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PANDEMIA. 9 | Primeiro lote da 
vacina de Oxford deve chegar 
ao Rio Grande do Norte neste 
domingo 24. Isso porque o 
avião que transportava os dois 
milhões do imunobiológico da 
farmacêutica AstraZeneca e 
da Universidade de Oxford 
produzidas no Instituto Serum, 

na Índia, chegou a São Paulo 
nesta sexta-feira 22. A Secretaria 
Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) confirmou que, logo 
após a chegada das doses, 
em até 72h a aplicação será 
iniciada no território potiguar. O 
governo estadual, no entanto, 
não tem informações sobre o 

número de imunizantes que serão 
disponibilizados ao estado. Na 
primeira entrega das vacinas 
feita pelo Ministério da Saúde, na 
semana passada, o RN recebeu 
82.440 doses da CoronaVac, 
vacina produzida pelo Instituto 
Butantan em parceira com o 
laboratório chinês Sinovac. 

DOSES DA VACINA 
DE OXFORD DEVEM 
CHEGAR AO RN 
NESTE DOMINGO

SANDRO MENEZES  / ASCOM

Fernando Mineiro fica 
mais perto de ganhar 
vaga na Câmara Federal

Alta no preço do litro da 
gasolina volta a assustar 
natalenses

MUDANÇA. 4 | TRE indeferiu candidatura 
de Kerinho e determinou recálculo dos 
votos das eleições de 2018

CUSTO. 8 | Litro da gasolina comum 
chegou a R$ 5,19 em postos da 
capital potiguar nesta sexta-feira 22

 Apresentador deve 
deixar a TV para iniciar 
campanha presidencial 
em 2022, segundo revista. 
Oficialização da saída da 
emissora carioca pode 
acontecer no meio deste 
ano. Pág. 12
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Avião transportando 2 milhões de doses do imunizante chegou a São Paulo nesta sexta-feira 21, após o governo indiano autorizar as exportações comerciais da vacina. Caixas com as doses serão rotuladas ainda neste sábado 22



A disputa pela presidência da Câmara, a� nal, não está tão acirrada 
como parecia. Apesar de o atual presidente Rodrigo Maia colocar toda 
máquina a serviço do preposto Baleia Rossi (MDB-SP), o favoritismo está 
com o rival. O bloco de partidos que apoia o deputado Arthur Lira (PP-AL) 
soma 242 votos, cerca de 47% do total. Já o bloco de Rossi chega apenas 
a 203, mas só se contar com improváveis 100% dos deputados do MDB, 
DEM, PT, PSB, PDT, PV, PCdoB, Cidadania, Rede e Solidariedade.

ELEITORADO É OUTRO
Analistas experientes 

observam que a campanha de 
Lira é “para dentro” da Câmara, 
enquanto Rossi parece disputar o 
voto popular.

VOTOS QUE ESCAPAM
Reduzem as chances de Baleia 

Rossi outras cinco candidaturas 

que lhe tiram votos: no seu MDB 
e também no Novo, Psol, Avante 
e PL.

CONTA DE SOMAR
A candidatura de Fábio 

Ramalho (MDB-MG), deputado 
muito querido na Câmara, tira 
votos preciosos de Rossi entre os 
33 membros da bancada. 
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VACINA CONTRA MENTIRA
Nada como a informação 

correta: o Jornal da Band entrevistou 
na China o CEO da Sinovac, 
produtora da Coronavac, que 
con� rmou 100 milhões de doses da 
vacina para o Brasil, de acordo com 
o contrato. A entrevista desfez a 
fantasia de “problemas diplomáticos 
travando” a entrega.

TORCIDA POR MARCELO
A embaixada em Brasília está 

entre os locais de votação na eleição 
para presidente de Portugal, neste 
sábado (23) até 19h, e domingo 
até 17h. A torcida é grande pela 
reeleição de Marcelo Rebelo de 
Sousa (PSD).

