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DOING BUSINESS SUBNACIONAL BRASIL 2021292

Fonte: Base de dados do Doing Business Subnacional.
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Classificação geral (1–27) 21

Pontuação média (5 tópicos) 53,1

Abertura de empresas (classificação) 16

Pontuação (0–100) 80,4

Procedimentos (número) 11

Tempo (dias) 17,5

Custo (% da renda per capita) 4,7

Capital mínimo integralizado (% da renda per capita)  0,0

Obtenção de alvarás de construção (classificação) 13 Pagamento de impostos (classificação) 11

Pontuação (0–100) 50,6 Pontuação (0–100) 34,2

Procedimentos (número) 21 Pagamentos (número por ano) 10

Tempo (dias) 300 Tempo (horas por ano) 1.483

Custo (% do valor do armazém) 1,6 Carga tributária total (% dos lucros) 65,1

Índice de controle da qualidade da construção (0–15) 8,0 Índice de processos pós-declaração (0–100) 7,8

Registro de propriedades (classificação) 26 Execução de contratos (classificação) 16

Pontuação (0–100) 45,5 Pontuação (0–100) 54,7

Procedimentos (número) 16 Tempo (dias) 1.017

Tempo (dias) 35,5 Custo (% do valor da ação) 23,4

Custo (% do valor do imóvel) 6,0 Índice de qualidade dos processos judiciais (0–18) 11,5

Índice de qualidade da administração fundiária (0–30) 11,5

OPINIÃO

O NOVO NOTÍCIAS DECLARA APOIO 
INCONDICIONAL À REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR DE NATAL

Marcar uma nova época Natal 
através da construção de uma cida-
de é algo emblemático. É impossível 
permanecer com um Plano Diretor 
que arrastou a capital potiguar para 
o atraso. O atual regramento muni-
cipal é obra da gestão do ex-prefeito 
Carlos Eduardo. Coube a ele bancar 
o travamento da cidade, levando os 
investimentos imobiliários para ci-
dades vizinhas. Parnamirim, a mais 
beneficiada, era berço político do 
ex-prefeito de Natal, Agnelo Alves, 
a época em que o Plano Diretor de 
Natal foi aprovado pela câmara mu-
nicipal.

A cidade passou a conviver com res-
trições absurdas e a ter em suas pai-
sagens, sob argumento de proteção, 
prédios pela metade, terrenos baldios 
abandonados e áreas de proteção 
que poderiam ser aproveitadas para 
o lazer restritas até ao uso consciente.  
A restrição pela restrição adoece uma 
cidade. Ela é a assinatura do atestado 
de incompetência, da incapacidade 
de planejamento. Ou é isso, ou algo 
muito mais mesquinho há por trás 
de quem condena uma cidade linda 
como Natal ao ostracismo desenvol-
vimentista de suas paisagens. 

Além de proibir o crescimento 
ordenado, a “não edificância” como 
bandeira é, de fato, a imposição de 
crescimento desordenado de áre-
as periféricas. Quem travou a cida-
de deveria ter se preocupado em 
permitir o crescimento horizontal, 
onde ainda havia espaço, com ser-
viços essenciais garantidos. Asfalto, 

saneamento, estrutura de escolas e 
unidades de saúde. Mas como in-
vestir nessas áreas em crescimento 
se não há aumento de receita em 
virtude da estagnação da cidade? 
Isso precisa acabar.

As discussões sobre a moderniza-
ção urbana e a pluralidade de proje-
tos fazem o espaço urbano ser mui-
to mais do que suas ruas e prédios 
construídos.

É preciso ser vigilante para que 
segmentos intelectuais engajados 
nas políticas galgadas na ideologia 
ecológica não façam das suas preo-
cupações o ponto principal das for-
mulações de regras para o novo Pla-
no Diretor. Não podemos tomar o 
crescimento a base de utopias. 

O Urbanismo e a Arquitetura, 
como campos de saber ou como pro-
jeções sociais, serão os marcos dos 
horizontes de expectativa compar-
tilhados por diversos segmentos da 
sociedade acerca das possibilidades 
futuras de Natal. Com isso extrava-
sam seu caráter de disciplinas acadê-
micas e assumem o papel absoluta 
relevância para o nosso futuro.

Nos próximos dias o NOVO Notí-
cias acompanhará de perto o proces-
so de envio das novas regras do Pla-
no Diretor para a Câmara Municipal, 
e nela acompanhará as discussões e 
votação. O jornal defenderá uma po-
sição clara a respeito do momento 
que vive a capital Potiguar. E espera 
testemunhar o futuro e o desenvolvi-
mento, bem diferentes do que acon-
teceu de 2007 até hoje.

EDITORIAL

DOING BUSINESS: 
RN EM 21° LUGAR NO BRASIL

O Doing Business Subnacional Brasil 2021 ana-
lisa os regulamentos do ambiente de negócios 
para empresas nacionais em 27 localidades bra-
sileiras com o de outras 190 economias.

A ANÁLISE SE DÁ EM CINCO ÁREAS:
1. Abertura de empresas 
(tempo, custo, burocracia)
2. Obtenção de Alvará de Construção
3. Registro de Propriedades
4. Pagamento de Impostos
5. Execução de Contratos

De acordo com relatório Doing Business divul-
gado em 15 de junho de 2021, o Rio Grande do 
Norte ficou em 21° lugar dentre as 27 Unidades 
da Federação.

