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MUDANÇAS. 4 E 5 | O prefeito 
de Natal, Álvaro Dias (PSDB), 
iniciou 2021 com processo 
de reforma administrativa. Na 
última terça-feira 5, ele exonerou 

todos os cargos comissionados 
da administração direta e 
indireta da cidade. O objetivo 
é reduzir custos e modernizar 
a gestão. Segundo o chefe do 

Executivo,  as mudanças devem 
seguir ao longo de janeiro. Dos 
exonerados, foram renomeados 
os responsáveis pelas pastas de 
Administração, Governo, além 

de Planejamento, Tributação e 
Saúde. 
Além dos titulares das secretarias, 
o prefeito Álvaro Dias anunciou 
que vai usar “critérios técnicos” 

para nomear cargos de confiança  
da administração.
“Essa determinação vai ser 
seguida do primeiro ao quinto 
escalão”, disse.

“Reforma será do primeiro ao 
quinto escalão”, diz Álvaro Dias

GUSTAVO 
MIOTO É 
CONVIDADO 
PARA O “BBB”

DANI NOCE 
DIZ QUE 
‘AÇÚCAR É 
COCAÍNA’

 A influenciadora digital agitou as 
redes sociais ao oa relacionar açúcar 
e cocaína. “Esse é um dos motivos 
para eu parar de confeitar”, disse.

u u

FÁTIMA CONVOCA 
REUNIÃO COM PREFEITOS 
PARA DISCUTIR PLANO 
ESTADUAL DE VACINAÇÃO

BENTO HERCULANO 
DESTACA AVANÇOS 
E DIFICULDADES DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO

COVID. 8 | A governadora do RN usou 
o Twitter para informar que o encontro 
entre os gestores acontecerá nesta 
sexta-feira 8. Segundo ela, na ocasião, os 
prefeitos serão informados sobre prazo 
de vacinação, suporte às prefeituras 
e planejamento em geral. A chefe do 
Executivo também criticou a demora do 
governo federal em cravar uma data oficial 
para o início da campanha de imunização 
no país: “grave e muito preocupante”

ENTREVISTA. 9 | Em despedida da 
presidência do TRT-RN, o desembargador 
fez uma avaliação da gestão e contou que 
priorizou qualificação técnica da equipe 
de gestores, com o objetivo de fortalecer 
uma governança institucional. Para ele, 
a pandemia do novo coronavírus gerou 
diversas dificuldades. Bento Herculano 
dará lugar a desembargadora Maria do 
Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, 
eleita em novembro do ano passado

O cantor sertanejo confirnou 
convite para participar do reality 
show, mas recusou a participação 
para fazer parte da atração televisiva

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou que reunião entre prefeitos acontece amanhã Desembargador Bento Herculano 

Deputados potiguares se 
alinham contra o fim do 
auxílio emergencial

BNB registra mais de R$ 
3 bilhões em operações 
de crédito no RN

Mesa Diretora da Câmara 
estuda fazer eleição 
virtual em fevereiro

São Paulo reafirma início 
da vacinação no dia 25 
de janeiro

Prefeito de Jacobina, na 
Bahia, reduz o próprio 
salário em 92%

BENEFÍCIO. 3  | Mais de 1 milhão de 
potiguares tiveram acesso ao recurso 
emergencial em 2020

ECONOMIA. 6 | Banco do Nordeste 
(BNB)  registrou 259 mil contratações 
de crédito em 2020

DISPUTA. 3 | Cúpula da Câmara avalia 
a possibilidade de promover votação 
virtual para substituir Rodrigo Maia 

PANDEMIA. 8 | Estado terá mais de 
5 mil postos de vacinação e serão 
imunizadas 18 milhões de pessoas

ELEIÇÕES. 2 | Tiago Dias (PCdoB) 
decidiu que vai receber apenas o 
salário-mínimo (hoje R$ 1.100)
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ABISMO
O presidente Joe Biden, com serenidade e equilíbrio, considerou em 

pronunciamento “ataque inédito a democracia americana”. Lamentou 
que os EEUU, sendo o farol da democracia, tenha chegado a esse 
momento. Mostrou-se empenhado na restauração das liberdades e 
pediu que os manifestantes suspendessem o ataque.

CRIME CONTRA A DEMOCRACIA

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

ENFRENTAMENTO
Nos corredores do Capitólio e no 

plenário, manifestantes entraram em 
‘luta livre’ com a força de segurança do 
próprio parlamento. Vidraças e móveis 
destruídos. 

TERRORISMO
Democratas e republicanos, em 

absoluta concordância, qualificaram os 
vândalos de  “terroristas”. 

SAGRADO
O autor do texto, como deputado 

federal, visitou o Capitólio. A certa 
altura da visita lhe foi esclarecido, que 
o plenário era o único local “sagrado”, 
com acesso exclusivo a parlamentares 
e poucos assessores. Acompanha por 
“telões”.  O  plenario se transformou em 
“praça de guerra”.

CRIME
Comenta-se que Donald Trump 

deve ser julgado pelo “crime de sedição”, 
dado o seu papel inflamatório, na ação 
dos manifestantes. Pena prevista de 
“não menos 20 anos”.  

O crime de sedição, um dos mais 
graves da legislação federal, raramente 
será invocado. Está previsto para 
situações extraordinárias Ocorre, 
quando “duas ou mais pessoas em 
qualquer estado ou território, ou 

Na tarde desta quarta, 6, foram inadmissíveis, chocantes e 
inacreditáveis as cenas exibidas nas TVs, com os apoiadores do 
presidente Donald Trump, incentivados por ele, invadindo o Capitólio 

(Congresso americano). Ocorrência típica de republiqueta de “terceiro 
mundo”, manchando a história de um país maravilhoso e exemplo de 
preservação das liberdades políticas. Milhares de apoiantes de Trump, que 
não aceita a derrota, depredaram corredores, gabinetes parlamentares e até 
o plenário do Parlamento, que é um dos prédios mais vigiados do mundo. 
A sessão de rati� cação dos votos das eleições presidenciais teve de ser 
interrompida, devido aos distúrbios. O último lance, antes da invasão, 
foi o telefonema do presidente ao seu vice Mike Pence, a quem caberia 
presidir o senado, apelando para que ele não permitisse o reconhecimento 
da eleição. A reação do republicano foi incisiva, ao dizer que o resultado 
deveria ser reconhecido e que prestou juramento de apoiar e defender a 
Constituição. Trump, ensandecido, o quali� cou de “covarde” e partiu em 
direção aos seus correligionários, que chegavam aos arredores da Casa 
Branca. Em seguida, declarou que “nunca” admitirá a derrota nas eleições 
presidenciais. Nunca iremos desistir. Nunca iremos ceder”. Não há como 
negar a tipi� cação clara de crime contra a Democracia.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

em qualquer lugar sob a jurisdição 
dos EUA, conspiram para derrubar 
ou destruir à força o Governo dos 
Estados Unidos da América”. Por 
exemplo: conspirações que causem 
perigo iminente para a segurança 
nacional.

ONDE?
A grande interrogação é onde 

andava a guarda nacional, durante 
o momento crítico da invasão do 
Capitólio. A guarda obedece a ordens 
do presidente e chegou depois. Foi 
decretado ‘toque de recolher’ em 
Washington DC, após 18 horas. Carros 
e pessoas ficaram proibidos de acesso 
a locais públicos.

RESGATE
O vice Mike Pence foi retirado às 

pressas do prédio. Distribuíram-se 
máscaras ante gás aos parlamentares 
e funcionários, que tiveram de 
permanecer no recinto, sob risco de 
vida

BRASIL
Rodrigo Maia, Câmara Federal; 

David Alcolumbre, senado e Luis 
Roberto Barroso, STF, protestaram 
pelas cenas degradantes. O Palácio 
do Planalto informou, que não 
comentava o fato. Razões obvias.

REPASSE | Ex-ministro José Dirceu defendeu que o presidente Jair Bolsonaro seja removido do cargo ainda em 
2021. Segundo ele, que é condenado na Operação Lava Jato, a saída do governo evitaria uma “catástrofe”

O ex-ministro José Dirceu defen-
deu que o presidente Jair Bol-
sonaro seja removido do cargo 

ainda em 2021. Segundo ele, um dos 
fundadores do Partido dos Trabalhado-
res, “é preciso impedir a marcha do go-
verno em direção ao suicídio nacional”.

Em artigo publicado no site Po-
der360, José Dirceu escreveu que o “Bol-
sonaro e seu bando” não podem devem 
continuar governando o Brasil.

“Não podemos esperar por 2022 pa-
ra derrotar este desgoverno. Nossa tare-
fa principal, em 2021, é remover Bolso-
naro do cargo de presidente, de forma 
legal e constitucional, e mobilizar o país 
para a vacinação e para um plano de 
emergência que evite uma catástrofe 
social já às nossas portas com o au-
mento do desemprego, da pobreza, da 
in� ação e � m do auxilio emergencial”, 
a� rmou. De acordo com ex-ministro, 
é preciso “barrar todas suas iniciativas 
no Parlamento e recorrer ao Judiciário 
para obrigá-lo a vacinar a população e 
respeitar a Constituição, impedir que 
continue aparelhando as instituições e 
que venha a controlar a mesa das duas 
casas legislativas”. 

“É preciso impedir a marcha acele-
rada do governo em direção ao suicídio 

nacional”, a� rmou.
Condenado em 1ª Instância, du-

rante a operação Lava Jato, a 32 anos 
e 1 mês de prisão, José Dirceu aguarda 
em Brasília a decisão do TRF-4, tribunal 
de 2ª Instância da Justiça Federal, sobre 
condenações já proferidas.

No texto, o petista avalia que uma 
união de democratas, progressistas e 
nacionalistas deve ser � rmada para 
atuar contra do governo Bolsonaro. 

“Para isso, é necessário unir todos os 
democratas, progressistas, nacionalis-
tas na luta contra Bolsonaro e consti-
tuir, desde já, uma Frente Popular de 
esquerda para organizar a resistência 
popular, lutar pela vacinação pública e 
gratuita, pelo auxílio emergencial, por 
um plano de investimentos para criar 
empregos e renda e para disputar as 
eleições presidenciais em 2022”, � nali-
zou Dirceu no artigo.

Ex-ministro do governo Lula (2003-2010), José Dirceu é um dos fundadores do PT

Bolsonaro não deve continuar 
governando, diz José Dirceu

REUTERS

REPRODUÇÃO

Como nativo da zona rural, negro 
e candidato a prefeito, Tiago Dias 
(PCdoB), 37 anos, diz ter ouvido 

muitos comentários de deboche e pre-
conceito durante a campanha eleitoral. 
Entre eles, um era recorrente: “Como ‘um 
cabra’ da roça pode ser prefeito, se nem 
os ‘dotô’ deram certo?”.

Tiago, um dos cinco � lhos de um 
lavrador e uma merendeira de Jacobi-
na, na região da Chapada Diamantina, 
não é doutor, mas virou prefeito. No 
primeiro ato como gestor, reduziu a 
própria remuneração para um salário-
-mínimo. “Se eu estou aqui, qualquer 
um sabe que também pode”, diz o pri-
meiro prefeito negro eleito na cidade.

O salário de prefeito em Jacobina, co-
nhecida pela riqueza de minas preciosas 
e a pobreza de agricultores como os da 
família de Tiago, seria de R$ 15 mil. Mas, 
no dia 8 de outubro de 2018, quando se 

lançou candidato a prefeito, ele decidiu 
que não receberia mais de um salário-
-mínimo (hoje R$ 1.100), uma redução de 
92%. A promessa, guardada em segredo, 
foi cumprida em decreto publicado no 
Diário Oficial de Jacobina nesta segunda-
-feira  4. “Queria dar o exemplo, repre-
sentar a zona rural que ganha menos 
do que isso. Eu não poderia estar 
acima. Mas decidi não falar nada pa-
ra não parecer demagogia, promessa 
falsa”, contou.

O prefeito entrou na vida pública em 
2008, quando se tornou presidente da 
Associação de Moradores de Cachoeira 
dos Alves, zona rural de Jacobina, onde 
nasceu, foi criado e continua morando 
com os pais e a caçula de suas três filhas. 

Em 2012, o agora prefeito disputou 
a primeira eleição como vereador. Foi 
reeleito em 2016. Então, veio a decisão de 
tentar a prefeitura. Prefeito de Jacobina, Tiago Dias (PCdoB)

Prefeito de Jacobina (BA) reduz 
o próprio salário em 92%

ELEIÇÕES
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AGÊNCIA BRASIL

ANA LUÍZA VILANOVA
MARCELO HOLLANDA

O ano começou cheio de incer-
tezas, principalmente para os 
potiguares que recebiam, até 

dezembro, o auxilio emergencial pago 
pelo Governo Federal, como apoio às 
famílias em situação de vulnerabilida-
de socioeconômica neste período de 
pandemia causado pelo Covid-19.

O benefício, que foi pago em nove 
parcelas, entre abril e dezembro do 
ano passado, finaliza seu calendário 
de saque no próximo dia 27 e, pelo me-
nos até o momento, não há nenhum 
indício de que possa ser prorrogado.

Logo na sua primeira parcela, o 
auxílio atingiu  1.102.658 potiguares - 
31% da população do estado estimada 
pelo IBGE em 3,5 milhões de habitan-
tes. O texto do auxilio aprovado em 
março já previa o pagamento de três 
cotas mensais e iguais de R$ 600,00 
— em abril, maio e junho — e deixava 
brecha para prorrogação.

Isso aconteceu depois que o mi-
nistro Paulo Guedes, da Economia, 
ventilou a possibilidade de conceder 
um auxílio de R$ 200,00 e mandar os 
trabalhadores para casa com a sus-
pensão de seus contratos.