BAJULADORES SEM FRONTEIRAS
A bajulação a Joe Biden festeja 

a nomeação de um general negro 

no Pentágono. Há 31 anos, o 
republicano George Bush nomeou o 
negro Collin Powell como chefe do 
Estado-Maior Conjunto, o mais alto 
posto militar do país, e em 2001 Bush 
� lho fez dele Secretário de Estado.

CHEGOU E VIROU LÍDER
Carlos Portinho (RJ) assumiu a 

liderança do PL no Senado. Suplente 
do senador Arolde Oliveira (PL-RJ), 
que faleceu em outubro vítima da 
covid, Portinho era � liado ao PSD 
até dezembro do ano passado.

SÓ PARA OS FAVORITOS
Após a censura imposta ao 

ex-presidente dos EUA, Donald 
Trump, e diversos outros per� s 
considerados “conservadores”, 
Google, Twitter e Facebook 
celebram neste sábado (23) o Dia 
Mundial da Liberdade.

Nome do MDB à presidência do Senado, Simone Tebet (MS) está em uma 
encruzilhada: tornar viável a candidatura ou ceder seu lugar a outro emedebista. 
Para ser escolhida candidata, ela alegou aos senadores MDB que teria adesões 

suficientes para vencer a disputa, citando o apoio das bancadas do Podemos e PSDB, que 
não se confirmou. O MDB fixou informalmente este domingo (24) como prazo fatal para 
Tebet reverter ao menos o apoio tucano a Rodrigo Pacheco (DEM). Ou será substituída. 
A candidatura da senadora começou a “fazer água” quando senadores do Podemos e 
PSDB decidiram apoiar o candidato do DEM-MG. Simone Tebet foi muito prejudicada pela 
demora do MDB para definir a candidatura, deixando Rodrigo Pacheco fazendo campanha 
sozinho. Enquanto o MDB “patinava”, Pacheco imobilizava o Planalto “plantando” a 
notícia do apoio, jamais declarado ou negado, do presidente Bolsonaro. Tebet informa 
que anunciará a “plataforma” da sua candidatura apenas na segunda (25), a cinco dias 
da eleição. Talvez tenha de adiar.

ISAAC NÓBREGA

OMISSÃO  | Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou nota apontando que é necessária 
a apuração sobre a responsabilidade das ações que colocaram o País no atual momento da pandemia

A Associação Nacional dos Pro-
curadores da República (ANPR) 
reagiu à nota em que o procura-

dor-geral da República, Augusto Aras, 
colocou na conta do Congresso Nacio-
nal a análise de crimes de responsabi-
lidade “de agentes políticos da cúpula 
dos Poderes da República” e citou o 
estado de calamidade pública decre-
tado em função da pandemia do novo 
coronavírus como uma “antessala” do 
estado de defesa.

A diretoria principal entidade 
representativa da classe, responsável 
inclusive pela lista tríplice para che� a 
da PGR, divulgou nota apontando 
que é necessária a apuração, também 
por Aras, “sobre a responsabilidade 
por ações e omissões que colocaram o 
País no atual momento da pandemia” - 
com mais de 214 mil mortos, atraso na 
disponibilização da vacina e situações 
como a falta de oxigênio no Amazonas.

“É necessário que seja apurada, 
portanto, também pelo procurador-
-geral da República, a responsabilidade 
por ações e omissões que nos levaram 
a esse estado de coisas. A sociedade 
brasileira não admite omissão neste 
momento. Divulgada nesta terça-feira, 
19, a nota de Aras provocou críticas 
no Congresso e no próprio Ministério 
Público e foi considerada um “desas-
tre” por atuais integrantes da Corte 
Suprema.

O posicionamento da ANPR foi 

publicado no dia seguinte, quarta, 20, 
ressaltando a “prerrogativa inafastável” 
do Ministério Público de “investigar a 
prática de crimes e processar os acu-
sados, inclusive aqueles que são prati-
cados, por conduta ativa ou omissiva, 
por autoridades públicas sujeitas a foro 
especial por prerrogativa de função”.