PRINCIPAL CONSTATAÇÃO: BUROCRACIA  
Processos demorados e complexos são o gran-
de desafio para os empreendedores brasileiros 
em todas as áreas de regulamentação das ati-
vidades empresariais, principalmente devido a 
níveis insuficientes de coordenação entre agên-
cias nacionais e locais.
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Revisão do Plano Diretor 
vai atrair novos investimentos 
para Natal, diz Álvaro Dias

O  Prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias 
(PSDB), comemo-

rou o encerramento da 
conferência f inal para a 
elaboração da revisão do 
Plano Diretor da capital 
potiguar. A moderniza-
ção do texto que delimita 
as atividades de ocupa-
ção do solo urbano esta-
va atrasada há pelo me-
nos 4 anos. 

A conferência final foi 
finalizada na última quar-
ta-feira (16). O plano dire-
tor é um projeto de cida-
de no que tange aos seus 
aspectos físico-territoriais, 
elaborado pelo Poder Exe-
cutivo Municipal, sob a 
responsabilidade de téc-
nicos como arquitetos 
urbanistas com a partici-
pação de uma equipe in-
terdisciplinar, em um pro-
cesso de planejamento 
participativo.

Prefeito de Natal diz que 
texto alia preservação am-
biental com desenvolvi-
mento, pensando na cria-
ção de empregos e renda 
para a cidade. “Resultado, 
perdemos receitas e au-
mentam os problemas 
urbanos porque as pesso-
as precisam se deslocar 
grandes distâncias para ir 
ao trabalho, a escola ou ao 
lazer, aumentando os pro-
blemas que a cidade que 
tem que enfrentar”, diz Ál-
varo Dia, em entrevista ao 
Novo Notícias

A proposta de refor-
mulação do plano diretor 
ainda deve passar por vo-
tação da Câmara Munici-
pal. A previsão do gover-
no municipal é de que o 
texto seja enviado para 
a análise dos vereadores 
ainda em julho.

ENTREVISTA | MODERNIZAÇÃO DO TEXTO QUE DELIMITA AS ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ESTAVA 
ATRASADA HÁ PELO MENOS 4 ANOS. PREFEITO DE NATAL DIZ QUE TEXTO ALIA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM 
DESENVOLVIMENTO, PENSANDO NA CRIAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA PARA A CIDADE

Como o senhor avalia a 
discussão em torno do 
Plano Diretor?

O atual Plano Diretor é de 
2007 e no próprio texto da lei 
previa uma revisão a cada qua-
tro anos. O Estatuto das Cida-
des, por outro lado, prevê a re-
visão dos planos a cada 10 anos. 
Por um ou por outro, estáva-
mos atrasados na revisão do 
Plano Diretor. Quando assumi 
tomei como uma das metas fa-
zer essa revisão porque acredi-
to que a cidade está perdendo 
receita, perdendo moradores 
por causa do atual plano, que 
em muitos aspectos engessa 
a cidade e não permite atrair 
investimentos. Fica mais atra-
tivo investir num empreendi-
mento imobiliários em cidades 
vizinhas. Resultado, perdemos 
receitas e aumentam os proble-
mas urbanos porque as pessoas 
precisam se deslocar grandes 
distâncias para ir ao trabalho, à 
escola ou ao lazer, aumentando 
os problemas que a cidade tem 
que enfrentar. Nesse período 
foi feita uma ampla discussão 
do Plano Diretor, inclusive con-
vocamos a população a parti-
cipar, transmitimos ao vivo na 
internet as reuniões, fizemos 
plenárias, audiências, debates 
de todo gênero e agora chega-
mos a um texto que está qua-
se finalizado para ser enviado à 
Câmara Municipal.

Como a revisão do Plano 
Diretor vai contribuir para o 
desenvolvimento de Natal?

São vários aspectos. Mas o 
principal é dar mais atrativida-
de para novos investimentos. 
Queremos preservar as áreas 
de interesse ambiental, mas 
não dizendo que nada pode 
ser feito nessas áreas e sim 
dizendo o que pode ser feito, 
dentro de regras claras que 
deem segurança jurídica para 

o investidor. A ideia do Plano 
que defendemos foi aliar pre-
servação com desenvolvimen-
to. Pensar na criação de em-
pregos e renda na cidade. Isso 
é possível e, se nem tudo que 
pensávamos no começo das 
discussões, pudemos imple-
mentar, acho que demos um 
grande avanço e com ampla 
participação popular. 

O senhor acredita que as 
novas regras entrem em 
vigor ainda em 2021?

Espero que sim. Terminada 
a Conferência das Cidades com 
a discussão e votação das mais 
de 300 propostas apresenta-
das, agora o projeto segue para 
análise na Semurb e depois na 
Procuradoria para ver os as-
pectos jurídicos. Nosso crono-
grama é mandar para a Câma-
ra ainda em julho. Lá acredito 
que os vereadores devem fazer 
novas discussões, mas como 
houve essa ampla participação, 
inclusive com o acompanha-
mento de vários vereadores, te-
nho certeza que os vereadores 
irão dar ao projeto a prioridade 
que Natal precisa.

O Plano Diretor vai beneficiar 
áreas pouco adensadas da 
capital?

Vai. Na medida que prevê 
uma subdivisão da cidade em 
bacias, já que Natal é uma cida-
de construída sobre dunas. Ao 
mesmo tempo, leva em conta 
os eixos de mobilidade. Ou seja, 
grandes áreas onde hoje não é 
permitido a construção de edifi-
cações maiores, principalmente 
na Zona Norte, serão beneficia-
das e novas edificações poderão 
ser levantadas lá, também novos 
empreendimentos comerciais, 
isso é o que levará desenvolvi-
mento para os bairros.

No que a mudança das 
regras vai mudar em 
relação a Via Costeira?

A proposta é permitir constru-
ções em áreas menores na Via 
Costeira. Hoje, apenas grandes 
hotéis podem se instalar ali. Com 
essas mudanças esperamos que 
possam surgir novos empreendi-
mentos na via como restaurantes, 
parques, áreas de lazer, dando 
vida e levando o natalense a des-
frutar daquela que é uma das pai-
sagens mais bonitas da cidade.