A Câmara Federal rapidamente se 
interpôs a essa proposta, sugerindo 
um auxílio de R$ 500,00 mensais e o 
próprio presidente Bolsonaro, para 
não ficar atrás, concedeu R$ 600,00, o 
que irrigou a economia e robusteceu a 
popularidade dele nas camadas mais 
pobres.

A questão, que  abriu um debate 
no Congresso, já mobilizou boa parte 
da bancada potiguar.

Segundo o deputado Rafael Motta 
(PSB), há uma expectativa de que o as-
sunto seja pautado após o retorno dos 
trabalhos em fevereiro. E já antecipa a 
sua posição.

“Sou totalmente a favor da prorro-

gação do auxílio”, afirma.
Motta lembra que, no início de ou-

tubro, o PSB, junto com demais parti-
dos de oposição, entrou em obstrução 
para que a MP 1000 fosse votada.

“Infelizmente, isso não aconteceu. 
A expectativa é que com o retorno dos 
trabalhos na Casa em fevereiro, essa 
votação ocorra”, pontuou.

Natália Bonavides (PT) vai mais 
longe. Ela acredita que, além da pror-
rogação do auxílio, o valor pago devia 
voltar a ser o inicial de R$600,00 e R$ 
1.200, no caso de mães com filhos pe-
quenos que sustentam a família.

“A situação econômica e social 
do país piorou muito. A política eco-
nômica de Bolsonaro e Guedes é um 
desastre para os mais pobres, temos 
desemprego recorde e um grande au-
mento no preço da cesta básica”, atira 
a deputada.

Para o deputado João Maia (PL), 
com o novo aumento de casos de Co-
vid-19 aguardados para este início de 
ano, como consequência da aglome-
ração social provocada pelas festas de 
fim de ano, a pandemia passou a não 
ter data para acabar.

“Assim, é necessário que o governo 
federal tenha alguma forma de auxílio 
até chegar a vacina e a economia po-
der andar sozinha novamente. Mas 
também é importante viabilizar fis-
calmente a fonte de recursos. Isso tem 
que ser debatido amplamente, mas 
tem que ser debatido!”, afirmou Maia.

Walter Alves (MDB) segue na mes-
ma linha. Na opinião do parlamentar, 
enquanto a geração de emprego e 
renda não crescer e a economia não 
oferecer sinais de melhora, o auxilio é 
absolutamente necessário para a po-
pulação.

“Infelizmente, a pandemia ainda 
não acabou e continuamos sob o im-
pacto da perda de empregos e renda 
de milhares de brasileiros. E o auxilio 
faz toda a diferença na vida de muitas 
pessoas nesse momento”, disse.

Antes do fim de 2020, dois proje-
tos de lei que pedem a prorrogação 
do auxilio foram apresentados, um de 
autoria do senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) e outro de autoria de 
senador Rogério Carvalho (PT-SE). 

PRORROGAÇÃO INDEFINIDA
A Medida Provisória nº 1000/2020, 

que determinou a prorrogação do 
auxilio emergencial, em parcelas de 
R$300,00, também aguarda votação 
na Câmara. No entanto, ainda não há 
previsão para a inclusão das pautas 
nas próximas votações.

Apesar da melhora na economia 

em plena crise da pandemia do novo 
coronavírus  e novos postos de traba-
lho sendo criados compensando os 
perdidos até então e o relaxamento 
progressivo das regras de distancia-
mento social no segundo semestre, o 
número de desempregados continuou 
alto no Brasil.

Com esse cenário, as discussões 
sobre uma nova prorrogação do be-
nefício estão intensas, mas o debate 
esbarra na situação crítica das contas 
do governo, hoje com mais de 90% 
do Produto Interno Bruto (PIB), que 
mede a riqueza do pais durante o ano, 
comprometido com a dívida pública.

Em audiência para a comissão da 
Covid-19 no dia 11 de dezembro, o 
ministro Paulo Guedes afirmou que 
as medidas em favor da economia to-
madas pelo governo preservaram 11 
milhões de empregos, um terço dos 
postos de trabalho formal do país e 
que novos postos foram criados no 
lugar dos 1,3 milhão perdidos com a 
pandemia. Deixou claro também que 
uma segunda onda da pandemia po-
de obrigar o governo a adotar novas 
ajudas financeiras, desde que estejam 
dentro do teto de gastos.

O senador Alessandro Vieira (Ci-
dadania) já apresentou projeto (PL 
5.495/2020) que estende o auxílio 
emergencial residual de R$ 300, com 
as mesmas regras, e prorroga o estado 
de calamidade pública até o dia 31 de 
março de 2021.  

De acordo com o Portal da Trans-
parência, o percentual de 31% da po-
pulação beneficiada no Rio Grande 
do Norte foi replicado entre os demais 
estados do Norte e Nordeste. O maior 
percentual foi absorvido pelo Piauí, 
com 35%. Em Natal, logo no pagamen-
to da primeira parcela de R$ 600,00,  
quase 420 mil pessoas receberam o be-
nefício ou 25% da população estimada 
de 884.122 habitantes. Em média, R$ 
727 para cada beneficiário.

Deputados potiguares se alinham
contra o fim do auxílio emergencial
RECURSOS | Benefício federal foi pago em nove parcelas, entre abril e dezembro do ano passado, finalizando calendário de saque no próximo dia 27 e, pelo menos até o momento, não 
há nenhum indício de que possa ser prorrogado; mais de 1 milhão de potiguares tiveram acesso ao dinheiro em 2020, o que representa cerca de 31% da população do estado

Dois projetos de lei que pedem a prorrogação do auxilio emergencial em 2021 foram apresentados no Senado Federal

Acúpula da Câmara dos Depu-
tados avalia a possibilidade de 
promover votação virtual na 

eleição que vai escolher o sucessor 
do presidente da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), em 1° de fevereiro Embora 
ainda não haja decisão sobre o assun-
to, o deputado Arthur Lira (Progressis-
tas-AL), candidato apoiado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, já se articula para 

barrar eventual mudança no sistema 
de votação.

A mobilização de 513 deputados 
para eleger quem comandará a Câma-
ra no biênio 2021-2022 impõe um de-
safio logístico ao Legislativo por causa 
da pandemia do novo coronavírus. O 
candidato de Maia é o deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP). Após atrair o apoio do 
PT e de outros partidos de oposição, 

Baleia formou um bloco com maior 
número de deputados do que o de Lira, 
líder do Centrão

Nos bastidores, adeptos da cam-
panha de Lira dizem agora que ele tem 
mais chances de vencer a disputa se 
a eleição for presencial, porque pode 
virar votos no corpo a corpo, e há até 
mesmo quem aponte o receio de frau-
de durante a votação. 

Mesa Diretora da Câmara estuda 
fazer eleição virtual em fevereiro

ELEIÇÕES

Os 513 deputados irão eleger quem comandará a Câmara no biênio 2021-2022

CÂMARA FEDERAL
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Sempre 
comprometido 
coma verdade.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), iniciou 2021 com o 
processo de reforma adminis-

trativa. Na última terça-feira 5, em pu-
blicação no Diário Oficial do Município 
(DOM), ele exonerou todos os cargos 
comissionados da administração dire-
ta e indireta da cidade. O objetivo foi o 
de reduzir custos, racionalizar recursos 
e modernizar a gestão. As mudanças 
devem seguir ao longo de janeiro.

Ele também criou uma nova secre-
taria municipal: a de Igualdade Racial, 
Direitos Humanos e Minorias. “Vamos 
fazer uma reforma [administrativa]. 
Vou extinguir cargos, criar nova secre-
taria sem aumentar despesas. A nova 
secretaria será dentro da previsão or-
çamentária que já existe, que se coadu-
na com a arrecadação que tivemos no 
ano passado. Foi um momento difícil, 
por conta da  pandemia, mas consegui-
mos honrar os compromissos, inclusi-
ve de manter o salário em dia até hoje”, 
explicou Álvaro Dias, em entrevista ao 
Agora RN.

A Secretaria de Igualdade Racial, 
Direitos Humanos e Minorias, uma 

das promessas de campanha eleitoral 
do ano passado, vai priorizar políticas 
públicas para as minorias e combater 
o racismo.

“Porque entendo que a sociedade 
brasileira tem uma dívida social com 
os negros, porque eles foram escravi-
zados durante quase quatro séculos. 

Durante 388 anos prevaleceu a escravi-
dão no Brasil, e isso aí penalizou muito 
esse segmento da sociedade brasileira, 
e agora nós precisamos resgatar essa 
dívida. Temos que utilizar um meca-
nismo que possibilite isso acontecer”, 
justificou o prefeito.

Ainda da acordo com Álvaro Dias, 
todo o secretariado municipal vai pas-
sar por reformulações. A exoneração 
pegou vários titulares de surpresa. “Eu 
só soube da exoneração por conta do 
Diário Oficial”, disse um secretário, que 
não quis se identificar, ao Agora RN

 A mudança no secretariado será 
feita por “critérios técnicos”, reforçou 
o prefeito Álvaro Dias. Dos exonerados 
na última terça-feira, ele renomeou no 
mesma edição do Diário Oficial apenas 
a titular da pasta de Administração e 
a Secretaria Municipal do Governo. 
Em edição extra da publicação oficial, 
também houve recondução dos atu-
ais nomes da Saúde, Planejamento e 
Tributação. Além deles, ganharam a 
renovação dos cargos os titulares da 
Procuradoria do Município, Controla-
doria e NatalPrev. 

“Continuarei a fazer as 
nomeações sem pressa”, 
diz prefeito Álvaro Dias 
REFORMA ADMINISTRATIVA | Chefe do Executivo iniciou reforma administrativa após exonerar todos os cargos 
comissionados do Município; meta para 2021 é ampliar geração de emprego com investimento no turismo 

Álvaro Dias (PSDB) foi eleito prefeito de Natal no dia 15 de novembro passado.  De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, ele teve 194.764 votos, o que representa 56,58% dos votos válidos

Não vamos extirpar a 
política, mas vamos dar 
prioridade total à qualidade 
técnica e à competência de 
cada pessoa que vai ocupar 
os cargos no município. A 
prioridade é total para critério 
técnico”

“
ÁLVARO DIAS (PSDB)
PREFEITO 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Além dos secretários, a reforma administrativa iniciada esta semana atingiu todos os cargos de confiança da administração direta e indireta da Prefeitura do Natal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A primeira mudança de titular foi 
a nomeação da delegada reformada 
Sheila Freitas para a Segurança e De-
fesa Social, que substitui a advogada 
Maria Mônica dos Santos. Sheila havia 
deixado o cargo para disputar, sem su-
cesso, uma vaga na Câmara Municipal. 
“Não é um novo rumo administrativo, 
é o mesmo rumo. Tivemos aprovação 
da população que nos deu vitória mai-
úscula signi� cativa, uma das maiores 
de Natal, com vitória ainda no primei-
ro turno”, explicou Álvaro.

As demais pastas, segundo chefe 
do Executivo, serão avaliadas. A esti-
mativa é continuar com o processo 
de mudança até o � m do mês. “Conti-
nuarei a fazer as nomeações mas sem 
pressa. Estamos fazendo as mudanças 
pelo critério técnico. Da mesma forma 
técnica que a gente nomeou da primei-
ra gestão, estamos nomeando agora”, 
detalhou.

Antes de sair vitorioso nas eleições 
de 2020, Álvaro Dias assumiu a prefei-
tura em abril de 2018, após a renúncia 
do então mandatário, Carlos Eduardo 
Alves, que deixou o posto para concor-
rer pela segunda vez ao Governo do Es-
tado. Ao longo dos últimos dois anos, 
o governo municipal não passou por 
profundas reformas administrativas. 

Alguns secretários municipais 
eram os mesmos desde janeiro de 
2017, como a titular de Mobilidade 
Urbana, Elequicina dos Santos. Nos 
bastidores, a informação é que ela não 
continuará no cargo. A pasta sofreu 
imenso desgaste com a demora para 
de� agrar a licitação do sistema público 
de ônibus. 

“Mantivemos o núcleo do eixo 
central da prefeitura, com Adamires 
França (Administração), Ludenilson 
Lopes (Tributação), Joana de Oliveira 
(Planejamento), Joham Xavier (Chefe 
de Gabinete), e Fernando Benevides 
(Procuradoria do Município)”, disse o 
prefeito.

O prefeito de Natal pontuou, ainda, 
que está analisando nomes, ouvindo 
sugestões e analisando a capacidade 
técnica de diversos pro� ssionais para 
as pastas municipais. “Estamos vendo 
a capacidade técnica de cada um, o 
currículo, as informações, para esco-
lher uma equipe capaz, que dê respos-
ta às necessidades da nossa cidade”, 
completou.

Segundo ele, as indicações políti-
cas não serão preponderantes para a 
formação do novo secretariado muni-
cipal. Para o prefeito, os critérios técni-
cos irão se sobressair sobre os critérios 
políticos. “Não vamos extirpar a políti-
ca, mas vamos dar prioridade total à 
qualidade técnica e à competência de 
cada pessoa que vai ocupar os cargos 
no município. A prioridade é total para 
critério técnico, sem extirpar a políti-
ca”, ressaltou.

SEGUNDO E TERCEIRO 
ESCALÃO TERÃO 
CRITÉRIOS TÉCNICOS

A exoneração dos cargos comis-
sionados do município também vai 
alterar a estrutura de trabalho de toda 
a administração pública municipal. 
Além dos secretários, a reforma atin-
giu todos os cargos de con� ança da 
administração direta e indireta. As al-
terações, no entanto, só não afetaram 
a Companhia de Serviços Urbanos de 
Natal (URBANA). Além disso, foram 
exonerados todos os ocupantes de 
cargos de provimento em comissão da 
Agência Reguladora de Saneamento 
Básico do Município do Natal (ARS-
BAN), exceto os membros da Diretoria 
que possuem mandato.

Segundo o prefeito Álvaro Dias, as 
mudanças para os cargos de con� ança 
do secretariado municipal também 
vão obedecer a critérios técnicos. 

