gracy com seus fãs diminuíram consideravelmente.

“Sem dúvidas alguma esse ano vai ficar marcado pela falta do abraço do 
povo, o que sempre recarrega minhas energias é o abraço do povo, seja no 
Carnaval ou nos eventos de trabalho. O olho no olho, o carinho e a troca de 
energia”, afirmou a rainha de bateria da União da Ilha do Governador.

FÁTIMA BERNARDES 
RECEBE ALTA APÓS 
CIRURGIA

A cirurgia de Fátima 
Bernardes para retirada do 
câncer no útero, realizada neste 
domingo 6 foi bem sucedida 
e a apresentadora recebeu 
alta ainda nesta segunda-feira 
7, segundo Túlio Gadelha. O 
deputado federal compartilhou 
um story em seu Instagram, 
ontem, comemorando a boa 
notícia e agradecendo a todos 
os fãs, amigos e familiares que 
torceram pela recuperação da 
companheira”Deu certo! “As 
boas energias e orações deram 
certo. Se tudo permanecer bem, 
amanhã estaremos em casa”, 
escreveu. Ela também repostou 
a publicação do namorado na 
sua rede social.

VALESCA POPOZUDA CONTA 
QUE CONTRATOU TUTOR: 
“APRENDI A ESCREVER”

Valesca Popozuda divertiu 
os fãs ao relembrar um diálogo 
no Twitter. A cantora de 42 anos 
citou uma conversa antiga com 
um pretendente e, na sequência, 
revelou que já contou com 
o auxílio de um tutor para 
melhorar a escrita.  “Uma vez 
eu estava de papo com um 
boy. Eu escrevo algumas coisas 
errado né, não terminei o ensino 
fundamental. Aí ele disse: 
‘Nossa, você escreve errado né?’, 
e eu soltei: ‘Está querendo me 
comer ou comer o dicionário 
Aurélio?”, contou ela na rede 
social.
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A temporada online do 
espetáculo inédito de teatro 
“No Coração da Lua” estreia 

na próxima sexta-feira 11 e segue 
até domingo 13. O espetáculo terá 
duas exibições por dia (às 17h e 
às 19h) no canal Estação Criança, 
no YouTube. Em cena, o elenco se 
divide em diversos personagens, 
assumindo uma estrutura de 
realismo fantástico, sem abrir 
mão do recurso dramático e 
da possibilidade de produzir 
encantamento no público, por 
meio das imagens e das canções 
que a encenação utiliza.

A peça é promovida pelo Grupo 
Estação Teatro, com produção 
da BOBOX Produções, direção 
de Rogério Ferraz (que também 
assina a cenografia e iluminação), 
dramaturgia e música de Tonho 
Costa, direção de arte de João 
Marcelino, e elenco com Paulo 
Lima, Maria Flor e Rogério Ferraz.

O espetáculo traz o debate 
sobre “a infância e a saúde 
mental” e conta – por meio de 
uma narrativa lúdica e poética 
uma encenação de linguagem 
contemporânea musical, com 
manipulação de bonecos e 
projeção audiovisual – a história 
da personagem Lua que, em uma 
bela manhã e sem nenhuma causa 
aparente, acorda sem vontade 
de fazer nada e sem saber o 
que gostaria de fazer. Aquilo a 
incomoda muito, pois geralmente é 
uma menina divertida, inteligente e 
prestativa. Para tentar reverter esta 
situação, Lua conta com o amigo 
Juca, que propõe uma jornada para 
ajudá-la a reencontrar a alegria.