Carlos Azevedo/NOVO



Sábado 19 e domingo 20, de junho de 2021www.novonoticias.com.br 4POLÍTICA 

Deputado federal Walter Alves Ex-senador Garibaldi Alves Filho Deputado estadual Nélter Queiroz

PARA ONDE VAI O MDB EM 2022?
Faltando mais de um 

ano para as eleições de 
2022, os bastidores da 
política no Rio Grande 
do Norte fervem com 
especulações e alianças 
hipotéticas sendo cria-
das constantemente. A 
pauta do momento é a 
possível união entre o 
Movimento Democráti-
co Brasileiro (MDB) e o 
Partido dos Trabalhado-
res (PT) para o Governo 
do RN em 2022. Apesar 
de ser amplamente co-
gitada e nunca negada 
pelos líderes partidários, 
a união deve encontrar 
resistência interna. 

Mesmo sem posicio-
namento oficial do parti-
do, até mesmo pelo mui-
to tempo que ainda falta 
para o período eleitoral, 
já é possível ouvir den-
tro do MDB, pelo menos 
uma voz de insatisfação 
com o Governo Fátima, 
o que deve causar uma 
indigestão na proposta 
de aliança que tem sido 
desenhada nos últimos 
dias entre MDB e PT. 

O deputado estadual 
Nelter Queiroz, filiado ao 
MDB há 20 anos, mostra 
grande insatisfação com 
Fátima Bezerra, a quem 
chama de corrupta, e ga-
rante não votar na petis-
ta em 2022. “O governo 
mais corrupto da história 
do Rio Grande do Norte 
é esse de Fátima Bezer-
ra”, diz o parlamentar que 

completa: “eu sou contra! 
Nelter Queiroz é contra! 
Não há Garibaldi, nem 
Walter Alves que me faça 
votar em Fátima Bezerra”.

 Com grande repre-
sentatividade no interior, 
a legenda saiu vitoriosa 
em 39 cidades nas elei-
ções do ano passado e 
segue consolidada como 
a que comanda o maior 
número de prefeituras 
no Estado. 

Essa força nos quatro 
cantos do RN pode ser 
primordial para decidir o 
próximo Governador do 
Rio Grande do Norte, e 
uma aliança MDB-PT no 
cenário nacional pode 
abrir o caminho para que 
Garibaldi e Walter Alves 
dividam palanque com 
Fátima Bezerra em 2022.  

O principal nome do 
MDB no Estado, o depu-
tado federal Walter Alves, 
presidente da sigla, diz 
que ainda não há nada 
concreto sobre alianças, 
não nega e nem confir-
ma o que dizem as es-
peculações, mas garante 
que o “MDB no Rio Gran-
de do Norte está aberto 
ao diálogo para buscar 
os melhores caminhos 
para o RN”. 

A grandeza do par-
tido no RN é inegável e 
isso sempre faz com que 
o MDB seja colocado 
como postulante ao Go-
verno do Estado, é o que 
diz o parlamentar Wal-

ter Alves ao falar sobre 
a possibilidade do parti-
do indicar alguém para 
concorrer ao executivo 
ou compor chapa. 

“O MDB quando teve a 
oportunidade conferida 
pelo povo do Rio Grande 
do Norte correspondeu. 
Vamos conversar para 
formar uma aliança e 
contribuir para que o RN 
volte a uma posição de 
protagonismo”, diz Wal-
ter Alves. 

Apesar das especu-
lações, o atual líder dos 
“bacuraus” garante que 
seu desejo é concorrer à 
Câmara novamente. 

Outro emedebista po-
tiguar constantemente 
lembrado é o ex-senador 
Garibaldi Alves Filho, pai 
de Walter Alves, e que 
ouve em silêncio todas 
as especulações envol-
vendo o partido e o seu 
nome. A equipe do Novo 
Notícias entrou em con-
tato com Garibaldi, mas 
ele preferiu não falar so-
bre o assunto. 

Walter também foi 
cauteloso ao falar sobre 
o pai, relembrou os feitos 
políticos e administrati-
vos dele, principalmen-
te quando governou o 
RN, mas concluiu dizen-
do que “no momento 
adequado, conversando 
com os amigos do parti-
do, com o povo, o próprio 
Garibaldi conduzirá essa 
definição”.

APROXIMAÇÃO COM O PARTIDO DOS TRABALHADORES ENCONTRA FORTE RESISTÊNCIA DENTRO DO MDB DO RN 

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves

Foto: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

João Gilberto/ALRNAna Volpe/Agência Senado

Tradicional membro 
do MDB, com ligações 
familiares com Garibaldi 
e Walter Alves, o ex-pre-
sidente da Câmara dos 
Deputados, Henrique 
Alves, não consegue es-
conder sua empolgação 
com a possibilidade de 
voltar a ter seu nome es-
tampado nas urnas já no 
pleito de 2022. 

Contudo, apesar de 
sua história e dos mais 
de 40 anos de carreira 
política, quase que na 
totalidade dedicada ao 
movimento fundado no 
RN por seu pai Aluízio 
Alves, o nome de Henri-
que parece não ser bem 

visto e encontra rejeição 
dentro do “ninho dos 
bacuraus”. Atualmente 
o partido é comandado 
no Estado pelo deputa-
do federal Walter Alves, 
que não está se sentindo 
confortável com a possí-
vel concorrência do pri-
mo por uma cadeira no 
parlamento federal. 

