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Na passagem pela Dinamarca, no início do mês de novembro,
a governadora Fátima Bezerra firmou importantes parcerias
com grandes empresas para dar início à execução de projetos
ambiciosos na área de energia renovável
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Jean Valério
INVESTIDORES ANJO DE STARTUPS CERTIFICADOS
Maior investidor anjo do Brasil, João Kepler
já investiu em mais de 900 startups e lidera o
Bossanova Investimentos, o Venture Capital
mais ativo da América Latina. Na próxima terça
e quarta feiras (23 e 24 de novembro), no Hotel
Golden Tulip, Kepler e o seu time da Bossa e
da Smart Money Education, em parceria com o
Fórum Negócios, realizarão a primeira Jornada
Anjo Investidor fora de São Paulo.
O objetivo é treinar e certificar os 30 primeiros anjos investidores profissionais no
Nordeste. É a primeira vez da imersão fora de
São Paulo e estamos felizes em proporcionar a
oportunidade. Eu já invisto em startups, mas
agora terei certificado e farei parte deste grupo exclusivo de empreendedores que acreditam no mercado que já é realidade.
Na grade de conteúdo da Jornada Anjo Investidor, tudo sobre startups, negócios escaláveis e exponenciais, exits, compra e venda de
ações, escada de investimentos, teses, valuation, folow on, governança, acesso a venture
capital, equity e dentre outros temas.

Além do programa de aulas teóricas e práticas, a Jornada Anjo Investidor prevê momentos
de networking, como reuniões, cafés e happy
hours, com objetivo de aproximar os novos investidores do João Kepler seu time da Bossanova.
João Kepler, além de investidor, é escritor
best seller que lançou recentemente a obra O
“Poder do Equity”, depois do sucesso do seu último livro para startups “Smart Money”.

ANJO
Investidor-anjo é uma pessoa física ou jurídica
que faz investimentos com seu próprio
capital em empresas nascentes com um alto
potencial de crescimento, como as startups.
O investidor anjo ganha dinheiro quando
vende a participação dele para outros fundos
de investimento, outras empresas ou mesmo
quando vende de volta para os empreendedores
das startups. Ao investir na startup, o investidor
anjo recebe como contrapartida um percentual,
ou o direito a um percentual do negócio.

GERALDO RUFINO, GIL GIARDELLI E JOÃO KEPLER NO FÓRUM CONEXÃO STARTUP
Natal recebe na próxima quarta-feira (24),
no Teatro Riachuelo, um evento disruptivo
sobre negócios do futuro, que vai contar com
os maiores especialistas da nova economia.
Trata-se do Fórum Conexão Startup Saúde, um
projeto da Liga Norte-Riograndense Contra o
Câncer, Unimed Natal e Hospital Rio Grande,
realizado em parceria com o Fórum Negócios
e apoio do LIDE RN. As inscrições ainda podem
ser feitas no Teatro.
Será
uma
viagem
transformadora
do conhecimento, guiada por grandes
conferencistas, como Geraldo Rufino, Gil
Giardelli e João Kepler, que já estiveram no
Fórum Negócios. Jihan Soghbi, presidente
da ABCIS, CIO Ameplan Saúde e CEO da Dr.
TIS, e o professor José Lúcio, CMO da Inspirali,
compõem o rico quadro de palestrantes.
O Conexão Startup busca ideias e soluções
inovadoras para os desafios dos negócios na
saúde. Durante o evento acontecerá uma
competição de startups da área, em que a
ganhadora terá a oportunidade de trabalhar
junto à Unimed Natal, Liga Contra o Câncer e

Hospital Rio Grande
De acordo com o diretor presidente da
Unimed Natal, Fernando Pinto, “a inovação
faz parte dos nossos valores e é através
de projetos como esse que melhoramos a
eficiência dos nossos processos, reduzimos
custos e entregamos valor aos nossos clientes.
O Conexão Startup tem o objetivo de estimular
jovens
empreendedores
a
desenvolver
soluções em saúde por meio da tecnologia”.
Edilmar de Moura, coordenador de ensino,
pesquisa e inovação da Liga Contra o Câncer,
destaca a importância da parceria e do projeto
para o dia a dia da instituição. “Através de
projetos como o Conexão Startup, grandes
instituições como a Liga conseguem alcançar
uma excelência ainda maior em seus processos
internos, adquirindo inovação e a aplicação
de tecnologia de ponta que geralmente
conseguem revolucionar o quotidiano das
instituições. Temos certeza que ao final de
todo o projeto, o grande beneficiário será o
nosso paciente”, afirmou.

FESTA DO BOI
A mudança de pavilhão de exposição
para o conceito de agência proporcionou
um acréscimo de 6.900 atendimentos feitos
pelo Sebrae no Rio Grande do Norte durante
os oito dias da Festa do Boi, que encerrou
sábado (20). Na avaliação do coordenador
da Agência Sebrae Festa do Boi, Elton Alves,

essa edição foi marcante, não somente pela
retomada do evento presencial, mas também
pela conexão que fez entre o agronegócio e a
transformação digital. Durante os oito dias, a
Agência Sebrae Festa do Boi chegou a receber
uma visitação média que varia entre 10 mil a
15 mil visitantes.
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MINHA ÚLTIMA
COLUNA
Esta é minha última coluna no NOVO
Notícias. Encerro minha participação
como diretor de Redação e colunista do
jornal para me lançar em um dos maiores desafios da minha vida, colaborar
com o governo do Estado como Secretário de Comunicação.
Foram oito meses muito intensos.
Do planejamento do jornal, que nasceu
como forte braço do portal do Novo Notícias, até os dias de fazer as rondas pelos
trechos de circulação para entender toda
a cadeia. Planejei, criei, escrevi, dobrei e
ensaquei o jornal. Passei noites escrevendo para o portal e acordei por vezes
na madrugada para continuar postando.
Esse é o tipo de intensidade e paixão que
só os jornalistas conseguem entender,
mas nunca conseguem explicar.
Despeço-me deixando uma equipe
comprometida e coesa. Todos compreendem o propósito do NOVO e sua importância para a prática do bom jornalismo. A tão escassa apuração, fugir da
repetição de conteúdo, buscar o fato a
partir de uma ótica que ninguém viu ainda, são as marcas que tentamos empregar no conteúdo. Acredito que todos que
ficarão já entenderam esse caminho.
Deixo meu agradecimento aos diretores
do NOVO, Jean Valério e Jeanny Damas,
que me receberam e confiaram no meu
trabalho.
A hora agora é de servir ao Estado e
à gestão da governadora Fátima Bezerra,
por quem sempre tive muito respeito e
a recíproca sempre foi inabalável. Nossa relação de franqueza nunca deixou
a mim com nenhum constrangimento
em criticar aquilo que via de errado. Esse
respeito aos nossos papéis, ela de gestora e eu de jornalista, apenas fortaleceu a
confiança e nos trouxe a este momento.
Agora, partirei para o outro lado da notícia, mantendo minha postura de coerência com minha ética, meu caráter e meu
desejo mais profundo de contribuir de
alguma forma para mudança de vidas.
Sempre tive como propósito de vida a
contribuição para mudar a realidade das
pessoas. Isso me encanta e por isso escolhi o jornalismo como profissão. Agora,
poderei ajudar a gestão a caminhar com
mais segurança nesse sentido. O foco do
trabalho será levar ao público com o máximo de clareza possível as informações
relevantes da administração, ajudando
todas as áreas do governo a tornar o trabalho mais acessível e dando tranquilidade aos gestores de cada pasta.
Servir ao Rio Grande do Norte será uma
honra, assim como foi ocupar o espaço do
NOVO Notícias e liderar o nascimento de
um projeto tão forte como esse.
Sou tomado pela gratidão a todos os
leitores, amigos, companheiros de jornalismo, família e a Deus.
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Falhas no aplicativo de votação
obrigam PSDB a suspender prévias
PROCESSO TEVE QUE SER SUSPENSO, POR VOLTA DAS 18H, GRAÇAS A INSTABILIDADE DA PRINCIPAL FERRAMENTA DE
VOTAÇÃO, O APLICATIVO DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Aguardadas e tratadas como
um feito histórico na política
brasileira, as prévias presidenciais do PSDB, que na teoria
ocorreram neste domingo (21),
viram as boas expectativas definharem diante de um problema
técnico no aplicativo de votação
que impossibilitou a participação dos filiados tucanos que se
cadastraram previamente para
participar do ato de escolha do
seu candidato à presidência da
República em 2022.
O processo conta com três
candidatos, os governadores de
São Paulo e do Rio Grande do
Sul, João Doria e Eduardo Leite,
além do ex-senador e ex-prefeito
de Manaus, Arthur Virgílio Neto,
que buscam o aval da maioria
dos tucanos para serem o nome
do PSDB nas urnas no próximo ano. Contudo, a expectativa
se transformou em frustração