“Nesse sentido, não há por que 
confundir a prerrogativa da investiga-
ção criminal, com o também impor-
tantíssimo papel político que possui 
o Congresso Nacional no julgamento 
de autoridades públicas por crimes de 
responsabilidade. As atribuições são 
distintas e não podem, em absoluto, 

ser confundidas”.
Além disso, os procuradores criti-

caram a menção ao estado de defesa 
- instituto que estabelece diferentes 
medidas coercitivas e suspende garan-
tias fundamentais.

“Qualquer alusão, no atual estágio 
da democracia brasileira, a estados de 
exceção, inclusive aqueles previstos na 
própria Constituição, como os estados 
de sítio e de defesa, se mostra absolu-
tamente desarrazoada e contrária à 
missão constitucional que foi incum-
bida precipuamente à instituição (o 
Ministério Público Federal) e a todos 
os seus membros”

Nota publicada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, foi alvo de fortes críticas  

Procuradores cobram investigação 
sobre ‘responsabilidade’ na pandemia

O presidente Jair Bolsonaro 
proibiu ministros de atender a 
qualquer pedido do governa-

dor de São Paulo, João Doria (PSDB), 
seu adversário político. Quem conver-
sar e � zer “graça” para o governador 
também está sujeito a receber cartão 
vermelho. A ordem foi reforçada de-
pois que Doria deu a largada para a 
vacinação contra a covid-19, no último 
domingo 17 tirando o protagonismo 
do governo federal.

Bolsonaro está convencido de que 
o tucano trabalha em sintonia com o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), para desgastar cada vez 
mais o governo e articular o impea-

chment. “Não vão conseguir me der-
rubar”, disse ele, em recente conversa 
com aliados, segundo relatos obtidos 
pelo Estadão.

Candidato a novo mandato, o pre-
sidente a� rmou que Doria fez da vaci-
na Coronavac uma jogada de marke-
ting para ter os holofotes porque quer 
sua cadeira, em 2022. Em mais de uma 
ocasião, Bolsonaro chamou Doria de 
“calcinha apertada” e “gravatinha”. As 
expressões são usadas por ele, em reu-
niões com ministros, para se referir ao 
governador.

A relação entre os dois começou a 
desandar ainda mais em abril do ano 
passado. No � m daquele mês, Doria 

ligou para o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e o aconselhou a sair do 
governo para salvar a sua biogra� a. 

O telefonema de João Doria para 
Paulo Guedes ocorreu logo após o 
ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro de-
sembarcar do Ministério da Justiça. 
Informado pelo próprio ministro da 
Economia, o PG, apelido do chefe da 
equipe econômica, Bolsonaro come-
çou a arquitetar sua vingança. 

Diante da animosidade cada vez 
maior entre os palácios do Planalto e 
dos Bandeirantes, auxiliares do pre-
sidente que ainda conversam com o 
governador paulista pedem para que 
nunca tenham os nomes citados. 

Bolsonaro proíbe ministros de 
atender a pedidos de João Doria

BRIGA 
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Que a segunda onda de casos de Covid-19 exige medidas drásticas das 
autoridades ninguém questiona. É preciso reforçar os cuidados, pôr 
um freio nas aglomerações, diminuir a circulação de pessoas nas ruas 