O Novo Notícias 
questionou o deputa-
do Walter Alves sobre a 
possibilidade do partido 
abrir espaço para a can-
didatura de Henrique 
à Câmara Federal, no 
entanto o parlamentar 
preferiu não responder 
a pergunta. 

O dilema Henrique Alves
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Robson do Nascimento, suporte de TI: “redução do lazer”

Inflação vai seguir alta em 2022 
ÍNDICE MANTERÁ TRAJETÓRIA DE ALTA, COM INFLUÊNCIA DIRETA NA VIDA  DOS POTIGUARES, DIZ ECONOMISTA

Aposto que você já viu 
nas redes sociais inúme-
ros memes sobre o pre-
ço da carne, o aumento 
do gás, da gasolina e, 
até mesmo, do ovo que 
também teve alta. Infe-
lizmente, as projeções 
para o futuro não são 
boas, segundo o eco-
nomista e professor do 
Centro de Ciências So-
ciais Aplicadas da Uni-
versidade Federal do 
Rio Grande do Norte, 
Cassiano Trovão. 

Ele diz que as proje-
ções do Banco Central 
(BC) através do Boletim 
Focus, que capta as es-
timativas do mercado 
financeiro, prevê que a 
inflação deve subir ain-
da mais. “Essa previsão 
pode se verificar, um dos 
sinais é a crise hídrica 
que encarece o custo da 

energia elétrica”, afirma.
A notícia não era a es-

perada por nenhum de 
nós, inclusive por Rob-
son do Nascimento, que  
atua como suporte de 
TI, e tem sido obrigado 
a fazer cortes de gastos 
no orçamento familiar 
desde março de 2020. 
Ele conta que os cortes 
começaram no lazer da 
família, seguiram na ali-
mentação e em serviços 
pontuais que usavam 
em casa.“Nós gostamos 
de ver o pôr do sol na 
praia de Genipabu aos 
sábados, pedir a promo-
ção da pizza nas terças, 
mas infelizmente já não 
dá mais”, diz Robson.

O economista Cassia-
no Trovão lembra que 
numa situação como a 
de Robson, alguns pro-
fissionais indicam fazer 

substituições, principal-
mente na alimentação. 
“Pedir pra população 
substituir [alimentos] 
nos dias de hoje chega a 
ser desumano”, critica o 
economista.

Ele ainda fala sobre 
outras saídas apontadas 
por colegas de profissão 

em situação de alta na 
inflação. “A desigualdade 
social no país é tão gran-
de que cria uma massa 
de pessoas que não tem 
qualquer capacidade de 
poupar [dinheiro], por 
que as pessoas ganham 
e gastam. Então eu che-
gar aqui e dizer pra você 

fazer um esforço pra 
poupar numa situação 
como essa, onde o di-
nheiro mal dá pra pessoa 
se alimentar e pagar as 
contas seria uma hipocri-
sia”, analisa Trovão.

O economista Cassia-
no Trovão diz que, infe-
lizmente, a população 
vive um momento de 
“salve-se quem puder” 
e que a melhora da eco-
nomia depende da am-
pliação da vacina e da 
retomada do trabalho.

Nos últimos meses 
a população segue en-
frentando sucessivos re-
ajustes no IPC-A (Índice 
de Preços ao Consumi-
dor) avançou 0,72% em 
junho. Dentro dessas 
categorias as altas mais 
significativas foram a 
eletricidade residencial. 
A alta foi de 6,1% em 2021.

Carlos Azevedo/NOVO
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CAIXA

MAL VISTO

ACERTANDO

NO PÉ

ELOGIO

DANIELA FREIRE

Ao responder uma das per-
guntas, o potiguar fez uma 
reclamação: o presidente 
Jair Bolsonaro organizou 
um “churrasquinho” para 
assistir a um jogo do Brasil 
na Copa América e não o 
convidou. “Para falar a ver-
dade, não estou muito feliz 
com ele, não”, disse Fábio 
ao seguidor. Na brincadei-
ra, é claro.

Na entrevista que conce-
deu à Jovem Pan News Na-
tal, nesta quinta-feira, o ex-
-presidente Lula deixou um 
recado de torcida e apoio 
ao filme potiguar “Sideral”, 
novo trabalho do diretor 
Carlos Segundo em parce-
ria com a Casa da Praia Fil-
mes, que concorre à Palma 
de Ouro no Festival de Can-
nes, integrando a Seleção 
Oficial de Curtas-Metragens 
da edição de 2021. “Se Deus 
quiser, vai ganhar o Festival 
de Cannes”, disse Lula.

Na última quarta-feira, o ministro das Comuni-
cações, Fábio Faria, veio ao Rio Grande do Nor-
te acompanhado do ministro da Cidadania, João 
Roma Neto, para assinatura do projeto Digitaliza 
Brasil e para oficializar ‘entregas’ do governo Bolso-
naro a Mossoró, destino da visita no Estado. E teve 
gente que sentiu falta de uma autoridade impor-
tante em mais um evento ‘federal’: da governadora 
Fátima Bezerra,  que não recebeu sequer um co-
municado informando sobre a solenidade no RN.

Aliás, nem ela, nem seus 
secretários, foram infor-
mados do evento com os 
dois ministros bolsonaris-
tas em território potiguar.

Falando no ministro das 
Comunicações... Fábio 
Faria resolveu aderir à 
“caixinha de perguntas” 
dos Stories do Instagram. 
Para quem não sabe, é 
uma ferramenta em que 
os seguidores perguntam 
o que querem ao ‘dono’ 
do perfil. Moda entre as 
celebridades e bloggers. 

E não é a primeira vez 
que a principal au-
toridade do Estado 
ou secretários de seu 
governo são solene-
mente ignorados nas 
visitas de auxiliares do 
Palácio do Planalto ao 
RN. Quando muito, 
mandam ‘comuni-
cado’. Nos principais 
gabinetes do Centro 
Administrativo, as re-
clamações sobre o 
comportamento “an-
tirepublicano” dos re-
presentantes do go-
verno federal ecoam...