quando o processo teve que ser
suspenso, por volta das 18h, graças a instabilidade da principal
ferramenta de votação, o aplicativo desenvolvido pela Fundação
de Apoio à Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (Faurgs),
exclusivamente para este ato.
Sem um desfecho, os candidatos se pronunciaram sobre
todo o ocorrido e externaram
suas pretensões para o futuro
e a consequente definição das
prévias. De forma conjunta,
João Doria e Arthur Virgílio demonstraram o interesse de que o
processo eleitoral seja concluído
no próximo domingo, dia 28,
data que estava reservada para
um eventual segundo turno. Já
o candidato gaúcho, Eduardo
Leite, é contrário à extensão do
prazo por mais uma semana, e
se manifestou através de nota
exigindo um aditamento ao edi-
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tal do processo, definindo novas
datas, e determinando que os filiados que não conseguiram votar possam fazê-lo em até 48h,
“em nome do bom senso”.
A votação que deveria ocorrer
das 7h às 15h deste domingo, acabou sendo prorrogada até às 18h
depois que o aplicativo passou a
maior parte do prazo em instabili-

dade, tornando impossível o voto
dos filiados no Brasil inteiro. Em
Brasília, a alta casta de tucanos e
detentores de mandatos eletivos,
puderam votar presencialmente.
Para esse grupo, a votação ocorreu normalmente.
Ao todo, quase 45 mil tucanos
se registraram para votar nas prévias, contudo, em decorrência dos

problemas técnicos, aproximadamente 10% desse número conseguiu manifestar sua escolha e
depositar seu voto. O partido garante que esses votos estão seguros e são válidos, e agora trabalha
para o reparo na ferramenta de
votação para que os filiados que
não conseguiram votar possam
exercer o seu direto.

Comitiva do RN mostra força durante
prévias nacionais do PSDB
Uma comitiva com mais de
50 integrantes do Rio Grande do
Norte chamou a atenção em Brasília, no último domingo (21), durante as prévias do PSDB para a
escolha do nome do partido que
concorrerá à presidência da República nas eleições do próximo
ano. Eram prefeitos, vice-prefeitos, dirigentes e representantes de
movimentos sociais tucanos. Os
deputados Tomba Farias, Gustavo
Carvalho, Raimundo Fernandes,
José Dias e o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira comandavam a representação Potiguar.
No Centro de Convenções
Ulysses Guimarães em Brasília,
a comitiva do RN chegou para
votar e impressionou os paulistas
que também apoiam o nome do
governador João Doria nas prévias. De camisas padronizadas,
bandeiras do RN e muita força, o
RN é o maior colégio eleitoral do
Nordeste nas primárias do PSDB.
“Apesar do aplicativo não ter
funcionado para os vereadores e
filiados votarem no RN, o nosso
partido mostrou força. Recebi várias mensagens elogiando a organização e também a força do RN.

Isso é o resultado do trabalho feito
lá atrás por todos os deputados”,
frisa Ezequiel Ferreira, que desde
2017 faz o partido crescer no RN.
Após a suspensão das prévias
do PSDB neste domingo (21), João
Doria e Arthur Virgílio (AM), o ex-prefeito de Manaus que também
concorre, defendem a realização
das prévias no próximo domingo
(28), das 6h às 18h, pelo aplicativo
para filiados e vereadores. Os votos registrados estão preservados e
o PSDB está definindo, junto com
os candidatos, em que momento o
processo será retomado.
Em nota oficial, O PSDB definirá nova data para reabertura do
processo de votação para que todos os filiados que não puderam
votar possam, com tranquilidade
e segurança, registrar o seu voto
e concluir a escolha do candidato
às eleições presidenciais de 2022.
O presidente nacional do partido, Bruno Araújo, definiu que
haverá uma reunião com a empresa desenvolvedora do aplicativo
nesta segunda (22). A partir daí
será possível verificar a viabilidade técnica de retomar a votação
pelo aplicativo.

Foto cedida

Grupo era formado por prefeitos, vice-prefeitos e representantes de movimentos sociais tucanos

Araújo disse ainda que, se a
resolução da ferramenta demorar
um longo prazo, as campanhas
terão que dialogar sobre como fechar a votação.
Os votos recebidos tanto pelo

aplicativo quanto por meio das
urnas eletrônicas ao longo deste
domingo serão totalizados ao final do processo de votação.Todos
os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo

estão válidos e serão computados.
A grande parte dos 31 prefeitos, 25 vices e dos 5 deputados
que integram a bancada na Assembleia Legislativa já votaram
nas urnas em Brasília.
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“A participação dos produtores foi
o ponto alto da Fenacam 2021”
Reconhecido por todos os
atores envolvidos, direta e indiretamente, com a carcinicultura, a
piscicultura e a malacocultura brasileira, como um dos principais
entusiastas e motivadores destes
setores, Itamar Rocha, presidente
da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, enxerga um
futuro promissor no pós-pandemia. Apesar de a crise gerada com
a queda dos preços do camarão,
mesmo diante de um aumento
de 24,4% durante a pandemia,
ele diz apostar numa recuperação
do mercado já em 2022. E a 17ª
da Fenacam foi fundamental neste processo. “A participação dos
produtores na Fenacam foi muito
boa. E todos vieram motivados.
Esse, pra mim, foi o ponto alto
da feira este ano”, destacou Itamar, que comemorou a entrada
da Caixa Econômica Federal na
edição deste ano, realizada entre
os dias 16 e 19 de novembro, no
Centro de Convenções de Natal.
A instituição financeira, inclusive,
lançou um cartão novo, específi-

ENTREVISTA

Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão

Qual a importância da Fenacam para a Carcinicultura?
Itamar Rocha - Quando a Fenacam foi criada, o objetivo principal era o de divulgação. Mas, ao
longo dos 17 anos, a gente vem
aprimorando e ela hoje é um instrumento de promoção do setor,
de união. Começou com a Carcinicultura, mas depois abrimos para a
aquicultura, todos com o mesmo
peso e grau de importância. Atualmente, contamos com uma feira
eclética, reunindo toda a cadeia
produtiva. Tem uns que vendem
equipamentos, outros vendem insumos, tem quem venda só camarão, outro só o peixe. Enfim, é um
ponto de encontro de confraterni-

zação, mas acima de tudo de conversação, entre os produtores e as
pessoas que detêm e desenvolvem
as tecnologias. Por isso, nós temos
a parte de simpósios, que este
ano contou com a participação
de profissionais de nove países.
A Fenacam, hoje, tem o poder de
agregar o setor, trazer, conversar e
disseminar mais informações que
possam ajudar cada vez mais o
Brasil a desenvolver essa atividade.
A cadeia produtiva do
camarão
foi
impactada pela pandemia?
Do ponto de vista da produção, não foi. Nós crescemos em 2020 24,4% em
relação a 2019. Agora, do
ponto de vista da sustentabilidade econômica foi,
porque tudo aumentou,
carne, combustível, inflação, mas o camarão baixou.
Nós tínhamos um camarão que
era para ser vendido por 24 reais,
o quilo, e o preço médio hoje tá
em 16 ou 17 reais. A cadeia do setor, principalmente, do camarão,

é formada por micro e pequenos
produtores. Esse pessoal não tem
estrutura e condições para processar e dá vida de prateleira maior ao
produto. Então, o produto fresco
aguenta só 3 ou 4 dias, aí você não
tem onde botar e tem que baixar
o preço para vender. O produtor
não vai deixar o camarão dentro
do viveiro, comendo ração, que é
cara, gastando energia e morrendo. Chega um ponto que o produtor tem que despescar. Essa
cadeia toda de distribuição que foi
afetada, teve que fechar (na pandemia), bares, restaurantes, feiras
livres, dificultou muito as vendas
para fora do estado e da região
Nordeste. Por isso, nós fomos
afetados no preço. Mas, mantivemos os empregos, crescimento do
volume de produção, e a gente espera que depois da Fenacam deste
ano o setor consiga se organizar
melhor, inclusive, com a entrada
de novas instituições de financiamento, como a Caixa Econômica Federal, além do Banco do
Nordeste. Esperamos que o próximo ano seja bem melhor, principalmente, na comercialização.