Diversas pesquisas apontam 
a depressão infantil como um 
crescente mal se aproximando 
de todo o mundo. Por ser algo 
muito parecido com uma “simples 
tristeza” e pelo fato de crianças 
não terem discernimento o 
suficiente para expressar suas 
dores, este quadro se torna ainda 
mais complexo, exigindo dos 
adultos um olhar mais apurado. 
O psicólogo Ciro Sampaio foi o 
consultor técnico e acompanhou o 
desenvolvimento da peça. “Como 
psicólogo que acompanhou de 

QR CODE

Acesse e siga para o YouTube para 
conferir a estreia do espetáculo na 

sexta-feira às 17h

INFÂNCIA 
E SAÚDE 
MENTAL 

ESTREIA | “No coração da lua” conta a história de uma menina alegre que, 
de repente, perde o ânimo. Espetáculo será lançado nesta sexta-feira 11

perto a construção do trabalho, 
bate um orgulho quando vejo 
que o resultado alcançou o 
objetivo de dar evidência às 
questões que implicam saúde 
mental na primeira infância. Em 
alguma medida, ao assistir ao 
espetáculo, fica uma sementinha 
de convocação para que uma 
rede de apoio se faça presente 
diante das expressões emocionais 
que atravessam o dia a dia das 
crianças”, disse.

Rogério Ferraz ressalta a 
relevância do tema. “Precisamos 
falar sobre isso! Desde o primeiro 
momento que Tonho me 
apresentou essa história, me senti 
com a missão, através do teatro 
e do cinema, falar sobre saúde 
mental para a infância”, pontuou. 
Tonho Costa está feliz com o 
resultado final do espetáculo. 
“Estou realmente feliz por ver 
esse grupo que admiro tanto 
executando com enorme beleza 
o texto e a música. Apesar das 
dificuldades do ano de 2020, o 
espetáculo foi produzido. Eu sinto 
que o grupo aceitou o desafio, 
está entusiasmado para chegar ao 
coração das pessoas e tratar de um 
assunto tão delicado, tão urgente e 
tão próximo”, completou.

“No Coração da Lua” também 
estará disponível em formato de 
e-book. O livro infantil, escrito 
pelo autor Tonho Costa e ilustrado 
pelo designer Filipe Anjo, com 
consultoria do psicólogo Ciro 
Sampaio, será distribuído 
gratuitamente durante 30 dias, 
com o lançamento previsto para 
acontecer durante a estreia online 
do espetáculo.

“No Coração da Lua” tem 
patrocínio do Governo do Rio 
Grande do Norte e Fundação 
José Augusto, através do Edital 
de Fomento à Cultura Potiguar 
2019, Prefeitura do Natal e do 
Governo Federal, através da Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc, 
e apoio do Sebrae RN através do 
Edital de Economia Criativa 2020. 
Para Arlindo Bezerra, coordenador 
de produção, “a somatória de 
todas essas instituições e recursos 
públicos e privados, foram 



14 SOCIAL TERÇA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2020   |

dani.freire.jor@outlook.com

PROPAGAÇÃO ELEVADA 
O prefeito de Natal Álvaro 

Dias acabou admitindo em seu 
perfil no Twitter, neste domingo, 
que há “elevada propagação 
do vírus” na capital potiguar 
neste momento. “Estamos 
trabalhando e tomando as 
medidas necessárias para 
combater o coronavírus em 
Natal”, disse ele ao falar sobre o 
assunto. 

2ª ONDA 
Álvaro, que não voltou 

a prescrever ivermectina ao 
natalense – remédio que ele 
garantiu, na primeira onda, ser 
o responsável pela diminuição 
de casos na época -, afirmou 
que está tentando evitar uma 
segunda onda na cidade. 
“Estamos atentos e trabalhando, 
reforçando as medidas de 
prevenção e mantendo a todo 
vapor o atendimento de saúde à 
população”, escreveu. 

ATENÇÃO 
O prefeito reconheceu 

também que agora é preciso 
reforçar as “medidas restritivas” 
em nossa cidade. “Precisamos 
reforçar as medidas restritivas 
neste momento”, ressaltou. 

LEI SECA 
Para tentar conter a 

covid-19, desde ontem, a 
venda de bebidas alcoólicas 
está proibida em bares e 
restaurantes de Belo Horizonte 
(MG). E os comerciantes que 
forem pegos descumprindo 
regras serão multados e poderão 
ter o estabelecimento fechado.  

COPIA E COLA... 
A Prefeitura de Natal podia 

seguir o exemplo e tomar 
atitudes como essa antes que 
chegue janeiro... 