e implantar protocolos mais rígidos para evitar a proliferação da doença. 
Sim. Tudo isso é verdade. É preciso, porém, dosar bem as ações para 
que a situação não descambe para o autoritarismo. Foram os casos das 
medidas adotadas esta semana pelas prefeituras de Serrinha dos Pintos 
e Portalegre, aqui no Rio Grande do Norte. Em que pese a boa intenção 
dos gestores locais, decretos publicados com medidas importantes de 
combate ao coronavírus passaram do razoável. Nos dois casos, houve 
a decretação de medidas sensatas para brecar o avanço da pandemia. 
Porém, houve exageros também. Em Serrinha dos Pintos, além das 
elogiáveis determinações para conter aglomerações, a prefeita Bárbara 
Teixeira (PP) impôs toque de recolher das 22h às 4h. Já em Portalegre, 
o prefeito Zé Augusto (DEM) assinou decreto que prevê até a condução 
de contaminados com Covid-19 para local incerto para cumprimento de 
“isolamento compulsório”. A intenção é boa, mas é flagrante que, nos dois 
casos, tais medidas atentam contra liberdades individuais.

DIVULGAÇÃO

PLANALTO

ELEIÇÕES DO SENADO | Marcada para o dia 1º de fevereiro, a disputa pela presidência do Senado será Major 
Olimpio (PSL-SP), Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Simone Tebet (MDB-MS) e Rodrigo Pacheco (Dem-MG)

A menos de 10 dias para a eleição 
da Mesa Diretora que vai co-
mandar o Senado Federal pelos 

próximos dois anos, o senador Styven-
son Valentim (Podemos-RN) recebeu 
para um almoço em sua residência, 
em Natal, o também senador Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), que é candidato à 
presidência do Senado. 

“Rodrigo [Pacheco] se mostrou 
bastante atento à construção de uma 
gestão equilibrada, que ofereça oportu-
nidades igualitárias a todos os senado-
res no que tange a relatoria, voz, espa-
ço dentro do Senado Federal”, revela o 
senador potiguar.

 Pacheco recebeu informações so-
bre o Rio Grande do Norte  e se propôs 
a ajudar em soluções para as questões 
hídricas do estado e, também, da dupli-
cação da rodovia federal BR-304. 

Os dois também discutiram sobre 
as reformas — tributária e adminis-
trativa. Em comum, os dois senadores 
falaram sobre as necessidades para  
que o país avance nessas reformas e 
que isso traga uma certa estabilidade 
e normalidade para que a economia 

volte a girar. 
Entre um assunto e outro, Rodrigo 

Pacheco pôde provar as delícias do 
Nordeste. 

Segundo o cardápio, de entrada foi 
servido um ceviche de carne de sol e de 
sobremesa sorvete de tapioca e seri-
guela com cocada. 

Marcada para o dia 1º de fevereiro,  
a disputa pela presidência do Senado 
Federal engloba os senadores Major 
Olimpio (PSL-SP), Jorge Kajuru (Cida-
dania-GO), Simone Tebet (MDB-MS) 
e Rodrigo Pacheco (Democratas-MG). 
Novas candidaturas podem ser apre-
sentadas até o dia da eleição.

Senador potiguar Styvenson Valentim recebeu Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para almoço

Aprovação de Bolsonaro teve a maior queda semanal desde o início do mandato

Em campanha, Rodrigo Paccheco 
almoça com Styvenson Valentim

DECLÍNIO
O grupo político, que já foi um 

dos mais expressivos e fortes do 
Estado, e que teve o auge quando 

Rosalba foi eleita senadora e logo 
depois governadora, agora só 
tem Larissa Rosado (PSDB) como 
vereadora em Mossoró.

 
MAIOR BANCADA

Logo após o julgamento que 
deu o mandato de deputado federal 
a Fernando Mineiro, a presidente 
nacional do PT, usou as redes 
sociais para parabenizar o colega 
de partido. “Com ele, a bancada 
do PT chegará a 53 deputados, 
continuando a ser a maior da Casa. 
Estamos te esperando Mineiro”, 
escreveu Gleisi, que também é 
deputada.

APROXIMAÇÃO
Quem acompanha as conversas 

preliminares que visam à eleição 
de 2022 afirma que não é fantasia 
imaginar uma aproximação para o 
pleito do ano que vem entre o grupo 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT) e o ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (PDT). A recente 
aproximação entre os dois partidos 
no plano nacional pode ajudar o 
diálogo.

