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Era de Aquário ainda não 
começou, mas podemos 
esperar benefícios, diz 
astrólogo

Estado e municípios 
devem impedir 
aglomerações no RN, 
aponta estudo

Presidente Bolsonaro 
nomeia professor José 
Arnóbio como novo reitor 
do IFRN

ASTROS. 8 | Francisco Seabra 
explica que a Era de Aquário 
só deve começar no ano de 
2160. No entanto, segundo ele, 
ainda é possível que a energia 
de 2020 seja substituída por 
novos ares

PANDEMIA. 11 | Pesquisadores da 
UFRN defendem que gestores 
promovam ações para 
garantir as medidas sanitárias 
necessárias à redução dos 
contágios da Covid-19 entre os 
potiguares

EDUCAÇÃO. 4 | Portaria do 
Ministério da Educação (MEC) 
retira o professor Josué Moreira 
do cargo de reitor interino. 
Moreira exercia o cargo de 
“reitor pro tempore” desde o 
fim de abril
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NATAL SEM PRESENTE
CONSUMO . 9 | Pagar contas em atraso aproveitando o 13º salário virou prioridade para boa parte dos natelenses neste � m de ano. Pesquisa mostra 

que 55% dos consumidores da capital potiguar pretendem usar o dinheiro extra para a comprar de presentes, segundo a Fecomércio RN
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ELEIÇÕES | Decisão liminar concedida pelo ministro Kassio Nunes Marques, do STF, permite que políticos 
eleitos em 2020 poderão assumir mesmo que estejam barrados pela Justiça devido à Lei da Ficha Limpa

Uma decisão liminar (provisória) Uma decisão liminar (provisória) Uconcedida pelo ministro Kassio Uconcedida pelo ministro Kassio UNunes Marques, do Supremo UNunes Marques, do Supremo U
Tribunal Federal (STF), livrou o cami-
nho de políticos que concorreram nas 
eleições municipais de 2020 e saíram 
vitoriosos, mas tiveram o registro bar-
rado pela Justiça Eleitoral devido à Lei 
da Ficha Limpa.

Individualmente, às vésperas do 
recesso do Judiciário, Nunes Marques 
declarou, no sábado, inconstitucional 
um trecho da legislação que fazia com 
que pessoas condenadas por certos cri-
mes ficassem inelegíveis por mais oito 
anos, após o cumprimento das penas.

A ação foi proposta pelo PDT há 
apenas cinco dias, contra um trecho 
da Lei da Ficha Limpa, que antecipou 
o momento em que políticos devem 
ficar inelegíveis. Antes da lei, essa pu-
nição só começava a valer após o esgo-
tamento de todos os recursos contra a 
sentença por certos crimes (contra a 
administração pública, o patrimônio 
público, o meio ambiente ou a saúde 
pública, bem como pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e aqueles pratica-
dos por organização criminosa).

Com a lei, a punição começou 
imediatamente após a condenação 
em segunda instância e atravessa todo 

o período que vai da condenação até 
oito anos depois do cumprimento.

O partido apontou que é despro-
porcional deixar inelegível um político 
por tanto tempo e alegou ao STF que 
a punição deveria ser de apenas oito 
anos a partir do momento que começa 
a valer a pena, e não durante esse pe-
ríodo mais oito anos “após o cumpri-
mento da pena”. Para o partido, deve 
haver a “detração”, isto é, o tempo da 
punição deve ser computado desde 

o momento que ela começa a surtir 
efeito, ainda que de modo antecipado, 
e não apenas quando o caso encerra. O 
ministro Nunes Marques concordou, 
afirmando que essa condição é um 
“desprestígio ao princípio da propor-
cionalidade”.

A decisão de Nunes Marques va-
lerá especificamente para os políticos 
que ainda estão com o processo de re-
gistro de candidatura de 2020 penden-
tes de julgamento no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) e no Supremo. É o 
caso, por exemplo, do prefeito eleito de 
Bom Jesus de Goiás, Adair Henriques 
(DEM), que teve o registro barrado pe-
lo TSE. Condenado por delito contra o 
patrimônio público em segunda ins-
tância em setembro de 2009, ele teve o 
registro eleitoral para 2020 autorizado 
pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas, 
no TSE, perdeu.

De acordo com o voto do ministro 
Edson Fachin, o prazo de oito anos 
de inelegibilidade deve ser contado a 
partir de 6 de maio de 2015, data em 
que foi finalizado o cumprimento da 
pena aplicada a Adair. O fundamento 
da decisão é exatamente o trecho da 
Lei da Ficha Limpa que, agora, o mi-
nistro Kassio Nunes Marques declarou 
inconstitucional.

Ministro Kassio Nunes Marques, do STF

Decisão de Nunes Marques libera 
‘fichas sujas’ a assumirem mandato

Gilmar solta doleiro que Lava Jato 
mandou prender pela terceira vez
Ovice-procurador-geral da Re-

pública, Humberto Jacques de 
Medeiros, entrou com recurso 

no Supremo Tribunal Federal (STF) 
para derrubar a decisão do ministro 
Kassio Nunes Marques que suspen-
deu trecho da Lei da Ficha Limpa 
e livrou o caminho de políticos que 
concorreram nas eleições municipais 
de 2020, mas tiveram o registro bar-
rado pela Justiça Eleitoral devido à 
legislação.

O recurso foi encaminhado para 
análise do presidente do STF, Luiz Fux, 
que pode derrubar a decisão de Nunes 
Marques durante o recesso do Judici-
ário, iniciado no último domingo, 20. 
O tribunal só retoma regularmente as 
atividades em fevereiro.

A decisão de Nunes Marques foi 
duramente criticada por integrantes 

do STF e do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE).

Jacques aponta uma série de 
obstáculos jurídicos que justificam a 
derrubada da liminar de Nunes Mar-
ques, entre eles a regra constitucional 
da anualidade eleitoral”, prevista na 
Constituição, que prevê que a “a lei que 
alterar o processo eleitoral entrará em 
vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um 
ano da data de sua vigência”.

“O segundo obstáculo jurídico à 
decisão monocrática ora questionada 
consiste na clara redação do enuncia-
do no 61 da Súmula do Tribunal Supe-
rior Eleitoral: “[o] prazo concernente à 
hipótese de inelegibilidade prevista no 
art. 1o, I, e, da LC no 64/90 projeta-se 
por oito anos após o cumprimento da 
pena , seja ela privativa de liberdade, 

restritiva de direito ou multa”, apontou 
Jacques.

Para Jacques, a decisão do ministro 
também levou à quebra da isonomia 
no mesmo processo eleitoral, já que 
o afastamento da Lei da Ficha Limpa 
vale apenas para os candidatos com 
registro ainda pendentes de análise no 
TSE e no STF.

“Consequentemente, a decisão 
criou, no último dia do calendário fo-
rense, dois regimes jurídicos distintos 
numa mesma eleição, mantendo a 
aplicação do enunciado no 61 da Sú-
mula do Tribunal Superior Eleitoral 
aos candidatos cujos processos de 
registros de candidatura já se encerra-
ram. Cria-se, com isso, um indesejado 
e injustificado discrímen, em prejuízo 
ao livre exercício do voto popular”, cri-
ticou o número 2 da PGR.

DECISÃO

STF

Joe Biden, de 78 anos, recebeu dose da vacina contra a Covid-19 da armacêutica Pfizer

Oprocurador-geral da Repú-
blica Augusto Aras informou 
o Supremo Tribunal Federal 

(STF) que abriu uma apuração pre-
liminar para investigar pagamentos 
em espécie feitos pelo deputado 
federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
na compra de dois imóveis na zona 
sul do Rio, entre 2011 e 2016. A mani-
festação foi enviada na última sexta, 
18, em pedido de abertura de inqué-
rito movido por um advogado.

Apesar de negar a abertura de 
inquérito por considerar que o ad-
vogado não tem legitimidade para 
solicitá-lo, o PGR informou que uma 
notícia de fato foi instaurada na 
Procuradoria “a fim de viabilizar a 
apuração preliminar dos fatos e suas 
circunstâncias”.

“Caso, eventualmente, surjam in-
dícios razoáveis de possíveis práticas 
delitivas por parte do requerido, que 
teve seu primeiro mandato como 
Deputado Federal iniciado em 1º de 
janeiro de 2015, será requerida a ins-
tauração de inquérito nesse Supre-
mo Tribunal Federal”, afirmou.

Os pagamentos em espécie feitos 
por Eduardo foram revelados pelo 
jornal O Globo a partir de escrituras 
públicas dos imóveis. A transação 
mais recente ocorreu em 2016, quan-
do o filho do presidente pagou R$ 1 
milhão por um apartamento em Bo-
tafogo, na zona sul do Rio. Segundo 
os documentos obtidos pelo jornal, 
Eduardo deu um sinal - espécie de ga-
rantia - de R$ 81 mil e estava pagando 
mais R$ 100 mil em “moeda corrente 
do País, contada e achada certa”, o 
que especialistas apontam como pa-
gamento em espécie. O restante foi 
quitado por financiamento da Caixa 
Econômica Federal. Em 2011, quan-
do ainda não era deputado, Eduardo 
havia comprado outro imóvel e feito 
pagamentos em espécie. A escritura 
registra que foram pagos R$ 160 mil 
por um apartamento em Copacaba-
na, sendo que R$ 50 mil foram em 
espécie e o restante em cheques ad-
ministrativos. O irmão de Eduardo, 
Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
também adquiriu um imóvel com 
pagamentos em espécie. 

Opresidente eleito dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
de 78 anos, recebeu nesta 

segunda-feira 21 a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 desen-
volvida pelas farmacêuticas Pfizer 
e BioNTech.

“Nós devemos muito aos pro-
fissionais da saúde, nós devemos 

muito a vocês”, disse Biden à enfer-
meira Tabe Masa, responsável pela 
injeção, após ser vacinado.

A aplicação em público é um 
esforço para incentivar a vacina-
ção no país. O presidente Donald 
Trump, de 74 anos, que contraiu 
a Covid-19 em outubro, ainda não 
informou se tomará a vacina.

Eduardo Bolsonaro vira alvo 
de investigação da PGR

Joe Biden recebe 1ª dose de 
vacina contra a Covid-19

COMPRA DE IMÓVEIS

ESTADOS UNIDOS



Arecuperação da economia e o 
pagamento de tributos adiados 
no início da pandemia de co-

vid-19 fizeram a arrecadação federal 
ter, em novembro, o melhor desempe-
nho para o mês em seis anos. No mês 
passado, o governo federal arrecadou 
R$ 140,101 bilhões, alta de 7,31% em re-
lação a novembro de 2019 descontada 
a inflação oficial pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IP-
CA).

De janeiro a novembro, o governo 
federal arrecadou R$ 1,32 trilhão. Ape-
sar do repique nos últimos meses, a 
arrecadação acumula queda de 7,95% 

em relação ao mesmo período do ano 
passado, também em valores corrigi-
dos pelo IPCA. Gradualmente, o de-
sempenho da arrecadação acumulada 
melhora. De janeiro a julho, o encolhi-
mento nas receitas chegou a 15,16% na 
mesma comparação.

Segundo a Receita Federal, a re-
cuperação de setores da economia, 
principalmente da produção industrial 
e do comércio, ajudou a impulsionar a 
arrecadação em novembro. Isso com-
pensou a queda na arrecadação dos 
serviços e das importações. Além disso, 
o pagamento de tributos suspensos no 
primeiro semestre ajudou a impulsio-

nar a arrecadação em R$ 14,77 bilhões 
no mês passado.

A arrecadação do Programa de In-
tegração Social (PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) subiu 19,46% acima da 
inflação em novembro na comparação 
com o mesmo mês de 2019. Além do 
crescimento da venda de bens, o tribu-
to reflete o pagamento de PIS/Cofins 
suspenso no início da pandemia de 
covid-19. A arrecadação com as recei-
tas previdenciárias aumentou 10,58% 
na mesma comparação, beneficiada 
pelo aumento do emprego formal nos 
últimos meses.
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MUDANÇA | Presidente Jair Bolsonaro assinou decreto nomeando José Arnóbio de Araújo Filho para substituir 
professor Josué Moreira, atual reitor interino da instituição de ensino federal, após 12 meses de espera

O presidente Jair Bolsonaro as-
sinou o decreto que nomeia o 
professor José Arnóbio de Araú-

jo Filho reitor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN). Decisão veio 
após a juíza Gisele Leite, da 4ª Vara Fe-
deral do RN, derrubar na sexta-feira, 11, 
a portaria do Ministério da Educação 
(MEC) que nomeou o professor Josué 
Moreira como reitor interino. Moreira 
exercia o cargo de “reitor pro tempore” 
desde o fim de abril. Decreto foi assina-
do pelo presidente na sexta-feira, 18, e 
publicado no Diário Oficial da União 
desta segunda-feira, 21.

A publicação do DOU diz que o 
‘presidente no uso da atribuição que 
lhe confere da Constituição, e em estri-
to cumprimento à sentença proferida 
pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Estado do Rio Grande do 
Norte resolve nomear José Arnóbio de 
Araújo Filho, para exercer o cargo de 
Reitor do referido Instituto, com man-
dato de quatro anos’.

Na decisão do dia 11 de dezembro, 
a juíza Gisele Leite mandou o MEC no-
mear, em até cinco dias, o professor Jo-
sé Arnóbio de Araújo Filho como reitor 
efetivo da instituição até 2024.

Arnóbio Filho foi o 1º colocado na 
consulta interna do IFRN – espécie de 
“eleição para reitor” –, mas o presiden-
te Jair Bolsonaro e o então ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, não o 
nomearam para o cargo alegando que o 
professor respondia a uma sindicância.

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

A “eleição interna” para reitor do 
IFRN aconteceu em dezembro de 2019. 
Arnóbio Filho foi o mais votado, rece-

bendo 48,25% dos votos. O então reitor, 
Wyllys Farkatt Tabosa, candidato a 
um novo mandato, ficou em 2º lugar, 
com 42,26%. Fechando a lista tríplice, o 
candidato José Ribeiro de Souza Filho 
recebeu 3,22% dos votos, ficando em 3º 
lugar.