FERIADO 
O deputado estadual 

Sandro Pimentel quer que o 
Dia Estadual da Consciência 
Negra, comemorado em 20 de 
novembro, vire feriado no RN. 
Para isso, ele apresentou projeto 
de lei com o argumento de que 
é preciso divulgar a cultura 
negra. No texto da proposta, o 
parlamentar destacou dados 
da realidade de discriminação 
racial no Brasil. 

NOMES DE RODOVIAS 
O deputado estadual 

Gustavo Carvalho apresentou 
Projeto de Lei na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte para que se torne 
obrigatória a disponibilização, 
no site do Governo do Estado, de 
uma breve descrição biográfica 
das pessoas que deram nomes 
as rodovias estaduais. 

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>>Derrotado no STF, Davi 

Alcolumbre “descarta recurso 
à decisão e aponta decepção 
com Planalto”. Segundo a Folha 
de S.Paulo, o presidente do 
Senado disse a pessoas que lhe 
telefonaram que apoiará nome 
de seu grupo, não apadrinhado 
por Bolsonaro. 

>>Alexandre de Moraes 

sobre forma de interrogatório do 
presidente. 

>>A vacinação contra covid 
começa em 25 de janeiro em São 
Paulo, com profissionais de saúde 
e idosos. O governador João 
Dória não quer nem esperar os 
resultados de eficácia e o registro 
da Anvisa. É assumir uma 
responsabilidade arriscada.  

decidiu que Bolsonaro não 
tem direito a desistir de 
depoimento em inquérito sobre 
interferência na PF. O ministro 
ainda pediu ao presidente da 
Corte, Luiz Fux, que paute 
com ‘urgência’ a continuidade 
do julgamento que vai decidir 

DESCRITOS 
De acordo com o Projeto, o 

texto deve conter a trajetória de 
vida da pessoa homenageada com 
dados precisos, incluindo nomes, 
locais e datas dos principais 
acontecimentos. Ele justificou que 
o projeto de lei tem como medida 
valorizar a cultura estadual, 
construindo uma identidade 
regional. “Importantes cidades 
brasileiras como São Paulo, 
Curitiba e Rio de Janeiro adotaram 
ações semelhantes”, comparou. 

COBRANÇA GLOBAL 
E Luciano Huck cobrando 

as vacinas de Bolsonaro, hein?! 
“Nos EUA, 20 milhões de pessoas 
devem ser vacinadas ainda 
este ano. E aqui no Brasil, ainda 
falta o básico: um plano para 
imunização da população com 
datas, informações transparentes 
e planejamento”. 

EITA! 
Huck disse mais para o 

presidente Bolsonaro (nas 
entrelinhas): “Vacina é um direito 
de todos e um dever do Estado. 
O vírus não é de esquerda ou de 
direita. É um problema da ciência. 
Não cabe politicagem quando o 
assunto é a saúde da população. 
O Brasil exige um planejamento 
sério que garanta vacina para 
todos”. 

LUZ 
Pelo menos ontem o ministro 

da Saúde, Eduardo Pazuello, 
disse que vai se reunir com os 
governadores para discutir 
novas opções de vacina. Reunião 
marcada para a manhã de hoje, 
durante a qual espera-se que o 
ministro aborde as estratégias de 
vacinação.  

‘CAPIRINHA’ 
O leilão de uma das telas 

modernistas da pintora Tarsila do 
Amaral, ‘Caipirinha’, programado 
para o dia 17 deste mês na Bolsa 
de Arte, em São Paulo, está 
pedindo a bagatela de R$ 47 
milhões para o lance mínimo, 
recorde para um pintor brasileiro. 
A obra foi pintada em 1923 na 

Governadora Fátima Bezerra no momento em que 
participava, por videoconferência, nesta segunda, de reunião 
sobre aumento de casos de Covid19 no RN com prefeitos 
e autoridades responsáveis para debater a retomada do 
“Pacto Pela Vida”. “Essa é uma responsabilidade conjunta: 
Governo, prefeituras e sociedade devem se engajar e fazer a 
sua parte!”, disse

A vereadora Júlia Arruda “segundou” com reunião com secretária de Mobilidade Urbana de Natal, 
Elequicina Santos, para tratar, entre outras coisas, da reposição das linhas de ônibus que foram canceladas 
no primeiro momento da pandemia



Band se complica pela burocracia em excesso
A Band está cometendo o 

grave erro de colocar pessoas 
estranhas ao meio em cargos de 
comando na sua televisão, com 
prejuízos que são inevitáveis.