- O que o Rio Grande do
Norte deve fazer para retomar o posto de maior
produtor de camarão do
Brasil (hoje, com o Ceará)?
Precisamos atrair mais investidores e disponibilizar linhas de
crédito. A entrada de um banco
grande como a Caixa Econômica Federal na Fenacam foi muito
importante nesse aspecto, além
do Banco do Nordeste. Com
isso, a gente espera atrair mais.
O mundo todo está demandando mais camarão. A China, que
é um grande produtor e, agora, é
também um grande importador.
O preço do camarão do Equador, por exemplo, que exporta
800 toneladas/ano, aumentou.
O da Índia, que exporta 750
toneladas/ano, aumentou. Ou
seja, no mundo o preço do camarão aumentou até para quem
produz muito. E nós estamos
produzindo relativamente pouco e o preço caiu. Além disso,
não estamos com o pé fora do
Brasil, estamos concentrando
praticamente toda produção e
venda para o mercado interno.

DANIELA FREIRE
GARIBALDI SOBRE O MDB
EM 2022: “RIGOROSAMENTE
INDEFINIDO”
“Estamos rigorosamente indefinidos”.
É assim que o ex-senador Garibaldi Alves
Filho define a situação do MDB, hoje,
para as eleições de 2022 no Rio Grande
do Norte. Em uma conversa exclusiva
com a coluna, por telefone, há poucos
dias, o maior líder da legenda emedebista aqui no Estado disse que apenas uma
coisa é certa até agora: a prioridade para
a disputa do ano que vem é o deputado
federal Walter Alves, seu filho.
Segundo Garibaldi, os arranjos do
MDB acontecerão todos em torno das
decisões do atual presidente da sigla
no Estado. Lembrado que à coluna, dia
desses, Walter havia declarado que “não
se pode fechar portas”, ao ser questionado sobre uma possível aliança com a
governadora Fátima Bezerra, em que ele
sairia candidato a vice na chapa da reeleição. Garibaldi confirmou que houve
articulação nesse sentido, mas ressaltou
que “não teve o martelo batido”. “Foi
lembrado, mas não plenamente amadurecido”, disse o ex-senador à coluna.
Um detalhe percebido no papo com
Garibaldi Alves é que ele não está assim
tão animado para entrar na disputa de
2022. Quando a coluna comentou que
ele estava indo muito bem nas pesquisas já divulgadas, ele deu um passo para
trás. “Nem tanto”, avaliou, mas sem querer especificar o motivo da ré.

AFINANDO 2022?

Ciceroneado pelo ministro conterrâneo das Comunicações Fábio Faria, o prefeito de Mossoró
Allyson Bezerra ganhou acessos importantes em
ministérios durante a sua agenda mais recente em
Brasília. Levado pelas mãos de Faria, o gestor da
capital do Oeste recebeu garantias de liberação de
verbas de ministros como o da Saúde, Marcelo
Queiroga, e participou de uma reunião – recheada de sorrisos - com ninguém menos que o presidente nacional do PP, chefe da Casa Civil e um
dos líderes do Centrão, Ciro Nogueira.

CHAPA DESEJO

A reclamação de Carlos Eduardo Alves com
a ausência de seu nome em pesquisas para o
Senado bate certinho com a informação que
dia desses chegou à coluna, através dos bastidores, de que aliados do Governo Fátima Bezerra na Assembleia Legislativa torcem para
que o ex-prefeito seja o candidato a senador
na chapa petista.

A REALIDADE

O secretário de Saúde de Natal, George Antunes, reconheceu na 98FM o que já havia dito
à mesma emissora – e foi desacreditado – o
secretário de Saúde do RN, Cipriano Maia: o
maior problema enfrentado hoje pelas duas gestões (estadual e municipal) é a falta de repasse
de recursos pelo governo federal, chamado de
‘subfinanciamento’. “Pessoas querem mascarar a
falta de recursos financeiros, dizendo que é problema de gestão, e não é. É um fato que em 2021
o governo federal não deu o apoio que deveria
dar”, afirmou o secretário de Saúde de Natal.

Em SP para votar na eleição das prévias do PSDB, o presidente da sigla no RN e da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, comemorou o encontro com Tomas
Covas, filho do ex-prefeito da capital paulista Bruno Covas,
morto em maio deste ano. E ele fez questão de registrar a
ligação SP-Natal que o jovem tucano fez para o seu herdeiro, João Ezequiel. “Os jovens são o futuro da nossa nação”,
escreveu. Ezequiel Ferreira, inclusive, ganhou visibilidade
durante o evento tucano. É que o colégio potiguar foi o
maior do Nordeste nas prévias do PSDB, com prefeitos, 25
vices, 244 vereadores e 5 deputados estaduais no RN, sendo
a maior bancada das Assembleias Legislativas do Nordeste.

ANTECIPANDO
Enquanto em Brasília Bolsonaro ainda resolve se casa ou não com
o PL, no RN o presidente estadual do partido, deputado João Maia,
mantém conversas atualizadas com importantes correligionários. Semana passada, teve café-da-manhã com os deputados estaduais George Soares e Kleber Rodrigues e com os prefeitos Dr. Gustavo, de
Assú, e Emídio, de Macaíba. “Em pauta, a luta por mais conquistas
para os municípios e povo do RN”, disfarçou Maia.
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Senado analisa Projeto de Lei que prevê
redução no preço dos combustíveis

SEGUNDO RELATOR DO PROJETO NA CASA, SENADOR JEAN PAUL, SE PROJETO FOR APROVADO, VALORES DE GASOLINA,
DIESEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PODEM VOLTAR AO PATAMAR QUE ESTAVAM ANTES DA PANDEMIA
O Projeto de Lei n° 1.472, de
2021 (PL 1472/2021), de autoria
do senador Rogério Carvalho (PT/
SE), estabelece novas diretrizes para
a política de preços de venda de
gasolina, diesel e gás liquefeito de
petróleo (GLP) no Brasil, e é relatado na Casa pelo senador do Jean
Paul Prates (PT), que falou com o
NOVO sobre o projeto que, segundo ele, pode levar os preços dos
combustíveis de volta ao patamar
que estava antes da pandemia.
O texto inicial do PL
1472/2021 propõe, entre outras
coisas, a criação de uma espécie
de ‘fundo’ de estabilização dos
preços dos combustíveis, o que
deverá impedir que o país passe
por uma crise de volatilidade dos
preços como a que vive hoje. Esse
instrumento, chamado ‘conta de
compensação’, deve ser abastecido por um imposto a ser criado,
que vai incidir nas atividades de
exportação de óleo. Contudo, o
abastecimento não deve ficar res-

Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

Segundo senador Jean Paul, ainda neste ano medidas começarão a ser postas em prática

trito a uma única fonte, com outros elementos podendo agregar
na compensação.
“É uma conta de compensação, onde você vai ter que ter
uma determinada receita nova,
e essa receita nova, também, ao
meu ver, não precisa ser apenas o
imposto de exportação. Pode ser
também dividendos da Petrobras
que o governo federal aufira na
condição de majoritário, em cima
da participação dele na estatal”,
diz o senador Jean Paul.