Pela Lei 9.192 de 1995, o presiden-
te Jair Bolsonaro poderia escolher 
qualquer um dos três para assumir o 
cargo de reitor da instituição, mas, em 
governos anteriores, tradicionalmente 
o mais votado era nomeado e empos-
sado para o cargo.

Contudo, nenhum dos três foi 
escolhido. O MEC decidiu nomear co-
mo “reitor interino” um servidor que 
sequer participou do pleito. Professor 
efetivo da instituição, lotado no cam-
pus de Ipanguaçu, Josué Moreira está 
à frente do IFRN desde 20 de abril por 
indicação do deputado federal General 
Girão (PSL-RN).

A gestão do professor enfrenta 
protestos, que já resultaram inclusive 
em uma ação policial dentro da ins-
tituição. Depois, o próprio reitor pro 

tempore explicou o caso.
De acordo com o Ministério da 

Educação, Arnóbio não foi nomeado 
para o cargo em respeito ao “princípio 
da razoabilidade”. Isso porque ele res-
ponde a uma sindicância que apura se 
ele cometeu ato de improbidade ao ce-
der as dependências do IFRN, enquan-
to diretor do Campus Natal-Central, 
para a realização de um evento que, 
entre as suas finalidades, buscava ar-
recadar donativos para o “Comitê Lula 
Livre Rio Grande do Norte”, em apoio 
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva.

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

Essa MP autorizava o Governo Fe-
deral a designar um servidor da insti-
tuição para responder pela reitoria no 
caso da impossibilidade de nomeação 
de algum dos participantes da eleição 
interna. O presidente não é obrigado a 
nomear o mais votado, mas não pode 
fugir à lista de candidatos.

Arnóbio Filho foi o primmeiro colocado na consulta interna do IFRN em dezembro de 2019

 Rodrigo Maia formou um bloco com 11 partidos, incluindo o PT e legendas de oposição

Presidente Bolsonaro nomeia José 
Arnóbio como novo reitor do IFRN

Em reunião extraordinária e 
conjunta, pelo sistema hibrido 
de deliberação da Assembleia 

Legislativa, as Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJ) e de 
Finanças e Fiscalização (CFF) rejeita-
ram, por unanimidade, o veto parcial 
do Governo do Estado às emendas 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) aprovadas em Plenário no dia 
20 de outubro último.

Os deputados não consideraram 
haver vício de iniciativa nas emendas 
apresentadas pelo Parlamento. Na 
Comissão de Constituição e Justiça 
foram quatro votos favoráveis à der-
rubada do veto e três abstenções. Na 
Comissão de Finanças e Fiscalização 
todos os sete deputados votaram 
pela rejeição do veto governamental.

A governadora Fátima Bezerra 
registrou entre as razões para o veto 
a ampliação da definição   de emen-
da parlamentar em individuais e co-
letivas e definição da programação 
financeira. Segundo ela, o texto apro-
vado esbarrava nas regras da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), que 
reservam ao Poder Executivo a com-
petência, bem como fazer cumprir as 

metas fiscais.
“A Governadora apresenta seu 

veto dizendo-o fundamentado em 
razões jurídicas e de natureza polí-
tica. Cabe, nesta Comissão, o exame 
dos aspectos jurídicos da proposi-
ção. Melhor dizer, cabe a esta Comis-
são examinar a robustez, ou não, das 
razões de veto. De pronto pode-se 
afirmar que não procedem as susci-
tações apresentadas. Em primeiro 
lugar, inexiste vício de iniciativa. É da 
natureza da atribuição constitucio-
nal do Parlamento estabelecer as di-
retrizes para a elaboração e execução 
orçamentárias, a LDO. Em segundo 
lugar, as Emendas Parlamentares ao 
orçamento só passaram a integrar 
a Constituição quando ganharam o 
qualificativo de impositividade para 
a sua execução. Antes sua normati-
vidade residia no Regimento Interno, 
este sim de extração constitucional” 
foi o teor do voto da relatora Cristia-
ne Dantas.

O seu parecer pela derrubada do 
veto foi acompanhado pelos deputa-
dos Hermano Morais (PSB), Kleber 
Rodrigues (PL), e Coronel Azevedo 
(PSC). 

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), afir-
mou que deve anunciar seu 

candidato à sucessão na Casa até 
quarta-feira 23. Nos bastidores, o 
deputado Baleia Rossi (MDB-SP) é 
apontado como favorito. Maia tam-
bém avaliava lançar Aguinaldo Ri-
beiro (PP-PB) na disputa. O partido 
de Aguinaldo, porém, lançou Arthur 
Lira (PP-AL), em oposição ao grupo 
de Maia.

“Espero que até quarta-feira, no 
máximo, tenhamos um encaminha-
mento dado, ouvindo a todos”, disse 
Maia em entrevista coletiva na Câ-
mara após um almoço com aliados. 

O presidente da Casa formou um 
bloco com 11 partidos, incluindo o 
PT e outras legendas de oposição. 
“Estamos dialogando para o mais 
rápido possível sair com um nome e 
o bloco de fato unido.”

O bloco conta com onze parti-
dos: DEM, MDB, PSDB, PSL, Cidada-
nia, PV, PT, PSB, PDT, Rede e PCdoB.

O PT, com 54 deputados, está 
no bloco  com Rodrigo Maia , mas 
também quer apresentar um nome 
próprio para a disputa.

Os líderes que integram o bloco 
veem como muito improvável, no 
entanto, a possibilidade de ser esco-
lhido um nome de esquerda.

Deputados rejeitam vetos 
de emendas feitas à LDO 

Rodrigo Maia deve definir 
candidato até esta quarta-feira

ALRN

CÂMARA FEDERAL

AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO

Arrecadação federal tem melhor 
desempenho para novembro

RETOMADA
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Agora RN – Como está a situa-
ção fiscal de Natal? 

Rodrigo Quidute – Apesar do 
ano dificultoso, a Prefeitura Municipal 
de Natal conseguiu controlar o gasto, 
equilibrando suas finanças, dentro do 
limite da lei de responsabilidade fiscal 
em relação à despesa com pessoal e en-
dividamento. Além disso, assumindo 
o nível de gastos legais e necessários 
quanto à saúde e educação. Assim, 
consideramos que mesmo com todas 
as dificuldades de um ano controverso, 
julgamos que estamos finalizando com 

o sentimento do dever cumprido.

Agora RN – Qual o déficit em 
relação a despesas e receitas da 
prefeitura?

Rodrigo Quidute – Como 
ainda não fechamos o exercício, 
analisando o Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária com 
receitas e despesas acumuladas 
até o 5° bimestre, registramos um 
superávit de R$ 309 milhões, quan-
do comparada com as despesas 
liquidadas até aquele momento.

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

A capital potiguar teve uma re-
dução de 6,5% nas receitas em 
2020, no período entre janeiro 

e novembro, em comparação com o 
mesmo recorte no ano passado. De 
acordo com o Portal da Transparência 
de Natal, o percentual significa R$ 128 
milhões a menos nas contas do Execu-
tivo local. Os dados foram consultados 
na segunda-feira 21.

Em números absolutos foram 
arrecadados R$ 1.865.737.113,75 em 
2020 contra R$ 1.994.501.756,07 no ano 
passado. Para o professor universitá-
rio e atual presidente do PV em Natal, 
Carlos Alberto Medeiros, a situação 
financeira do município é “delicada”. 
Segundo ele, Álvaro Dias, prefeito ree-
leito deve deixar a prefeitura de Natal 
durante o mandato para concorrer ao 
Governo do RN. Um dos motivos seria 
justamente a questão financeira da 
capital.

“Natal perdeu a capacidade de 
investimento. Serviços terceirizados 
abocanham quase R$ 1 bilhão do 
orçamento. Dentro desse valor está 
excessiva a terceirização praticada, 
que é um atestado de ineficiência ad-
ministrativa pois só se terceiriza o que 
não se tem competência para fazer. A 
situação financeira do RN e de Natal 
vem se deteriorando tanto, que a socie-
dade não avalia mais a boa gestão pela 
capacidade de investimento mas sim 
pelo simples fato de pagar a folha de 
pagamento”, destacou Carlos Alberto, 
que fez um estudo com base em dados 
extraídos do anuário Multi Cidades, da 
Frente Nacional de Prefeitos.

Questionada sobre a situação fis-
cal de Natal, a Secretaria Municipal de 
Administração (Semad) informou que 
não se pronuncia sobre assunto antes 
do fechamento do balanço anual.

Segundo o Controlador Geral 
do Município, Rodrigo Quidute, as 
receitas municipais enfrentaram difi-

culdades em virtude da pandemia da 
Covid-19. Para ele, a capital potiguar 
perdeu em arrecadação e teve, em con-
trapartida, elevação nos gastos com 
saúde. Ainda de acordo com ele, apesar 
das dificuldades, o Município cumpriu 
com as obrigações legais e se manteve 
no limite da lei de responsabilidade 
fiscal.

“Apesar do ano dificultoso, a Pre-
feitura Municipal de Natal conseguiu 
controlar o gasto, equilibrando suas 
finanças, dentro do limite da lei de 
responsabilidade fiscal em relação à 
despesa com pessoal e endividamen-
to”, disse.

Prefeitura do Natal sofre redução 
de 6,5% nas receitas em 2020
RECURSOS | Município teve uma redução de 6,5% nas receitas em 2020, no período entre janeiro e novembro, em comparação com o mesmo recorte no ano passado, segundo dados 
do Portal da Transparência de Natal. Índice representa R$ 128 milhões a menos. Controlador Geral do Município culpa os efeitos da pandemia pela perda de receitas ao longo do ano 

Em números, a Prefeitura do Natal arrecadou R$ 1,8 bilhão até 21 de dezembro de 2020, contra os R$ 1,928 no mesmo período do ano passado

Agora RN – Qual o impacto da 
pandemia nas receitas do municí-
pio?

Rodrigo Quidute – O en-
frentamento da pandemia do 
novo coronavirus exigiu de Natal 
gastos consideráveis, tanto na 
saúde, quanto na assistência prin-
cipalmente, sem desprezar os in-
vestimentos realizados em outras 
áreas, como defesa social, cultura 
e no próprio funcionamento da 
máquina pública. No primeiro 
momento, as receitas deram uma 
contraída e os auxílios financeiros 
recebidos da União nos ajudou 
substancialmente para garantir 
as políticas públicas em todas as 
áreas. Porém, é oportuno desta-
car que o esforço fiscal municipal 
angariando recursos próprios foi 
fundamental para mantermos as 
finanças equilibradas. Somado a 
tudo isto, as decisões tempestivas e 
acertadas que a gestão Álvaro Dias 
tomou, controlando o fluxo de pes-
soas quando necessário e flexibili-
zando e abrindo economia quando 
cientificamente viável, fez que com 
nossa economia fosse aquecida e 
retornasse mais recursos para o 
tesouro municipal.

Agora RN – Qual a perspectiva 
para 2021?

Rodrigo Quidute – Para o 
ano de 2021, as expectativas são 
boas. Nos últimos meses temos 
percebido o aquecimento da eco-
nomia e o aumento das receitas, 
sobretudo às receitas próprias. 
Assim, não havendo uma segunda 
onda da pandemia, acreditamos 
que teremos um ano de folga fiscal 
para emplacarmos novas políticas 
públicas de melhoria para toda a 
população natalense.

ENTREVISTA | Rodrigo Quidute, controlador geral de Natal
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Nossa missão de informar sobre 
o que acontece, de fato, nos faz 
mais inovadores, para tornar 
sua relação com a informação 
melhor e mais segura.

Sempre 
comprometido 
coma verdade.

POLÍTICA | Evento foi transmitido para para todo o Brasil e  buscou incentivar e fortalecer o papel das 
mulheres no âmbito da política e quebrar as barreiras que limitam a participação delas nos partidos 

O Workshop para Mulheres - Ru-
mo ao Congresso 2022 teve 
como intuito incentivar e forta-

lecer o papel das mulheres no âmbito 
da política e quebrar as barreiras que 
limitam a participação delas nos par-
tidos políticos. O evento foi organizado 
pelo partido Novo e aconteceu no Ho-
liday Inn. 

De acordo com a dirigente partidá-
ria municipal, Kassandra Bezerra, res-
peitando as normas de segurança dos 
órgãos competentes, o evento ocorreu 
com um limite de 30 participantes pre-
senciais e foi transmitido ao vivo, em 
uma live, para inscritos de toda parte 
do Brasil. 

A participação das mulheres na 
política brasileira vem crescendo nos 
últimos anos e dentro do Novo não é 
diferente. Cerca de 35% dos vereadores 
eleitos pelo partido em 2020 são mu-
lheres e nas capitais essa proporção é 
de 73%.

A vereadora eleita pelo Novo, In-
diara Barbosa falou do seu dia a dia na 
Câmara. “Sou mãe do Luigi, de 7 anos. 
Minha principal motivação para ter 
entrado na política é deixar uma cida-
de e um país melhor pra ele e para as 
futuras gerações”, conta e ressalta que 
é  possível participar da política mes-
mo tendo que conciliar as atividades 
de mãe. Conta ainda que, graças ao tra-
tamento igual que recebemos dentro 
do partido foi possível ser a vereadora 
mais votada de Curitiba em 2020. 

Outras líderes inovadoras, inspira-
doras e corajosas, que desafiam diaria-
mente a classe feminina para dar força 
a democracia e criar um futuro melhor, 
também participaram do evento, Car-
men Migueles, Juliana Benício, Alayde 
Passaia, Janaína Lima, Patrícia Vianna 
e Cris Porto, que puderam contar um 

 Participação feminina: cerca de 35% dos vereadores eleitos pelo Novo em 2020 são mulheres e nas capitais essa proporção é de 73%

Dirigente do Novo, Kassandra Bezerra

Partido Novo promove workshop 
político para mulheres em Natal

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

pouco de suas experiências e vivências 
no meio político. 