Para quem acompanha as ações de en-
frentamento à pandemia do Governo 
do Estado, não é surpresa que a gover-
nadora Fátima Bezerra tem sido aguer-
rida na luta por vacinas e estrutura para 
combater a Covid-19 no RN. Mas o de-
putado federal João Maia teve certeza 
disso ao ouvir pela boca de ninguém 
menos do que do próprio ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga.

Em encontro com Fátima Bezerra, há 
poucos dias, Maia revelou que durante 
uma reunião recente no Ministério da 
Saúde, Queiroga comentou sobre como 
a chefe do Executivo potiguar não saía 
do seu pé com os pedidos diários para 
que os imunizantes chegassem com 
maior rapidez ao RN. “Ela me liga todo 
dia! Todo dia!”, contou João Maia, imi-
tando o ministro.

Marcelo Queiroga usou um tom de la-
múria ao falar sobre o assunto. Já para a 
governadora Fátima Bezerra, o comen-
tário soou como um belo de um elogio.
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Divulgação

Diretores Carnatal conversam com o Governo do RN para tratar a volta  da festa

SINAL

GUERREIRA MUDANÇA

INGRATIDÃO II

DESPRENDIMENTO

URBANA TRÂNSITO

TERCEIRA

ESPALHA BRASA

INGRATIDÃO

TULIO LEMOS

Setores do PT do RN que querem aliança com o 
MDB para o pleito do próximo ano, comemora-
ram a sinalização dada pelo ex-presidente Lula 
em relação ao ex-senador Garibaldi Filho. Em en-
trevista ao Sistema Tribuna, Lula citou Garibaldi 
positivamente.

Essa semana fez 4 anos 
da partida de Wilma de 
Faria. A Guerreira mar-
cou sua história na po-
lítica potiguar com alti-
vez, garra, competência 
e muita coragem. En-
frentou tudo e todos. 
Foi derrotada e cole-
cionou vitórias. Deixou 
uma marca no RN. 

A competitividade pro-
duz mudanças. O se-
nador Jean Paul Prates, 
que começou o man-
dato acanhado, sem 
ninguém nem ouvir 
falar no nome, passou 
a ser um parlamentar 
atuante e com visibi-
lidade. Tudo para não 
perder a vaga do PT.

Segundo Álvaro, seu 
compromisso foi cum-
prido quando aceitou 
a indicação de Carlos 
Eduardo para colocar 
Aíla Cortez como vice. O 
prefeito, além de tornar 
público um compro-
misso político, ainda o 
fez de forma grosseira, 
como se a vice não ti-
vesse nenhum valor e 
fosse um peso para ele. 
Álvaro esquece que vice 
é substituto imediato 
e legal do prefeito. Vai 
que precise.

Fátima Bezerra conta com duas vagas que po-
dem servir de moeda valiosa nas negociações 
para montar o palanque de 2022, Senado e vi-
ce-governador. Porém, não recebeu do senador 
Jean Paul Prates e do vice-governador Antenor 
Roberto, o tão esperado gesto de desprendi-
mento. Ambos estão ‘grudados’ na cadeira. Feio.

A Urbana finalmente 
lançou o edital para li-
citar o serviço de lim-
peza de Natal. Sherlo-
quinho andou fuçando 
e suspeita que o docu-
mento está ‘batizado’. 
Ou seja: Com cara e jei-
to de direcionamento. 
Será que esse povo vai 
ter coragem? A lupa do 
MP é gigante.

A implantação de um 
semáforo nas imedia-
ções da Igreja Univer-
sal, na Salgado Filho, é 
a maior prova de que 
o serviço público con-
segue piorar o que já 
é ruim. Os engarrafa-
mentos são gigantes-
cos. Mas a turma do 
trânsito de Natal pare-
ce que gosta.

Mas, há quem veja no gesto espalha brasa de 
Carlos Eduardo, a possibilidade para o surgi-
mento de uma ‘terceira força’ no RN. O filho de 
Agnelo se uniria ao prefeito de Mossoró, Alysson 
Bezerra, ao deputado Kelps Lima, ao DEM de Zé 
Agripino, entre outros; e formaria um grupo de 
centro para combater os aliados de Lula e Bol-
sonaro no RN. Será?

O ex-prefeito Carlos 
Eduardo, que não cos-
tuma ouvir ninguém 
para tomar suas de-
cisões políticas, saiu 
batendo em possíveis 
aliados e fechando 
portas. Erro estratégi-
co para quem não tem 
um partido forte e sem 
aliados de peso.

Observadores da cena política consideram como 
ingratidão, o fato do prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
afirmar publicamente que não tem nenhum 
compromisso com o ex-prefeito Carlos Eduardo.

Eventos no RN na expectativa do retorno
SETOR POTIGUAR AGUARDA COMPORTAMENTO DA PANDEMIA E A EVOLUÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

Otimismo. Esse é o 
sentimento dos repre-
sentantes do setor de 
eventos após a previsão 
de avanço na vacina-
ção contra a Covid-19 
feita pela governado-
ra Fátima Bezerra (PT), 
que pretende aplicar 
pelo menos uma dose 
em toda a população 
adulta do Rio Grande 
do Norte até o fim de 
setembro. Nas redes so-
ciais, o  anúncio causou 
uma mistura de anima-
ção pela perspectiva de 
controle da pandemia 
e esperança pela volta 
dos eventos presenciais.