“Vamos nomear todos os lugares; 
vagas e cargos dando prioridade ao 
critério técnico. Quando de� nirmos o 
secretário, vamos conversar com ele, 
dando a orientação que ele deve seguir 

para escolher todos os integrantes da 
pasta, por critérios técnicos E essa de-
terminação vai ser seguida do primeiro 
ao quinto escalão”, explicou

Para a nova gestão, o prefeito Ál-
varo Dias traçou como metas a gera-
ção de emprego e renda para a capital 
potiguar. Segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Covid (Pnad Covid-19) mensal, do 
Instituto Brasileiro de Geogra� a e Es-
tatística (IBGE), a taxa de desemprego 
no Rio Grande do Norte alcançou 17% 
em 2020.

Para alancar os números de em-
pregos, o prefeito de Natal promete 
ações para fortalecer o setor do turis-
mo ao longo do ano. 

“Para gerar emprego e renda, va-
mos investir no turismo, que é a prin-
cipal atividade para a abertura de em-
pregos. Estamos investindo em Ponta 
Negra, melhorando a iluminação, 

investindo em pontos turísticos na ave-
nida Praia de Ponta Negra, paralelo à 
Roberto Freire, onde � zemos um gran-
de calçadão, iluminado e estruturado 
para dar tranquilidade aos a turistas. 
A medida vai aumentar o movimento 
de bares e restaurantes que já existem 
naquele local. E apesar de não ter si-
do concluído ainda, já se veri� ca um 
aumento enorme no � uxo de turistas 
naquele local”, comentou.

Entre os projetos previstos para es-
te ano, a prefeitura pretende promover 
a engorda da praia de Ponta Negra. A 
obra vai aumentar a faixa de areia em 
50 metros na maré cheia e em 100 me-
tros na maré seca.  Além disso, o mu-
nicípio pretende investir no complexo 
turístico da Redinha. A obra, orçada 
em R$ 23,5 milhões, vai remodelar a in-
fraestrura dos equipamentos turísticos 
da região. “O mercado da Redinha vai 
ser reformado e modernizado, ao lado 
terá um centro de comercialização de 
artesanato. Vamos urbanizar toda a 
região”, pontuou.

Outro investimento para a geração 
de emprego e renda, segundo o prefei-
to, será a drenagem e pavimentação 
de 300 ruas zona norte.  “Assim como 

o projeto no bairro do Planalto com 
pavimentação de ruas do local, onde 
existe uma grande carência”, detalhou.

SECRETÁRIOS RENOMEADOS 
OFICIALMENTE:

Ludenilson Lopes (Tributação)

Joanna de Oliveira (Planejamen-
to)

George Antunes (secretário de 
Saúde)

Sheila Freitas (Segurança e 
Defesa Social) 

Adamires França (Administra-
ção)

Joham Xavier (Gabinete Civil)

Fernando Benevides (PGM) 

Genildo Pereira da Costa (Con-
sultor Geral) 

� iago Marreiros (Natalprev)

FOCO NO EMPREGO E 
GERAÇÃO
DE RENDA EM 2021
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BALEIA ENFRENTA RESISTÊNCIA
NO MDB E ATÉ EM SP

BRASIL SUPERA 7 MILHÕES DE CURADOS 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

JOGO BRUTO NA CÂMARA
Chegou ao Planalto uma 

denúncia grave, que pode virar 
escândalo com direito a PF na porta 
ou uma fofoca, sobre o tipo de apoio 
de João Doria a Baleia Rossi, a pedido 
de Rodrigo Maia. Denunciam que 
deputados têm sido assediados 
com acenos envolvendo emendas 
parlamentares.

TODO CUIDADO É POUCO
O governo trata com cuidado 

denúncias sobre “mala eleitoral” 
em favor da campanha de Baleia. É 
que pode ser uma jogada para que o 
Planalto se veja obrigado a usar sua 
máquina em favor do candidato do PP.

REFORMAS DÃO O TOM
Uma das alegações mais 

convincentes para apoiar Arthur 
Lira, em uma Câmara de maioria 
reformista, é que as reformas devem 
� uir sem di� culdades com a Câmara 
sob seu comando. 

GOL DE PLACA NO BRB
Presidente do BRB, o 

pernambucano Paulo Henrique Costa 
tem sido muito elogiado. O BRB valia 
R$1 bilhão, no início do governo 
Ibaneis Rocha (MDB), e agora passa 

dos R$13,4 bilhões. A parceria com o 
Flamengo, do qual é patrocinador, tem 
sido decisiva no êxito do banco.

FERNÁNDEZ VAI MAL
Pesquisa divulgada no jornal La 

Nación, de Buenos Aires, mostra que 
76% dos argentinos estão insatisfeitos 
e 61% fazem avaliação negativa 
do presidente populista Alberto 
Fernández. Bolsonaro adorou.

ATRAVESSADORES ADORARAM
A Petrobras anunciou aumento 

de 6% no gás de cozinha. O ajuste 
ocorrerá nas re� narias, mas ainda 
tem a ganância das distribuidoras, 
velhas atravessadoras), que tornará o 
produto ainda mais caro. 

ONLINE É O PRESENTE
Segundo levantamento Ebit/

Nielsen, as vendas do comércio online 
no Brasil devem superar a marca 
de R$ 110 bilhões em 2021. O valor 
representará um aumento de 26% em 
relação a 2020.

PENSANDO BEM...
...Brasil curou 7 milhões de pessoas 

de covid-19, mas o jornalismo de fune-
rária está babando é pela marca dos 
200 mil mortos.

O Brasil superou nesta quinta a marca de 7 milhões de pessoas 
curadas da covid, o que representa 97,24% do total de casos encerrados. 
Em relação a óbitos, jornais famosos, como o francês Le Monde, listam 
os países de acordo com a população e o Brasil aparece em 24º com 928 
mortes a cada milhão de habitantes. Em situação pior, com 932 mortes 
por milhão, temos a Suíça, sem que ninguém fale em “caos na saúde” lá.

CAOS NÃO É SÓ AQUI
Proporcionalmente, Brasil 

tem menos óbitos que Argentina 
(964), México (994), França (1019), 
Espanha (1100), EUA (1109) e Reino 
Unido (1136).

MUITO PIORES
Há ainda Peru (1142), Itália 

(1272) e Bélgica, que tem taxa 

de 1.707 mortes por milhão de 
habitantes; quase o dobro da média 
brasileira.

COMPARAÇÃO
O Brasil, com 212 milhões 

de habitantes, tem 705 mil casos 
ativos da covid. O Reino Unido (68 
milhões de habitantes) tem o dobro: 
1,4 milhão.

A di� culdade de Rodrigo Maia para viabilizar Baleia Rossi na disputa pela 
presidência da Câmara, como provou a demora na escolha, é prenúncio 
dos obstáculos que o nome do MDB-SP enfrentará até 1º fevereiro, 

dia da eleição. A lorota de “frente partidária” também revela sua fragilidade: 
candidaturas a presidente no Congresso são avulsas, não se subordinam 
a conchavo de líderes, como o de Maia, ao melhor estilo “me engana que 
eu gosto”. Por isso não há “traição” de deputado que “desobedece” líder. A 
característica de “eleição avulsa” explica a candidatura de Fábio Ramalho 
(MG) a presidente da Câmara. Ele é do MDB de Baleia Rossi. Baleia é bom 
articulador, mas enfrenta resistência até dos deputados de São Paulo. Ainda 
há a velha “birra” antipaulista no comando da Câmara. Não por acaso, Arthur 
Lira (PP-AL) percorre o País, visitando “eleitores”, com deputados do DEM de 
Rodrigo Maia e do MDB de Baleia Rossi. Também pesa contra Baleia o apoio 
da “bancada do atraso”, de correntes esquerdistas contrárias às reformas que 
o País tanto necessita.

O Brasil teve 3,2 milhões de 
emplacamentos de veículos 
em 2020. O montante é 21,6% 

menor que o de 2019, quando houve 
4 milhões de emplacamentos. Con-
siderando apenas carros, a queda 
foi ainda maior: de 2,3 milhões no 
ano retrasado para 1,6 milhão em 
2020, uma redução de 28,6%.

Os dados foram divulgados da 
Federação Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores (Fe-
nabrave), que reúne 52 associações 
do setor, e mostram o impacto da 
pandemia de covid-19 na venda de 
veículos. Cada emplacamento gera 
uma emissão de nota � scal da ope-
ração. 

Segundo o presidente da fede-
ração, Alarico Assumpção Júnior, a 
queda foi menor que a esperada no 
mês de julho, a instituição previa 
redução de 35,8%. “Os principais 
fatores que in� uenciaram nessa 
melhora, principalmente, a partir 

do segundo semestre, foram a ma-
nutenção da taxa de juros, em um 
patamar baixo e o auxílio emergen-
cial”, disse.  Para ele, o desempenho 
só não foi maior por causa da crise 

das montadoras. “Tiveram proble-
mas com falta de peças e compo-
nentes, além das regras para manter 
o distanciamento social nas unida-
des fabris”, � nalizou.

Pandemia derruba vendas de 
veículos em 21,6% em 2020

AUTOMÓVEIS

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

FINANCIAMENTO | Maior volume de recursos se concentrou no Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste, que aplicou R$ 2,27 bilhões em 2020; microempreedendores receberam quase R$ 700 milhões

O Banco do Nordeste (BNB) 
divulgou a aplicação no Rio 
Grande do Norte de R$ 3 bi-

lhões por meio de 259 mil contrata-
ções de crédito em 2020. A instituição 
de fomento registrou aumento nas 
linhas de crédito para auxílio de pe-
quenos e microempreendedores.

O maior volume de recursos se 
concentrou no Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nordeste 

(FNE), que aplicou R$ 2,27 bilhões ao 
longo do ano.

Em seguida, o segundo maior 
valor em créditos foi para os � nan-
ciamentos  de microempreendedores 
potiguares, que receberam investi-
mentos de R$ 698,6 milhões ao longo 
do ano. O aumento foi de 17,8% em 
relação aos R$ 593,2 milhões aplica-
dos no setor em 2019.

No âmbito do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf), o volume contratado 
atingiu R$ 182,8 milhões, dos quais 
R$ 154,8 milhões foram aplicados 
pelo programa de microcrédito rural 
Agroamigo. 

Já as micro e pequenas empresas 
norte-rio-grandenses foram bene-
� ciadas com R$ 387,6 milhões em 
volume de crédito, o que representa 
29,4% a mais que em 2019.

 Banco do Nordeste (BNB) divulgou a aplicação no Rio Grande do Norte de mais de R$ 3 bilhões por meio de 259 mil contratações de crédito em 2020

Foram emplacados apenas  1,6 milhão de automóveis ao longo de 2020, segundo a Fenabrave

BNB registra mais de R$ 3 bilhões 
em operações de crédito no RN



O Mercado das Rocas está pronto 
para receber lojistas e clientes 
após 12 anos de obras arrasta-

das. No entanto, o movimento no cen-
tro comercial ainda está fraco e o esta-
belecimento segue subutilizado. Após 
longas reformas, o local foi reaberto em 
outubro do ano passado com todos os 
ajustes concluídos pela Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos (Semsur).

O centro comercial possui 83 
boxes e, de acordo com a Semsur, 23 
foram destinados a antigos proprie-
tários. Porém, há poucos funcionando 
de fato. A Semsur afirma que os boxes 
voltarão a funcionar em breve, já que 
os pontos comerciais que não foram 
ocupados serão declarados vagos, sen-
do condicionados à nova licitação. 

A falta de movimento é uma das 
maiores queixas do lojista Marcelo Go-
mes, que diz que o fluxo do Mercado só 
é maior em dias de feira (que acontece 
ao lado do prédio). “O movimento tá 
precisando melhorar, tanto o movi-
mento dos permissionários que preci-
sam voltar a ocupar o espaço, quanto 
do público. Acho que precisará de um 
trabalho para depois da vacina, para 
que as pessoas conheçam o Mercado. 
Vai precisar de muito trabalho do po-
der público para divulgar, até para o 
próprio bairro, mas também para os 
turistas que vão visitar a cidade. Preci-
sa criar uma agenda para movimentar 
esse equipamento”, afirmou ao Agora 
RN.

 As novidades da reabertura não 
estão somente na infraestrutura me-
lhorada, como a questão da ventilação, 
que era um problema constante para 
as pessoas que frequentavam o Merca-
do, mas também nos serviços. Marcelo 
trouxe uma novidade para o centro co-
mercial: o Pague Fácil, onde os clientes 
têm acesso a serviços como pagamen-
to de contas, boletos, recargas etc.

O aposentado Geraldo Dias é um 
dos clientes de Marcelo. Para ele, o ser-
viço tem sido muito útil, já que não há 
lotérica no bairro das Rocas. “Já deve-
ria ter há muito tempo. O serviço está 
bom, está sendo útil, porque se for para 
ir para um banco que abre de 10h e 
pegar fila, aqui abre mais cedo e é mais 
rápido”, explicou. 

A expectativa é que o lugar volte 
a ter vida quando a pandemia da Co-
vid-19 seja controlada na cidade. “A 
gente começou agora com esse Pague 
Fácil. Já era uma expectativa muito 
grande que a gente tinha porque acre-
dito que isso cria um certo movimento, 
para impulsionar, e aí com a normali-
dade do movimento pós-pandemia eu 
acho que vai dar um certo movimento 
melhor”, pontuou Marcelo.

Em outubro do ano passado, a 
reportagem visitou as instalações do 
Mercado. O empresário Antônio Car-

los, na época, disse que o ambiente es-
tava melhor. “Está diferenciado, amplo, 
parece um mini shopping. Acredito 
que vai dar certo daqui pra frente, pois 
o nosso maior problema foi soluciona-
do”, sublinhou. Ele se referiu ao proble-
ma do calor extremo: era tão forte que 
os comerciantes abandonaram o pré-
dio. “Parecia uma sauna e a sensação 
era de 50ºC, mas o teto foi substituído 
e agora temos ventiladores disponíveis. 
A orientação repassada pelo pessoal 
terceirizado é manter as janelas aber-
tas o dia todo, para que haja a circula-
ção do ar”, contou Antônio Carlos.  