A dirigente partidária do Novo em 
Natal, Kassandra Bezerra falou sobre 
a atuação feminina na política. “Lugar 
de mulher é onde ela quiser. Inclusive 
na política, não precisamos  de cotas, 
mas ser incentivadas a essa participa-
ção através da quebra de paradigmas, 
a mulher está apta e qualificada a 
participar do debate político, social ou 

econômico através do mérito”, disse 
Kassandra e acrescenta que a busca 
por capacitação deveria ser uma obri-
gação de qualquer político para estar 
em um cargo público, seja ele homem 
ou mulher.

Já a candidata a prefeita de Niterói, 
pelo Novo, Juliana Benício, comentou 
que a política é um dos setores da so-
ciedade que menos tem participação 
da mulher. “Em cargos do executivo, 
nossa participação não chega a 6%. Por 
outro lado, é por meio da política que 
as maiores mudanças da sociedade 
ocorrem. É por meio dela que orienta-
mos os gastos públicos e escolhemos 
onde investir nosso futuro. É inadmis-
sível que tão poucas mulheres partici-
pem dessas escolhas. Nós precisamos 
tomar as rédeas das decisões impor-
tantes de nossa sociedade”, enfatiza.

Alayde Passaia, candidata a verea-
dora pelo Novo, aproveitou o momen-
to para falar de suas experiências em 
campanhas. “Sou mulher e amo estar 
na política. Acredito que temos uma 
grande sensibilidade, um poder de 
conseguirmos fazer muitas tarefas ao 
mesmo tempo e a experiência única 
de podermos gerar a vida e cuidar dos 
nossos filhos com tanto instinto de 
sobrevivência”, explica. Ela falou que 
todas essas habilidades juntas mais a 
competência e capacidade na política, 
podem realmente fazer a diferença na 
sociedade. “Não precisamos de cotas, 
precisamos é nos convencer que so-
mos importantes independentemente 
do sexo e muito mais importante, é ter-
mos políticos capacitados e competen-
tes”, completa. O evento contou ainda 
com as participações do Presidente 
Nacional do Novo, Eduardo Ribeiro e 
o Presidente do Diretório Estadual do 
RN, Fábio Macêdo.

6%
é a participação das mulheres em 

cargos eletivos no Brasil
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PARANÁ: 63% APROVAM 
ADMINISTRAÇÃO BOLSONARO

VERGONHA NACIONAL
A Câmara Municipal de São 

Paulo aumentou em 45% os 
salários do prefeito, do vice e, 
claro, dos próprios vereadores. 
A alegação é cínica: “reposição 
de perda inflacionária”, como se 
vereador fosse uma carreira.

MAIA ENCOLHEU
A conclusão entre líderes 

políticos experientes é a de que 
Rodrigo Maia não está sabendo 
sair de cena com dignidade, 
comportando-se pior, por exemplo, 
que o presidente americano 
Donald Trump. Ele se apequenou 
ao colocar pauta-bomba em 
votação, ainda que prejudique o 
País.

NA GAVETA HÁ 1.294 DIAS
O senador Alvaro Dias criou 

o “Forômetro” para medir quanto 
tempo o ainda presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, impede 
votação do projeto que acaba com 
foro privilegiado. Segundo ele, são 
1.294 dias na gaveta.

MELHOR TER SIDO
À rádio Bandeirantes, Michel 

Temer chamou de “boato” sua ida 
para o Ministério das Relações 
Exteriores. Ele aprecia a máxima 
do saudoso embaixador José 
Aparecido de Oliveira: “Em política, 
é mais importante ter sido do 
que ser”. A um ex-presidente não 
interessa cargo de ministro. 

VELHÍSSIMA POLÍTICA
Nova parceira de Rodrigo Maia 

é casamento de jacaré e cobra 
d’água: a presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann, aderiu ao bloco “contra 
Bolsonaro” aliando-se ao DEM, 
ex-PFL e ex-Arena, partido que 
apoiava a ditadura.

RAPIDEZ PARA INGLÊS VER
O governo da Argentina foi o 

primeiro no continente a impedir 
o ingresso de residentes do Reino 
Unido. A celeridade do governo 
populista de Alberto Fernández 
teve mais a ver com recalques 
pela derrota na guerra pelas 
ilhas Falklands, que chamam de 
Malvinas, do que com a covid. 

PENSANDO BEM...
...sessão extraordinária no fim 

do ano tem tudo para ser ordinária.

Levantamento do Paraná Pesquisa revela que a gestão Jair Bolsonaro 
é aprovada por 63,2% no Estado do Paraná. São 33,4% os entrevistados 
que desaprovam o governo federal. O Paraná Pesquisa também avaliou 
a percepção sobre a atuação do governo federal na crise da pandemia do 
coronavírus: 54,5% aprovam e 41,6% desaprovam. O instituto entrevistou 
1.520 moradores do Paraná entre 16 e 18 de dezembro

AVALIAÇÃO MELHOROU
Em julho, o esforço do governo 

Bolsonaro contra o coronavírus 
era aprovado por 49,9% dos 
paranaenses. Cresceu quase cinco 
pontos.

RATINHO APROVADO
O governo de Ratinho Jr. 

tem avaliação positiva de 77,2%. 

Apenas 18,4% desaprovam a 
administração estadual, diz o 
Paraná Pesquisa.

CONTRA A CRISE
A atuação do governador 

Ratinho Jr. frente à crise do vírus 
é aprovada por 71,4%. Em julho, 
67,5% aprovavam a atuação do 
governo estadual.

OBrasil manifestou a Portugal sua preocupação com notícias de maus-
tratos a estrangeiros que chegam ao país e são barrados pelo Serviço Otratos a estrangeiros que chegam ao país e são barrados pelo Serviço Ode Estrangeiros e Fronteiras (SEF), um dos mais violentos do mundo. 

Vários brasileiros relataram à imprensa portuguesa a violência dos inspetores, 
que há dias espancaram até a morte um ucraniano. Nesta segunda (21), o 
chanceler interino do Brasil, Otávio Brandelli, em telefonema, tratou do tema 
com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Também 
o titular interino da embaixada do Brasil, Pablo Duarte Cardoso, manteve 
contatos complementares com próceres do governo português. Brasileiros 
detidos sob ameaça de violência, como a curitibana Kátia Gonçalves dos 
Santos, 36, não puderam registrar queixa no consulado. Outra brasileira virou 
testemunha. Disse que o ucraniano Ihor Homeniuk e outros barrados em 
Portugal “apanhavam demais, muito, muito”. Os inspetores portugueses do 
SEF são conhecidos pela grosseria, o despreparo e a brutalidade. Portugal 
finalmente ameaça agir contra eles. 

COVID-19 | Governo brasileiro não vai, por enquanto, seguir os países da Europa e outros continentes na 
imposição de restrições a voos do Reino Unido, onde foi detectada uma mutação do novo coronavírus

O Brasil, por enquanto, não deve O Brasil, por enquanto, não deve O seguir os países da Europa e O seguir os países da Europa e O outros continentes na impoO outros continentes na impoO -
sição de restrições a voos do Reino 
Unido, onde foi detectada uma muta-
ção do novo coronavírus. A avaliação 
do governo federal ao final da manhã 
desta segunda-feira 21 é que a portaria 
publicada no último dia 17, exigindo a 
apresentação do teste RT-PCR negati-
vo tanto para brasileiros quanto para 
estrangeiros é suficiente para barrar a 
entrada de infectados vindos do Reino 
Unido.

A portaria publicada no último dia 
17 no Diário Oficial da União determi-
na que o viajante faça o teste com no 
máximo 72 horas de antecedência do 
embarque e só é autorizado a entrar 
com resultado negativo (não reagente). 
O comprovante deve ser apresentado à 
companhia aérea antes do embarque. 
Além disso, precisa preencher a Decla-
ração de Saúde do Viajante (DSV) con-
cordando com as medidas sanitárias a 
serem cumpridas no Brasil.

Segundo a portaria assinada pelos 
ministros Walter Braga Netto (Casa 
Civil), André Mendonça (Justiça) e 
Eduardo Pazuello (Saúde), quem des-
cumprir a determinação estará sujeito 
a ser responsabilizado nas formas civil, 
administrativa e penal. O infrator tam-
bém poderá ser deportado ou repatria-
do imediatamente e, se for o caso, po-
derá ter o pedido de refúgio inabilitado.

A mesma portaria reforça a proi-
bição de entrada de estrangeiros no 
País por via terrestre ou aquaviária. A 
exceção é para cidadãos da Venezuela.

Os governos de Argentina, Canadá, 
Chile, Colômbia e Peru, acompanhan-
do países europeus, anunciaram que 
pretendem suspender todos os voos do 
Reino Unido devido ao avanço de uma 
cepa mais contagiosa do coronavírus 
em território britânico.

O Canadá decidiu suspender os 
voos de passageiros do Reino Unido 
por 72 horas a partir da meia-noite de 
domingo. Os governos de Áustria, Bél-
gica, França, Alemanha, Irlanda, Itália 

e Holanda anunciaram a suspensão 
de conexões aéreas e, em alguns casos, 
das conexões marítimas e ferroviárias 
com o Reino Unido.

As decisões foram tomadas após 
o primeiro-ministro britânico, Boris 
Johnson, anunciar no último sábado 
que uma mutação do vírus havia leva-
do a um aumento no número de infec-
ções. O governo endureceu o lockdown 
em algumas regiões do país para o nível 
4, o mais alto. Com as novas medidas, 
moradores devem ficar em casa, com 
isenções limitadas. Lojas, academias, 
locais de lazer e de cuidados pessoais 
foram fechados.

Viajante terá de fazer teste com no máximo 72 horas de antecedência do embarque

Brasil não planeja restringir voos 
mesmo com vírus mais contagioso

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

ASCOM

Fiscais da secretaria de Meio Am-
biente e Urbanismo (Semurb) in-
terditaram quatro casas de even-

tos em Natal por descumprirem os 
termos do Decreto municipal 12.065. 
A norma traz regras de prevenção e 
enfrentamento à Covid-19 na capital 
potiguar. Além disso, diversas notifica-
ções e autuações a igreja, bares e esta-
belecimentos comerciais.

Logo na tarde da última sexta-feira 
18, os fiscais interditaram um campo 
de futebol, no bairro de Mãe Luíza, zo-
na Leste e uma casa de festas no bairro 
Guarapes, zona Oeste da cidade. Todos 
os eventos estavam programados para 
acontecer, sexta e sábado, sem licen-
ciamento e com shows musicais de 
grande apelo popular, o que gerariam 
grandes aglomerações.

Já no sábado 19, foi interditado 
parcialmente o local, onde iria acon-
tecer um evento de Rap, no condo-
mínio Village de Prata, no bairro de 
Guarapes, situado na zona Oeste. A 
responsável pela festa foi autuada e avi-
sada que não poderia realizar o evento. 

Durante a noite o local foi monitorado 
pela Guarda Municipal, mas o evento 
foi cancelado. Ainda no sábado, uma 
arena Society, que realizava um evento 
irregular, teve que encerrar a festa. O 
estabelecimento recebeu auto de infra-
ção por descumprimento ao Decreto. 

Após isso, a casa foi fechada.
No domingo 20, uma igreja, situada 

na avenida Ayrton Senna, zona Sul da 
cidade, teve suas atividades parcial-
mente interditadas. Os fiscais identifi-
caram que no local não haviam tapetes 
de higienização de calçados, espaço 
entre as cadeiras, desocupação das fi-
leiras da frente, como também não ha-
via informações, de forma visível, acer-
ca da capacidade de pessoas no templo 
e a metragem da área. “Os cultos estão 
suspensos, até que a Igreja, corrija to-
das as irregularidades identificadas. 
As demais atividades do templo estão 
liberadas”, disse Felipe Gomes.

Nesta segunda-feira 21, um bar, no 
bairro de Nova Descoberta, também foi 
interditado e autuado por descumprir 
o decreto, em promover aglomeração e 
funcionar fora do horário estabelecido, 
que no domingo deve encerrar às 01h 
da manhã. “O Decreto prevê que servi-
ço de alimentação deve funcionar de 
segunda a quinta-feira, das 11h as 23h, 
sextas, sábados e domingos das 11h até 
as 01h da manhã”, relatou Gomes.

Fiscais autuaram estabelecimentos em Natal

Casas de eventos são interditadas por 
descumprirem restrições em Natal

PREVENÇÃO
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Vladson Mateus Silva Gadelha 
era um dos três rapazes que 
jogavam sinuca no bar e lan-

chonete de Josué, no bairro Potengi, 
na Zona Norte de Natal, quando pelo 
menos quatro homens chegaram ar-
mados em um carro branco e atiraram 
contra os que estavam no estabele-
cimento, segundo relato de testemu-
nhas. O adolescente, de apenas 17 
anos, foi atingido quando tentou se 
esconder embaixo de uma cama nos 
fundos do bar.

Segundo o pai de Mateus, como 
era mais conhecido pelos amigos e 
familiares, o rapaz chegou há cerca 
de um mês em Natal. Ele morava em 
Nova Cruz, no Agreste potiguar, e veio 
para a capital para as festas de fim de 
ano na casa da família e para se alis-
tar no Exército Brasileiro, assim que 
completasse 18 anos em março. “O 
sonho dele era esse, porque eu servi ao 
Exército e era meu sonho também ver 
ele lá, mas agora infelizmente tiraram 
isso dele”, contou o pai em entrevista 
ao Agora RN.

O dono do bar, Josué Pereira da 
Costa, de 45 anos, tinha o comércio há 
cerca de 3 anos e era conhecido pelos 
moradores. Ele administrava e morava 
no local junto com a esposa e a filha do 
casal, de 5 anos, e foi baleado enquan-
to lavava o salão do bar, rotina que 
tinha antes de fechar o ponto. “Meu 
cunhado era uma pessoa maravilhosa, 
um pai maravilhoso, um esposo que 
cuidou muito bem da minha irmã. To-
do mundo em casa adorava ele, aten-
dia todo mundo bem. Sempre foi tra-
balhador, nunca deixou faltar nada pra 
família”, relatou a cunhada de Josué.

Vinícius Gabriel Jorge Santana, 
que também foi atingido pelos tiros, 

tinha 18 anos e trabalhava no peque-
no lava jato da família, na mesma rua 

do bar. No domingo, tinha acabado o 
serviço ainda durante a tarde, quando 
foi ao encontro dos amigos para jogar 
sinuca e se divertir. Já Diago Teixeira 
Marinho, que também morreu na cha-
cina, tinha acabado de completar 18 
anos e era amigo dos outros rapazes.