THAISA GALVÃO
AMIGO DO CONTRA

Jean Paul continua justificando as medidas de compensação envolvendo a Petrobras: “O
povo brasileiro está sofrendo
com a volatilidade internacional.
A gente está aplicando aqui dentro as mesmas condições de um
país que não produz uma gota de
petróleo ou de combustível, portanto, um país sem petróleo e sem
refinaria. Essa é a realidade que a
gente está vivendo hoje”, diz.
Apesar de ser uma medida que
pode trazer eficácia e de fato tran-

thaisagalvao.com.br

Ô DE CASA

Após trocar a pré-candidatura de senador pela de governador, o empresário Haroldo Azevedo afirmou à coluna, durante o programa ‘Politicando
na Cidade’, no sábado, que não fará
uma campanha de agressões, de acusações. Questionado sobre a relação
com a governadora Fátima Bezerra,
disse que iria telefonar para ela para
agradecer pelo espaço no governo
aberto para seu filho Haroldinho, que
desde o início da gestão era secretário-adjunto de Infraestrutura. Haroldo adiantou que o filho, que vai fazer
parte da campanha dele, entregou o
cargo à governadora, sem deixar para
trás a amizade de muitos anos.

Caso o empresário Haroldo Azevedo decida seguir os passos
do presidente Jair Bolsonaro e se filiar ao PL, fica a pergunta
que não quer calar: já entraria como o candidato do partido
a governador?

PALANQUE LEVE

Quem parece ter definido o seu candidato a governador
foi o deputado Nelter Queiroz, que apareceu no final de
semana em um encontro em Assu ao lado de Carlos Eduardo Alves, que ora aparece como candidato ao governo,
ora como candidato ao senado. O encontro reuniu Carlos
e Nelter com o ex-prefeito de Assu, Ivan Júnior, de quem
Nelter é aliado.

No programa da 94FM apresentado
pelo advogado Felipe Cortez e o publicitário Tertuliano Pinheiro, que
vai ao ar todo sábado a partir das 9
horas, Haroldo Azevedo disse que
trocou o Senado pelo Governo porque, como empresário, tem um perfil
mais voltado para o executivo. Sobre
legenda, disse que ainda não definiu, apesar de estar circulando pelo
estado afora sempre com os deputados federal Girão e estadual Coronel
Azevedo, que estão de malas prontas
para o PL, caso se confirme a filiação
de Jair Bolsonaro. Para o PL também
vai, como a coluna deu em primeira
mão, o ministro Rogério Marinho.

quilizar o mercado dos combustíveis, o senador Jean não considera
essa a medida ideal, outrossim,
garante que isso é só um paliativo.
“Isso tudo que eu estou falando e está sendo proposto não é a
solução ideal. A nossa solução ideal é a Petrobras assumir seu papel
de estatal, eliminar o PPI (Preço
de Paridade de Importação), trazer
uma fórmula de preço que incorpore as competências também do
mercado interno: o fato da gente
produzir nosso próprio petróleo,

que a gente tem refinarias nacionais que produzem boa parte do
que a gente consome e incorporar
isso na fórmula de preço e a gente ter um preço que transforme
o Brasil em um país competitivo
por ser produtor de petróleo”, diz
Senador Jean.
Apesar de estar em tramitação ainda, o PL 1472/2021 deve
avançar em ritmo acelerado. Para
o senador Jean Paul, se tudo correr dentro do previsto, ainda neste ano medidas começarão a ser
postas em prática.
“A ideia é terminar essa discussão ainda esse ano e colocar
alguma coisa em vigor já em dezembro, para provocar efeitos de
estabilização em janeiro e fevereiro e então começar a ter uma
perspectiva de baixa de preço
para março, abril e maio. Entre
esses dias, daqui pra lá pode ter
um e outro dia de baixa lá fora
e que pode ter um efeito aqui.
Mas a gente quer alguma coisa
mais consistente. A gente quer
voltar mais ou menos para os níveis que tínhamos antes da pandemia”, diz o senador Jean Paul
Prates, relator do projeto.

VOTO
Como estavam em Brasília na sede do PSDB, os deputados Ezequiel Ferreira, Gustavo Carvalho e Tomba Farias já votaram na prévia para escolha do pré-candidato a
presidente da República pela legenda. Os potiguares que
foram a Brasília votar presencialmente também já fizeram
sua parte. Dos 45 mil filiados em todo o país, 3.500 votaram. A definição sobre a conclusão da prévia seria definida ainda nesta segunda-feira.

FECHADO

PAQUERANDO
O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, que já disputou duas vezes o mandato de governador, e sonha com
uma cadeira no Senado Federal, andou buscando conversa com os interlocutores da governadora Fátima Bezerra. Carlos acha interessante ser o senador de Fátima.
Fátima por sua vez não acha a aliança tão desinteressante
como se diz por aí.

CURTAS e compartilhe
> Ainda sem partido, assim como o pai, o ex-

secretário adjunto da Infraestutura do RN, Haroldo
Azevedo Filho, pode disputar vaga na Assembleia
Legislativa.

> Presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz,
que sempre tem colocado nome à disposição
de nominatas, deixou claro à coluna: não será
candidato a nada.

Para tristeza do bolsonarismo, a TV Globo
reverteu prejuízo, teve o melhor resultado
em quatro anos e faturou 3,7 bilhões de reais entre julho e setembro.
Notícia completa no Blog

LÁ E LÔ

com o Alan Silveira

E esse encontro do MDB em Apodi?
-Encontro com os filiados e simpatizantes, com presença do deputado Walter Alves, além de ato de filiação e homenagens aos
políticos que tiveram mandato pelo partido em Apodi. Vereadores, prefeito, ex-vereadores, ex-vice-prefeitos, ex-prefeitos.
Tivemos mais de 1500 pessoas presentes, filiamos mais de 350
pessoas e com isso temos hoje, além do prefeito, 6 vereadores e
mais de 1.100 filiados.
Algum aceno para o próximo ano? MDB vai compor
a chapa de reeleição da governadora Fátima?
-Firma o compromisso do MDB de Apodi com o MDB estadual. Em Apodi iremos acompanhar a decisão do diretório. Fico
feliz em ver o MDB de Apodi sempre forte. Estamos conversando com todos os partidos.
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VINHO E GASTRONOMIA
por Rodrigo Lima

NOVA TEMPORADA DO O BULE POR SÔNIA BENEVIDES
Está oficialmente aberta a nova temporada do
charmoso e exclusivo O Bule, da Chef Sônia Benevides, na paradisíaca Lagoa do Bonfim. O Menu
degustação da casa possui 9 etapas, pois, nas palavras da Chef “a vida é para ser devorada sem pressa e com muita beleza”.
Segundo relata Soninha: “há dez anos, um desejo de fazer um Menu degustação experimental
deu início a um projeto que se perpetua até hoje.
Entre idas e vindas a Lisboa com Mestrado pelo
meio, e consultorias em outras casas, O Bule ainda
continua sendo minha melhor expressão.”
Como arquiteta, Sônia Benevides, compreende a
importância de um bom ambiente nos meios de restauração, e por isso foi feita uma repaginada no seu

charmoso espaço, sem afetação, e com muito amor e
atenção aos detalhes, marca registrada da casa.
Adepta e defensora das “frescurinhas”, Sonia as
incorpora no serviço de uma maneira geral. “Sabemos que o cuidado é a palavra da vez, e é essa a
intenção por aqui. Sempre de forma leve, sempre
com os pés no chão, sempre com responsabilidade
e simplicidade”. Como exemplo desses detalhes,
destaco a vela de manteiga da terra defumada que é
servida no Couvert, que é sensacional e a releitura
da Chef da Umbuzada, essa tem gosto de infância
para mim.
O Bule funciona de sexta-feira à domingo para
almoço e jantar, e no domingo apenas para almoço, sempre sob reserva.