HISTÓRICO
O Mercado foi fechado em 2008 

para uma reforma geral, sendo entre-
gue à população somente em 2016. As 
obras foram concluídas, mas cheias de 
falhas estruturais – a principal delas, 
o teto, que foi feito de um material de 
plástico e concentrava o calor dentro 
do ambiente. O prédio não foi fechado 
novamente, porém, diante da alta tem-
peratura, a permanência no local se 
tornou praticamente inviável e muitos 
comerciantes deixaram de oferecer os 
serviços dentro do edifício.

Começou então a fase de “reajus-
te térmico”, que perdurou até o início 
deste ano e, com a pandemia, a reinau-
guração prevista para março foi adiada 
para outubro. A cobertura atual permi-
te que o lugar fique mais arejado. 

ESTRUTURA 
O Mercado das Rocas é localizado 

na zona Leste de Natal e foi batizado 
de “Francisca Barros de Morais” em 
homenagem a Chiquinha, da Peixada 
da Comadre, que fortaleceu a culiná-
ria tradicional potiguar ao longo dos 
últimos anos. O prédio tem 3.715,6 mil 
metros quadrados de área construída e 
conta com dois andares, com elevador 
e escadas disponíveis. 
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Após meses da reabertura, Mercado 
das Rocas continua subutilizado 
COMÉRCIO | Prédio foi reaberto em outubro passado, depois de 12 anos de obras arrastadas e reformas imprevistas. Três meses após a reinauguração, a ocupação dos boxes segue 
baixa no estabelecimento que fica no coração da Zona Leste de Natal. Além disso, o fluxo de pessoas só é maior em dias de feira – que acontece ao lado do Mercado das Rocas

Há 83 boxes no Mercado das Rocas, mas nem todos estão ocupados atualmente. Movimentação segue baixa no estabelecimento comercial

Marcelo Gomes é empresário e levou o serviço Pague Fácil para o prédio

Geraldo Dias é aposentado e é um dos clientes do Mercado das Rocas

Acho que precisará de um 
trabalho para depois da 
vacina, para que as pessoas 
conheçam o Mercado. 
Precisamos criar uma 
agenda para movimentar 
esse equipamento”

“
MARCELO GOMES
EMPRESÁRIO

O serviço [Pague Fácil] está 
bom, está sendo útil, porque 
se for para ir a um banco 
que abre às 10h e pegar 
fila, aqui abre mais cedo e é 
mais rápido”

“
GERALDO DIAS
APOSENTADO

23

83

boxes foram destinados  
a antigos proprietários

é o número de boxes 
do estabelecimento



O Ministério da Economia anun-
ciou nesta quarta-feira 6 a redu-
ção a zero do imposto de impor-

tação de agulhas e seringas para uso na 
vacinação contra a Covid-19. A medida 
torna mais barata a compra desses 
produtos do exterior. De acordo com o 
ministério, a alíquota para importação 
desses produtos era de 16%. A redução 
a zero vale até junho. 

Pela decisão, tomada pela Câmara 
de Comércio Exterior (Camex), serin-
gas e agulhas passam a integrar a lista 
de produtos com reduções tarifárias 
temporárias com o objetivo de facilitar 
o combate à pandemia da Covid-19. A 
decisão da Camex ocorre em meio às 
dificuldades encontradas pelo governo 
para compra de agulhas e seringas. 

Na semana passada, o Ministério 
da Saúde realizou o primeiro pregão 
para compra desses produtos, mas as 
empresas que participaram ofertaram 
apenas 2,4% do total de agulhas e se-
ringas demandado pelo governo. Por 
conta disso, também na semana pas-

sada a Secretaria de Comércio Exterior 
do Ministério da Economia, atendendo 
a um pedido do Ministério da Saúde, 
restringiu a exportação de seringas e 
agulhas por empresas brasileiras.

Na última segunda-feira 4, o Mi-
nistério da Saúde requisitou seringas 
e agulhas de estoques excedentes a 
empresas fabricantes para a futura va-
cinação contra a Covid-19. À TV Globo, 
a Associação Brasileira da Indústria 
de Artigos e Equipamentos Médicos 
e Odontológicos (Abimo) disse que se 
comprometeu a fornecer 30 milhões 
de unidades.
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A        governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
anunciou nesta quarta-feira 6 

que convocou uma reunião com pre-
feitos e secretários de Saúde para apre-
sentar o plano estadual de vacinação 
contra a Covid-19. O encontro, que será 
presencial e virtual, está marcado para 
a próxima sexta-feira 8. “Na ocasião, [os 
prefeitos] serão informados sobre pra-
zo de vacinação, suporte às prefeituras 
e planejamento em geral”, escreveu a 
chefe do Executivo no Twitter. 

Na terça 5, Fátima publicou na 
mesma rede social que o governo fede-
ral ainda não decidiu sobre a data con-
creta para iniciar a vacinação no país 
– o que a governadora definiu como 
um quadro grave de incertezas. A de-
claração veio após uma reunião virtual 
entre governadores de alguns estados e 
o secretário de vigilância do Ministério 
da Saúde, Arnaldo Medeiros. O grupo 
cobrou um cronograma, mas saiu sem 
respostas. 

Segundo a governadora do RN, fi-
cou marcada uma nova reunião para 
a próxima segunda-feira 11 entre o Fó-
rum dos Governadores, o ministro da 
Saúde, presidentes da Câmara, Senado 
e STF, além de representantes da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Fiocruz e Instituto Butantan.

“Reunião não só tem que aconte-

cer, mas precisa ser resolutiva! Volto a 
repetir, é urgente! É fundamental que 
o governo federal assuma a dianteira 
na coordenação do Plano Nacional de 
Imunização. Isso significa compra de 
vacina e insumos, organização de es-
tratégias e definição de uma data para 
a chegada dessas vacinas aos estados. 
Reafirmo que no RN estamos com 
nossa logística pronta para, junto aos 
municípios, darmos início ao processo 
de vacinação”, concluiu Fátima.

Por meio da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), o governo 
confirmou ao Agora RN que há 900 mil 
seringas em estoque, armazenadas na 
Unidade Central de Agentes Terapêu-
ticos (Unicat), em Natal. A quantidade 
de insumos é suficiente para garantir a 
primeira dose às 730 mil pessoas que 
compõem os grupos prioritários das 
três primeiras fases de vacinação con-
tra a Covid-19 no estado. 

A expectativa da Sesap, divulgada 
em dezembro, é iniciar o plano de imu-
nização estadual em 21 de janeiro. Para 
que isso ocorra dentro das estimati-
vas, o Ministério da Saúde precisa ter 
iniciado a distribuição das doses das 
vacinas através do Plano Nacional de 
Imunização (PNI) ainda na primeira 
quinzena de janeiro. 

Somando ao estoque de seringa 
existente, a Sesap revelou que dois mi-

lhões de seringas, com agulhas de 25×6, 
destinadas especificamente à vacina-
ção contra Covid-19, estão em fase de 
aquisição. Além disso, outras 150 mil 

seringas (com agulha 20×5,5) também 
serão adquiridas para a imunização 
contra o novo coronavírus. A pasta 
não informou o valor que será gasto 

com a compra dos insumos. Também 
não detalhou como será o processo de 
compra nem se será feito com dispensa 
de licitação.

Fátima vai reunir prefeitos para 
apresentar plano de vacinação
COVID-19  | Governadora do RN usou o Twitter para informar que o encontro entre os gestores acontecerá nesta sexta-feira 8. Segundo ela, na ocasião, os prefeitos serão informados 
sobre prazo de vacinação, suporte às prefeituras e planejamento em geral. Fátima também criticou a demora do governo federal em cravar uma data oficial para o início da campanha

Fátima Bezerra (PT) cobrou que o governo federal assuma a dianteira na coordenação do Plano Nacional de Imunização (PNI)

Governo zera imposto de 
importação de agulha

MEDIDA

São Paulo reafirma início da 
vacinação no dia 25 de janeiro
O governo de São Paulo apresen-

tou novos detalhes do Plano 
Estadual de Imunização con-

tra o coronavírus nesta quarta-feira 6, 
confirmou que a campanha começa 
no próximo dia 25 e informou ainda 
que a vacinação irá ocorrer de segun-
da a sexta, das 7h às 22h, e de 7h às 
17h aos sábados, domingos e feriados. 
O anúncio foi feito pelo secretário de 
Saúde, Jean Gorinchteyn, durante a 
reunião do governador João Doria 
(PSDB) com prefeitos do estado para 
tratar do plano de vacinação.

Produzida pelo laboratório chi-
nês Sinovac em parceria com o Ins-
tituto Butantan, a CoronaVac ainda 
precisa ter a eficácia comprovada 
antes de ser liberada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa). 

A previsão do governo de São 
Paulo é a de que os documentos se-
jam entregues à Anvisa nesta quinta-
-feira 7, quando também devem ser 

divulgados os resultados dos testes 
feitos no país.

Mesmo com os adiamentos na 
divulgação da eficácia da CoronaVac, 
o governo mantém a previsão de iní-
cio da vacinação no dia 25 de janeiro, 
aniversário de São Paulo. O secretário 
também informou que além dos 5.200 
postos de vacinação já existentes nas 
cidades do estado, esse número deve 
ser ampliado para 10 mil com a utili-
zação de escolas, quartéis da PM, es-
tações de trem, terminais de ônibus, 
farmácias e sistema drive-thru.

Na 1ª fase, devem ser vacinadas 9 
milhões de pessoas no estado. Como 
a CoronaVac prevê duas doses, estão 
previstas 18 milhões de doses para 
essa fase. Além de idosos com mais 
de 60 anos, serão contemplados os 
profissionais de saúde, indígenas e 
quilombolas. 

“Lembrando que os trabalhado-
res da área da saúde serão médicos, 
enfermeiros, mas também toda 

aquela população que trabalha den-
tro das unidades hospitalares e que 
nós realmente precisamos que eles 
continuem com saúde para não se-
rem afastados em decorrência dessa 
doença”, disse o secretário. No total, 
o governo de São Paulo recebeu até 
agora da China o equivalente a 10,8 
milhões de doses da CoronaVac, con-
siderando os lotes de vacina já pronta 
para aplicação e os de insumos que 
serão processados e envasados pelo 
Instituto Butantan. 

Os representantes do Instituto 
Butantan se reuniram com a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para tratar dos resultados da 
CoronaVac, vacina contra o corona-
vírus desenvolvida pelo Instituto em 
parceria com a farmacêutica chinesa 
Sinovac. A previsão é a de que os da-
dos sobre a eficácia dos testes feitos 
no Brasil sejam divulgados em cole-
tiva de imprensa do governo paulista 
nesta quinta 7. 

EXPECTATIVA

16%
é a alíquota para importação  

de agulhas e seringas
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O desembargador Bento Her-
culano Duarte Neto se des-
pede nesta semana da pre-

sidência do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), 
cargo que ocupou durante o biênio 
2019-2020. Ele dará lugar a desem-
bargadora Maria do Perpétuo So-
corro Wanderley de Castro, eleita 
em novembro do ano passado. 
Em entrevista ao Agora RN, Bento 
Herculano fez uma avaliação da 
sua gestão, destacou avanços do 
tribunal no Rio Grande do Norte 
e comentou sobre as dificuldades 
geradas pela pandemia do novo 
coronavírus.

O TRT-RN foi reconhecido co-
mo um dos mais céleres do país e 
ganhou a certificação de qualida-
de Ouro do Conselho Nacional de 
Justiça. Ao longo dos últimos dois 
anos, Bento Herculano afirma que 
deixa como marca a busca por 
uma visão institucional por meio 
da normatização. O desembarga-
dor conta ainda que priorizou a 
qualificação técnica de toda a equi-
pe de gestores para que questões 
pessoais fossem deixadas de lado, 
com o objetivo de fortalecer uma 
governança institucional. Confira 
a entrevista:

AGORA RN - Diante da ameaça 
que existe à Justiça do Trabalho 
com relação à sua manutenção, 
o senhor acredita que os últimos 
dois anos permitiram uma nova 
compreensão social da importân-
cia dela?

Bento Herculano - A gente 
tem que entender que o contexto é 
nacional, nós tivemos uma campa-
nha de alguns setores contra a Jus-
tiça pelo fato dela ser uma justiça 
social, inclusive com algumas fake 
news, afirmações falsas, alguns 
mitos, do tipo ‘só existe Justiça do 
Trabalho no Brasil’, o que não é ver-
dade. Os países mais desenvolvi-
dos do mundo tem uma Justiça es-
pecializada na solução de conflitos 
trabalhistas. Alguns alegam que 
ela só dá razão para o trabalhador, 
o que não é verdade de maneira 
alguma. A Justiça do Trabalho é do 
trabalhador e do empreendedor. 
Especificamente no Rio Grande 
do Norte nós buscamos fazer uma 
alteração na comunicação institu-
cional do tribunal, no sentido de 

BENTO HERCULANO DESTACA 
AVANÇOS E DIFICULDADES DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO DO RN

registrados com o trabalho 
remoto, existe a possibilidade 
da manutenção de audiências e 
sessões virtuais no TRT-RN?

Bento Herculano - Eu penso 
que sim. É o chamado o novo nor-
mal. Não vejo nenhum problema 
em relação a algumas atividades. 
Às vezes nós temos a necessidade 
de deslocamento de servidores que 
têm dificuldades familiares para 
morar em algumas cidades e isso 
acaba dificultando o tribunal por-
que perde o servidor, que consegue 
até uma decisão judicial para tra-
balhar em outro tribunal. Isso não 
se faz mais necessário. Por outro 
lado, temos algumas atividades 
de oficial de justiça que não têm 
como ser telepresencial, uma ati-
vidade do pessoal da área médica 
do tribunal também não pode ser 
a distância, assim como as pessoas 
que trabalham com as audiências 
presenciais. Porém, muitos setores 
podem funcionar com muita tran-
quilidade com o teletrabalho.