“Mataram quatro pessoas inocen-
tes, todos eles não têm envolvimento 
com nada. A única coisa que eles 
faziam aqui era a sinuca, jogavam lá, 
ficavam sentado aqui na frente, me-
xendo na internet”, afirmaram os fa-
miliares ouvidos pela reportagem.

A CHACINA
O crime aconteceu na madrugada 

desta segunda-feira 21, por volta das 
1h, na rua Lagos Verdes, próximo à 
avenida Cidade Praia, na Zona Nor-
te de Natal. De acordo com a Polícia 
Militar, quatro homens chegaram em 
um carro branco e atiraram contra as 
pessoas que estavam dentro do bar. Ao 
todo, foram quatro mortos: Josué Pe-
reira da Costa, 45 anos, Diago Teixeira 
Marinho, 18 anos, Vinícius Gabriel Jor-
ge Santana, 18 anos e Vladson Mateus 
Silva Gadelha, 17 anos; e um ferido, 
que foi socorrido e está internado no 
Hospital Santa Catarina.

A polícia ainda não divulgou infor-
mações sobre a possível motivação da 
ação violenta ou se uma das vítimas 
era alvo principal dos assassinos. Ne-
nhum suspeito foi preso. O Instituto 
Técnico-Científico de Perícia (Itep)
realizou perícia no local e recolheu os 
corpos das vítimas. O caso será inves-
tigado pela Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia 
Civil.

“Meu filho estava esperando 
para se alistar no Exército”
VIOLÊNCIA  | Afirmação é do pai do adolescente Vladson Mateus Silva Gadelha, de 17 anos, que foi morto em uma chacina na Zona Norte de 
Natal. Outros três homens morreram e um ficou ferido após o crime, que aconteceu dentro de um bar na madrugada desta segunda-feira 21 

Quatro homens morreram durante a chacina na madrugada desta segunda-feira 21

Bar onde o crime aconteceu fica no bairro de Potengi, na Zona Norte de Natal

CAERN

A obra para consertar um 
problema em um trecho da 
rede abastecimento de Natal 
causou lentidão no trânsito 
na Ponte de Igapó. O conserto 
de um vazamento na Aveni-
da Felizardo Moura, na Zona 
Norte da capital potiguar, deu 
um verdadeiro nó no trânsito 
na região durante a manhã da 
última segunda-feira 21.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU), o engarrafa-
mento chegava até a Avenida 
Dr. João Medeiros Filho, na 
altura do supermercado Nor-
destão. Já a Avenida Felizardo 
Moura também ficou conges-
tionada durante várias horas, 
o que atrapalhou a rotina de 
quem precisava deixar a Zona 
Norte da cidade neste início 
de semana.

Segundo a Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern), a 
obra começou no domingo 
20. O serviço foi iniciado para 
a a retirada de vazamento de 
grande proporção na Avenida 
Felizardo Moura. O trabalho 
continuou durante esta se-
gunda, gerando o congestio-
namento da região.

“Apesar dos transtornos, 
o serviço é emergencial e não 
pode esperar outro horário 
para ser realizado, tendo em 
vista que há um buraco aber-
to, representando perigo para 
quem circula pela via”, infor-
mou a Caern.

A previsão da Companhia 
de Águas e Esgotos do RN 
(Caern) é de que a obra conti-
nue pelo menos até esta terça-
-feira 22.

OBRA NA PONTE 
DE IGAPÓ DEVE 
CONTINUAR HOJE

DEPREDAÇÃO

A Casinha do Papai Noel, 
localizada ao lado da Árvore 
de Mirassol, em Natal, foi alvo 
de vândalos no fim de semana. 
Segundo a Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos (Semsur), 
o espaço montado pela prefei-
tura como parte integrante da 
decoração natalina da capital 
potiguar foi depredado e rouba-
do por criminosos.

Os homens quebraram a ja-
nela e roubaram objetos de uso 
do Papai Noel, além de mesas 
de canto de madeira e material 
de isopor. A casinha é uma das 
atrações da Praça da Árvore.

CASINHA DO PAPAI 
NOEL É DEPREDADA E 
ROUBADA EM NATAL

DIVULGAÇÃO

Quatro dias de caravana e um 
investimento de R$ 966,4 mil 
distribuídos por meio de finan-

ciamentos através do Microcrédito do 
Empreendedor Potiguar, programa 
desenvolvido pelo Governo do Estado 
através da Agência de Fomento do 
RN (AGN-RN). A iniciativa estadual 
atendeu recentemente 197 microem-
preendedores formais e informais no 
Rio Grande do Norte num trabalho 
desenvolvido com objetivo de garantir 
apoio financeiro aos empreendedores 
potiguares.

O resultado advém da série de 
liberações realizadas na semana pas-
sada pela instituição de fomento à 

economia a partir do apoio destinado a 
empreendimentos de 19 cidades da Re-
gião  Metropolitana, Oeste e Alto Oeste 
potiguar.

Os recursos liberados vão benefi-
ciar negócios nos municípios de Ale-
xandria, Apodi, Boa Saúde, Bom Jesus, 
Caraúbas, Ceará-Mirim, Extremoz, 
José da Penha, Luiz Gomes, Marceli-
no Vieira, Mossoró, Passa e Fica, Patu, 
Parnamirim, São Antônio, São Bento 
do Trairi, São Gonçalo do Amarante, 
São Paulo do Potengi e Senador Eloi 
de Souza. De 1º de janeiro de 2019 até 
o último dia 18 de dezembro de 2020, 
o programa Microcrédito do Empreen-
dedor já beneficiou quase 12 mil em-

preendedores e injetou um volume de 
recursos superior a R$ 46,7 milhões. A 
estimativa é de que o programa tenha 
impactado diretamente mais de 30 mil 
pessoas com geração e manutenção de 
emprego e renda em todas as regiões 
do RN. 

O programa Microcrédito do Em-
preendedor Potiguar é uma ferramenta 
de estímulo a implantação de negócios 
e para promoção do crescimento 
sustentável dos empreendimentos e 
empreendedores. Os financiamentos 
realizados através do Microcrédito são 
direcionados a micro e pequenos em-
preendedores, sejam eles formais ou 
informais, de segmentos da economia. AGN investe em microempreendedores 

AGN investe quase R$ 1 milhão em 
19 cidades do RN em apenas 4 dias

ECONOMIA
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REPRODUÇÃO

NATHALLYA MACEDO 

Ao contrário do que muitos Ao contrário do que muitos Aacharam, a Era de Aquário não Aacharam, a Era de Aquário não Afoi iniciada nesta segunda-feira Afoi iniciada nesta segunda-feira A
21. Bom, o assunto ficou entre os mais 
comentados na rede social Twitter 
durante o dia todo e muitas reporta-
gens “equivocadas” foram replicadas 
entre os entusiastas da astrologia. 
Igualmente animado, o Agora RN 
entrou em contato com um astrólogo 
para conversar sobre o fenômeno. Ele 
explicou, no entanto, que houve um 
engano e que a Era de Aquário ainda 
está longe de começar.   

Vamos lá: muitos acreditam que 
a Era de Aquário foi estabelecida on-
tem, substituindo a Era de Peixes. Mas 
essa não passa de uma fake news, de 
acordo com o pesquisador e astrólogo 
Francisco Seabra. Isso porque, segun-
do ele, aconteceu um equívoco. “Está 
havendo uma confusão por parte dos 
astrólogos despreparados sobre o 
evento celeste deste dia 21 de dezem-
bro, quando afirmam ser hoje o início 
da Era de Aquário. Historicamente, a 
Era de Peixes teve início com o nasci-
mento de Jesus Cristo, que tomou Pei-
xes como símbolo dos cristãos. Cada 
era tem a duração de 2.160 anos. Logo, 
a Era de Aquário terá início no ano de 
2160. Isto é, daqui a 140 anos”, contou.   

Mesmo assim, nós podemos es-
perar benefícios para o ano de 2021, 

Era de Aquário ainda não começou, 
mas podemos esperar benefícios 
ASTROLOGIA EM 2021 | Na verdade, a Era de Aquário só deve começar no ano de 2160. No entanto, mesmo que o período ainda não tenha sido oficialmente iniciado, é possível que a 
energia carregada de 2020 seja substituída por novos ares ao longo do próximo ano -- isso porque Saturno e Júpiter ingressaram na casa de Aquário, um signo mais leve e fraterno

Francisco Seabra é pesquisador e astrólogo. Ao Agora RN, ele esclareceu que a Era de Aquário está longe de começar. No entanto, a humanidade pode aguardar alguns benefícios para o ano que se inicia em breve 

QUEM DISSE? 

O pesquisador e astrólogo Francisco Seabra, que cordialmente O pesquisador e astrólogo Francisco Seabra, que cordialmente 
conversou com o Agora RN, tem 61 anos e nasceu no Recife, capital 

pernambucana. Ele residiu em Brasília por 55 anos e hoje passa 
uma temporada no Rio Grande do Norte, já que mora há cerca de 
3 anos em Pium. Sem falsa modéstia, Seabra foi o primeiro a levar 

a Astrologia de volta para as salas das universidades, para ser 
estudada como merece. 

já que este último dia 21 de dezem-
bro marca um novo período para a 
humanidade. “Nos últimos dois anos, 
estávamos sob a influência dos astros 
Saturno e Júpiter no signo de Capricór-
nio, signo do elemento Terra, pesado, 
que inclina a contração e ao sofrimen-
to. A partir de agora, Saturno e Júpiter 
ingressaram em Aquário, um signo 
mais leve, do elemento Ar. Assim, é de 
se esperar que essa combinação gere 
incremento nas áreas tecnológicas e 
sociais, durante as quais as pessoas 
estarão mais leves, amigas, fraternas, 
igualitárias, inteligentes e com maior 
liberdade”, pontuou o astrólogo.  

Estamos entendidos? Na verdade, 
a Era de Aquário só deve começar no 
ano 2160. Enquanto isso não acontece, 
vamos vivenciar um período mais leve 
justamente por influência aquariana, 

através das características próprias 
básicas e vitais do signo de Ar. Tere-
mos avanços tecnológicos e faremos 
mais amizades, especialmente entre 
os meses que estão chegando. Porém, 
há ainda uma reviravolta interessante: 
as pessoas que nasceram até o dia 20 
de dezembro terão que esperar até 
o próximo aniversário para receber 
as graças do atual ciclo aquariano. 
“Essas pessoas continuam sofrendo 
os impactos do signo Capricórnio até 
chegar o momento de receber o novo 
fluxo cósmico e energético”.  

Em tempo: esta posição de con-
junção entre Júpiter e Saturno em 
Aquário, explicada aqui, também não 
tem nada a ver com a Estrela de Belém, 
como está sendo divulgado recente-
mente nas redes sociais. De acordo 
com Seabra, a Estrela de Belém é a 

posição de Júpiter no signo de Peixes. 
“As pessoas nascidas com essa posição 
são extremamente bondosas e com 
inclinação a ajudar os mais necessi-
tados. Quando Jesus Nasceu, Júpiter 
estava em Peixes”, relembrou. 

E O CORONAVÍRUS? 
Os estudiosos que observam os 

astros acreditam que o novo período 
será capaz de levar a energia carrega-
da de 2020 e trazer ares mais justos. Já 
que atualmente estamos enfrentando 
uma pandemia que assola o mundo e 
que trouxe uma situação calamitosa 
para a saúde pública, qualquer notí-
cia minimamente positiva evoca uma 
sensação de esperança por dias me-
lhores – até para quem não bota fé na 
astrologia.   

Contudo, sobre os efeitos da pan-
demia, o astrólogo alerta que as pesso-
as que aniversariaram até o dia 20 de 
dezembro continuarão no grupo de 
risco do coronavírus, precisando man-
ter o isolamento e a cautela até o dia 
20 de dezembro de 2021. “Ainda assim, 
pessoas que terão seus aniversários a 
partir do dia 21, também estarão sujei-
tas a contrair o vírus, caso seus mapas 
astrais indiquem tendência a graves 
problemas respiratórios”, sublinhou. 
Portanto, de uma forma ou de outra, 
continua sendo recomendado seguir 
todas as orientações de segurança sa-
nitária até a chegada de uma vacina.   

Nos últimos dois anos, 
estávamos sob a influência 
dos astros Saturno e Júpiter 

no signo de Capricórnio, 
signo do elemento Terra, 

pesado, que inclina a 
contração e ao sofrimento. 
A partir de agora, Saturno 
e Júpiter ingressaram em 
Aquário, um signo mais 

leve, do elemento Ar. Assim, 
é de se esperar que essa 

combinação gere incremento 
nas áreas tecnológicas e 
sociais, durante as quais 
as pessoas estarão mais 
leves, amigas, fraternas, 
igualitárias, inteligentes e 

com maior liberdade”

“

FRANCISCO SEABRA
ASTRÓLOGO
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Pagar as contas em atraso ou fazer 
as compras de Natal, aproveitan-
do o 13º salário. Uma dúvida e 

tanto para milhares de consumidores 
no último mês do auxílio emergencial 
do governo federal. 

Em Natal, 55% dos consumidores 
pretendem usar o dinheirinho extra 
para comprar presentes, segundo uma 
sondagem do Departamento de Es-
tatísticas e Estudos Socioeconômicos 
da Fecomércio RN (DEES).  O número 
é quase 12 pontos percentuais menor 
que em 2019, quando 67,1% tinham 
pretensões de adquirir produtos para 
a data. 

A pesquisa, realizada entre os dias 
20 de novembro e 1º de dezembro, ou-
viu mais de 1.100 pessoas para saber 
a intenção de compras no período 
natalino. Do total pesquisado, 34,3% 
disseram que darão preferência ao 
pagamento de contas, enquanto 31,1% 
declararam que pretendem poupar, 
enquanto 19,4% pretendem guardar o 
dinheiro para pagar os compromissos 
de janeiro, quando os boletos se avolu-
mam. 