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS – 5 DICAS PRÁTICAS
A degustação de vinhos envolve muitas técnicas e é um dos elementos que mais
geram dúvidas aos que se aventuram pelo
universo do vinho. Muito já se falou sobre
o tema. O vinho em dado momento foi tratado como uma bebida inacessível, esnobe
e por que não, complicada. Em parte, isso
tudo se deu por culpa do mercado do vinho,
que por anos o tratou como uma bebida de
classe, estratificando o seu consumo, pratica
que hoje vemos ser mudada, para o bem de
todos que amam o vinho.
No intuito de permitir o acesso do vinho e seus mistérios aos nossos leitores, trago aqui 5 dicas práticas para a degustação:
PROVAR – A máxima aqui é provar sem

preconceitos! É muito importante provar o
vinho se despindo dos conceitos pré-existentes em nossa mente, tirar da cabeça coisas como: “rosés são vinhos de mulher” ou
“Malbecs são sempre muito encorpados”.
TREINAR – O treino é fundamental para
acostumar o seu paladar. Sempre que estiver tomando vinho, ou outra bebida, cheire,
prove e tente decifrar os aromas, guardando-os em um banco de dados mental. CRIAR
– A criação vem com o treino e a prova, pois
o segredo da boa degustação é criar memoria olfativa e gustativa, pois como nós só
conseguimos decifrar aromas que conhecemos, temos que trabalhar na criação de
novas lembranças. CONSERVAR – Esta

regra fundamental está ligada ao fato de o vinho ser tratado da forma correta no memento da degustação. A temperatura de serviço
deve ser observada, a taça utilizada deve ser
a correta, a decantação deve ser feita sempre
que indicado, etc. ESTUDAR – Quem quiser explorar o vinho e sua degustação tem
que ter método. A apreciação casual da bebida, não pode ser confundida com degustação, pois essa deve ser técnica. Nesse processo se deve elencar e descrever características
visuais, aromas, paladar, afim de entender o
vinho por completo, oportunidade em que o
gosto pessoal do degustador, deve ser posto
de lado e a busca deve se voltar para as qualidades e defeitos do vinho!

VINHO DA
SEMANA
RIDGE
LYTTON
SPRINGS
2014

Um grande vinho Americano produzido por um dos
mais importantes produtores da California. Este
tinto, autentico mande in
USA, é elaborado em sua
maioria com a casta Zinfandel(69%) e pequenas parcelas de Petite Sirah(18%),
Carignan(11%) e Mourvèdre(2%), sendo incrivelmente longevo, quando vai
adquirindo complexidade.
É encorpado e exuberante, porém dotado de uma
deliciosa acidez, um vinho
equilibrado e elegante, um
verdadeiro néctar! Estagia
15 meses de barricas de carvalho. Importado pela Mistral – R$ 679,00
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Mais de 500 famílias do RN têm crianças e
jovens em situação irregular de trabalho
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO NORTE RELATA QUE, NO PERÍODO DE 2016 A 2019, FORAM
INSTAURADOS 91 PROCEDIMENTOS PARA APURAR DENÚNCIAS RELACIONADAS À EXPLORAÇÃO INFANTOJUVENIL

*Preço válido para uma (01) pessoa, na faixa etária de 0 a 18 anos, no produto ESSENCIAL FLEX II ESTADUAL EMP C-E PORTE II, registro ANS 488.675/21-5, para empresas de 30 até 99 vidas, com
coparticipação e acomodação em enfermaria. Campanha válida para vendas do dia 01/08/2021 a 30/11/2021. **Regras e condições da carência zero vide RC VERSÃO CAMPANHA DESEJO ATENDIDO.

ANS - no 335559-2

O Rio Grande do Norte possui 570 famílias com crianças e
adolescentes entre 0 e 15 anos em
situação de trabalho infantil. Os
dados são de outubro do Cecad,
banco de informações do Cadastro Único e chama atenção para
uma realidade preocupante do
trabalho infantojuvenil no estado.
Segundo a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação
e da Assistência Social (Sethas),
são 691 crianças e adolescentes
nessas famílias vítimas de trabalho infantil, sendo sete entre 0 e 4
anos, cinco entre 5 e 6 anos e 679
entre 7 e 15 anos.
O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte
(MPT-RN), um dos órgãos responsáveis pela identificação do
trabalho infantil no estado, relata
que, no período de 2016 a 2019,
foram instaurados 91 procedimentos para apurar denúncias

Foto: Carlos Azevedo/Novo

Exploração de crianças e adolescentes é preocupante no RN

relacionadas à exploração do trabalho ilícito de crianças e adolescentes
No RN, de acordo com dados
do último Censo Demográfico
realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE
em 2010, a realidade do trabalho
infantojuvenil é preocupante. De

acordo com o levantamento das
ações realizadas, das 478.150 pessoas na faixa etária entre 10 e 17
anos residentes no território potiguar, 9,1% (43.304) encontravam-se em situação de trabalho.
Temos nesse total um número de
61,94% de meninos e 38,06% de
meninas. O Censo de 2010 apon-

tou que 64,5% das crianças e adolescentes que exerciam atividades
laborais eram residentes de áreas
urbanas, enquanto 35,5% moravam em áreas rurais.
Sendo assim, a partir desses
indicadores, dez municípios do
estado fizeram a adesão ao cofinanciamento federal para as
Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil nos
municípios. São eles: Natal, Parnamirim, Macaíba, Ceará-Mirim,
Touros, João Câmara, Santa Cruz,
Nova Cruz, Caicó e Mossoró.
De acordo com a subcoordenadora da Proteção Social Especial da Sethas, Hellen Almeida, a
pasta busca desenvolver na capital
potiguar e demais regiões potiguares ações que buscam erradicar
esse tipo de relação trabalhista.
“Através da Coordenadoria
da Gestão Estadual do Sistema

Único de Assistência Social, temos atribuído o acompanhamento, prestação de apoio técnico e
realização de formações para as
equipes municipais de Assistência Social para que possam atuar
no acompanhamento das famílias
que apresentam situações de trabalho infantil”, disse.
Conforme os dados extraídos
do Registro Mensal de Atendimento (RMA) no ano de 2021,
dos 55 Centros de Referência Especializado de Assistência Social
(Creas) existentes em 52 municípios do estado, até o momento,
foram inseridos para acompanhamento no Serviço de Proteção
e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos (Paefi), 93
crianças e adolescentes vítimas de
trabalho infantil, sendo 71 crianças entre 0 a 12 anos e 22 adolescentes entre 13 e 15 anos.
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ENGORDA
DA PRAIA DE
PONTA NEGRA

Agricultura familiar estaria enfrentando dificuldades para contratar mão de obra no interior do estado

Desemprego afeta setor da
agricultura no Rio Grande
do Norte, segundo a Fetarn
SE COMPARADAS AS CONTRATAÇÕES REALIZADAS EM TODOS OS OUTROS SETORES,
A ÁREA DA AGRICULTURA REPRESENTOU APENAS 8,2% DAS CONTRATAÇÕES
Apesar de os produtos provenientes
da agricultura representarem 22,3% do
volume total de exportações na balança
comercial do estado, os trabalhadores do
setor sofrem com a falta de oportunidades empregatícias, embora os números
revelem um aumento na exportação de
produtos oriundos da fruticultura e da
agricultura.
Segundo dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), no primeiro semestre deste ano foram contratadas apenas
220 pessoas para trabalharem no setor da
agricultura no Rio Grande do Norte. No
mesmo período do ano passado, foram
210 contratações.
Se comparadas as contratações realizadas em todos os outros setores, a área
da agricultura representou 8,2% das contratações.
O presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Rio Grande
do Norte (Fetarn), Manoel Cândido, explica que o aumento no número de contratações na agricultura do estado é única, e
exclusivamente, nos setores de fruticultura
e canavieira, e são vagas temporárias.