AGORA RN - Quais são os desa-
fios da Justiça do Trabalho do RN e 
como o trabalho feito nos últimos 
dois anos pode ajudar a enfrentá-
-los?

Bento Herculano - Nós 
buscamos tomar atitudes que fa-
cilitem as próximas gestões. Por 
exemplo, estamos implantando em 
praticamente todo o estado usinas 
de energia fotovoltaica. Isso trará, 
além de ir ao encontro da susten-
tabilidade, uma economia enor-
me no custeio do nosso tribunal. 
Buscamos fazer resoluções para se 
tirar o máximo questões de pessoa-
lidade para que possamos ter uma 
institucionalização. Não à toa, meu 
primeiro ato como presidente foi 
criar a divisão de governança ins-
titucional e nosso tribunal avançou 
mais de 10 posições no ranking de 
transparência dos TRTs. Isso era 
uma meta que foi devidamente 
alcançada. Eu tenho a mais abso-
luta certeza que a gestão seguinte 
irá continuar com a manutenção 
desses avanços funcionais. A mi-
nha sucessora será a nossa deca-
na, uma pessoa extremamente 
qualificada e a mais experiente do 
tribunal, que já foi presidente e terá 
como vice-presidente o desembar-
gador Eridson João Fernandes, que 
também é uma pessoa que tem 
muita qualificação e também já foi 
presidente. Tenho certeza que será 
uma convivência muito harmônica 
pela experiência e pela qualidade 
profissional.

ENTREVISTA | Em despedida da presidência do TRT-RN, o 
desembargador fez uma avaliação da gestão e contou ainda 
que priorizou qualificação técnica da equipe de gestores

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

que as pessoas possam compreen-
der ainda melhor a essencialidade 
da Justiça do Trabalho porque sem 
ela conflitos sociais ficaram sem 
solução. Buscamos demonstrar a 
importância pela atuação inclusive 
no desenvolvimento do Rio Gran-
de do Norte. Nós conseguimos dis-
tribuir riqueza, que é muito impor-
tante, inclusive no país com tantas 
desigualdades como é o caso do 
Brasil, isso é peculiarmente im-
portante. E conseguimos, acima de 
tudo, mostrar que há um equilíbrio 
muito grande na atuação da Justi-
ça do Trabalho e do TRT-RN nesse 
contexto. Acredito que tivemos um 
avanço nisso.

AGORA RN - Desde o início da 
pandemia, algumas medidas pro-
visórias foram editadas alterando 
regras trabalhistas. Isso aumentou 
ou diminuiu a demanda da Justiça 
do Trabalho?

Bento Herculano - Nós ti-
vemos nesse biênio algumas al-
terações em relação ao direito do 
trabalho e nos direitos trabalhistas 
antes da pandemia, isso no contex-
to de um governo e um Congresso 
liberais. Tivemos um pouco antes a 
reforma trabalhista, que diminuiu 
o número de demandas trabalhis-
tas em todo país porque se dificul-
tou o acesso à Justiça. A gente até 
esperava que com a reabertura 
do tribunal, em uma situação de 
maior proximidade com a norma-
lidade, as demandas crescessem 
e isso não ocorreu. Eu diria que 
isso aconteceu por dois motivos. 
O primeiro porque ainda há uma 
dificuldade de acesso à Justiça do 

ponto de vista sanitário. As pesso-
as ainda estão, de forma geral, com 
medo do contato social. Outro 
aspecto é que me parece que os 
próprios trabalhadores entendem 
que algumas empresas, não todas, 
enfrentaram uma enorme difi-
culdade quanto ao cumprimento 
de suas obrigações por conta da 
perda de receita com a pandemia. 
Se dizia muito que iria haver uma 
enxurrada de processos de traba-
lho, mas isso não vem acontecen-
do. Pode ser que no futuro haja um 
aumento.

AGORA RN - Qual foi o papel da 
Justiça do Trabalho do Rio Grande 
do Norte no combate à pandemia 
e na manutenção de empregos no 
Estado?

Bento Herculano - Temos um 
motivo de muito orgulho da nossa 
atuação. Nosso tribunal é o 5º em 

todo país e o 3º entre os TRTs em 
volume de recursos destinados ao 
combate à pandemia. Nós tivemos 
um case de sucesso do Hospital de 
Campanha, que foi a partir de uma 
atuação do tribunal em parceria 
com a Prefeitura de Natal. A nossa 
produtividade continuou em alta 
e com o passar do tempo iremos 
tentando voltar ao mais próximo 
da normalidade.

AGORA RN - O CNJ colocou o 
TRT-RN como um dos mais céleres 
do Brasil e também o reconheceu 
na categoria Ouro em um prêmio 
divulgado recentemente. O que is-
so representa?

Bento Herculano - A maior 
crítica em relação ao poder Ju-
diciário brasileiro é em face da 
famosa morosidade da Justiça. A 
Justiça do Trabalho sempre teve 
a peculiaridade de ser mais célere 
ou peculiarmente mais célere, mas 
enfrentando também dificuldades 
quanto ao tempo. O prêmio de 
qualidade Ouro do CNJ é um fato 
inédito, só dois tribunais de tra-
balho de pequeno porte no Brasil 
conseguiram alcançar esse prêmio: 
o TRT-RN e o TRT-PI. Esse Prêmio 
Ouro e dados objetivos mostram 
que a gente agiu certo e no mo-
mento certo. Abrimos as portas 
do tribunal com todos os cuidados 
e convocamos um percentual de 
servidores para voltarem ao traba-
lho presencial, reconhecendo que 
o trabalho à distância se mostrou 
muito efetivo.

AGORA RN - Com os núme-
ros positivos de produtividade 

Não à toa, meu primeiro ato 
como presidente foi criar 
a divisão de governança 
institucional e nosso 
tribunal avançou mais de 
10 posições no ranking de 
transparência dos TRTs”

“
BENTO HERCULANO
DESEMBARGADOR
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C om a chegada de 2021, muitos 
resolveram iniciar uma mudan-
ça de hábitos para começar o 

ano com uma nova atitude. Exercícios 
físicos têm lugar de destaque na lista 
de resoluções para o ciclo: seja para al-
cançar uma vida mais saudável ou pa-
ra equilibrar o peso que foi ganho nas 
ceias natalinas. Mas manter o hábito 
não é tarefa fácil e, com o passar das 
semanas, muitos podem desanimar e 
desistir. Para ajudar os novos atletas, 
Maria Lúcia Sebastião, professora de 
educação física da Estácio, oferece di-
cas que podem facilitar o período de 
adaptação. “A principal dica é começar 
a praticar algum esporte que a pessoa 
gosta, seja em espaços públicos, como 

parques, praças, ou ambientes priva-
dos, como escolinhas de esporte ou 
ginásios”, explicou Maria Lúcia.

“O esporte é um grande potencia-
lizador de socialização, então, ao es-
colher um que dê prazer de praticar e 
proporcione novas amizades, aumenta 
a vontade de não desistir, além dos be-
nefícios de reduzir o estresse, melhorar 
a concentração e aumentar o condicio-
namento físico”, a� rmou a especialista.

Para seguir as recomendações de 
manter o distanciamento social por 
conta da pandemia, a professora de 
educação física sugere atividades ae-
róbicas e musculares que podem ser 
feitas em casa. “A pessoa pode colocar 
uma música e caminhar rapidamente 

pela casa, ou subir e descer escadas de 
10 a 15 minutos, duas ou três vezes por 
dia; pode pular corda se as articulações 
estiverem saudáveis e se possuir estei-
ras, elípticos ou bicicleta em casa, pode 
usar, são excelentes exercícios cardía-
cos”, exempli� cou.

Para exercícios musculares, Maria 
Lúcia recomenda a prática de yoga, 
agachamentos, movimentos de sentar 
e levar de uma cadeira ou � exões feitas 
contra a parede ou no chão. “Exercícios 
de yoga e respiração profunda podem 
ajudar a reduzir a ansiedade, e é impor-
tante que a atividade seja acompanha-
da por um pro� ssional de educação fí-
sica, que pode ser online, para orientar 
a prática com segurança”, alertou.

ATIVIDADE FÍSICA | Novos atletas devem escolher esportes que gostem, para diminuir a possibilidade de 
desistência. Professora de educação física indica que as pessoas podem começar por exercícios simples

Especialista dá dicas para começar 
práticas esportivas no início do ano

EXERCÍCIOS SIMPLES
PARA FAZER EM CASA:

1. Joelho no Cotovelo: Encoste um joelho 
no cotovelo oposto, alternando entre os 
lados. Encontre seu próprio ritmo. Tente 
repetir esse gesto de 1 a 2 minutos, 
descansar por 30 a 60 segundos. Faça 
isso até 5 vezes. Você deve sentir o 
coração bater mais rápido e ficar ofegante.

2. Prancha: Apoie os antebraços no chão, 
com os cotovelos na altura do ombro. 
Mantenha o quadril na altura da cabeça 
Mantenha-se firme nessa posição por 20 
a 30 segundos (ou mais, se conseguir), 
descanse por 30 a 60 segundos, e repita 
até 5 vezes. Essa atividade fortalece seu 
abdômen e pernas

3. Extensão das costas: Encoste nas 
orelhas com a ponta dos dedos e eleve o 
tronco, mantendo as pernas no chão. Aí 
abaixe o tronco. Faça o gesto de 10 a 15 
vezes, descanse por 30 a 60 segundos, 
e repita até 5 vezes. É uma forma de 
fortalecer suas costas.

4. Agachamento: Coloque os pés na 
distância dos quadris, com os dedões 
apontando ligeiramente para fora. Então 
dobre os joelhos, mantendo o calcanhar 
no chão. Os joelhos devem ficar na altura 
dos pés, mas não ultrapassá-los (é o 
bumbum que deve ser jogado para trás). 
Agache de 10 a 15 vezes, descanse de 30 

a 60 segundos, e repita até 5 vezes.

5. Levantamento lateral de joelho: Toque 
o joelho com o cotovelo do mesmo lado 
do corpo, levantando o joelho bastante. 
Alterne entre os lados. E tente manter 
esses movimentos de 1 a 2 minutos. 
Descanse por 30 a 60 segundos e repita 
tudo até cinco vezes. De novo, a ideia é 
fazer você ficar ofegante, com o coração 
batendo mais rápido.

6. Super-homem: Coloque suas mãos 
embaixo dos ombros e os joelhos abaixo 
dos quadris. Levanta um braço e a perna 
oposta, alternando entre os lados. Faça 
esse gesto de 20 a 30 vezes, descanse 
por 30 a 60 segundos, e repita tudo 
até cinco vezes. O exercício fortalece 
abdômen, glúteos e músculos das costas.

7. Ponte: Coloque as solas dos pés inteiras 
no chão e levante os quadris até onde 
achar confortável. Aí desça devagar. 
Repita o gesto de 10 a 15 vezes, descanse 
por 30 a 60 segundos, e faça tudo de 
novo até 5 vezes. A atividade trabalha o 
bumbum.

8. Afundamento com cadeira: Segure 
na cadeira, com os pés a meio metro da 
cadeira, mais ou menos. Dobre os braços 
enquanto abaixa os quadris até quase 
tocar no chão. Aí erga o corpo com os 
braços. Realize o gesto de 10 a 15 vezes, 
descanse de 30 a 60 segundos, e repita 
até 5 vezes. Isso fortalece o tríceps.

9. Expansão de peitoral: É hora dos 
alongamentos! Entrelace os dedos com 
as mãos nas costas. Estique os braços 
e expanda o peitoral. Mantenha essa 
posição de 20 a 30 segundos (ou mais). 
Essa posição alonga o peito e os ombros.

10. Pose infantil: Com os joelhos no chão, 
leve o bumbum até os calcanhares. Deixe 
sua barriga apoiada nas coxas e estique 
ativamente os braços para frente. Respire 
normalmente. Mantenha essa posição de 
20 a 30 segundos. Essa posição alonga 
suas costas, ombros e laterais do corpo

11. Meditação sentada: Sente 
confortavelmente, com as pernas 
cruzadas (se não gostar, pode sentar em 
uma cadeira). Deixe as costas eretas. 
Feche os olhos, relaxe o corpo e aprofunde 
a respiração lentamente. Concentre-se na 
respiração, e tente não ficar focado em 
um único pensamento ou preocupação. 
Mantenha essa posição de 5 a 10 minutos 
ou mais, para acalmar a mente.

12. Pernas na parede: Leve seus quadris 
para perto da parede 
(de 5 a 10 centímetros), estique as pernas 
e deixe-as descansarem na parede. 
Feche os olhos, relaxa o corpo e respire 
lentamente. Concentre-se na respiração 
e não fique focado em um único 
pensamento ou preocupação. Mantenha-
se assim por 5 minutos. Essa posição 
serve para relaxar.