Roupas e brinquedos estão na 
mira da maioria dos consumidores, 
mas uma parcela grande deles deve 
comprar calçados (16,9%), perfumes 
e cosméticos (15,1%) e eletrônicos 
(7,5%). A sondagem também verificou 
que em Natal, de cada dez pessoas, seis 
(60,8% dos entrevistados) pretendem 
comprar até três produtos, enquanto 
38,9% quatro ou mais itens. 

 O ticket médio do consumidor na-
talense nas compras será de R$ 316,27, 
um valor 1,8% maior que o registrado 
no ano passado (R$ 310,67). Como 
sempre, o menor preço terá preferên-
cia.  E, para isso, haja sola de sapato, 
pois  mais de 70% dos consumidores 
afirmaram que farão pesquisa de pre-
ço.

Como esperado, o cartão de cré-
dito será usado por mais de 50% dos 
entrevistados. Quanto aos locais para 
comprar, em Natal, os shoppings são a 
preferência de 53% dos consumidores. 
Em segundo lugar aparece o comércio 
de rua (27,7%), seguido das compras 
pela internet (16,6%), em sites ou apli-
cativos de lojas nacionais (67,2%) ou 
lojas locais (32,8%). 

Neste ano, quase 60% dos consu-
midores natalenses afirmaram que 
pretendem comemorar a data em ca-
sa. Apenas 15% manifestaram a inten-
ção de viajar neste final de ano; desses, 
a maioria pretende visitar destinos no 
próprio Rio Grande do Norte.

Para o economista natalense Ri-
cardo Valério, o primeiro passo para 
quem quer fazer o uso racional do 13º 
salário é olhar a situação financeira 
como um todo – se ela está equilibrada 
ou bagunçada. No caso de dívidas, o 

No Natal, consumidor potiguar deve 
pisar no freio, segundo Fecomércio
COMPRAS | Na capital potiguar, 55% dos consumidores pretendem usar o dinheirinho extra para comprar presentes, 12 pontos percentuais a menos do que o ano passado, segundo 
uma sondagem do Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da Federação do Comércio. “Recomendação é ir às compras com parcimônia”, aconselha economista

economista recomenda pagar primei-
ro as mais onerosas com as do cartão 
de crédito e do cheque especial, que 
são verdadeiros vilões da economia 
popular.

“Mas se as contas estiverem em or-
dem, a recomendação é ir às compras 
com parcimônia, já que ainda vivemos 
em plena pandemia”, acrescenta. 

Vale salientar que, até o fim deste 
mês, o pagamento do 13º salário deve 
injetar até R$ 2,4 bilhões na econo-
mia do Rio Grande do Norte, segundo 
levantamento divulgado pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese).

CENÁRIO NACIONAL
Nacionalmente, segundo pesquisa 

da Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL), 9,3 milhões de 
brasileiros pretendem ir às compras na 
última semana que antecede o Natal.

A enquete, que consultou cerca de 
mil pessoas na segunda quinzena de 
outubro, mostra que a parcela dos que 
planejam comprar na semana do Natal 
é praticamente a mesma de 2019, cerca 
de 10% dos entrevistados. 

A diferença está no peso do princi-
pal motivo para postergar as compras. 
Neste ano, mais da metade (61,2%) vai 
usar essa estratégia para encontrar 
alguma promoção e economizar. Em 
2019, eram 47,7%.

Além de deixar as compras para a 
última hora em busca de pechinchas, 
a pesquisa mostra que a intenção de 
gasto médio com alimentos e bebidas 
no Natal diminuiu 10% este ano, ante 
2019. A expectativa de desembolso é de 
R$ 225.

Gastar menos especialmente com 
alimentos e bebidas num ano em que 
a comida foi a vilã da inflação não se-
rá nada fácil para o consumidor. Um 
estudo da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) mostra que o Natal de 2020 te-
rá a maior inflação dos últimos cinco 
anos.

Os preços de um grupo de 214 
produtos e serviços mais consumidos 
neste período do ano subiram 9,4% nos 
12 meses encerrados em novembro. É 
mais que o dobro da inflação geral do 
mesmo período pelo Índice Preços ao 
Consumidor Amplo, de 4,3%. O cálcu-
lo, feito pelo economista-chefe da CNC, 
Fabio Bentes, considerou os preços que 
entram na apuração do índice oficial 
de inflação do IBGE.

Em 2015, a inflação de Natal atin-
giu 11% e os preços dos alimentos 
natalinos subiram 12,9%. Agora, esses 
alimentos aumentaram 16% em 12 
meses até novembro. Só o peru, um 
dos ícones da data, ficou 11,21% mais 
caro no período, segundo a Associação 
Paulista de Supermercados (Apas).

NEY DOUGLAS/AGORA RN

NEY DOUGLAS/ AGORA RN

Após a Black Friday em novembro, comércio de rua da capital potiguar correu para se preparar para as vendas de fim de ano

Neste ano, na capital potiguar, sondagem verificou que, de cada dez pessoas, seis pretendem comprar até três produtos
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CALOR | Previsão para estação é dentro da normalidade, devido a influência do fenômeno “La Niña”. Para a 
capital potiguar, análises apontam temperaturas entre 28ºC e 33ºC. No interior, máxima pode chegar a 38ºC

A estação mais quente do ano coA estação mais quente do ano coA -
meçou nesta segunda-feira 21, A meçou nesta segunda-feira 21, A por volta das 7h. E, de acordo A por volta das 7h. E, de acordo A 

com a Empresa de Pesquisa Agropecu-
ária do Rio Grande do Norte (Emparn), 
a previsão para estação é dentro da 
normalidade, devido a influência do 
fenômeno “La Niña”. 

“O fenômeno La Niña que aconte-
ce com a diminuição na temperatura 
das águas superficiais do Oceano Pa-
cífico provoca uma maior circulação 
dos ventos na região Nordeste do Brasil 
mantendo a regularidade das chuvas 
para o período”, disse o chefe da unida-
de, Gilmar Bristot.

Sobre as chuvas, Bristot explica 
que nos meses de janeiro e fevereiro, 
quando acontecem as tradicionais 
chuvas da pré-estação chuvosa no Rio 
Grande do Norte, “elas serão ocasiona-
das pelos sistemas que transitam sobre 
o Nordeste e são de baixa previsibilida-
de e podem ou não acontecer”. 

Já para o período chuvoso de feve-
reiro a maio de 2021, o meteorologista 
diz que “as condições analisadas são 
propícias para a ocorrência de chuvas 
acima do normal para o Nordeste co-

mo um todo”.
Para o período de janeiro a março 

a previsão, por região, é: Oeste potiguar 
com o maior volume com a estimativa 
de 315 mm; as regiões Leste e Central 
do RN, deverão receber, cada uma, 250 
mm; E a região Agreste tem previsão de 
188 mm de volume. 

Para a capital potiguar, as análises 
apontam que as temperaturas máxi-
mas esperadas deverão variar entre 
28°C e 33°C e as mínimas, entre 24°C a 
26°C. No interior, em algumas cidades 
do Alto Oeste a temperatura máxima 
poderá chegar a 38ºC e ter uma queda 
durante a noite, podendo registrar a 
mínima de 27ºC. Na região serrana a 
temperatura mínima poderá registrar 
23°C. 

As análises realizadas não regis-
traram alterações na condição de 
seca no Rio Grande do Norte, man-
tendo no mês de novembro, 83% da 
sua extensão territorial atingida pelo 
fenômeno. Com relação aos impac-
tos de curto e longo prazo se mantém 
em parte do Seridó e Borborema, e 
curto prazo nas demais áreas do ter-
ritório potiguar. 

Praia de Ponta Negra, em Natal, é um dos destinos mais procurados por moradores da capital potiguar e por turistas durante o veraneio

Natal terá temperaturas 
de até 33ºC durante 
o verão, aponta Emparn 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

TEMPERATURAS

Temperatura do verão — janeiro a 
março de 2021 

Natal- mínimas 24°C a 26°C/máximas 
28°C a 33º

Interior- mínimas 27°C a 29°C/ 
máximas 35°C a 38°C 

Região Serrana- mínima de 23°C 
(durante a noite) 

Previsão de chuvas 

Oeste: 315 mm Oeste: 315 mm 

Leste:250 mm 

Central: 250 mm 

Agreste: 188 mm 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA 
 
 

Phoenix Energias Renováveis Ltda, 13.744.588/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para 
Geração de Energia do Complexo Eólico Limão, localizado na zona rural dos municípios de São Tomé, 
Barcelona e Sítio Novo /RN.  

 
Kenneth David Basch  

Administrador 

 

 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA  DE OPERAÇÃO 
 

POSTO CAICÓ LTDA inscrito sobre CNPJ: 04.209.396/0001-32 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença 
de Operação de nº 2020-154955/TEC/RLO-1035, com validade de 24/01/2027 para uma Revenda de 
Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 90m3 , Localizado na  Rua Manoel 
Gonçalves de Melo, 375 – Barra Nova – Caicó  - RN 
 

JARLENE GERNANDES GONÇALVES MELO 
Sócio Proprietário. 

 
 

                 
 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

AUTO POSTO CANTALICE LTDA, CNPJ 00.891.024/0001-88, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
de Operação, para um posto revendedor de combustíveis, Troca de Óleo e Revenda de GLP, localizado na Rua 
Caetano Simão, nº 947, Bairro: Centro, Equador/RN, CEP: 59.355-000. 
 
 

José Antônio Neto 
Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
 
SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) 
em favor da atividade de extração de cascalho com volumetria de 1.000m³/mês (jazida Branco) na Fazenda 
Pimenteira, localizado no município de Santana do Matos, zona rural, CEP 59.330-000. 

 
Saionara Pinto Biezus 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
 
SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) 
em favor da atividade de extração de cascalho com volumetria de 1.000m³/mês (jazida Willyann) no Sítio Baixa 
do Sítio, localizado no município de São Vicente, zona rural, CEP 59.340-000. 

 
Saionara Pinto Biezus 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
VENTOS DE SÃO FERNANDO I ENERGIA S/A, 23.008.029/0001-15 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, 
com prazo de validade até 17/12/2026, em favor do empreendimento Linha de Transmissão 230kV SE 
Monte Do Ronca/SE João Câmara III,, localizado na zona rural dos municípios de São Bento do 
Norte/RN, Parazinho/RN e João Câmara/RN. 

Herbert Laier 
Representante Legal 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
VENTOS DE SÃO FERNANDO III ENERGIA S/A, 32.671.163/0001-92 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, 
com prazo de validade até 16/12/2026, em favor do empreendimento Parque Eólico São Fernando III,, 
localizado na Fazenda São Fernando, RN 129, Km 9,5, s/n, Zona Rural, Municípios de São Bento do 
Norte/RN e Caiçara do Norte/RN. 

Herbert Laier 
Representante Legal 

 
 

 PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

VENTOS DE SÃO FERNANDO IV ENERGIA S/A, 33.701.101/0001-49 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Operação para o Parque Eólico São Fernando IV, localizado na RN 129, KM 9,5, Fazenda São Fernando, 
zona rural dos municípios de Caiçara do Norte e São Bento do Norte/RN. 

 
Herbert Laier 

Representante Legal 

CONCESSAO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
 
WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO, CNPJ 11.321.409/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS, 
com prazo de validade até 09/12/2026, em favor do empreendimento para uma Indústria de Produção de 
Carvão Vegetal, localizada no Rod RN 118, n° S/N, Centro, Ipueira/RN - CEP: 59.315-000. 

 
Willames Pereira De Azevedo  

Proprietário 
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TRANSPORTE 

A CBTU informou que no 
próximo dia 24 o sistema de 
trens urbanos funcionará em 
horário especial, com a últi-
ma viagem saindo de Natal 
para Parnamirim às 15h24 e 
às 15h50 com destino à Cea-
rá-Mirim. Nos dias 24 e 26 não 
haverá circulação de trens. 

TRENS URBANOS 
DE NATAL NÃO VÃO 
OPERAR NOS DIAS 25 
E 26 DE DEZEMBRO 

AA Companhia de Serviços 
Urbanos de Natal  (Urbana), 
informa que nos dias 24, 25, e 

31 de dezembro o serviço de limpeza 
nas praias e feiras acontecerá nor-
malmente, já o recolhimento da cole-
ta de lixo domiciliar começará às 16h.

No dia 1° de janeiro não haverá 
serviços de limpeza da empresa na 
cidade (coleta domiciliar, coleta de 
podas e entulhos, limpeza de praias e 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Coleta não acontecerá no dia 1º de janeiro

O Laboratório de Inovação Tec-
nológica em Saúde (LAIS), por 
meio dao relatório com a análise 

da evolução da epidemia da Covid-19 
no estado do Rio Grande do Norte, 
divulgado nesta segunda-feira 21, re-
comendou ao estado e aos municípios 
que garantam o cumprimento rigoroso 
das medidas sanitárias impostas em 
seus decretos. 

O documento, que apresenta con-
firma o aumento no número de novos 
casos diários confirmados no período 
entre outubro e novembro de 2020, 
solicita que os poderes públicos man-
tenham seus planejamentos e ações de 
comunicação até o final do período de 
veraneio no litoral do estado. 

Dessa forma, faz-se necessário 
alertar a população sobre os riscos de 
contrair o vírus causador da Covid-19, 
principalmente, no alto período de fes-
tas e comemorações, que tradicional-
mente provocam aglomerações – este, 
um dos comportamentos de risco para 
infecção. 

Para tanto, o LAIS sugere que o 
estado e os municípios promovam 
ações constantes de fiscalização a fim 
de garantir que as medidas sanitárias 
sejam cumpridas, além de inibirem o 
desrespeito às normas determinadas 
previamente. Nesse sentido, cabe aos 
governantes reforçar a necessidade de 
não promover aglomerações. 

O estado e os municípios devem, 
ainda, de acordo com o relatório, 
preparar as suas estruturas físicas, de 
logística e de recursos humanos, para 
operacionalizar a aplicação da vacina 
quando estiverem disponíveis. 