São muitas as queixas 
daqueles que procuram 
apresentar um melhor trabalho, 
mas são impedidos pela falta de 
condições.

Por exemplo: a compra de 
microfone, imagine só, algo 
que pela sua necessidade, 
deveria acontecer, sem maior 
burocracia, esbarra em 
descabidas exigências internas. 
Isso sem citar outros zilhões de 
assuntos, que ninguém consegue 
resolver.

Quer outro absurdo: foram 

feitos pontos sob medida, para 
Glenda Kozlowski e Elia Jr. 
usarem no “Show do Esporte”. 
Pontos que só servem nos dois.

O Elia, que também trabalha 
no BandSports, da mesma casa, 
tentou usar o ponto no programa 
que apresenta lá. Não deixaram. 
A ordem é que é só na Band. E 
não tem conversa.
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Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
n Daniel Boaventura já gravou 

o “Música na Band - Especial de 
Natal”. Vai ao ar dia 25.

n A Band espera definir até quarta-
feira a equipe que fará a Stock Car 

no domingo, em Interlagos...
n ... Resta saber se uma equipe 

provisória ou a mesma que tocará a 
modalidade em 2021.

n Felipe Hintze (“Verdades 
Secretas” e “O Sétimo Guardião”) 
foi chamado para participar de um 
episódio da segunda temperada de 

“Bugados”, série do Gloob.
n Caso Eder Reis: o narrador ainda 

tem dois anos de contrato, mas 
a Disney já avisou que pretende 

rescindir...
n ... Mas nem só de demissões vive 
o Fox Sports. Edgard de Melo Filho, 
comentarista de esportes a motores, 

acaba de renovar...
n ... Assim como já foram definidas 
as permanências de João Guilherme, 

Nivaldo Prieto, Zinho, Fellipe 
Facincani, Osvaldo Pascoal, Fábio 

Sormani, Eduardo Elias, entre 
outros.

COMPLICADO
A fusão dos canais esportivos da 

Disney no Brasil está em curso e válida 
até o final do ano que vem, continua 
sendo ajustada pela Disney.

Ontem foram definidas as saídas de 
Benjamin Back e Flávio Gomes.

NA PAZ
A reunião de Benjamin Back com 

a cúpula da Disney, sabe-se, foi em 
termos bem elevados.

O jornalista, que tem um trabalho 
muito forte no digital e recentemente 
acertou seu ingresso no SBT, não 
tinha como assinar um contrato de 
exclusividade.

ALIÁS...
A Disney está exigindo 

exclusividade em todas as mídias para 
os seus contratados.

Isso poderá ter reflexos na situação 
de Mauro Cezar e Jorge Nicola, que 
também são muito atuantes no digital.  

CASO EDMUNDO
O comentarista Edmundo, cujo 

contrato termina no dia 31, terá nesta 
terça-feira uma reunião decisiva com a 
direção Disney sobre sua permanência 
no Fox Sports.

Difícil, quase impossível, acreditar 

na sua permanência. Em todo caso.      

ACERTO
A Globo anunciou ontem a 

contratação de Renata Silveira, que será 
a sua primeira narradora de futebol.

É definida como um grande 
profissional, batalhadora, que vai muito 
bem também como apresentadora. 
Renata, paralelamente ao esporte, é 
sócia de uma escola de dança no Rio de 
Janeiro. 

UM DOS PLANOS
Sobre a contratação de Renata, 

sabe-se que um dos planos do Grupo 
Globo para o ano que vem é dedicar 
especial atenção ao futebol feminino.   

Espaços serão criados na sua 
programação, assim como para 
transmissões na TV paga.

VOLTA CANCELADA
Jorge Nóbrega, presidente-

executivo da Globo, por causa dos 
aumentos de casos de Covid-19, 
disparou uma nova ordem para todos 
os funcionários sobre a retomada de 
trabalho presencial.