VAGA DE EMPREGO 

Contrata-se: 
Eletrotécnico/ Eletricista com experiência em refrigeração. 
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FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com escritório à Rua 
Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - 
DF, nos termos do instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes CLETO BELO SOARES JÚNIOR, brasileiro, pedagogo, carteira 
de identidade nº 1.881.120 SSP/RN, inscrito no CPF nº 052.076.934-17, casado sob regime da comunhão parcial de bens com ALINE DE 
SOUSA ARAÚJO BELO, brasileira, turismologa, portadora da carteira de identidade nº 3.218.582 SSP/RN, inscrita  no CPF nº 012.408.934-
85, residentes e domiciliados à Rua Maria Dulce Nunes de Lima, 111, Bairro Passa e Fica, Ceará-Mirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, exclusivamente online através do site 
www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 113.416,33, o imóvel abaixo descrito, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído em uma casa residencial nº 196, situada na Rua Acajutiba, nº 
196, Conjunto Luiz Lopes Varela II, na cidade de Ceará-Mirim/RN, com todas as suas respectivas benfeitorias, pertences e servidões, cujas 
características são as seguintes: constituída de sala, 01 quarto, cozinha e banheiro, com uma área de construção de 42,47m², edifi cada em 
terreno desmembrado de área maior, que mede uma área de 250,00m² de superfície, sendo 10,00m de frente pela citada rua, 25,00m, pelo 
lado direito, onde confronta com o lote 13 da quadra 12, 25,00m pelo lado esquerdo onde confronta com o lote 11 da quadra 12, 10,00m  
na  linha de fundos, ali confrontando com o lote 19 da quadra 12, tendo em 03/12/2012 havido um aumento na área construída de 23,85m², 
passando a possuir uma área total de construção de 66,32m², com as seguintes características: casa em alvearia e tijolos cerâmicos de 
oito furos, reboco tipo massa única, pintura com tinta lavável, cobertura com estrutura de madeira de lei e telha cerâmica, piso cerâmico, 
esquadrias de madeiras, porta em madeiras, porta em madeira de lei, portões de ferro, sendo estes pintados com tinta esmalte sintético, 
contendo os seguintes compartimentos: terraço, cozinha, dois quartos, hall, sala e banheiro, registrado no Cartório de Registro de Imóveis 
de Ceará-Mirim/RN, sob matrícula de nº 11.276 em 10/12/2012. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 22 de janeiro de 2021, no mesmo horário e site, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 62.722,73. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados 
da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
A empresa Moura Serviços e Locações EIRELI, CNPJ 12.223.739/0001-41, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO para a realização de transporte de resíduos não perigosos localizada na 
Avenida Amintas Barros, 3700, Lagoa Nova, Natal/RN. 

 
Yvana Cláudia Bezerra de Moura 

Empresária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  
 

Phoenix Óleo & Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Regularização de Operação para a Estação Coletora Satélite do Campo Concriz, localizada na 
Comunidade Cordão de Sombra II, Campo Concriz, Zona Rural de Mossoró/RN. 
 

Ana Claudine de Melo Lago 
Diretora Administrativa 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 
 

POSTO C V M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ: 37.996.719/0001-34, localizado às Margens 
da Rod RN 016 S/N, bairro Bela Vista, Assú/RN, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
Idema a Licença Prévia para a atividade de posto de combustível. 
 
 

Caio Vinícius Medeiros de Oliveira 
Proprietário 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORE, GRANITO E PEDRAS 
ORNAMENTAIS DO RN – SINDMARMORE/RN– CNPJ 17.799.910/0001-89 

  
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE CHAPA REGISTRADA  

 
O SINDMÁRMORE/RN, em obediência ao Art. 56 do estatuto social da entidade supra, faz saber que, para 
concorrer às eleições para renovação de diretoria, que será realizada no dia 18 de janeiro do corrente ano, foi 
deferido o registro de uma ÚNICA CHAPA, denominada CHAPA 01, composta pelos seguintes cargos e 
membros: Diretoria: Presidente – Albeci Tavares de Souza; Secretário Geral – Valmir Epifânio do 
Nascimento; Diretor Financeiro – Francisco Chagas da Fé. Suplentes da Diretoria: Leonildo Luiz da Silva; 
Ivo Dantas Tomás e Emerson Gustavo da Silva. Conselho Fiscal – Titulares:  Francisco Canindé da Silva; 
Emanoel Kleiton de Pontes e Aldery de França Costa. Conselho Fiscal - Suplentes :José Carlos Vitoriano da 
Cruz; Raimundo Porfirio Garcia e Iuri Soares Barbosa. Comissão Eleitoral - Parnamirim/RN, 05/01/2021. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 
 
TARCIZIO BRAZ DE MENDONCA, inscrito sob o CNPJ no. 08.492.142/0001-25, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de Panificadora, localizada na Rua Expedicionario 
Jose Rocha, 201, Centro, Grossos-RN.  

 
Tarcizio Braz de Mendonca 

Requerente 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO): 
 

A W P ALVES EIRELI, CNPJ: 12.020.669/0001-24, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – 
LRO, com data de validade até 17/12/2022 para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Classe I, 
localizada na R. Melo Franco, nº 2020 – Santo Antônio, CEP: 59.611-090 no município de Mossoró-RN. 
 

Williney Pinheiro Alves 
Diretor 

 
 



Como parte das ações de enfren-
tamento à pandemia, a Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) colocou ultrafreezers à 
disposição da Secretaria de Saúde Pú-
blica do Estado do Rio Grande do Norte 
(Sesap). Dessa forma, os equipamentos 
da instituição de ensino poderão ser 
utilizados para auxiliar a logística do 
Plano de Vacinação Contra a Covid-19, 
no quesito de armazenamento das do-
ses das vacinas.  

A universidade realizou um le-
vantamento sobre a disponibilidade 
dos equipamentos que são utilizados 
nos laboratórios da instituição para 
a realização de pesquisas científicas 
– conservação de material genético 
armazenados a baixíssimas tempera-
turas, por exemplo. Nessa perspectiva, 
como parte das ações que vêm sendo 
desenvolvidas pela UFRN no enfren-
tamento à pandemia, a universidade 

disponibilizará o uso de sete ultrafree-
zers localizados nos campi de Natal e 
Caicó. Ainda conforme foi informado 
à Sesap, a UFRN se coloca à disposição 
para planejar o compartilhamento dos 
equipamentos, que estão na Escola 
Multicampi de Ciências Médicas (EM-
CM), no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), no Centro de Biociências (CB) e 
no Centro de Tecnologia (CT).

A UFRN vem desenvolvendo di-
versas ações no enfrentamento à pan-
demia da covid-19, como a doação 
de álcool 70% e de equipamentos de 
proteção individual (EPIs); realização 
de testes da covid-19 e de teleatendi-
mento para esclarecer dúvidas sobre 
a doença; assistência a pacientes com 
covid-19 nos hospitais universitários; 
produção de materiais informativos 
sobre o tema, como cursos, cartilhas, 
notas técnicas, vídeos, aplicativos ou 
guias; pesquisas científicas relaciona-

das ao novo coronavírus sobre medi-
camentos, modelos de disseminação, 
monitoramento dos casos, impacto 
na economia, desafios pedagógicos, 
entre outros temas; além de diversas 
parcerias para apoiar órgãos públicos 
e privados.

VACINAÇÃO
O dia certo para o início da vacina-

ção no estado ainda é uma incógnita, 
já que as vacinas dependem da apro-
vação da Anvisa. O Governo do RN 
no entanto, confirmou que o plano é 
começar a campanha de imunização 
ainda em janeiro. Há 900 mil seringas 
em estoque, armazenadas na Unida-
de Central de Agentes Terapêuticos 
(Unicat), em Natal. A quantidade de 
insumos é suficiente para garantir a 
primeira dose às 730 mil pessoas que 
compõem os grupos prioritários das 
três primeiras fases de vacinação.
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ISTOCK

Os transplantes de medula óssea 
estão sob ameaça de não serem 
realizados no país em 2021. O 

bussulfano, um medicamento vital 
para a realização dos transplantes, vai 
parar de ser fornecido. O laboratório 
francês Pierre Fabre, único responsá-
vel por distribuir o remédio no Brasil, 
notificou à Sociedade Brasileira de 
Transplante de Medula Óssea (SBT-
MO) sobre a suspensão da disponibi-
lização do medicamento em junho de 
2021.

Sem o medicamento, é impossível 
realizar o transplante de medula ós-
sea, mesmo que o paciente já tenha 
um doador. O Rio Grande do Norte 
possui um pequeno estoque da medi-
cação, mas não é suficiente nem mes-
mo para a demanda atual, segundo a 
enfermeira Anna Cecília Oliveira, do 
Hospital Rio Grande, única unidade 
habilitada para realizar o transplante.

“Ao longo do ano passado, realiza-
mos 92 transplantes de medula óssea. 
Agora, temos uma fila de espera de 
aproximadamente 40 pacientes, e este 
número aumenta diariamente”, expli-
cou a enfermeira. Para Rodolfo Soares, 
médico hematologista responsável pe-
lo transplante, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) precisa 
agir rápido, pois a questão é de extre-
ma urgência. 

“É necessário um entendimento 
rápido entre a Anvisa  e a empresa 

que produz o medicamento. Precisam 
compreender que a leucemia não res-
peita a morosidade dos trâmites buro-
cráticos e vai começar a matar pesso-
as assim que faltar o medicamento”, 
afirmou o médico. O transplante de 
medula óssea é o principal tratamento 

para pacientes acometidos por leuce-
mia, um tipo de câncer que atinge os 
glóbulos brancos, responsáveis pela 
defesa do organismo contra infecções, 
glóbulos vermelhos, que transportam 
o oxigênio dos pulmões para as células 
do corpo e plaquetas sanguíneas, que 

compõem o sistema de coagulação do 
sangue. 

  Para realizar o transplante, os 
pacientes necessitam, primeiramente, 
eliminar a medula óssea adoecida do 
corpo para receberem a medula óssea 
saudável do doador. Esse tratamento é 

feito com o medicamento Bussulfano.

O QUE DIZ A ANVISA
A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) aponta que a des-
continuação de fabricação do medica-
mento não tem a ver com pendências 
regulatórias, sendo uma “questão co-
mercial”, relacionada ao Laboratório 
que distribui o produto nos estados 
brasileiros. O órgão acrescenta ainda 
que “não possui instrumento legal que 
impeça os laboratórios farmacêuticos 
de retirarem seus medicamentos do 
mercado”.

Porém, devido à relevância do me-
dicamento, a Anvisa indica estar estu-
dando medidas que possam facilitar o 
acesso e o abastecimento de produtos 
similares no Brasil. “Por exemplo, a 
possibilidade de via acelerada e prio-
ritária para novos registros, impor-
tação facilitada, entre outras ações”, 
detalhou. O Ministério da Saúde diz 
que não foi notificado da decisão e 
declarou que o Instituto Nacional do 
Câncer, o Inca, tem estoques do medi-
camento para apenas mais três meses.

O presidente da SBTMO, Nelson 
Hamerschlak, aponta que a falta do 
bussulfano deve impactar grande 
parte dos transplantes do Brasil. “Pro-
vavelmente muitos pacientes poderão 
ter a sua evolução prejudicada em fun-
ção da interrupção do fornecimento 
desse medicamento”, disse.

Medula óssea: falta de remédio 
coloca em risco a vida de potiguares
SAÚDE | Descontinuidade na distribuição do medicamento Bussulfano foi notificada para junho de 2021 – remédio é fundamental para o transplante de medula óssea. No entanto, o 
estoque no Rio Grande do Norte não é suficiente nem para a demanda atual. Segundo enfermeira, lista da fila de espera pelo procedimento cresce diariamente no estado

40 potiguares estão na fila de espera, mas podem não realizar o transplante de medula óssea por falta de medicamento essencial

UFRN disponibiliza ultrafreezers 
para armazenamento de vacinas

COVID-19

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com 
escritório à Rua Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente 

autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede 
no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular, no 
qual fi gura como Fiduciante MÁRCIO RODRIGO MIRANDA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 
carteira de identidade nº 002.084.086 SSP/RN, inscrito no CPF nº 064.931.254-64, residente e domiciliado à Rua 
Teodorico Guilherme, 2249, Morro Branco, Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de janeiro de 2021, às 10:30 horas, exclusivamente online através do site 
www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 762.868,06, o 
imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído em um prédio nº 
1887, situado à Rua Tarcísio Galvão, lado ímpar, distando 57,21m da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, do Conjunto 
Residencial “Potiguar I”, no bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, construção do tipo padrão “A”, com 90,00m² de área 
construída, composto de terraço, sala de estar, circulação, banheiro, três dormitórios e copa/cozinha, edifi cado em 
terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal (L-19/Q-E) medindo 293,06m², limitando-se na frente, com a Rua 
Tarcísio Galvão, com 12,37m; fundos, com o prédio nº 1878 da Rua Dr. Abelardo Calafange, com 12,37m; lado 
direito, com o prédio nº 1873, com 24,20m; e, lado esquerdo, com o prédio nº 1881, com 24,20m, ambos da Rua 
Tarcísio Galvão, registrado no 6º Ofício de Notas de Natal-RN, sob matrícula de nº 18.449 em 22/07/1980. Obs: 
Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 22 de janeiro de 2021, no mesmo horário e site, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 385.608,53. A venda será efetuada em caráter “ad 
corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação 
e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de 
venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° 
de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO): 
 

O GEOVAN SILVA DE OLIVEIRA (MERCANTIL DO GEOVAN), CNPJ: 04.554.331/0001-24, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação – LRO, com data de validade até 05/01/2023 para a revenda de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP) – Classe I, localizada na Av. Antônio Bento, nº 85 – Dom Jaime Câmara. CEP: 
59.628-600 no município de Mossoró-RN. 

 
Geovan Silva de Oliveira  

Diretor 
 

 
 



O cantor Gustavo Mioto negou os boatos de que entraria na casa do “BBB” 21. Ele, no entanto, con� rmou que foi 
convidado para o reality, mas disse que os compromissos com a música o impediram de participar. “Realmente rolou 
a conversa. Me sinto lisonjeado por estar sendo cotado. Porém, a gente acabou de assinar com a gravadora, que é a 
maior do mundo. Então, temos muitos planos esse ano, muitos projetos, três ou quatro discos para fazer, muitas coisas 
internacionais... Ficaria inviável essa ano participar de algo assim. Porém � quei feliz com toda a repercussão, com todo o 
carinho da galera dizendo que ia torcer. Quem sabe um dia”, disse.