Somado a isso, as salas de vacina-
ção nos municípios devem estar “bem 
estruturadas e equipadas para que 
o plano de vacinação seja executado 
nos municípios da forma mais segura, 
eficiente e transparente possível”. E 
completa que “todos devem ter conhe-
cimento sobre que percentual da popu-
lação está sendo imunizada, que o pro-
cesso estará ocorrendo com equidade, 
controle social e respeitando os proto-

colos de distribuição e de prioridade”. 
Somado a isso, as salas de vacina-

ção nos municípios devem estar “bem 
estruturadas e equipadas para que 
o plano de vacinação seja executado 
nos municípios da forma mais segura, 
eficiente e transparente possível”. E 
completa que “todos devem ter conhe-
cimento sobre que percentual da popu-
lação está sendo imunizada, que o pro-
cesso estará ocorrendo com equidade, 
controle social e respeitando os proto-
colos de distribuição e de prioridade”.

AUMENTO DE CASOS
Embora o aumento de casos no RN 

seja um dado preocupante – quando 
comparados ao número de novos casos 
diários que ocorreram entre os meses 
de maio, junho e julho de 2020 – não 
foi observada a evolução do número de 
óbitos na mesma proporção durante 
os últimos dois meses, e os dados rela-
tivos à primeira quinzena de dezembro 
apresentam uma tendência de redução 
da curva relacionada à ocorrência de 
novos casos diários.

A redução de novos casos diários 
não ocorreu em virtude da redução da 
testagem, esse indicador aumentou 
nos últimos dois meses. Com relação à 
testagem no Rio Grande Norte (RN), es-
tão sendo realizados em média 115,18 
testes por 100 mil habitantes. Esse é um 
dado representativo, principalmente 
porque não há no estado ausência da 
testagem em suspeitos de Covid-19, 
os quais procuram a rede assistencial 
(pública ou privada). Portanto, os testes 
realizados são considerados satisfató-
rios para as análises realizadas neste 

relatório. No caso da covid-19, testa-
gem é a base inicial para produção dos 
dados epidemiológicos, pois permite 
identificar os casos descartados e con-
firmados. 

MORTES
O aumento da taxa de transmissão 

no estado durante todo o mês de no-
vembro de 2020, que ficou acima de 1, 
contribuiu para o aumento do número 
médio de óbitos diários em leitos clíni-
cos e críticos em toda a rede assisten-
cial do SUS para covid-19 no estado. 

Até o momento, o maior número de 
óbitos diários registrado no mês de de-
zembro de 2020 foi observado no dia 13, 
contabilizando 12 óbitos (ainda sujeito 
a revisão), enquanto durante o mês de 
junho de 2020 chegou a contabilizar 40 
óbitos em decorrência da covid-19 em 
um mesmo dia (22/06/2020). 

Os valores médios de óbitos diários 
em leitos críticos para o mês de junho 
de 2020 foram superiores a 10 óbitos/
dia, enquanto a média atual dos meses 
de novembro e dezembro de 2020 é 
inferior a 10 óbitos/dia. Ao todo, o mês 
de junho de 2020 totalizou 28,46 óbitos/
dia em média e até o momento, dezem-
bro de 2020 tem totalizado 7,52 óbitos/
dia.Os dados de óbitos em decorrência 
da Covid-19 consolidados pela SESAP/
RN também são apresentados na plata-
forma Coronavírus RN.

LEITOS
Ao longo dos últimos 10 dias foi ob-

servada uma desaceleração dos pedi-
dos por internações em leitos Covid-19 
no estado. O pico de solicitações por 
leitos críticos ou clínicos observados 
no dia 9 de dezembro de 2020 não foi 
acompanhado do mesmo nível de soli-
citações nos dez dias subsequentes, re-
presentando um ponto isolado na série 
histórica do mês. Dessa forma, segundo 
o relatório, foi identificada, com base 
na análise dos dados, uma tendência 
de desaceleração progressiva da soli-
citação por leitos a partir do dia 9 de 
dezembro. 

REPRODUÇÃO

CORONAVÍRUS | LAIS sugere que o estado e os municípios promovam ações de fiscalização a fim de garantir 
que as medidas sanitárias sejam cumpridas, além de inibirem o desrespeito às normas já determinadas 

 Recomendação é de que não aconteçam aglomerações durante os festejos de fim de ano

Estado e municípios devem evitar 
aglomerações no fim do ano

Coleta de lixo tem 
horário especial 
nos feriados 

NATAL E ANO NOVO

feiras). A Urbana pede a colaboração 
da população para não colocar lixo 
nas calçadas neste dia e evitar espa-
lhamento de detritos nas ruas. 

Os garis da Urbana só suspendem 
seus trabalhos em duas datas: no Dia 
do Gari, 16 de maio, e no dia 1° de ja-
neiro de cada ano. No dia 2 de janeiro 
os serviços voltam à normalidade.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS R & R EIRELI, CNPJ: 27.918.902/0001-68, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação – LO, com validade: 10/08/2026,  para Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, com 
capacidade de armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN064 – Km 22, S/N, Dom Marculino, Zona 
Rural, Maxaranguape/RN; 

 
RAIMUNDO GOMES DA SILVA 

PROPRIETÁRIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA), (105.053.11/0001-66), torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Previa para a 
extração de Areia em uma área de lavra de 5,8 ha e volume de extração de 4.000m3 /mês, destinadas a 
construção civil, na Fazenda São José, zona rural do município de Lajes\RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor- Superintendente 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada Nº 2019-133756/TEC/LS-0132, com prazo de validade até 28/01/2021, em favor do 
empreendimento extração mineral de saibro em uma área licenciada de 1.84 hectares, situada na Localidade 
Melosa, Zona Rural do Município de Riachuelo/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor- Superintendente 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

FAZENDA SÃO FRANCISCO AQUICULTURA LTDA, CNPJ: 09.584.154/0001-42, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  
Renovação da Licença de Operação, validade: 13/05/2020, para Carcinicultura, numa área de produção de 
13,11ha, Localizado na Fazenda Salina São Francisco, S/N, Zona Rural, Guamaré/RN. 

 
FRANCISCO DE FREITAS BARBOSA 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 1.019.018/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem 
interessar, que estará realizando a 2ª chamada da Licitação – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 036/2020, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.  LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado 
no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  22 de dezembro de 2020. FIM DE RECEBIMENTOS DAS 
PROPOSTAS: 08 de janeiro de 2021 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 08 de 
janeiro de 2021 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo 
de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo 
Fone: (84) 3472-3900.

Jardim do Seridó/RN, em 21 de dezembro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

7,52
é a média de mortes causadas 
por Covid por dia em dezembro



REQUERER / QUERER
No contexto da notícia, “requerer” 

é pedir por meio de requerimento.  
Mas há outros significados menos 
comuns, como “galantear”, “cortejar” 
(Muitos rapazes requerem aquela 
moça) ou “ser digno de”, “merecer” (A 
situação requer grande homenagem). 
Na hora de conjugar, fique atento, pois 
“requerer” e “querer” são irregulares. 
No presente do indicativo (eu 
requeiro/quero), no pretérito perfeito 
do indicativo (eu requeri/quis; ele 
requereu/quis).

ESTADO/ESTADO
Não é obrigatório grafar a 

palavra “estado”, referindo-se ao 

núcleo geográfico de quem escreve, 
com maiúsculas. Contudo é de 
bom tom: nosso País, nosso Estado, 
nosso Município. Mais que isso, é 
fundamental ter coerência para 
manter um padrão só.

Carregamento de 3,5 toneladas 
de melão pele de sapo começou a ser 
vendida em terras chinesas após 45 
dias viagem.

Eis um caso em que o sujeito 
(carregamento) longe da locução 
verbal (começou a ser) traiu o 
redator. Carregamento começou 
a ser “vendido”. E, para não perder 
a viagem, vale lembrar que o 
substantivo (viagem) e a forma verbal 
(viajem) não podem ser confundidos.

ZAPPING

Não é exagero afirmar que a maternidade muda tudo na vida de uma mulher. E Nathalia Dill sabe BEM 
disso. A pouquíssimos dias de ter sua Eva nos braços, a atriz viu, nos últimos meses, as transformações 
acontecerem no corpo, na mente, na alma e até no endereço de residência. E é só o começo. “Tive que me 
reestruturar inteira. Foram muitas emoções e muita energia nova. [...] Foi bastante forte viver toda essa 
mudança, ainda mais nesse momento”, define ela em um papo exclusivo com a Vogue sobre viver sua 
primeira gravidez neste ano, digamos, um tanto quanto inusitado, que está chegando ao fim.

JOANNA DE ASSIS 
FALA SOBRE O ABORTO

PAULO GUSTAVO COMEMORA CINCO ANOS 
DE CASADO E SE DECLARA PARA MARIDO

No dia 11 de novembro de 2020, a repórter Joanna 
de Assis, 39 anos, fez um post no Instagram para 
homenagear o seu “bebê estrela”. A data marcava um 
ano do dia que ela tinha perdido seu primeiro filho, 
após um aborto espontâneo. “Quando eu cheguei no 
hospital, fiz um ultrassom e a primeira coisa que a 
atendente me disse foi: ‘você tem certeza de que você 
tá grávida? Porque eu não vejo nada aqui’. Imagina 
você ouvir isso? Eu estava com sangue até o calcanhar. 
Eu falei: tenho certeza. É muito traumático”, relembrou.
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO RN, DEPUTADO 
EZEQUIEL FERREIRA (PSDB), 
REQUEREU UMA SÉRIE DE 
MEDIDAS PARA O MUNICÍPIO DE 
SÃO PEDRO,  LOCALIZADO NA 
REGIÃO POTENGI DO  ESTADO.

Uma notícia; várias lições. 
Podemos começar pelo uso das 
vírgulas, as quais isolam o nome 
que vem após o cargo “presidente 
da Assembleia Legislativa do RN”. 
Isso só ocorre quando somente 
uma pessoa pode ocupar o cargo. 
Se a frase fosse “O deputado federal 
pelo RN Benes Leocádio solicita...”, 
não haveria vírgulas para isolar o 
nome do parlamentar, pois ele não 
é o único deputado federal pelo 
RN. Outros exemplos: O prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, foi diplomado 
para um novo mandato (só há um 
prefeito); O vereador Aldo Clemente 
defenderá a bandeira do Turismo 
(há outros vereadores).

ABRE ASPAS
É pela prova do fogo que se 

reconhece o ouro puro. É pelas 
provações que reconhecemos o 

homem de bom coração. 
Sêneca“

“

Não é exagero afirmar que a maternidade muda tudo na vida de uma mulher. E Nathalia Dill sabe BEM 
disso. A pouquíssimos dias de ter sua Eva nos braços, a atriz viu, nos últimos meses, as transformações 
acontecerem no corpo, na mente, na alma e até no endereço de residência. E é só o começo. “Tive que me 
reestruturar inteira. Foram muitas emoções e muita energia nova. [...] Foi bastante forte viver toda essa 
mudança, ainda mais nesse momento”, define ela em um papo exclusivo com a Vogue sobre viver sua 

PAULO GUSTAVO COMEMORA CINCO ANOS 
DE CASADO E SE DECLARA PARA MARIDO

NATHALIA DILL REFLETE AS TRANSFORMAÇÕES 
QUE PASSOU NOS ÚLTIMOS MESES

Paulo Gustavo e o médico Thales Bretas Paulo Gustavo e o médico Thales Bretas 
completaram cinco anos de casados. O ator se completaram cinco anos de casados. O ator se 
declarou para ao marido em seu Instagram Stories declarou para ao marido em seu Instagram Stories 
nesta segunda-feira 21: “Estou fazendo esse vídeo nesta segunda-feira 21: “Estou fazendo esse vídeo 
para dizer que eu sou apaixonado por ele. Eu te para dizer que eu sou apaixonado por ele. Eu te 
amo mais que tudo nessa vida, você é a pessoa amo mais que tudo nessa vida, você é a pessoa 
mais especial que eu encontrei na minha vida”, mais especial que eu encontrei na minha vida”, 
disse Paulo. Os dois são pais de Gael e Romeu, que disse Paulo. Os dois são pais de Gael e Romeu, que 
nasceram em 2019 nos Estados Unidos por meio nasceram em 2019 nos Estados Unidos por meio 
de duas barrigas de aluguel.

FOTOS: GETTY IMAGES

FOTOS: GETTY IMAGES
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Apandemia do novo coronavírus Apandemia do novo coronavírus Asilenciou os palcos em 2020 e Asilenciou os palcos em 2020 e Aisolou a maioria dos artistas, Aisolou a maioria dos artistas, A
mas nem por isso a música parou 
de ecoar por outros meios. Para 
valorizar aqueles que não pararam de 
criar neste ano atípico, a 18ª edição 
do Prêmio Hangar de Música chega 
com o tema “Música Não Para”. A 
premiação é a mais antiga do Rio 
Grande do Norte a incentivar talentos 
do segmento musical.

Em decorrência da pandemia, 
a cerimônia de premiação terá 

transmissão ao vivo nesta terça-feira 
22 às 20h, direto da Escola de Música 
da UFRN. O projeto conta com 
patrocínio do governo federal através 
da Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Natal, 
Funcarte. Também está contemplado 
no Edital da Economia Criativa do 
Sebrae RN.

Além da música produzida no 
meio digital, o evento ressalta a 
presença dos artistas pretos através de 
homenagens e vozes representativas 
que lutam contra o preconceito 
racial. O objetivo é também celebrar 

a participação de mais artistas com 
diferentes estilos. “Abrimos também 
uma categoria Prêmio Hangar Vozes 
Negras na edição deste ano, e todos os 
homenageados e apresentadores são 
representativos”, comentou Marcelo 
Veni.

Um dos homenageados é Pedro 
Mendes, grande compositor e cantor 
natalense que acaba de lançar um 
álbum novo após 30 anos do último 
inédito. O artista terá músicas suas 
interpretadas por outros cantores. 
A homenageada nacional é Teresa 

Cristina. O projeto ainda vai lembrar 
do dramaturgo e escritor Junior 
Dalberto (In Memorian), que dirigiu 
várias edições do Hangar.