SUBSTITUTO DE MINEIRO
Agora que está definido que Fernando Mineiro (PT) assumirá o 

mandato de deputado federal, a governadora Fátima Bezerra (PT) terá 
de arrumar um substituto para ele na Secretaria de Gestão de Projetos e 
Metas e Relações Institucionais.

DECISÃO IMPORTANTE
A pasta é estratégica e 

uma das mais importantes do 
Governo do Estado, por causa 
do orçamento que administra – 
oriundo do acordo de empréstimo 
com o Banco Mundial.

 COTADO
Petistas ouvidos pela coluna 

apontam um favorito para 
assumir o cargo ou, ao menos, 
para participar da indicação 
do substituto de Mineiro na 
secretaria: Adriano Gadelha, 

que hoje trabalha no gabinete do 
senador Jean Paul Prates (PT).

 GOLPE NOS ROSADO
Com a saída de Beto Rosado 

(PP) da Câmara dos Deputados, 
a família Rosado perde o último 
cargo de expressão que ainda 
ocupava no cenário político do 
Rio Grande do Norte. Aliás, é o 
segundo golpe em pouco mais de 
dois meses para o clã. O primeiro 
foi a derrota de Rosalba Ciarlini 
(PP) na disputa pela Prefeitura de 
Mossoró em 2020.

TCE

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) definiu o conse-
lheiro Renato Costa Dias como 
o relator das Contas Anuais do 
Governo do Estado relativas ao 
exercício de 2021. 

A escolha, em sessão pre-
sidida pelo presidente do TCE, 
conselheiro Paulo Roberto 
Alves, se deu com fundamento 
no parágrafo segundo do artigo 
180 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas, que esta-
belece a exclusão do sorteio dos 
conselheiros que tenham sido 
relatores em anos anteriores, 
até que todos os membros do 
colegiado sejam contemplados.

O parecer prévio das Con-
tas Anuais emitido pelo TCE 
consiste na análise dos balan-
ços contábil, orçamentário, 
financeiro, econômico e patri-
monial do Governo do Estado, 
como também das suas autar-
quias, fundações públicas, entre 
outros componentes. Segundo 
o Regimento Interno do TCE, o 
Governo do Estado tem 60 dias, 
contados após a abertura da 
sessão legislativa, para apresen-
tar as contas para a Assembleia 
Legislativa do RN.

RENATO COSTA DIAS 
SERÁ O RELATOR 
DAS CONTAS DO 
GOVERNO EM 2021Um levantamento divulgado 

nesta sexta-feira 22 mostra que 
a aprovação do governo do pre-

sidente Jair Bolsonaro caiu de 37% para 
27%, registrando a maior queda sema-
nal desde o início do mandato.

A desaprovação, por outro lado, 
subiu para 45%, ante 37% em 14 de ja-
neiro. Ainda segundo a pesquisa, 26% 
dos entrevistados não aprovam nem 
desaprovam, ante 24% no levantamen-
to anterior.

Não responderam somam 4%. Os 
dados fazem parte da pesquisa Exa-
me/Ideia realizada por telefone, entre 

os dias 18 e 21 de janeiro, com 1.200 
pessoas. A margem de erro é de três 
pontos percentuais, para mais ou para 
menos.

Aprovação de Bolsonaro cai 
de 37% para 26%, diz Exame

AVALIAÇÃO

45%
é o índice de desaprovação do 

governo Bolsonaro
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A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte ratificou entendimen-
to do Ministério Público Federal 

(MPF) e confirmou o arquivamento ju-
dicial de inquérito policial provocado 
pela reitora da Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (Ufersa), Ludmilla 
de Oliveira, contra a estudante de Di-
reito Ana Flávia de Lira.