O Carnatal, um dos 
maiores carnavais fora 
de época do país, que 
acontece tradicional-
mente em dezembro, 
foi logo lembrado pelos 

foliões, mas os organi-
zadores são cautelosos. 
A possibilidade existe, 
mas depende de uma 
série de fatores, que in-
clui principalmente o 
comportamento da pan-
demia e a evolução da 
campanha de vacinação 
no Rio Grande do Norte.

De acordo com Ro-
berto Bezerra, diretor da 
Destaque, empresa res-
ponsável pela organi-
zação do Carnatal, o fu-
tebol será uma espécie 
de “termômetro” para o 
planejamento do even-
to. “Enquanto o futebol 
não puder ter público, 
dificilmente outro even-
to vai ser autorizado no 
país. Como profissional 
da área de promoção de 
eventos eu gostaria que 
tudo voltasse, mas não 
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Roberto Bezerra, diretor da Destaque Produções

Jomardo Azevedo é o produtor do Festival Mada

Festival Mada: ano de 2022 surge como promissor para o setor eventos e festas

ASSINATURA

ARRAIÁ

FESTA EM CASA

AUMENTA O SOM

DIEGO NEGRELLOS

TÔ DIZENDO!

Carlinhos Brown assina o prefácio do livro “En-
xergando Além do Atlântico: uma jornada ao 
Reino Unido” do jornalista potiguar Nando Cam-
pos. O cantor, compositor e multi-instrumentis-
ta aceitou o convite do autor e fez um prefácio 
generoso. A obra já está em pré-venda online no 
site da editora independente Jovens Escribas.

A Escola Boa Ideia vai comemorar o São João 
com seus alunos e colaboradores no próximo 
dia 22 de junho. O evento acontecerá de forma 
híbrida, com transmissão pelo canal da escola 
no Youtube e também presencial com tod os 
protocolos de biossegurança seguidos rigorosa-
mente. A animação ficará por conta de Luciano 
Brilhante e vai contemplar todas as turmas.

É dia de festa na sua casa 
e quem vai comandar o 
arraiá é Wesley Safadão. 
A live com patrocínio da 
Skol promete levar o me-
lhor do clima junino para 
sua casa. Além dos gran-
des sucessos do Safadão, 

o show virtual vai contar 
com a participação de 

Juliette, ganhadora 
do BBB 21, e ainda 

Israel & Rodolf-
fo, Alceu Valença, 
Taty Girl e Tirullipa. 

Vai ser é o máximo! Sepa-
ra a Skol geladinha e não 
perca a hora! É hoje, às 20 
horas, no canal de Wesley 
Safadão.

A cantora Alinne Reis lança a música “EXquemi-
nha”, primeiro single pela empresa GR Shows 
de São Paulo. Com mais de 17 anos de carreira,  
passagens pela banda Forró da Pegação e Saia 
Rodada, Alinne se torna o primeiro produto da 
empresa no Nordeste. A música está disponível 
em todas as plataformas digitais e você também 
pode conferir o clipe no Youtube.

Felicidades para Camila Costa e Raphael Holanda que 
acabam de descobrir o sexo do bebê. Bella vem aí!vamos dar um passo 

além das orientações 
dos governos. Pode ser 
até que tenha Carnatal 
em 2021, de forma di-
ferente, menor, não sei 
ainda, mas nada será 
feito sem a autorização 
do governo. Temos ado-
tado essa postura há 
mais de um ano”, res-
salta Bezerra.

O empresário reve-
lou ainda ao Novo, que 
mantém conversas com 
o Governo do Rio Gran-
de do Norte para tra-
tar da possibilidade de 
realização do Carnatal. 
“Não é possível dizer 
se vai ter ou não, mas 
o planejamento para 
esses grandes eventos 
demanda cerca de qua-
tro meses, então se eu 
perder o mês de agosto, 
perco o evento. Então 
essas reuniões são para 
perguntar ‘como é que 
devemos  nos posicio-
nar em relação ao pla-
nejamento?’. Todos os 
patrocinadores seguem 
com a gente, se tiver óti-
mo, mas se não a gen-
te planeja para o outro 
ano”, conta.

O mesmo tom é ado-
tado por Jomardo Aze-
vedo, criador e idealiza-
dor do Festival Mada. O 
empresário destaca que 
apesar da boa notícia, o 
momento não permite 
definições. “É uma ale-
gria muito grande saber 
que existe a possibilida-
de de termos todos os 
adultos vacinados até 
setembro. Estávamos 
precisando de notícias 
assim. No entanto, esse 
é um processo que a 
gente vai ter que acom-

panhar de perto para 
saber se as vacinas vão 
chegar realmente para 
se cumprir esse calen-
dário, acompanhar os ní-
veis de contágio, taxa de 
ocupação de leitos para 
só depois sentar com os 
órgãos para ver se pode-
ria ser feito. É cedo para 
dizer se vai ter ou não, 
mas é uma luz no fim do 
túnel”, conta Azevedo. 

O produtor afirma 
que mesmo em caso de 
negativa para os eventos 
com público até dezem-
bro, o ano de 2022 surge 
como promissor para o 

setor.  “A maior alegria 
que a gente tem é de 
que se não voltar neste 
ano, a gente já vislumbra 
um 2022 com os eventos 
acontecendo. Por si só 
isso já é muito anima-
dor. Acredito que a gen-
te possa ter um ‘boom’ 
de eventos em 2022 por 
causa da demanda repri-
mida, que é muito gran-
de. A gente tem até essa 
cobrança do público do 
Mada, por dois festivais 
no ano para compensar 
esse período e existe sim 
essa possibilidade”, diz 
Jomardo Azevedo.