APRESENTAÇÕES
Da obra de Pedro Mendes cantam 

Rodrigo Mello (Um Pedro A Mais) 
e Khrystal e Sueldo Soaress (Negro 
Professor). Outras performances da 
noite são VIC (Gentileza, de Marisa 
Monte), Pretta Soul (Poder Preto), 
Filipe Toca e Potyguara Bardo (Diga 
Sim Pra Mim, de Isabella Taviani), 

Bruna Hetzel (Summertime, de George 
Gershwin / DuBose Heyward), Grafith 
(Suingão do Grafithão), Ivando Monte 
(Elogio da Bibi), Nanda Lynn e Lucinha 
Lira (O Bêbado e a Equilibrista, em 
homenagem a Aldir Blanc), Tiquinha 
e Caio Padilha (número instrumental) 
- Forró (Fernandinho Régis), Jaina Elne 
(Homenagem aos Cantores da Noite).

A banda da cerimônia é formada 
por Eduardo Taufic (Piano e Direção 
Musical), Roberto Taufic (guitarra), 
Fábio Isaac (Sax), Ramon Gabriel 
(percussão), Darlan Marley (bateria), 

18º PRÊMIO HANGAR
MÚSICA | Tradicional na cena local, premiação chega online em 2020 para homenagear
os artistas que continuam fazendo música, mesmo em meio à pandemia da Covid-19

CEDIDA

INDICADOS

Revelação musical 
Aiyra
Fuxico de Feira
Isadora Rezende 
Melly 
Pedro Rhuas 
Rodrigo Mello

Linguagens urbanas 
Amém Ore 
Breno Slick 
Diniz K9 
Mano Edu
Pretta Soul 
Teagacê

Instrumentista do ano 
Etony Luidy - Teclado 
Jéssica Menezes - Bateria 
Kleytton Farney - Baixista 
Vandinho Amaro - Trompete 
Weslley Ferreira – Guitarra

EP do ano 
Barulho – Camarones Orquestra 
Guitarrística 
Ira – Amém Ore 
Retalhos – Nós em Um 
Risco de Sol – Plutão Já Foi Planeta 
Sambas do Brasil – Ribeira Boêmia T’challa 
- Quarentena em Wakanda – Leozinho do 
B.A Volte e Pegue – Clara

CD do ano
Camisa 9 do Bairro – Diniz K9

Cenários – Di Stéffano 
Demônio da Máquina de Costura – 
Teagacê 
Dia de Preto – Cazasuja 
Escute Aqui - Pedro Mendes 
Get Wild or Get Gone – Dasta & The 
Smokin’ Snakes 
Janela de Tráfego – Silvia Sol 
Nothing Left to Say – Luan Bates

Videoclipe do ano
Curupira – Potyguara 
Deixa o Sol Entrar – André Rangell 
Flor de Canela – Dudu Galvão 
Flora - Luaz 
Lençol de Renda – Nara Costa 
Mesa de Bar – Isaque Galvão 
Nêga – Gabriela Mendes 
Pariu a Si Mesma – Aiyra 
Piscininha – Dusouto 
Quilombola Sibaúma – Alphorria

Videoclipe produzido em casa
200% Saudade - Litto Lins 
Ansiedade - Tkzin 
Certeza – Thazya Regina 
Cristo Redentor - Rodrigo Mello 
Enquanto Eu Não Te Encontro - Pedro 
Rhuas 
Like Attack - Luísa e os Alquimistas 
Quebra Cabeça – ARTR part. Amém Ore e 
Manoo UAL 
Se Ele Não Dá Conta – Giannini Alencar 
Veraneio – Alexandre 
Vibrando Alto – Ireno Gáspar feat. Lígia Bié

Videoclipe linguagens urbanas

A Rua Me Ensinou – Mano Edu 
Family Friendly – Amém Ore 
Gato Preto – Cafuzo da Baixada 
Love Lives – Leozinho do BA - part. Blxck 
Poetas do Morro – Ujó, Amém Ore, 
Leozinho do BA, Féuz, Mano Edu, ARTR e 
Breno Slick 
Ponto Cego – Ujó feat. Teagacê 
Pra Decidir – Diniz k9 feat. Juk Santos 
Te Buscar – Douglas Del Rey e Dokin

Música do ano (single)
8ª Maravilha – Filipe Toca 
A Cura – Eliano 
Chama Todas as Marias – Coco de Rosa 
Cristo Redentor – Rodrigo Mello 
Força – Clara 
Poder Preto – Pretta Soul 
Quarentena – André da Mata 
Rendeiras da Vila – Carlos Zens 
Vibrando Alto – Ireno Gáspar feat. Lígia Bié
Damned Poetry – Luan Bates

Mosaicos
Anunciação - Projeto Esperança / UERN 
Ação 
Choro em Casa – NAC / UFERSA 
Surfers Sessions - Camarones Orquestra 
Guitarrística 
Delírios da Pandemia - Filarmônica da 
UFRN e Mad Dogs 
Hino de Sant’Ana em Libras - Dodora 
Cardoso 
O Bom Filho à Casa torna - Choro em Casa 
/ UFERSA 
Sozinho - Coral Angelus / Grupo Diocecena 
Triste Louca ou Má - Projeto Canta Mais

Projeto realizado na quarentena
Burburinho Avarandado – Pinote 
Produções 
Festival Camomila – Guria Produtora 
Festival DoSol Sessions Online – Combo 
Cultural DoSol 
Memória da Rabeca Brasileira - Caio 
Padilha 
Nosso São João – Base B e HD Produções 
Poti Cultural – Sesc RN 
Roda Potiguar de Forró – Tanda Macêdo 
Terça da Boa Música – Viva Promoções 
Toca Daí, Toco Daqui - Eduardo Taufic

Live do ano 
Live Cores do Nosso Samba Online – 
Valéria Oliveira 
Live de Boteco – Isaque Galvão 
Live de Saberes – Conexão Felipe 
Camarão 
Live de São João – Luísa e os Alquimistas 
Live do Perfume de Gardênia 
Live dos 50 anos – Ivando Monte 
Live Festival Fica em Casa 
Live São João do Nordeste – Globo 
Nordeste
Live Solidaria – Ribeira Boêmia 
Tributo de Saudade – Sertão Raízes canta 
Belchior

Compositor do ano
Carlos Britto – Concurso Declare Seu Amor 
Por Mossoró 
Íris Lima – Concurso Nacional de 
Compositores Juninos 
Júlio Lima – Edital Música Transforma 

Manassés Campos – Concurso Dosinho 
de Marchinhas Carnavalescas Marciano 
Batista de Medeiros – Concurso de Cordel 
Sobre o Mestre Sivuca

Prêmio Hangar Vozes Negras
Analuh Soares 
Clara 
Khrystal 
Pretta Soul 
Sâmela Ramos 
Samara Alves

Produtos musical do ano
Tony Gregório 
Pedras 
Alef Beatz 
DK Beatz 
Yves Fernandes

Destaque do ano
Filipe Toca 
Eduardo Taufic 
Nanda Lynn 
Ribeira Boêmia
Luísa e os Alquimistas

Evento começa às 20h no 
canal de YouTube do prêmio 

Prêmio Hangar já está na 18ª edição e é considerado uma premiação tradicional da cena artística potiguar. Neste ano, o evento vai homenagear Pedro Mendes e Teresa Cristina, além de abrir espaço para músicos negros
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CULPADAS 
As campanhas políticas tiveram 

relação direta com o aumento de 
casos de Covid-19 no Rio Grande 
do Norte. A constatação é do mais 
novo relatório do LAIS (Laboratório 
de Inovação Tecnológica em Saúde) 
da UFRN sobre o impacto das 
eleições no número de novos casos 
diários nos meses de outubro e 
novembro de 2020. 

FORTE RELAÇÃO 
O documento (Análise da 

evolução da epidemia da covid-19 
no estado do RN à luz da ciência 
de dados na saúde) apresenta 
uma fotografia real da doença no 
Estado e prova com números que 
o crescimento de casos aqui está 
fortemente relacionado com o 
período pré-eleitoral e os feriados 
existentes no mesmo momento. 

ELEIÇÃO OU CARNAVAL? 
“Nesse sentido, a 

desorganização gerada por algumas 
campanhas políticas em todo 
estado resultou em verdadeiros 
‘carnavais fora de época’, 
desrespeitando deliberadamente 
os decretos publicados para o 
enfrentamento à covid-19 no 
estado”, diz o relatório. 

RT 
O detalhe apontado pela 

pesquisa que mostra a relação 
entre campanha e aumento de 
covid no RN foi a taxa de RT, ou 
transmissibilidade: “É importante 
destacar que o aumento mais 
significativo da taxa Rt foi durante a 
semana que antecedeu o processo 
eleitoral, sendo o maior índice (taxa 
Rt = 1,29) registrado no dia 16 de 
novembro de 2020, exatamente um 
dia após o pleito eleitoral”. 

IMPACTO 
Em conjunto, segundo os 

pesquisadores que assinam a 
análise, esses dados indicam o 
impacto das eleições municipais no 
aumento da disseminação do SARS-
CoV-2 em todo estado, evidenciado 
pelo maior número de novos casos 
diários observados no período 
analisado. 

ALÍVIO 
Eles, no entanto, ressaltam que 

nesse momento se observa uma 
redução na média diária de novos 
casos, o que seria “um reflexo” do 
“fim das aglomerações causadas 
durante o período de eleições 
municipais”.  

QUE SE CONFIRME 
No documento a informação é 

de que há “uma possível mudança 
de tendência que pode apontar 
para uma redução dos novos casos 
diários”. “Porém, é necessário, no 
mínimo, um período de mais dez 
dias para que essa tendência se 
confirme”, ressalta o relatório.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> A tal nova cepa do 

coronavírus (ainda) não está 
fora de controle, segundo 
afirmou a OMS. Pelo menos 
40 países decidiram barrar 
viajantes do Reino Unido por 
conta da nova variante do vírus. 
Para especialista ouvido pelo 
Estadão, a variante da covid-19 
é parte do desenvolvimento da 
pandemia. 

>> Um simples exame 

pacientes com casos graves 
de covid-19 tinham maiores 
quantidades de RNA do que os 
com sintomas leves. 

>> Deu no Valor Econômico: 
“Vacina da Sinovac demonstrou 
ser eficaz contra covid-19 
em testes no Brasil. Pessoas 
envolvidas nos testes disseram ao 
“The Wall Street Journal” que os 
resultados colocam a Coronavac 
acima do limite de 50%”.

de sangue poderia prever a 
gravidade da covid-19. É o 
que aponta uma pesquisa 
divulgada na revista científica 
Critical Care. Cientistas 
avaliaram a quantidade de 
RNA, material genético do 
vírus, no plasma sanguíneo 
dos participantes do estudo 
e concluíram que 78% dos 

IMPLORANDO 
Mas isso não significa que há 

passe livre para ‘confras’, reuniões 
de natal e festas de réveillon. Ao 
contrário, os dados apresentados 
pelo LAIS provam que quanto mais 
aglomeração, mais covid-19 e mais 
mortes. Médicos e cientistas estão 
quase implorando de joelhos que as 
pessoas fiquem em casa! 

 SAINDO...  
Uma conversa com o jornalista 

Ciro Pedroza na Hora do Café, na 
95FM, mostrou como o ex-reitor 
‘pro tempore’ do IFRN Josué 
Moreira reagiu ao saber que teria 
que deixar o cargo para o qual 
foi nomeado pelo presidente 
Bolsonaro: “Eu sempre disse que 
estou em um período pro tempore”. 

COM VONTADE DE VOLTAR 
Josué Moreira, no entanto, 

demonstrou expectativa em voltar 
à Reitoria do IFRN ao dizer que 
Ministério da Educação (MEC) 
deverá entrar com uma ação contra 
a decisão da Justiça. “Eu sei que 
posso ser exonerado a qualquer 
momento, sou ‘figura tampão’, 
então, estou muito tranquilo. Mas 
vamos ficar aguardando, estou 
preparado para sair segunda e 
voltar terça, ou outro dia”, disse ele. 

PARA QUEM TEM MEDO DE VACINA 
Mais de 1,8 milhão de pessoas já 

foram vacinadas contra a Covid-19. 
As primeiras doses foram aplicadas 
em China, Rússia, Reino Unido, 
Canadá e Estados Unidos, segundo 
monitor da Bloomberg.  

 PARA DAR EXEMPLO QUE OUTRO 
NÃO DEU 

Joe Biden, presidente eleito 
dos EUA, recebeu ontem a vacina 
contra o coronavírus ao vivo na TV. 
“Estou fazendo isso para mostrar 
que as pessoas têm de estar 
preparadas para se vacinar assim 
que for possível”, afirmou. Quanta 
diferença com o que acontece por 
aqui... 

Nesta segunda-feira, o senador Jean Paul 
Prates foi pessoalmente parabenizar, na 
sala da reitoria do IFRN, o professor e 
agora reitor da instituição (após decisão 
da Justiça que teve de ser cumprida pelo 
presidente Bolsonaro) José Arnóbio. 
“Arnóbio senta nessa cadeira com o direito 
que lhe foi dado por ser o verdadeiro 
escolhido a ocupar o cargo e com a 
propriedade de um servidor que tem anos 
de instituição”, escreveu o senador

Em um fim de semana com a família, o 
vereador reeleito Ranieri Barbosa comemorou 
a diplomação em grande estilo

Vereadora reeleita Ana Paula a postos 
para ser diplomada - virtualmente - pelo TRE/
RN para mais quatro anos de mandato



Globo vai fazer novas alterações no seu esporte em 2021
Em uma reunião do 

departamento de esportes da 
TV Globo, na semana passada, 
outras novidades foram 
anunciadas para o ano que vem.

O “Esporte Espetacular”, aos 
domingos, a partir de março, 
começará a ter produções 
regionais, como já acontece 
com o diário “Globo Esporte”, 

visando uma maior integração 
e participação das emissoras da 
rede, entre próprias e afiliadas. 

Mas diferentemente do “GE”, 
não serão programas inteiros nas 
praças. Só em alguns momentos 
haverá essa separação, para a 
entrada de apresentadores e 
matérias locais.

As primeiras experiências 

serão com São Paulo e Minas 
Gerais. Ainda não existe uma 
data de início, mas o trabalho de 
preparação deve começar desde 
já.