Informa que a volta, antes 
programada para 4 de janeiro de 
2021, para os que estão trabalhando 
remotamente, foi cancelada.

HORÓSCOPO

Decolar é a parte mais difícil, que é o estado atual de 
coisas. Procure continuar dando seu melhor, se atendo 
a todos os detalhes que vão surgindo a uma velocidade 
vertiginosa. É assim que acontece a decolagem.

Seria um desastre se você dissesse tudo que pensa de 
verdade, seus planos iriam por água abaixo. Porém, não 
se trata, tampouco, de engolir as verdades que, dia mais, 
dia menos, precisarão ser postas sobre a mesa.

Mente e coração não são coisas diferentes, porém, 
diante do cenário atual, as decisões que sua alma precisa 
tomar são complexas, mais do que o imaginado. Não 
importa, o tempo está ao seu favor. Procure pensar bem.

Estar a expensas do que outras pessoas fizerem ou falarem 
não é o melhor dos mundos, porém, é o que temos por 
enquanto e, por isso, seria melhor você tomar a atitude de 
se abrir passagem com o que está disponível.

Importa mesmo que você mantenha o diálogo 
enriquecedor em marcha, porque ainda que através 
desse exercício você tenha de ouvir o que não prefere, 
mesmo assim isso servirá para você enxergar o que até 
aqui era imperceptível.

Resista à pressão que as pessoas ansiosas fazem sobre 
você, aumentando o senso de urgência sobre situações 
que, muito provavelmente, não precisam de nada 
disso. Mantenha a cabeça no lugar, faça pouco, mas 
faça bem.

Está tudo certo, porém, um tanto nervoso. Por isso, tente 
manter a leveza diante da percepção de todas as pontas 
que ainda estão soltas, e que você terá de amarrar, para 
tudo dar certo. Você vai conseguir fazer isso.

Não importa que em determinados momentos sua alma 
só enxergue problemas e dificuldades no caminho à frente, 
tome a firme decisão de continuar, pois, você verá que não 
é nada disso que acontece de fato.

Quando você fica do lado da ética, da justiça e da 
correção, o tempo estará sempre ao seu favor, porque 
ele amadurece tudo que é verdadeiro e conduz ao 
resultado final com mestria. Siga essa linha de conduta.

Ainda há obstáculos antigos atrapalhando seu caminho, 
mas isso não deve preocupar você, porque a perspectiva 
das próximas semanas é de abertura e transcendência. 
Por isso, continue existindo com leveza e graça.

Errar ou acertar não hão de ser os parâmetros principais 
que norteiem suas decisões neste momento. Agora você 
precisa apostar, com o maior desapego possível quanto 
aos resultados, porque o que importa é agir.

A ajuda está disponível, mas é necessário você a garimpar, 
porque as pessoas andam bastante atarefadas e nervosas 
neste fim de ano e, por isso, parece que não há essa ajuda 
disponível. Você a precisa, você a pede.

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)

EM ESTUDOS
A audiência de “A Escrava Isaura”, 
em sua recente reprise nas tardes 
da Record, superou todas as 
expectativas, assim como agora 
“Escrava Mãe” também está com 
resultados muitos bons.
Daí o trabalho, cercado de 
cuidados, que já existe para a 
escolha da sua substituta. São 
várias possibilidades em estudo.

VICTOR POLLAK
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PALMEIRAS

FLUMINENSE

Conhecido nos últimos anos por 
ter sido um dos clubes que mais 
gastaram em contratações no 

futebol brasileiro, o Palmeiras mudou 
a sua política nesta temporada. Com 
menos dinheiro no caixa, decidiu 
apostar nas categorias de base. A es-
tratégia vem dando resultados e boa 
parte dos jovens que subiram ao time 
principal como Gabriel Menino, Patri-
ck de Paula, Danilo, Wesley e Gabriel 
Veron tem se destacado e encantado o 
técnico português Abel Ferreira. Com 
isso, os garotos se valorizaram e, além 
de resultados positivos em campo, o 
clube pode lucrar com vendas milio-
nárias futuramente.