“O setor da fruticultura, por exemplo,
contrata cerca de seis mil trabalhadores
na época de safra, mas tem um prazo.
Quer dizer, quando se inicia o período de
chuva todo mundo é dispensado e aguarda que passe o período chuvoso, quando
normalmente eles voltam a contratar”,
esclarece Cândido.
Ainda de acordo com o presidente da
Fetarn, a agricultura familiar do estado
enfrenta um período de grande desemprego, por que é difícil contratar mão de
obra no interior do estado.
Ele diz que a instituição tem reunido
forças junto a 160 prefeituras no interior
do estado, com o auxílio de sindicatos,
para desenvolver políticas sociais como,
a garantia do regime previdenciário para
os agricultores.
Manoel Cândido aponta como positivo o lançamento de alguns programas
por parte do Governo Estadual. Ele destaca uma lei da deputada estadual Isolda Dantas (PT), que tem como objetivo
estimular iniciativas sociais, econômicas,
culturais, ambientais e tecnológicas adequadas à vida na região semiárida potiguar para garantir a permanência e a sustentabilidade do povo.
Para a deputada, “não se deve combater a

seca. É preciso aprender a conviver com ela.
As tecnologias sociais de cisternas pra
guardar água da chuva, reutilização da água
cinza, o manejo da caatinga são exemplos
de como podemos viver bem na nossa região”.
Embora o presidente da Fetarn elogie
certas ações da administração estadual,
cobra também melhorias por parte do
governo. Segundo ele, a instituição e os
agricultores ainda aguardam o repasse da
parcela do Garantia Safra referente ao
ano de 2020.
“Estivemos em contato com o secretário da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf), mas vamos ter que procurar
a governadora. Precisamos saber qual o
motivo desse atraso tão longo com relação ao repasse”, diz Manoel Cândido.
Outra crítica feita por cândido gira
em torno das ações emergenciais criadas
pelos governos estadual e federal. “Os
programas são muito lentos, quer dizer,
não funcionam direito. O estado diz que
não tem dinheiro e o governo federal dá
as costas”, afirma.
Para ele, é preciso criar programas
permanentes de enfretamento à seca no
Rio Grande do Norte.

A engorda, alargamento, da
praia de Ponta Negra chamou
a atenção da população pela
grandeza do projeto, por desafios técnicos e também sobre
quais resultados a intervenção
poderia causar.
O alargamento, conhecido
popularmente como engorda,
consiste na construção de um
aterro de areia do mesmo tamanho, densidade e granulometria
do material original da praia.
Se pode também associar outras obras de proteção costeira,
como quebra-mares e molhes,
sendo estruturas complementares que ajudam a aumentar
o tempo de retenção dos sedimentos na praia, prolongando o
tempo de reposição para manter a faixa de praia.
Quem frequenta esse cartão
postal potiguar percebe que erosão do calçadão já está ocorrendo, ainda o acesso da população
à praia fica inviabilizado quando
a maré está cheia, mas o projeto trará benefícios como a modernização da orla, ampliando
a oferta de lazer, fortalecerá o
turismo e por fim teremos uma
faixa e areia de 100 metros com
a maré seca e de 30 metros com
maré cheia.
O projeto requer diversos estudos de impactos ambientais,
análise das soluções técnicas a
serem adotadas, levantamento do custo de implementação
e manutenção, disponibilidade
de materiais e a durabilidade.
Sobre estudos ambientais, a prefeitura já realizou o Estudo de
Viabilidade Técnica Ambiental
(EVTA) e também o Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA) para que seja analisada
toda viabilidade e resultados da
intervenção na área, incluindo
de maneira fundamentada o monitoramento da obra antes, durante e depois de sua conclusão.
Podemos citar que as maiores dificuldades do projeto de
alargamento seriam os impactos ambientais e o custo de sua implementação.
Importante citar que o projeto atual em Natal/RN é completamente diferente de outros
alargamentos como o de Balneário Camburiú/SC que ao
seu entorno existe outras diversas intervenções, sendo outra área diferente, existindo em
algumas localidades mar e rio.
Qual a sua opinião sobre o projeto? Traria benefícios sociais
econômicos ou causaria impacto
ambiental negativo?

9

GERAL

22 de novembro de 2021

www.novonoticias.com.br

Demissão de funcionário sem vacina
contra Covid-19 ainda divide opiniões
ESPECIALISTA EM DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA EXPLICOU AO NOVO NOTÍCIAS QUE A DOUTRINA
TRABALHISTA ESTÁ DIVIDIDA ACERCA DO TEMA E QUE AINDA NÃO HÁ UNANIMIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO
No início do mês de novembro, o ministro do Trabalho e
Previdência, Onyx Lorenzoni,
editou uma portaria que proibia
empresas de exigirem comprovação de vacinação contra a Covid-19 ao contratar novos funcionários. Além disso, a norma
também impedia demissões por
justa causa de colaboradores que
não comprovassem a imunização.
Entretanto, o ministro Luís
Roberto Barroso suspendeu parte
da portaria, que passou a permitir
demissão por justa causa por falta
de vacinação contra a Covid-19
comprovada. Com a polêmica, o
deputado federal Alexandre Frota
(PSDB-SP) protocolou, na semana passada, um projeto de Lei na
Câmara que permite que empresas públicas e privadas deixem de
contratar pessoas não vacinadas.
Nicácio Carvalho, advogado
especialista em direito constitucional e trabalhista e sócio do escritório CCGD Advocacia, explicou
ao NOVO Notícias que a doutrina
trabalhista está dividida acerca do
tema e que ainda não há unanimidade na Justiça do Trabalho a

Foto: Carlos Azevedo/Novo

valer de argumentos religiosos,
políticos e ideológicos para não
tomar a vacina. Cabe sim advertência, cabe suspensão e em último caso, a demissão por justa
causa”, afirmou.
Ainda de acordo com Nicácio, há exceções para aqueles que
pertencem ao grupo de risco ou
tenham comorbidades, devendo apresentar justificativa médica
plausível e documentada. Além dis-

Funcionários e servidores podem sofrer punições e sanções

respeito do limite de poder de imposição do empregador. Por conta
disso, a Justiça tem interpretado
outras regras para o entendimento
no caso da Covid-19, defendendo
a tese de que o bem comum prevalece sobre o individual.
“É uma falta grave no ambiente de trabalho que pode ensejar
na demissão por justa causa. Isto
porque o trabalhador estaria violando uma norma de segurança e
saúde no ambiente de trabalho,
e de acordo com o artigo 158 da
CLT isto é razão suficiente para

demissão por justa causa”, disse.
O especialista ressaltou que é
dever da empresa manter o ambiente de trabalho seguro e saudável, cumprindo os protocolos
sanitários e que as empresas precisam ter comunicação assertiva
aos funcionários das possíveis
sanções para quem não seguir as
recomendações sanitárias e aderir
à vacinação. O advogado ainda
alerta que questões fora do âmbito de trabalho não podem interferir no tocante à proteção coletiva.
“O trabalhador não pode se

so, as empresas podem adotar alternativas diante desta situação que
não prejudiquem o trabalhador.
“Pesando o princípio da proteção ao emprego, eu entendo
que a empresa tem que primeiro
buscar formas de não demitir esse
empregado e avaliar se é pertinente para rotina de trabalho, por
exemplo, o home office. Mas isso
fica dentro do poder diretivo da
empresa”, opinou.

No funcionalismo público
No caso de servidores públicos, a regra precisa observar o regime de contratação, se é celetista
ou estatutário (via concurso). Um
decreto publicado no Diário Oficial do Estado em outubro obriga
os servidores públicos estaduais
do Rio Grande do Norte a tomarem a vacina contra a Covid-19.
O texto assinado pela governadora Fátima Bezerra (PT) e pelo
secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, transforma a falta de
vacinação em “falta disciplinar”.
As sanções aos servidores po-

dem ir da advertência, até a suspensão ou “demissão, em caso
de manutenção da recusa”. Além
disso, o decreto prevê que funcionários públicos poderão ser demitidos por justa causa.
Ao NOVO Notícias, a Secretaria de Saúde Pública do Rio
Grande do Norte (SESAP), a Prefeitura de Natal e o Ministério Público Federal do RN informaram
que até a publicação desta matéria
não existiam registros de demissão de servidores por recusa a se
vacinar contra Covid-19.