Divulgação/Mada

Divulgação/Mada

Arquivo/Novo
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Dados mostram que foram registrados 801 roubos a estabelecimentos comerciais

55% 

801

516

de aumento de roubos 
a supermercados, 

farmácias, lojas, postos 
de combustíveis, 

restaurantes e padarias no 
Rio Grande do Norte

roubos a 
estabelecimentos 

comerciais no estado 
entre janeiro e maio

número bem acima 
do contabilizado no 

acumulado do mesmo 
intervalo do ano passado

NÚMEROS DO CRIME

É IMPORTANTE CONHECER A LEI 
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS!

NICÁCIO CARVALHO

Embora o conteúdo da Lei não seja sim-
ples, a preocupação com a privacidade e 
proteção de dados é necessária e urgente. A 
norma é um divisor de água na ordem jurídi-
ca brasileira, em um mundo conectado, com 
milhões de pessoas online a cada instante.

Nesse sentido, os vazamentos e outros in-
cidentes de segurança podem implicar em 
prejuízos econômicos tanto para a empresa, 
quanto para o cidadão. É fácil encontrar no-
tícia sobre violação de privacidade.

No aspecto do cidadão, percebe-se o sur-
gimento de muitos direitos individuais, que 
devem ser protegidos pelas empresas e pelo 
Estado brasileiro. A violação a esses direitos, 
ainda, pode implicar em indenização.

Pelo lado da empresa, o consumidor tem 
ficado cada vez mais criterioso na hora de 
contratar um serviço ou comprar um pro-
duto, razão pela qual a empresa deve pautar 
sua atuação na atenção ao consumidor, las-
treado nos valores de ESG (em tradução livre, 
Governança Corporativa, Social e Ambiental).

Isso significa um alto risco, com multas, 
sanções e perda de reputação, fragilizando 
a relação de confiança da organização com 
a sociedade. A privacidade de dados é a bús-
sola de 2021.

O nosso direito tem valor econômico-pa-
trimonial, de sorte que é um bem jurídico 
relevante no mercado. Nesse contexto, cabe 
a conscientização social de que devemos ob-
servar os melhores protocolos de segurança 
e fiscalizar se as empresas que tratam dados 
pessoais estão cumprindo as determinações 
previstas da Lei.

Não temos mais tempo a perder. É tempo 
de adequação da jornada. Uma necessidade 
para as empresas, um direito para o consu-
midor. Uma nova ordem jurídica foi inaugu-
rada, aprofundando direitos e deveres para a 
vida online e offline. 

A Autoridade Nacional de Proteção de Da-
dos, em nome do Estado, já tem promovido 
ações em favor da educação social, a fim de 
criar uma cultura de privacidade.

Advogado. Especialista em processo 
pela PUC. Sócio do Carvalho, Costa, 
Guerra & Damasceno Sociedade de 
Advogados. Professor.

COMÉRCIO NA 
MIRA DO CRIME
ROUBOS A SUPERMERCADOS, FARMÁCIAS, LOJAS, POSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS, RESTAURANTES E PADARIAS NO RN AUMENTARAM 
55% EM 2021,  EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2021 

Os roubos a super-
mercados, farmácias, 
lojas, postos de com-
bustíveis, restaurantes e 
padarias no Rio Grande 
do Norte aumentaram 
55% em 2021, segundo 
levantamento da Coor-
denadoria de Informa-
ções Estatísticas e Análi-
se Criminal da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública e da Defesa So-
cial (Coine/Sesed).

Os dados mostram 
que no período entre ja-
neiro e maio foram regis-
trados 801 roubos a esta-
belecimentos comerciais 
no estado, número bem 
acima do contabilizado 
no acumulado do mes-
mo intervalo do ano pas-
sado: 516.

Somente em maio 
deste ano, o número de 
roubos em pontos co-
merciais quase triplicou 
em comparação com 
maio de 2020. O empre-
sário Renan Vital foi uma 
destas vítimas. O estabe-
lecimento dele, localiza-
do no bairro de Petrópo-

lis, foi alvo de criminosos 
por duas vezes em 10 
dias.

“Na primeira vez, fo-
ram quatro caras, em 
uma Fiorino. Eles des-
ceram, arrombaram a 
porta em um minuto e 
fizeram o roubo, leva-
ram vinhos, peças de 
picanha, muita cerveja, 
dinheiro e o celular da 
loja. Eles ouviram um 
barulho e saíram corren-
do, mas depois voltaram 
e terminaram o roubo. O 
prejuízo foi de mais ou 
menos R$ 8 mil”, lembra 
Vital.

Logo após o crime, 
o empresário reforçou 
a segurança do local e 
contratou um seguran-
ça particular, mas o bar 
sofreu uma nova tentati-
va de assalto na semana 
seguinte. “Da segunda 
vez, quando eles abriram 
a porta e viram o segu-
rança já saíram correndo 
e não levaram nada. Me 
sinto muito vulnerável 
porque além de ter fica-
do com o bar fechado por 

muito tempo, tenho que 
ficar preocupado com a 
minha segurança”, relata 
o empresário, que se jun-
tou com outros comer-
ciantes da região para 
contratar uma ronda.
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GOL CONTRA E GOL A FAVOR

INTERESSES COMUNS

BIRA MARQUES JOGOU MAL

LIMPANDO A ÁREA

Marcos Lopes

EM CAMPO

Depois daquele gol contra do Governo 
quando suspendeu de forma inexplicável 
por 15 dias os jogos do Estadual, agora veio 
um gol a favor do nosso futebol, o patrocí-
nio através do programa Nota Potiguar para 
ABC e América que estão disputando a Série 
D. 1 milhão e 500 mil reais para cada clube, 
ajuda e muito nesta dura caminha para sair 
do fundo do poço. Incrível é que primeiro 
tem que dar uma bola fora para depois uma 
dentro. Aquele negócio da mão que afaga é 
a mesma apedreja.