Segundo levantamento feito com 
base nos dados do site Transfermarkt, 
especializado em negócios do futebol, 
juntas, as principais revelações do 
Palmeiras que já estão no profissional 
têm valor de mercado estimado em 
R$ 300 milhões, levando em conta a 
cotação atual da moeda brasileira em 
relação ao euro.

O levantamento mapeou quanto 
valem Gabriel Veron, Gabriel Menino, 
Patrick de Paula, Danilo, Wesley, Iván 
Angulo, Gabriel Silva e Lucas Este-
ves. Renan, que também faz parte do 
elenco profissional, não entrou nas 
estatísticas porque a plataforma não 
apresenta os seus dados financeiros.

O grande destaque da safra de pro-
messas palmeirenses é Gabriel Veron. 
Campeão e melhor jogador do Mun-
dial Sub-17 com a seleção brasileira 
em 2019, o atacante não é somente 
o mais caro do time alviverde, como 
também do futebol nacional. Seu va-
lor de mercado atualmente é de 25 
milhões de euros (R$ 156 milhões). A 
multa rescisória, estipulada no novo 
contrato, assinado em setembro, as-
sim que ele completou 18 anos, é de 60 
milhões de euros (R$ 375 milhões).

Veron já é monitorado de perto 
por grandes clubes europeus, que 
enxergam o jogador com grande po-

tencial. Mas, mesmo que admita a 
necessidade de negociar atletas para 
reequilibrar o orçamento, a intenção 
do Palmeiras é segurar o garoto pelo 
maior tempo possível, de modo que 
ele possa ser ainda mais valorizado e 
render um dinheiro considerável aos 
cofres do clube, que tem como a venda 
mais cara de sua história a transferên-
cia de Gabriel Jesus ao Manchester 
City, em 2016. O time inglês desem-
bolsou 32 milhões de euros (R$ 115 
milhões na época).

O Palmeiras também quer se valer 
do seu talento para ganhar campeona-
tos. Abel Ferreira rasgou elogios para 
Veron após a goleada por 5 a 0 sobre 
o Delfín, em que o “Raio”, como é cha-
mado pelos colegas, anotou dois gols 
e deu uma assistência e o comparou 
a Neymar. “Vou contar uma história. 
O Luis Campos é diretor do Lille (da 
França) e foi meu técnico quando 

tinha a idade do Veron. Eu fui falar 
com ele sobre vir para o Palmeiras. O 
primeiro jogador de quem ele falou 
foi sobre o Veron. Ele conhece todos 
os jovens com potencial. Sabe que 
tem muita qualidade. Sempre digo ao 
Veron para se lembrar o que o trouxe 
a este nível. É impossível o Palmeiras 
vender este jogador por menos do que 
o Neymar foi vendido ao Barcelona”, 
disse.

O português foi contratado pela 
sua capacidade de trabalhar com ga-
rotos e por seus conceitos modernos 
de jogo. “Gosto de criar espaços para 
ter jovens conosco. Futebol é opor-
tunidade. Jovens precisam ter essa 
oportunidade. Há um departamento 
de futebol organizado, com ‘scouting’ 
organizado, é normal que os jovens 
queiram vir pelo fato de o Palmeiras 
usar muito deles. Os mais novos que-
rem crescer junto, com respeito, ami-

zade e competitividade”, ressaltou.

MEIO DE CAMPO TALENTOSO
Patrick de Paula, Gabriel Menino 

e Danilo são os outros garotos que 
têm chamado a atenção pelo talento 
e personalidade. Os dois primeiros já 
despertam interesse de times da Euro-
pa e não devem permanecer por mui-
to tempo no futebol brasileiro. Com 
valor de mercado de 10 milhões de 
euros (R$ 62 milhões), Gabriel Menino 
é o segundo mais valioso do elenco 
palmeirense e o sétimo mais caro do 
futebol nacional. O preço de sua multa 
é o mesmo de Veron: 60 milhões de eu-
ros (R$ 372 milhões). Convocado duas 
vezes por Tite para a seleção brasileira, 
o meio-campista, de 20 anos, que tam-
bém atua na lateral-direita, teria rece-
bido sondagens de Dínamo de Kiev, da 
Ucrânia, e do City Group, que adminis-
tra o Manchester City. Com Abel, ele 

tem reforçado sua capacidade de jogar 
em mais de um lugar e já foi utilizado 
como ponta-direita.