LATINO É ACUSADO 
 PLÁGIO POR CANTORA 

INFLUENCIADORA DANI NOCE 
DIZ QUE ‘AÇÚCAR É COCAÍNA’

‘BBB’ 21: GUSTAVO MIOTO CONFIRMA 
CONVITE, MAS NEGA PARTICIPAÇÃO

Depois criticar o governo por descaso com artistas 
durante a pandemia do novo coronavírus, Latino foi 
acusado pela cantora Bruna Volpi de plágio. Ela disse, 
em suas redes sociais, ao fazer uma comparação de um 
vídeo dela com o do cantor, para a� rma que ele utilizou 
as mesas palavras ditas por ela.  Ele a procurou para 
explicar que ideias parecidas não “con� guram plágio”.

A in� uenciadora Dani Noce agitou as redes sociais 
relacionando açúcar e cocaína. “Esse é um dos motivos 
para eu parar de confeitar, porque eu descobri que 
açúcar com gordura é basicamente cocaína. A comida 
é socialmente aceita, a bebida, o cigarro, as drogas 
não são aceitas. Sempre vai ter uma mãe, uma tia, um 
amigo pra falar: Come mais um pouquinho”, disse.  

ZAPPING
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA

CORES DO VERÃO
A concordância com os nomes 

de cor sempre foi problema para 
muita gente nas provas de língua 
portuguesa. Quando a cor é 
expressa por um substantivo em 
função de adjetivo, o nome da cor 
é invariável. Na prática, pode-se 
intercalar um expediente: tentar 
intercalar a expressão “cor de” ou 
“da cor de” antes do nome. Se for 
possível, o nome � ca invariável; 
caso contrário, concorda com 
o nome a que se refere. Assim, 
temos “blusas pérola”, “gravatas 
laranja”, “camisas pastel”; “lenços 
verdes”, “blusas amarelas”.

COR DE BURRO QUANDO FOGE
A expressão “Cor de burro 

quando foge”, atualmente utilizada 
para indicar uma cor inde� nida, é 
derivada de “Corro de burro quando 
foge”, que designa o comportamento 
agressivo do animal, na iminência 
de atingir com um coice alguém 
próximo. Esse é um caso em que 
houve mudança na forma e no 
sentido.

QUEM TEM BOCA...
Exemplo semelhante ocorreu em 

“Quem tem boca vai a Roma”, que 
signi� ca “Quem sabe se comunicar 
vai a qualquer lugar”. Originalmente, 
o provérbio era “Quem tem boca 
vaia Roma”, com o verbo vaiar, em 
vez de ir. Isso porque a plebe e os 
escravos acreditavam que a cidade 
de Roma merecia vaias por causa 
de seu imperador, Júlio Cesar, cuja 
opinião ninguém podia contrariar.

CAGADO E CUSPIDO

Muito popular por nossa região, 
a expressão “Cagado e cuspido” já foi 
“Cuspido e escarrado”. A ideia é dizer 
que alguém é muito parecido com 
outra pessoa, como em “O menino 
é cagado e cuspido o pai” ou “O 
menino é cuspido e escarrado o pai”. 
Na verdade, em sua origem, a frase 
era “Esculpido em carrara”, que é um 
tipo de mármore de alta qualidade, 
popular para uso em escultura e 
construção de decoração. Apesar 
das corruptelas, o signi� cado não foi 
alterado.

QUEM NÃO TEM CÃO...
Outra que não sai da boca do 

povo, na hora de dar conselhos 
ou palavra de incentivo, é “Quem 
não tem cão caça com gato”, a qual 
indica: “Você deve se virar como 
puder para alcançar seus objetivos”. 
A expressão original era “Quem não 
tem cão caça como gato”, isto é, caça 
de forma astuta, escondendo-se 
como um felino.

ABRE ASPAS

Geralmente aqueles que sabem pouco falam muito, 
e  aqueles que sabem muito falam pouco. 

Jean-Jacques Rousseau“

“

GETTY IMAGES
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“Rio Grande do Norte. 
Capital Natal. Em cada 
esquina um poeta, em 

cada beco um jornal”. O texto que 
traz esse antigo ditado conta que 
a incidência de poetas na cidade é 
maior que em qualquer outro lugar 
do país. E. foi inspirado por este 
ditado e pela popularização dos 
podcasts ao redor do mundo, que 
Gessyka Santos – poeta e produtora 
cultural – e Gonzaga Neto – poeta 
e publicitário – tiveram a ideia de 
criar o podcast “Um Poeta em Cada 

Esquina”. Segundo eles, a ideia surgiu 
após se apresentarem em uma escola 
e verem a surpresa de um jovem, 
que comentou achar que só existiam 
poetas mortos. A partir disso, viu-se 
a necessidade de divulgar e registrar 
a poesia norte-rio-grandense atual, 
criando um espaço para que os 
artistas potiguares se expressassem 
para além do texto. Aliando-se a 
este “novo” meio de comunicação, 
o podcast almeja chegar a mais 
lugares do Brasil e alcançar 
potenciais ouvintes, principalmente, 

o público mais jovem.
A primeira temporada, que 

é realizada com recursos da Lei 
Aldir Blanc Rio Grande do Norte. 
Fundação José Augusto, Governo 
do Estado, Secretaria Especial da 
Cultura, Ministério do Turismo e 
Governo Federal, contará com a 
presença de seis poetas convidados: 
� iago Medeiros, Regina Azevedo, 
Amém Ore, Canniggia Carvalho, Ana 
Mendes e Rosy Nascimento.

O primeiro convidado será 
� iago Medeiros, que falará um 

pouco sobre as próprias vivências 
e sobre como a sua poesia é 
afetada pelas ruas da cidade. A 
entrevista estará disponível a 
partir desta quinta-feira 7, às 18h. 
Além das entrevistas, o projeto 
produzirá seis vídeo-poemas 
baseados em textos dos autores 
convidados, que serão divulgados 
no IGTV, no per� l do Instagram @
umpoetaemcadaesquina. O podcast 
também conta com a parceria do 
Anzóis Selo Potiguar, Baba de Moça 
e Papo Cultura.

O Festival Literário de Gostoso 
Online está com inscrições 
abertas. O evento acontecerá 

de 22 a 29 de janeiro, aberto a 
propostas de literatura integrada ao 
audiovisual, do público exclusivo do 
Rio Grande do Norte. 

Por ocasião da pandemia da 
Covid-19, o festival será totalmente 
virtual, com uma programação 
cultural diversa, além de um 
concurso cultural literário como 

atividade principal. 
Tem “sede afetiva” na cidade de 

São Miguel do Gostoso, no litoral 
Norte potiguar. Porém, sendo online, 
poderá ser acessado por qualquer 
pessoa do mundo por meio da 
internet, e traz como tema para essa 
edição: “os caminhos que podem ser 
escolhidos pelos autores e leitores e 
a literatura como uma ferramenta 
de preservação da memória e do 
patrimônio cultural”.

O festival terá como plataforma 
o Instagram, no per� l @
festivalliterariodegostoso, uma 
inovação pela facilidade de acesso 
e de interação com o público, 
por possibilitar destaques curtos 
e permanentes dinamizando 
as informações e programação, 
possibilitando ainda e exibição de 
entrevistas, shows e palestras ao 
vivo e gravadas no IGTV da mesma 
rede social.

Haverá premiação em quatro 
categorias, que são Meu Livro, 
Literatura de Cordel, Minhas 
Poesias e Histórias contadas, sendo 
premiados os classi� cados do 1° ao 
3° colocado de cada categoria. 

O festival é uma realização da 
Juriti Produções em parceria com 
Instituto de Ações Ambientais, 
Cultura e Justiça Social com apoio 
da Fundação José Augusto por meio 
da Lei Aldir Blanc.

AS VOZES POÉTICAS 
DAS ESQUINAS

PROJETO | Podcast potiguar comandado por Gessyka Santos e Gonzaga Neto estreia hoje no Spotify e no YouTube. 
Primeira temporada trará conversas descontraídas com nomes contemporâneos da poesia do estado

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Thiago Medeiros será o primeiro convidado do podcastGessyka Santos é poeta e produtora culturalGonzaga Neto é poeta e publicitário 

Festival Literário está com inscrições abertas 
GRATUITO E ONLINE

Eo podcast “um poeta 
em cada esquina” através do 

QRCode acima

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima e acesse 

o regulamento do festival
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REPRODUÇÃO

O  porteiro Marcos Andrade, de 
37 anos, decidiu contar a pró-
pria história em um livro após 

vencer a síndrome do pânico duran-
te a pandemia da Covid-19. O autor 
encontrou forças na fé para superar 
as crises que sofreu nos últimos dois 
anos. Agora já curado, ele deseja aju-
dar outras pessoas através da experi-
ência e, por isso, precisa de recursos 
para publicar o livro.

“O transtorno começou enquan-
to andava nas ruas de São Gonçalo 
do Amarante. Tomei um susto em 
uma rua escura, quando uma pessoa 
estava escondida próximo a uma ár-
vore. Quando se aproximou de mim 
pensei que seria um assalto, devido 
a prática recorrente na região. Eu 
pedi a Deus que me livrasse e assim 
aconteceu, mesmo assim passei a ter 
medo de andar nas ruas”, contou ao 
Agora RN.

O escritor é evangélico, mora no 
bairro Jardim Lola, em São Gonçalo 
do Amarante, e explica que o susto 
deu início à síndrome do pânico já 
se encaminhando para uma depres-
são.”Por isso o nome será ‘A Alto Ajuda 
de Deus’. A obra traz mensagens de fé, 
esperança e fortalecimento espiritual 
da palavra de Deus para enfrentarmos 
problemas como os que eu enfrentei, 
além de auxiliar a lidar com esses dias 
difíceis de pandemia”, pontuou.

Este será o primeiro livro de Mar-
cos, mas ele espera escrever outros de 
autoajuda, seguindo o estilo de escri-

tores que ajudam pessoas em meio a 
crises pessoais. Além de querer ajudar 
com palavras de ânimo e fé, o autor 
também quer realizar o sonho de dar 
palestras sobre o assunto.

 “Meu sonho também é palestrar 
por todo o Brasil, com o propósito de 
ajudar aqueles que enfrentam vários 
tipos de problemas como depressão, 
ansiedade e síndrome do pânico para 
mostrar que somente Deus pode tudo 
e quer resolver os nossos problemas, 
por isso peço que me ajudem a publi-
car o livro”, afirmou Marcos.

A síndrome ou transtorno do pâ-
nico é uma doença que se caracteriza 
pela ocorrência repentina, inesperada 
e  inexplicável de crises de ansiedade 
aguda, acompanhadas por medo e 
desespero e associadas a sintomas 
físicos e emocionais aterrorizantes. 
Durante o ataque de pânico, é comum 
que a pessoa tenha a sensação de que 
vai morrer, ou de que perdeu o contro-
le sobre si mesma.

De acordo com Marcos, o livro 
deve ser lançado dentro de um mês 
e será impresso pela Offset Gráfica e 
Editora. O orçamento para a publica-
ção é de quase R$4.500, custos para 
impressão de 500 exemplares. Quem 
desejar colaborar com a publicação da 
obra pode depositar as contribuições 
na conta (Banco: Bradesco, agência 
0995- 4, conta poupança 3017832- 7, 
titular: Marcos Andrade Caetano) ou 
entrar em contato através do número 
(84) 98789-5453.

Porteiro que superou síndrome do 
pânico busca apoio para publicar livro
FÉ | Obra conta a história do porteiro Marcos Andrade, que superou a síndrome do pânico mesmo durante o isolamento social motivado pela pandemia da Covid-19. Ele contou ao 
Agora RN que contou com a ajuda divina para enfrentar o problema. Para a publicação do livro, o escritor precisa de cerca de R$ 4.500 para custear a impressão de 500 exemplares

Marcos Andrade é porteiro, evangélico, mora em São Gonçalo do Amarante e deseja publicar o primeiro livro para ajudar quem precisa

ASCOM/IDEMA

O novo programa de Zeca Camar-
go já tem data para estrear. Será 
hoje, às 22h45. A Band divulgou 

um vídeo com imagens da programa-
ção do “Zeca Camargo Pelo Brasil” 
no qual o apresentador mostra cenas 
gravadas no Rio Grande do Norte, pri-
meiro destino na estreia da temporada. 
O vídeo pode ser visto no perfil do Ins-
tagram @Zecacamargomundo. Parti-
cipam do programa o chef Edu Guedes 
e a jornalista Glenda Kozlowski, que 
gravaram cenas também para seus 
programas. 

As gravações foram realizadas em 
diversas cidades como Natal, Pipa, São 
Miguel, Currais Novos, Caicó, Mossoró, 
Martins, Passa e Fica, Serra de São Ben-
to, Nísia Floresta, São Gonçalo do Ama-
rante, Parnamirim, entre outros muni-

cípios. Patrocinador  do programa, o 
Governo do Estado do RN investiu em 
outras ações como boletins diários e 
inserções em programas de Glenda 
Kozlowski e Edu Guedes. O Música na 
Band também trará shows de artistas 
nacionais gravados no Complexo Cul-
tural da Rampa, das bandas e canto-
res Melim, Saia Rodada, Xand Avião, 
Marcia Felipe, Roberta Sá, Dinho Ouro 
Preto.

Camargo gravou na companhia de 
artistas potiguares, nas dunas de Geni-
pabu. E os esportes praianos também 
serão tema do programa de Glenda 
Kozlowski. Fotos: frames Os artistas lo-
cais também integraram os episódios 
de gravação, entre eles DuSouto, Luiza 
e os Alquimistas, Pedrinho Mendes, 
Sergio Groove, Samara Alves, Junior 

Groovador, Quarteto Linha, Ayra So-
ares, Deusa do Forró. Entre os temas 
abordados nos boletins são estão o 
maior cajueiro do mundo; rendeiras e 
bordadeiras; maior produtor de sal do 
mundo; desova de tartarugas; área de 
proteção de golfinhos; terra de mulhe-
res fortes; exportador de fruticultura; 
protocolos de segurança + Fecomércio; 
capacidade da rede hoteleira; energias 
renováveis, grandes nomes do esporte 
potiguar, etc.