Projeto de Lei que institui o Auxílio Gás
é sancionado pelo presidente Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou nesta segunda-feira
(22) o projeto de Lei que institui
o Auxílio Gás, que vai ajudar famílias de baixa renda a comprar
o botijão de gás de 13 kg. Os pagamentos, no entanto, ainda não
têm data para começar, já que dependem da liberação de recursos
do orçamento. No RN, preço chega até R$ 120,00, de acordo com
último levantamento da Agência
Nacional do Petróleo (ANP).
O objetivo do programa é dar
um alívio ao bolso da população
mais pobre já que, desde o início
do ano, o preço médio do gás de
cozinha já subiu quase 30% e é
um dos itens que mais tem pesado na inflação.
O Auxílio Gás irá beneficiar
famílias de baixa renda inscritas no
Cadastro Único para Programas
Sociais (CadÚnico) do governo
federal com renda familiar mensal
per capita menor ou igual a meio

Foto:

No RN, preço do botijão chega a R$ 120,00, de acordo com último levantamento da ANP

salário mínimo nacional, ou que
tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem
receba o benefício de prestação
continuada da assistência social.
As famílias com direito ao
benefício receberão, a cada bi-

mestre, o valor correspondente a
uma parcela de, no mínimo, 50%
da média do preço nacional de
referência do botijão de 13 kg do
gás de cozinha.
No Rio Grande do Norte, o
preço médio do botijão de gás de

cozinha é de R$ 107,86, de acordo com última pesquisa semanal
divulgada pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A média
nacional é de R$ 102,52.
Ainda de acordo com o estu-

do semanal da ANP no estado,
realizado entre os dias 07 e 13 de
novembro, foram pesquisados
39 pontos de revendas de gás em
Natal, Parnamirim e Mossoró, as
três maiores cidades do estado.
Natal registrou o maior preço
médio nesta semana ficando em
R$ 108,72 e Mossoró ficou com
o menor, R$ 106,25.
Em Natal também foi registrado o preço de botijão mais
caro, chegando a R$ 120 em dois
pontos de revendas nos bairros
de Neopólis e Candelária. O botijão mais barato da pesquisa no
RN foi encontrado por R$ 96 na
Cidade da Esperança.
Em nota divulgada na manhã
desta segunda-feira, a Secretaria-Geral da Presidência da República informa que, para viabilizar
o programa, o governo vai utilizar a estrutura do Auxílio Brasil
para operacionalizar os pagamentos dos benefícios.
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Parceria renovada! Luiz Bacci vai dividir a transmissão do Carnatal é Tudo com Priscilla Freire

É SHOW!

Mais um Arena das Dunas 360 para conta! Dessa vez, Dorgival Dantas, Bruno & Marrone e Taty Girl incendiaram a Natal
no último sábado. O poeta retornou aos palcos e encantou o
público com seus sucessos, Bruno e Marrone emocionou a
multidão com as canções que fazem parte da vida do brasileiro e Taty Girl encerrou a festa com os hits do seu baú. O burburinho dava conta que grandes shows farão parte do projeto
em 2022. É aguardar! Agora a Clap Entretenimento trabalha
com foco no verão em Pirangi que terá shows de João Gomes,
Zé Vaqueiro, Xand Avião e outros artistas!

Avanço da vacinação tem proporcionado a volta de grandes shows de artistas nacionais

Ney Matogrosso retorna a Natal
com o show “Bloco na Rua”
SUCESSO DE CRÍTICA E DE PÚBLICO, APRESENTAÇÃO SERÁ NA PRÓXIMA
QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO, ÀS 21H, NO TEATRO RIACHUELO
Aos 80 anos, Ney não para.
Mais uma vez, o novo projeto começará nos palcos para só
depois ganhar outros formatos.
O repertório foi selecionado enquanto Ney excursionava com o
show anterior, a turnê Atento aos
sinais. “Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais
para o meu repertório. Dessa vez,
eu misturei coisas que já gravei
com repertório de outras pessoas”, pontua Ney.
O setlist revela a diversidade
do repertório: “Eu quero é botar
meu bloco na rua” (Sérgio Sampaio), de onde saiu o título da
turnê, “A Maçã” (Raul Seixas),
“Álcool” (Bolero Filosófico), da

trilha original do filme Tatuagem
(DJ Dolores), “O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80
(Herbert Vianna/Bi Ribeiro), e
“Mulher Barriguda”, do primeiro
álbum dos Secos e Molhados, de
1973 (Solano Trindade/João Ricardo), são algumas das músicas
escolhidas por Ney.
Duas canções foram pinçadas do compacto duplo Ney Matogrosso e Fagner, lançado em
1975: “Postal do Amor” (Fagner/
Fausto Nilo/Ricardo Bezerra) e
“Ponta do Lápis” (Clodô/Rodger
Rogério). Outros dois clássicos
que Ney nunca havia cantado,
“Como 2 e 2” (Caetano Veloso)
e “Feira Moderna” ( Beto Gue-

des/Lô Borges/Fernando Brant),
também estão no roteiro.
O figurino, sempre aguardado com expectativa em se tratando de um show de Ney Matogrosso, foi criado sob medida
pelo estilista Lino Villaventura.
Luiz Stein assina o cenário, composto por projeções, e Juarez Farinon a luz do espetáculo, com
supervisão de Ney.
A banda afiada é a mesma que
o acompanhou nos últimos 5 anos,
reunindo Sacha Amback (direção
musical e teclado), Marcos Suzano
e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes(trompete) e
Everson Moraes (trombone).

Retomada de shows
Definitivamente, os shows de
grandes artistas estão de volta,
após de um longo período parados por causa da pandemia. No
último fim de semana, o show da
dupla Bruno & Marrone levou
uma multidão à Arena das Dunas.
E vários outros estão programados para acontecer até o final do
ano – incluindo aí, festas como
Carnatal e o réveillon. Com rela-

ção a esse último, as praias de Pipa
e São Miguel do Gostoso estão finalizando suas programações. Simone & Simaria também devem
se apresentar na última noite do
ano em um hotel da cidade.
Na seara local, o Festival DoSol já anunciou a realização de
sua edição 2021 nos dias 9 de
dezembro de 2021 e 29 de janeiro de 2022, com apresentações

FOLIA E DOÇURA
O Sweet & Coffee Week segue em sua temporada “Terras
Potiguares” até o próximo dia 28 de novembro. E a coluna
passou para conferir a proposta da Bocaditos com o combo
“Bloco Beijo na Boca”, em homenagem ao Carnatal, com entremet bem tropical, sebosão gourmet da boca acompanhado
café expresso com chantilly colorido e purpurinado ou suco
de caju ou água mineral. Está incrível! E sem contar que a
doceria está toda no clima da maior micareta do Brasil. Os
combos custam R$ 22,90. Imperdível!

ANOTAÍ
Um dos sucessos da última edição, o Lounge Nota Potiguar
estará novamente no Carnatal 2021. O espaço foi lançado
nesta sexta-feira (19) pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN), e a Destaque Promoções para brindar os usuários do aplicativo Nota Potiguar
com acesso à maior micareta do país. Serão disponibilizados
8 mil vouchers para serem trocados por abadás do lounge e
direcionados a quem solicita a inclusão do CPF na nota fiscal
nos momentos de compras. O primeiro lote será aberto na
próxima quarta-feira (24), durante a transmissão do sorteio
dos prêmios em dinheiro deste mês, na Band RN.