Já Patrick de Paula, de 21 anos, vale 
9 milhões de euros (R$ 56 milhões). 
Olympique de Marselha, Atlético de 
Madrid e Benfica teriam mostrado in-
teresse no futebol do volante, que tem 
a multa rescisória mais alta do Palmei-
ras. A fim de tentar proteger o jogador, 
de 21 anos, do assédio de gigantes 
europeus, o clube paulista estipulou 
multa de 100 milhões de euros (R$ 
625 milhões). Ele vinha em baixa com 
Luxemburgo, mas resgatou o bom 
futebol com a chegada do português 
e, com mais liberdade para chegar ao 
ataque, balançou as redes nas últimas 
duas vezes em que esteve em campo, 
contra Athletico-PR e Delfín. No en-
tanto, sofreu lesão muscular na coxa 
direita e só deve voltar a jogar em 2021.

Wesley é outra joia cria da base 
palmeirense que vinha em alta, mas 
se lesionou. Antes de ter seu menisco 
operado, o atacante, que só voltará 
aos gramados na próxima temporada, 
vinha chamando mais a atenção até 
que de Veron. Rápido e habilidoso, ele 
tem um valor de mercado considera-
do baixo: 2,3 milhões de euros (R$ 14 
milhões). O preço, no entanto, deve 
aumentar, já que o garoto, de 21 anos, 
tem potencial para evoluir ainda mais. 
Ele é outro atleta monitorado pelo gru-
po dono do Manchester City.

Último jovem a se tornar titular, 
Danilo tomou conta do meio de cam-
po palmeirense após a lesão de Felipe 
Melo e chama atenção pelo poder de 
marcação e qualidade no passe. Ca-
nhoto, ele também chega à área para 
finalizar e marcou seu primeiro gol no 
time principal diante do Delfín. O jo-
vem volante foi comprado do Cajazei-
ras, da Bahia, e em setembro assinou 
contrato até agosto de 2025. Seu valor 
de mercado ainda é baixo, 900 milhões 
de euros (R$ 5,6 milhões), mas essas 
cifras ainda devem aumentar.

Em alta, potiguar Gabriel Veron 
vale mais de R$ 150 milhões
TALENTO | Grande destaque da safra de promessas do Palmeiras, Gabriel Veron, que foi campeão e melhor jogador do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira em 2019, não é 
somente o mais caro do time alviverde, como também do futebol nacional. O valor de mercado é de 25 milhões de euros (R$ 156 milhões). A multa rescisória é de R$ 300 milhões

Gabriel Veron já é monitorado de perto por grandes clubes europeus, que enxergam o jogador com grande potencial

 Treinador de 43 anos deixa o clube carioca para treinar o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos

A diretoria do Fluminense con-
firmou nesta segunda-feira a 
saída do técnico Odair Hell-

mann. O treinador de 43 anos deixa o 
clube carioca para treinar o Al Wasl, 
dos Emirados Árabes Unidos O auxiliar 
técnico permanente Marcão assume o 
comando do time até o fim da tempo-
rada, segundo a direção do Flu.

“Odair Hellmann não é mais técni-
co do Fluminense. O treinador comu-
nicou à diretoria que aceitou uma pro-
posta de um clube de fora do Brasil e 
deixou o comando do Tricolor”, anun-
ciou o Fluminense. Auxiliar de Odair, 
Maurício Dulac também está deixando 
o time brasileiro.

Odair, que se destacou no cenário 

nacional como treinador do Interna-
cional, tinha contrato com o clube 
carioca até o fim deste ano. Ele e o 
Flu chegaram a abrir negociação para 
renovação, mas o técnico pediu para 
adiar as conversas para o final deste 
ano. Odair vai se despedir do elenco 
nesta terça após folga dos jogadores 
nesta segunda.

Odair Hellmann recebe proposta
do exterior e deixa Fluminense

BRASILEIRO