Não é de hoje que defendo que ABC e Amé-
rica são rivais apenas dentro de campo e que 
fora dele os dois tem interesses comuns. Faz 
tempo, mas nem tanto, que dirigentes dos 
dois clubes não enxergavam assim e prefe-
riam ganhar migalhas sozinhos. Felizmente 
de um tempo prá cá as coisas mudaram, e 
os dirigentes de ABC e América sabem que 
precisam um do outro para fortalecer o fute-
bol. Dentro de campo é outra conversa, mas 
fora dele é negócio e os dois rivais podem, 
devem e já são “sócios” em alguns projetos.

Assumiu na renúncia 
do presidente Fernan-
do Suassuna e pegou 
um verdadeiro foguete 
pelo rabo. Um ABC en-
dividado, sem perspec-
tivas e bagunçado ad-
ministrativamente. Bira 
Marques que é um em-
preendedor levou esse 
espirito para dentro do 
ABC, arrumou a casa e 
faz o que é básico em 
qualquer atividade, que 
é gastar somente com 
aquilo que pode pagar. 
Assim, o ABC vem man-
tendo salários em dia, 
aliás, pagando inclu-si-
ve antecipadamente a 
folha como aconteceu 
neste mês. Pagamento 
foi feito no último dia. 
Sem alarde e sem oba-
-oba, Bira Marques vem 
dando um exemplo de 
como administrar um 
clube ele pegou com 
tantas broncas.

Mais uma vez o ABC jogou mal e na primeira par-
tida das finais do Estadual foi batido pelo Globo 
por 2 a 1. Me-nos mal para o alvinegro que aos 50 
minutos da etapa final, Marcos Antô-nio marcou 
de falta e amenizou os efeitos da derrota, mas o 
que de fato preocupa é o baixo nível técnico do 
time do ABC. Do ponto de vista táti-co, de varia-
ções táticas o ABC avançou com Moacir Júnior, 
o problema é que as peças que ele tem para tra-
balhar não são boas. Falta um lateral pela direita, 
Marcílio voltou mal na esquerda, o time não tem 
um meia e nem um atacante de área. Tudo bem 
que o ABC não queira “atirar no escuro”  mas 
também não pode esperar muito tempo não. 

Rafael Rosa, Everton Silva e Romarinho já não 
fazem mais parte do elen-co do América. Até o 
fechamento da coluna as dispensas eram essas 
, mas cabe mais. Para que o grupo gestor de fu-
tebol possa qualificar o elenco do treinador Da-
niel Neri tem que limpar a área e tentar arrumar 
a casa. O elenco foi mal montado pelo então exe-
cutivo de futebol Fabiano Melo com o aval do pre-
sidente Ricardo Valério. Aquela atuação bisonha 
do América em Campina Grande serviu para abrir 
os olhos de muita gente dentro do clube.

O aumento expressivo 
no número de roubos a 
pontos comerciais ocorre 
a despeito da redução do 
índice de homicídios no 
RN, que apresentou uma 
diminuição de 10,9% no 
acumulado de janeiro a 
maio de  2021. Para o es-
pecialista em segurança 
pública Ivênio Hermes, 
a alta é um sintoma da 
mudança de atuação 
dos bandidos.

“Os criminosos quan-
do estão sofrendo ações 
da polícia e perdendo 
sua capacidade de finan-
ciamento do seu próprio 
negócio, eles começam 
a migrar de atividade, 
principalmente o tráfi-
co de drogas. O tráfico 
de drogas quando sofre 
muitos reveses fica sem 
dinheiro para poder girar 
o seu capital de atuação, 
economicamente falan-
do. Por isso começa a ha-
ver mais assalto a comér-
cios.”, explica.

Ainda segundo Her-

O mês de maio foi fi-
nalizado no Rio Grande 
do Norte com a segun-
da maior redução no 
índice de Condutas Vio-
lentas Letais Intencio-
nais (CVLIs) deste ano. 
Com base em dados da 
Coine, houve uma que-
da de 134 ocorrências 
em maio de 2020 para 
106 no mesmo mês em 
2021, ou seja, 20,9% a 
menos de registros.

Ainda de acordo com 
os dados da Sesed, no 
comparativo entre maio 
de 2020 e 2021, os dados 
também apontam redu-
ção no quantitativo de 
ocorrências em todos os 
tipos de crimes violentos. 
Os que mais registraram 
diminuição foram: lesão 
corporal seguida de Mor-
te, que teve queda de 29 
em 2020 para 13 em 2021 
(-55.2%); feminicídio, que 
caiu de 10 em 2020 para 
4 em 2021 (-60%); e latro-
cínio, que reduziu de 38 
no ano passado para 31 
em 2021 (-18,4%).

Homicídios registraram diminuição de 10,9% no acumulado de janeiro a maio de 2021

Problema e solução CVLIs

mes, que chefia a Co-
ordenadoria de Infor-
mações Estatísticas e 
Análise Criminal da Se-
sed, os grupos crimino-
sos mantêm um moni-
toramento  dos possíveis 
alvos para praticar o 
roubo e evitar confron-
to com a polícia. “O po-

liciamento não pode 
manter uma viatura per-
to de cada loja dessas 
sempre, então os crimi-
nosos fazem esse moni-
toramento porque para 
eles não importa o con-
fronto, mas sim o lucro. 
Estamos fazendo um 
relatório das áreas mais 

vulneráveis para entre-
gar ao policiamento da 
Região Metropolitana e 
um mapeamento das 
rotas de fuga para que 
as equipes possam fazer 
sobrevoos nessas áreas 
e evitar o cometimento 
desses crimes”, comenta 
Ivênio Hermes.
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