O jornalista enfatizou a dimensão 
do trabalho realizado no estado, “pu-
demos comprovar as belezas e temos 
uma responsabilidade grande de retra-
tar da melhor forma as paisagens e os 
lugares que visitamos. Também vamos 
abordar assuntos como gastronomia, 
esporte e apresentações artísticas”.Programa de estreia do jornalista Zeca Camargo será especial sobre o estado potiguar

Programa de Zeca Camargo estreia 
hoje na TV com especial sobre o RN

BAND VERÃO



“Gênesis” terá um lançamento especial no próximo “Domingo Espetacular”
“Gênesis”, nova novela 

da Record, terá uma estreia 
bem tranquila, no dia 19, se 
considerarmos que as suas três 
primeiras fases foram gravadas 
antes da pandemia.

E os trabalhos reiniciados em 
outubro, mesmo com cuidados, 
seguem em ritmo dos mais 
satisfatórios.

Todo o elenco em ação. A 
maior exigência, como toda 

produção dessa natureza, é sempre 
com a sua pós-produção, a edição 
daquilo que é gravado em estúdios 
e externas com os efeitos especiais.

 Nada diferente do que 
aconteceu em outras produções 
como: “Os Dez Mandamentos”, 
“Apocalipse”, “Rico e Lázaro” e 
tantas outras. 

Uma tarefa sempre essencial.
E, agora, no caso de “Gênesis”, 

diante das di� culdades do 

momento atual e especi� cidades 
da sua realização, entre elas um 
elenco com mais de 200 pessoas, 
a direção da emissora Record 
optou por não realizar coletiva de 
imprensa para apresentação o� cial 
do programa.

O seu lançamento, com o selo 
“Gênesis Especial”, se dará neste 
próximo “Domingo Espetacular”, 
com participação de seus diretores, 
atores e jornalistas convidados.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 “Fuzuê”, novela do Gustavo 
Reiz, em sua estreia na Globo, 

faixa das 19h, fi cou mesmo 
para 2022...Assim como fi cou 
também defi nido que a direção 

será de Leonardo Nogueira.
José Carlos Machado, um dos 
destaques de “Gênesis”, gravou 

uma participação especial na 
série “Ameaça Invisível”.Nesta 

quinta-feira, às 23h50, tem NBA na 
Band...Denver Nuggets x Dallas 
Mavericks, com narração de Ivan 
Bruno e comentários de Danilo 

Castro e Álvaro José...Eduardo 
Barão fará as reportagens, direto 
de NY.  E a partir de sábado, 

voltam as transmissões ao vivo de 
partidas do Novo Basquete Brasil 
na TV Cultura... Bauru Basket 
x Basquete Unifacisa, no Ginásio 

Antônio Prado Júnior, em São Paulo, 
às 16h, terá narração de Gil Arruda 

e comentários de Cadum. Hoje, no 
Rio, novo encontro do RH da Disney 

com um grupo de funcionários do 
Fox Sports, para se chegar a um 

acordo sobre as demissões.

.
HORÓSCOPO

Pode haver uma descoberta empolgante na primeira 
metade do dia, querido Áries, mas é muito fácil se 
encontrar em confl ito com alguém. Ou você pode estar 
lidando com um desacordo sobre dinheiro, negócios ou 
questão de propriedade.

Na primeira metade do dia, é melhor não se esforçar ou 
explicar muito, querida Libra, pois existe uma tendência 
de complicar um problema. Você está mais inclinado 
a buscar refresco emocional ou uma espécie de retiro 
conforme o dia avança. 

Você pode se sentir motivado a chegar ao fundo de um 
assunto na primeira metade do dia, querido Touro. Essa 
tendência pode ser um pouco perturbadora e você pode 
encontrar outras pessoas resistindo. Conforme o dia 
avança, você fi ca mais inclinado a querer relaxar.

A Lua se move em seu signo até sábado, querido 
Escorpião. As necessidades emocionais passam para o 
primeiro plano com este trânsito! A primeira metade 
do dia é um pouco para cima e para baixo ou para e vai. 
Você pode enfrentar alguma resistência ou obstáculos.

Um forte desejo de fazer as coisas funcionarem pode 
levar a uma feliz adaptação à rotina hoje, querido 
Gêmeos. Mesmo assim, as paixões tendem a aumentar 
na primeira parte do dia. Você pode perceber um 
obstáculo em seu caminho.

A Lua se move para o signo logo atrás do seu hoje, 
querido Sagitário, sinalizando a necessidade de um 
pouco mais de tempo ocioso por alguns dias. É uma 
época natural do mês lunar para desacelerar, processar 
e digerir antes de fazer seu próximo grande movimento.

A Lua se dirige ao seu setor de recreação, onde fi cará 
até a madrugada de sábado, querido Câncer, trazendo a 
necessidade de compartilhar seu carinho com os outros 
ou de brincar e desfrutar. Pode ser um pouco difícil 
conseguir que outras pessoas participem.

Os pensamentos do passado são fortes na primeira metade 
do dia, querido capricorniano, e você pode chegar a uma 
conclusão importante. Mais tarde, hoje, a infl uência de um 
trânsito Sol-Netuno o incentiva a desacelerar, pausar, refl etir 
ou fazer um balanço. 

A Lua entra em sua quarta casa solar até sábado 
de manhã, e o desejo por mais calor, segurança e 
familiaridade é forte. Pode haver alguma tensão 
crescendo em um relacionamento íntimo. Considere 
que na verdade se trata da necessidade de crescer.

Perguntas interessantes podem surgir com amigos hoje, 
querido Aquário, fazendo você parar para pensar. A vida 
é agitada, mas principalmente de uma forma agradável. 
No entanto, pode haver alguma tensão com a Lua no 
topo de seu mapa solar.

A Lua se move em harmonia com o seu signo, querida 
Virgem, e hoje e amanhã, você achará mais fácil se 
expressar. Você tem um pouco mais de infl uência e 
alguma tendência a meditar ou pensar profundamente 
na primeira metade do dia. 

As interações podem ser um pouco desafi adoras ou 
simplesmente mais intensas do que o normal na primeira 
metade do dia, querido Peixes. À medida que o dia 
avança, você pode ter a chance de alcançar um nível 
totalmente novo de compreensão com alguém especial.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

NÚMEROS IMPRESSIONANTES
“Gênesis”, além de um elevado 

número de atores, movimenta cerca 
de 8.500 � gurantes e 1.040 dublês.

A cidade cenográ� ca, dividida 
em vários núcleos, ocupa um total 
de 11 mil metros quadrados, com 16 
construções externas e 66 cenários 
nos estúdios.

 
LARGADA

A próxima temporada da 
Stock Car, principal evento do 
automobilismo brasileiro, terá início 
em 28 de março.

Na TV aberta, pelos próximos 
5 anos, tem a Band como dona dos 
direitos e com uma forte aposta em 
seus resultados.

TEM HISTÓRIA
Antonio Pitanga é o convidado 

do “Persona” deste domingo, 21h, 
na TV Cultura. Alguém com muita 
história, fala da sua trajetória 
pessoal e pro� ssional, Cinema 
Novo, racismo, entre tantos outros 
assuntos.

Depoimentos de Zezé Motta, 
Othon Bastos, Ney Latorraca e Silvio 
Guindane.

CASE DE SUCESSO
Após a tão bem-sucedida 

experiência com Vivi Guedes, 
interpretada por Paolla Oliveira em “A 
Dona do Pedaço”, a Globo deu sinal 
verde aos seus autores de novelas para 
continuarem criando ações especiais 
e ampliarem a inserção de marcas no 
contexto da trama.

Isso deverá se repetir em várias 
outras produções. “Verdades Secretas 
2”, entre elas.

SÓ UMA
O fato de o SBT manter apenas 

Ricardo Mantoanelli na sua 
teledramaturgia, e não mais contar 
com Reynaldo Boury por lá, tem a 
ver com a ideia de tocar apenas um 
horário inédito de novelas.

E tudo, depois da vacina. 

ALÔ, ALÔ
A Rede TV! está praticamente 

em férias, só com o seu jornalismo 
funcionando normalmente. Até aí, 
nada diferente.

Mas continuar com o 
chapeuzinho do Papai Noel no logo, 
em pleno janeiro, aí já não dá. O 
mundo andou. Alguém precisa tirar.

NOVA SÉRIE
A série “Ameaça Invisível”, de 

Ingrid Zavarezzi, prevista para estrear 
ainda este ano na Record, vai investir 
também em informação, por meio 
da professora Ayla Huovi, mestre 
em Educação pela Universidade de 
Helsinque e também formada em 
interpretação (� nlandês-português).

Todas as suas cenas, portanto, 
gravadas na Finlândia, onde mora e 
trabalha. 

INSTAGRAM

TUDO INDICA Em relação aos 
trabalhos da Stock Car este ano, a 
direção da Band espera repetir a 
mesma equipe do “aquecimento” 
de dezembro, fi nal da última 
temporada.Luc Monteiro na narração, 
comentários de Reginaldo Leme, 
reportagens de Thiago Fagnani e 
apresentação de Paloma Tocci.



A chegada do técnico argentino 
Mauricio Pochettino ao Paris 
Saint-Germain é cercada de 

grande expectativa, principalmente 
em relação ao desempenho de Neymar 
no clube francês. O que se espera do 
novo treinador é que ele consiga extrair 
o melhor do craque brasileiro e faça o 
PSG, enfim, conquistar a tão sonhada 
Liga dos Campeões da Europa.

A contratação de Pochettino gerou 
bastante entusiasmo sobretudo no 
campo da disciplina. O argentino é vis-
to como uma pessoa de grande caris-
ma, mas bastante exigente. “A persona-
lidade de Pochettino injeta adrenalina 
em todos os jogadores”, resumiu Joan 
Collet, ex-presidente do Espanyol, clu-
be no qual ele trabalhou como atleta e 
treinador.

Sem clube desde novembro de 
2019, Mauricio Pochettino tem o desa-
fio mais importante de sua carreira: di-
rigir o milionário Paris Saint-Germain 
e conseguir conduzi-lo ao seu primeiro 
título na Liga dos Campeões. Para isso, 
terá de ter habilidades para adminis-
trar os egos de estrelas como Neymar 
e Kylian Mbappé

O técnico argentino de 48 anos já 

jogou no Paris Saint-Germain, de 2001 
a 2003. Mas o clube francês não é mais 
o mesmo. Com dinheiro do mundo 
árabe, agora conta com um elenco re-
pleto de figuras mundiais lideradas por 
Neymar. Desde a chegada em 2011 dos 
novos donos do Catar, cinco treinado-
res não conseguiram cumprir a missão 
de levar o PSG ao título da Liga dos 
Campeões.
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A Fórmula 1 anunciou no final do 
ano passado o calendário com-
pleto da temporada de 2021 

com o recorde de 23 provas, mas isso 
não deve acontecer. De acordo com o 
francês Jean Todt, presidente da Fede-
ração Internacional de Automobilismo 
(FIA, na sigla em francês), a categoria 
vai seguir sentindo os efeitos da pande-
mia do novo coronavírus mesmo com 
a vacinação avançando em vários paí-
ses do mundo, menos no Brasil.

Os rumores do adiamento da 
primeira corrida do ano na Austrália, 
marcada para 21 de março, é a pro-
va que a Fórmula 1 terá de fazer um 
grande esforço, tal como em 2020, para 
completar a temporada. Todt é da opi-
nião de que 2021 não será “normal”.

“Não é como se a temporada esti-
vesse começando e aí começamos com 
uma folha de papel em branco. O ‘lock-
down’ ainda vai acontecer, o confina-
mento... O vírus está aí”, salientou Todt, 
em entrevista à revista britânica Au-
tosport. “Tem havido algum progresso. 
Estamos esperando uma vacina, então 
vai ser bom para a população, bom pa-

ra o planeta aproveitar isso. Mas tenho 
certeza de que, nos próximos dias, ou-
viremos muitas mudanças potenciais 
em diferentes calendários, não somen-
te da Fórmula 1, mas em outros calen-
dários”, explicou. “Na minha opinião, 
não vai ser como poderíamos esperar 
ter em uma temporada normal”, acres-
centou o dirigente.

Todt destacou também a “criati-
vidade” da organização da Fórmula 1 
para a realização da disputa em 2020. 
“Acho que a temporada de 2020 foi uma 
ótima temporada e com muita criativi-
dade. Quem poderia imaginar um ano 
atrás, quando nos encontramos em Pa-
ris, que teríamos três grandes prêmios 
na Itália, corridas no mesmo circuito 
da Áustria, em Silverstone, corrida 
no traçado alternativo do Bahrein, na 
Turquia, então a Fórmula 1 merece os 
créditos”, afirmou o presidente da FIA.

A Fórmula 1 tem a expectativa de 
realizar 23 corridas na temporada de 
2021, incluindo o GP do Brasil, no au-
tódromo de Interlagos, em São Paulo. 
Uma das novidades seria a adição do 
GP da Arábia Saudita no final do ano.

Presidente da FIA, Jean Todt não crê 
em ‘temporada normal’ para a F-1
AUTOMOBILISMO | De acordo com o francês Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA, na sigla em francês), a categoria vai seguir sentindo os efeitos da 
pandemia do novo coronavírus mesmo com a vacinação avançando em vários países do mundo. GP do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, vai aconter em novembro

FIA trabalha para evitar um possivel adiamento da primeira corrida temporada 2021 da F1, na Austrália, marcada para 21 de março
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Mauricio Pochettino é o novo técnico do PSG

Pochettino terá de ‘domar’ Neymar 
PSG