Para os Jogos Olímpicos, sem 
estúdio no Japão, será construído 
um aqui no Brasil, nos Estúdios 
Globo (Projac), que vai sendo 
projetado pelo pessoal da arte.
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Bate-Rebate
nZeca Camargo, como 

apresentador, terá dois programas 
na Band...nAlém do musical, 

“Luau”, às sextas-feiras, ele estreia 
dia 7 de janeiro, às 22h45, o “Zeca 
pelo Brasil”...nUma atração sobre 
viagens que começa em Natal, no 
Rio Grande do Norte.nNo Rio, 
como um todo, mas muito por 

causa do seu jornalismo, a Record 
também se fixou na vice-liderança 
de audiência. nMiguel Falabella 

está trabalhando, ao mesmo tempo, 
em dois projetos para a Disney+.n
Inédito na TV aberta, nesta quarta, 

22h45, a TV Cultura vai exibir “São 
Paulo – Uma Cidade Segregada”...
nO documentário analisa e discute 
questões como ocupação, qualidade 
de vida e planejamento urbano.n
O Uruguai restringiu, até 10 de 

janeiro, a entrada de pessoas no país 
para conter o avanço da Covid-19...
nResta saber, agora, como ficam 
as produções brasileiras que estão 

filmando por lá...nHouve uma 
corrida para o Uruguai, porque a 
pandemia estava mais controlada.

HORÓSCOPO

O desespero de outrem afeta a natureza do 
momento. É importante tomar conta disso sem, no 
entanto, permitir que as coisas degringolem demais, 
já que esse estado de ânimo é completamente 
desproporcional. Menos.

Que as coisas não sejam do jeito que você deseja não 
é nenhum fim de mundo, porque a realidade está de 
ponta-cabeça para milhões de pessoas ao redor do 
mundo e não há como viver numa bolha que blinde 
você dessa realidade.

Há coisas que precisam ser feitas e você poderia 
tomar a iniciativa, sem esperar cobranças. Porém, se 
a inércia for maior que a sua boa vontade, então as 
cobranças virão junto com críticas e sermões. É assim.

Procure medir com astúcia o alcance das atitudes que 
você toma, porque em alguns casos você se torna 
vulnerável, já que expõe o que ainda deveria ser 
mantido sob sigilo. É uma questão de astúcia, só isso.

Evite se iludir com o encanto dos atalhos, porque 
neste momento não há nenhum disponível. Há 
apenas o caminho clássico, do bom e velho esforço 
cotidiano e sistemático para treinar os sentidos e 
entender a vida.

Aquilo que acontece em desacordo com seus desejos 
é justamente o que, neste momento, seria melhor 
tolerar, porque reagir significaria tornar sua posição 
frágil e vulnerável às críticas, piorando ainda mais o 
cenário.

Tome a maior distância possível desses perrengues 
que, por enquanto, não teriam solução, mas que por 
isso mesmo evocam emoções muito intensas. Tome 
distância sem, no entanto, se tornar indiferente a isso.

Aquilo que você não der conta de fazer, você poderia 
realizar com ajuda, porque essa se encontra disponível. 
Procure tomar essa iniciativa o mais rapidamente 
possível, para não ficar sofrendo desnecessariamente.

Importante é que as coisas sejam feitas e não que 
se discuta de quem seria a responsabilidade pela 
execução, pois, não haveria esse tempo todo para 
perder em luxos superficiais, como seriam esses 
tipos de discussão.

Cuide para que as pessoas não se intrometam em 
assuntos que só você deve dominar. Por mais íntimas 
que sejam algumas pessoas, mesmo assim você 
precisa tomar distância para elas não opinarem sobre 
o que não lhes interessa.

O que você deseja é possível, mas não de imediato. 
É preciso trilhar todo o caminho, desfrutando de 
cada passo, e se dedicando com afinco a aprender 
todos os ofícios que façam as coisas acontecerem. 
Aí sim!

As más e as boas notícias correm juntas, porque a 
vida é assim mesmo, uma mistura contraditória de 
informações que mexe com suas emoções de tal 
forma, que não parece haver descanso. Você decide 
o que fazer com isso.

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)

FALTA DE CRITÉRIO
A propósito de entradas de 

programação local, é sempre 
necessário usar de alguns critérios 
e contar com um trabalho de 
coordenação bem feito. A Band 
é uma que não quer saber. 
Sempre cortam de qualquer jeito, 
interrompendo reportagens no meio. 
Não é assim.

SÓ FALTA ASSINAR
Tudo certo entre o narrador 

Nivaldo Prieto e a Disney, cujo 
vínculo termina no dia 31.O que 
faltava conversar já foi discutido e 
ajustado. 

Um novo contrato será assinado 
ainda nesta semana.

LUSA AO VIVO
Há tempos meio sumida do 

cenário futebolístico nacional, a 
Portuguesa de Desportos disputa o 
título da Copa Paulista, nesta terça, 
19h, no Canindé. Transmissão do 
BandSports, com Pedro Martelli 
e Júlio Gomes. O campeão poderá 
escolher vaga entre Copa do Brasil ou 
Série D do ano que vem.

POSTO DE OBSERVAÇÃO
As entradas virtuais, tão comuns 

PROBLEMA SÉRIO O filme “Carcereiros: Noite Sem Fim” ganha 
uma versão em minissérie, que a Globo vai exibir entre os dias 18 a 22 
de janeiro, exceto quarta-feira. Os quatro capítulos terão cenas inéditas 
do carcereiro Adriano (Rodrigo Lombardi) e flashbacks que relembram 
episódios das duas temporadas de “Carcereiros” exibidas na TV.

DIVULGAÇÃO TV GLOBO

nesses tempos de pandemia, têm 
apresentado algumas pequenas 
diferenças. Entre os mais velhos, 
sempre existe uma estante cheia de 
livros por trás. 

De uma determinada faixa para 
baixo, ou eles, os livros, são poucos 
ou o cenário é completamente 
outro. Cabe maior análise.

 ESPECIAL DO RAUL
Ainda afastado do SBT por 

pertencer ao grupo de risco da 
Covid-19, Raul Gil vai comandar 
uma live, dia 24, às 22h, em seu 
canal no YouTube. 

O show reunirá 15 nomes 
da música gospel, entre outros 
artistas. 
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Por trás do Nordestão do Cidade Jardim

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO 

CASO DE RACISMO | Meia Gerson, do Flamengo, vítima dos insultos, também será ouvido pela delegada 
Marcia Noeli, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), do Rio de Janeiro

O caso de injúria racial contra o 
meia Gerson, do Flamengo, vai 
levar Indio Ramirez, do Bahia, 

o técnico Mano Menezes e o árbitro 
da partida entre Fla e Bahia, domingo, 
pelo Campeonato Brasileiro, Flavio 
Rodrigues de Souza, para o banco dos 
réus. Eles foram intimados a dar depoi-
mento presencial sobre o episódio de 
racismo. Gerson será o primeiro a ser 
ouvido pela delegada Marcia Noeli, da 
Delegacia de Crimes Raciais e Delitos 
de Intolerância (Decradi), do Rio de 
Janeiro, em inquérito aberto nesta se-
gunda-feira.

De comum acordo com seu pai, 
que também é seu empresário, e com 
a diretoria do Flamengo, o jogador 
aceitou levar o caso adiante. No jogo, 
o colombiano Ramirez teria dito a se-
guinte frase ao rival: “Cala boca, negro”. 
Na transmissão da TV, foi possível ouvir 
Mano Menezes dizendo que a acusa-
ção de Gerson era “malandragem”.

Gerson não aceitou a injúria e pe-
diu providências. Ele fez a acusação 
durante e após a partida vencida pelo 
Flamengo por 4 a 3, no Maracanã. Clu-
bes do Brasil se colocaram ao lado do 
flamenguista no episódio, portanto, 
contra atos de racismo no futebol. O 
jogador passou mais de uma hora reu-
nido com o pai e o vice geral e jurídico 
do Flamengo, Rodrigo Dunshee de 
Abranches, na Decradi nesta segunda-
-feira.

“Instaurei inquérito e combinei 
com o departamento jurídico do Fla-
mengo para que o Gerson viesse aqui 
para que pudesse relatar tudo o que 
aconteceu. Pedi para CBF os documen-
tos referentes ao jogo (súmula). Injúria 
racial é crime e tem de ser punido. Im-
portante as pessoas entenderem que 
não pode haver mais racismo”, disse a 
delegada Marcia Noeli.

O meio-campista vai dar seu depoi-
mento na manhã desta terça, na dele-
gacia especial, no centro do Rio. Ainda 
não há data para as outras pessoas 
serem ouvidas no inquérito. Depois da 
partida, o Bahia anunciou a demissão 
do técnico Mano Menezes e informou 
que afastou Ramirez por tempo in-
determinado. O clube afirmou que o 
jogador negou veementemente as acu-
sações, mas ressaltou que “é indispen-
sável, imprescindível e fundamental 
que a voz da vítima seja preponderante 
em casos desta natureza”.

O Flamengo também fez uma re-
presentação ao Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) contra Mano 
Menezes e Ramirez. O atleta pode pe-
gar de cinco a dez jogos de suspensão, 
além de ser punido com multa que va-
ria de R$ 100 a R$ 100 mil. Isso se for 
condenado por ato discriminatório, 
que está previsto no artigo 243-G do 
Código Brasileiro de Justiça Desportiva 
(CBJD). O Tribunal já tem ciência do 
caso e aguarda encaminhamento.

Colombiano Ramirez (Esq.), do Bahia, teria dito no último domingo 20 a seguinte frase ao jogador Gerson, do Flamengo: “Cala boca, negro” 

Ramirez, Mano Menezes e 
árbitro irão depor em caso de 
injúria racial contra GersonA Corte Arbitral do Esporte 

(CAS) anunciou nesta se-
gunda-feira que manteve a 

punição aplicada à judoca Rafaela 
Silva, campeã olímpica nos Jogos do 
Rio-2016. Com a decisão, a brasileira 
terá que cumprir punição de dois 
anos de suspensão e, assim, está fora 
da Olimpíada de Tóquio, adiada para 
2021.

Uma das principais atletas do 
País, Rafaela Silva testou positivo em 
exame antidoping realizado durante 
os Jogos Pan-Americanos de Lima, 
no Peru, no ano passado. Ela aca-
bou sendo punida pela Federação 
Internacional de Judô com gancho 
de dois anos, em janeiro deste ano. E 
recorreu à Corte Arbitral do Esporte, 
que julgou o caso em setembro, mas 
divulgou o resultado somente nesta 
segunda.

A decisão acaba com qualquer 
chance de Rafaela Silva tentar de-
fender em Tóquio a medalha de ouro 

conquistada no Rio-2016. Além dis-
so, ela perde as medalhas conquista-
das no Mundial de 2019 (bronze no 
individual e por equipes) e também a 
medalha de ouro que faturou no Pan 
de Lima, na categoria até 57kg.

Rafaela Silva foi punida porque 
seu exame realizado em Lima detec-
tou a presença de um metabólito de 
fenoterol, remédio usado para tratar 
problemas respiratórios, como asma 
e pneumonia. Por ter efeito bron-
codilatador, o medicamento pode 
trazer benefícios na performance do 
atleta. O fenoterol é uma substância 
proibida pela Agência Mundial Anti-
doping. 

Em sua decisão, a CAS citou que 
a judoca brasileira testou negativo 
para fenoterol em seu exame se-
guinte, realizado durante o Mundial, 
também em 2019, em Tóquio. A de-
fesa de Rafaela tentou provar, sem 
sucesso, que a atleta ingeriu o medi-
camento de forma não intencional.

O presidente da La Liga (Liga 
Espanhola), Javier Tebas, 
afirmou que uma Superliga 

europeia não seria interessante para 
os clubes a longo prazo, um dia após 
o presidente do Real Madrid, Flo-
rentino Pérez, falar da necessidade 
urgente de reformar as competições 
atuais.

“A Superliga é um projeto perfei-
to para ir à falência”, disse Tebas ao 
site Goal.com nesta segunda-feira 
(21). “A Superliga é inviável. Quem 
diz que isso é viável, não conhece 
bem o negócio do futebol”, declarou.

No último domingo, Florentino 
Pérez afirmou que a pandemia do 
novo coronavírus (covid-19) deixou 
o futebol na condição de “inovar e 
buscar fórmulas para garantir que 
o futebol continue atraente”, acres-
centando que o calendário de jogos 
atual deve ser alterado para reduzir a 
carga sobre os jogadores.

O ex-presidente do Barcelona Jo-

sep Maria Bartomeu disse em outu-
bro, ao renunciar, que havia aceitado 
a proposta da Superliga para manter 
o clube viável após sofrer um grande 
prejuízo financeiro devido à pande-
mia.

Pérez também disse que os prin-
cipais clubes precisam encontrar 
maneiras de sair da crise financeira 
causada pela pandemia. No entanto, 
Tebas declarou que a ideia de uma 
SuperLiga, que não seria organizada 
pela Uefa, não é popular em todo o 
continente, especialmente entre os 
dirigentes de clubes da Premier Le-
ague (entidade que organiza o Cam-
peonato Inglês).

“Tenho contatos com os maiores 
clubes ingleses e eles são contra a 
Superliga”, afirmou.

“Eles têm a melhor competição 
e, se esse modelo da Premier League 
funciona, se esse modelo da Liga dos 
Campeões está funcionando, por 
que temos que mudar?”, questionou.

Judoca Rafaela Silva está 
fora da Olimpíada por doping

Presidente da Liga Espanhola 
critica Superliga Europeia

DECISÃO

DECLARAÇÃO

Instaurei inquérito e combinei 
com o departamento jurídico 
do Flamengo para que o 
Gerson viesse aqui para que 
pudesse relatar tudo o que 
aconteceu. Pedi para CBF 
os documentos referentes ao 
jogo (súmula). Injúria racial é 
crime e tem de ser punido. 
Importante as pessoas 
entenderem que não pode 
haver mais racismo

“
MARCIA NOELI
DELEGADA

10 jogos
é a pena máxima de suspensão 

por ato discriminatório