TRIO ELÉTRICO
Carnatal é TUDO e nós já sabemos! Priscilla Freire nasceu
pronta e na próxima semana, ela passa a comandar o especial
de Carnatal na TV Tropical, de segunda a sexta, às 14 horas e
com Robson Paiva na estreia! E uma exclusiva, o apresentador da Record TV, Luiz Bacci será o partner de Pri Freire na
transmissão da micareta na sexta, sábado eu domingo diretamente do Corredor da Folia.

de artistas potiguares e “nacionais” no pátio da Capitania
das Artes e na Casa da Ribeira.
SERVIÇO:
Show de Ney Matogrosso - “Bloco Na Rua”
Dia 25 de novembro, às 21h, no
Teatro Riachuelo
Ingressos: Na bilheteria do
teatro ou no site uhuul.com

A turma da InterTV se reuniu para comemorar a
liderança na audiência aferida para Kantar Ibope
Media. A emissora carimbou o primeiro lugar em
todos os horários. Parabéns
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EM CAMPO

Foto: Rennê Carvalho/ABC FC

Marcos Lopes
ASSINO EMBAIXO

Salmo Valentim é presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol e foi cirúrgico sobre o VAR e o que está acontecendo com os árbitros no
Brasil: Os árbitros brasileiros estão expostos. Até em lances interpretativos,
o que não é a recomendação, eles têm sido influenciados por opiniões da
cabine. Está faltando autoridade para os árbitros do campo. Estão deixando
os árbitros muito acuados diante de posturas agressivas dos jogadores, reclamações, pressão o tempo todo. Os árbitros estão com medo. Quase todas
as decisões deles seguem a sugestão do VAR. Temem contrariar o que diz o
VAR, com medo de não serem chamados na próxima escala.

E MAIS

ABC lidera grupo na Copa
do Nordeste Sub-20
ALVINEGRO VOLTA PARA CAMPO AMANHÃ, CONTRA O FLORESTA/
CE EM BUSCA DA MANUTENÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR
O ABC venceu Sampaio Corrêa/MA pela
2ª rodada da Copa do Nordeste Sub-20, no último sábado, jogando no Frasqueirão. Os gols
foram marcados por Bebé e Rafinha (contra).
Com o triunfo, o alvinegro manteve a invencibilidade e lidera o grupo E, com 4 pontos e 5
gols marcados.
Na vice-liderança do grupo está o Sport com
os mesmos 4 pontos e 4 gols marcados. Em terceiro vem o Floresta com 3 e na lanterna o Sampaio que ainda não pontuou e na rodada de amanhã joga em casa contra o Sport.

Na próxima rodada, o Mais Querido vai enfrentar o Floresta/CE, que na última rodada perdeu em casa para o Sport por 1 a 0, às 15h, nesta
terça-feira (23), novamente no Frasqueirão.
O regulamento prevê o avanço de fase dos líderes de cada uma das chaves para a disputa das
semifinais, originalmente marcadas para o dia 11
de dezembro, em jogo único. A decisão será no
dia 18 de dezembro.
O ABC é único representante do Rio Grande
do Norte na competição. O América foi eliminado pelo Sampaio Corrêa na fase seletiva.

Após três derrotas,
Natal volta a vencer na
Superliga Masculina
A EQUIPE POTIGUAR BATEU O UBERLÂNDIA
FORA DE CASA POR 3 SETS A 0
O Funvic Natal reencontrou a vitória na Superliga Masculina de vôlei. Na noite do último sábado, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia (MG),
o time do Rio Grande do Norte bateu o Azulim/
Gabarito/Uberlândia por 3 sets a 0, com parciais
de 25/23, 25/18 e 25/22. Foi a terceira vitória da
equipe potiguar, que agora soma nove pontos e
ocupa a nona colocação na fase classificatória.
Natal começou a partida desfalcado de dois
de seus titulares, o cubano Elian e o norte-americano Pat, ambos em razão de problemas administrativos. Com isso, o time natalense acabou
levando um tempo para se ajustar e encontrar
o melhor rendimento em quadra. Mas a partir
da metade do set, a equipe, mesmo com alguns
erros de saque, esteve sempre à frente no marcador até fechar em 25/23.
No segundo set, o representante nordestino
voltou melhor. A equipe diminuiu o número de falhas, melhorou o serviço e ataque e, naturalmente,

foi abrindo vantagem no marcador, com destaque
para a boa atuação do oposto Gabriel. Com tranquilidade, o time encaminhou bem a série e fechou
o set em 25/18 com um ace.
No terceiro set o Funvic continuou bem.
Depois de ficar em vantagem, ainda permitiu a
reação dos donos da casa, que chegaram a empatar em 20/20. Mas o time de Natal conseguiu
fechar em 25/22.
O oposto Gabriel, do Natal, foi o eleito o melhor do jogo. “Foi um jogo que a gente sofreu, mas
depois da sequência de derrotas foi muito bom e
importante sair com vitória daqui. Agora é pensar
na próxima partida, quando teremos um adversário direto na briga pela classificação. Vamos trabalhar para diminuir os erros de saque”, destacou.
No próximo sábado, 27, o Funvic Natal fará a
sétima partida no Ginásio Nélio Dias, em Natal. O
time receberá o Farma Conde São José a partir das
19h30, com transmissão pelo Canal Supervôlei.

Eu penso que o VAR acabou criando uma acomodação na maioria dos árbitros. Muitos não querem exercer a autoridade que é deles dentro do campo
de jogo. O equipamento, a tecnologia estão postos para que possam dirimir
lances duvidosos, mas a palavra final segue sendo a do árbitro central. Mas
vejam, o problema não é a tecnologia, não é o equipamento. O problema está
naqueles que operam o VAR. É simples assim. Comparem com o que acontece na Europa e com o que acontece no Brasil.

OS “PROFESSORES”
Até o fechamento da coluna, seis dos oitos clubes que irão disputar o
Estadual Nota Potiguar que começa em 9 de janeiro estão com seus treinadores contratados. O América manteve Renatinho Potiguar, o Globo
renovou com Hugo Chacon, no Força e Luz está Eugênio Gomes, Higor
Cesar renovou com o Potyguar e o Potiguar de Mossoró foi buscar na
Jordânia, o treinador Joel Cornelli que carrega no currículo a condição
de ter sido auxiliar técnico de Tite. O ASSU ainda não anunciou nome e
no ABC, tudo indica que o mineiro Moacir Júnior retorna, Só depende da
eleição do ABC que acontece no próximo dia 28.

CALENDÁRIO PARA A BASE
Ao conquistar o Estadual Sub-20 vencendo o ASSU por 2 a 0, o ABC garantiu
calendário para 2022m começando já em janeiro com a Copa São Paulo, a
maior competição de base do país. Além da Copinha também vai disputar a
Copa do Brasil e Copa do Nordeste da categoria. Como vice, o ASSU ficou
com a segunda vaga na Copa São Paulo. A vaga na pré-Copa do Nordeste
Sub-20 sai do Ranking Nacional de Clubes da CBF.

ACERTOU NAS DISPENSAS
Entendo que o ABC acertou nas dispensas que fez até agora. Com todo o
respeito, mas o time que conquistou o acesso para a Série C era de uma limitação técnica irritante. Com raras, mas com raras exceções mesmo, aquele
time na sua grande maioria não tinha condições de brigar pelo Estadual. É
preciso entender que o ABC vai jogar uma Série C que vai duríssima e que
vai precisar de um time em nível de Série B e não um time de Série D.

COMPLICADORES
Carlos Moura, gerente de futebol do América confirmou no Tocando a
Bola da 98FM o interesse no atacante Wallace Pernambucano que estava
no Santa Cruz de Recife. Lá, o tanque tinha salário de 40 mil reais, um
absurdo e que foge completamente da realidade financeira dos rubros,
que tem como calendário para 2022, o Estadual e a Série D, ambos deficitários. A falta de grana e de calendário são dois complicadores para a
montagem de elenco do América.

ESTADUAL COM MUDANÇAS
Primeira Divisão começa no dia 9 de janeiro e os clubes aceitaram a
proposta do Potiguar de Mossoró que mudou a fórmula de disputa da
competição, incluindo semifinais nos dois turnos da competição. Os
quatro melhores colocados de cada turno se enfrentam em jogo único
nas semifinais com primeiro e segundo colocados tendo as vantagens do
mando de campo e do empate. Se de um lado melhora a competitividade, de outro lado quebra a questão da justiça, com o primeiro colocado
podendo ser eliminado pelo quarto.

COMISSÃO INDEPENDENTE
Foi aprovada no Conselho Técnico da Primeira Divisão, a criação de uma
Comissão Independente que vai avaliar eventuais erros de arbitragem. A
Comissão será formada por “notáveis” escolhidos pelos clubes e foi uma
sugestão do Santa Cruz de Natal e “comprada” pelos demais clubes, com
exceção de ABC e América.
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