A reitora havia denunciado su-
postos crimes de calúnia, difamação, 
ameaça e associação criminosa após 
a estudante se manifestar contra a no-
meação dela para o cargo. Ludmilla foi 
nomeada pelo presidente da República 
mesmo tendo ficado em terceiro lugar 
na eleição interna.

Na decisão, o Juiz Federal Orlan Do-
nato Rocha considerou que “as razões 
invocadas pelo MPF para o arquiva-
mento dos autos estão em consonân-
cia com a legislação vigente”. Segundo 
ele, a estudante expressou opiniões de 
cunho político e acadêmico, “o que se 
é esperado no contexto político atual e 
tendo em vista o alto cargo assumido 
pela representante, bem como a con-
dição de representante estudantil da 
investigada”. 

O MPF já havia decidido pelo ar-
quivamento do inquérito, em setembro 
do ano passado. Os procuradores Ema-
nuel Ferreira e Camões Boaventura, na 
ocasião, destacaram que a conduta da 

estudante não ultrapassou os limites 
da liberdade de expressão e não teve 
a intenção de difamar ou caluniar a 
reitora.

Eles consideraram grave a tentati-
va de criminalização da atividade estu-
dantil engajada pela reitora ao acusar 
a estudante de associação criminosa. 
“Sem qualquer indicação concreta em 
torno de atos criminosos praticados 
por três ou mais pessoas, a represen-
tada fez o aparato estatal policial atuar 
quando, na verdade, tinha plena ciên-
cia da inocência da imputada”, afir-
maram. Em outubro, o arquivamento 
foi homologado na 2a Câmara de 
Coordenação e Revisão (2CCR), órgão 
revisor do MPF. A 2CCR destacou que 
o arquivamento pelo MPF em Mossoró 
cumpriu a legislação, orientações ins-
titucionais e do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP).

No entanto, mesmo com a homo-
logação, a Justiça Federal determinou o 
protocolo judicial, resultando na atual 
decisão de arquivamento. A reitora da 
Ufersa deve responder a ação penal 
movida pelo MPF, que aguarda rece-
bimento da Justiça. Segundo os pro-
curadores, ao provocar investigação 
policial em face da estudante, sabendo 
de sua inocência, ela praticou o delito 
de denunciação caluniosa, nos termos 
do art. 339 do Código Penal.

Justiça arquiva ação de 
reitora da Ufersa contra aluna

DECISÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Corte do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN) indeferiu nesta 

sexta-feira 22 o pedido de registro de 
candidatura de Kericlis Alves Ribeiro, 
conhecido como Kerinho, nas Eleições 
de 2018.

Com a decisão, os votos conferidos 
a Kerinho no pleito foram anulados e 
foi determinado o recálculo do quo-
ciente eleitoral para o cargo de depu-
tado federal. O TRE não definiu prazo 
da nova totalização, mas, quando isso 
for feito, os votos obtidos por Kerinho 
(8.990) já estarão  invalidados.

Desta forma, a definição dos repre-
sentantes para a Câmara terá um novo 
cálculo do quociente eleitoral, o que 
deve tirar a vaga da coligação “100% 
RN I”, formada por Progressistas, MDB, 
Podemos, DEM e PDT, e beneficiando  
a coligação “Do Lado Certo”, formada 
por PT, PCdoB e PHS. Na prática, Beto 
Rosado (PP) deixa a Câmara, após con-
quistar 71 mil votos, e entra Fernando 
Mineiro, que obteve 98 mil votos nas 

eleições de 2018.
O relator do processo, juiz Ricardo 

Tinoco, foi acompanhado pelo Desem-
bargador Ibanez Monteiro e pelo Juiz 
Federal Carlos Wagner para formar 
maioria pelo indeferimento. Foram 

vencidos os juízes eleitorais Adriana 
Magalhães e Fernando Jales. O juiz Ge-
raldo Mota declarou impedimento no 
processo.

A maioria entendeu que Kerinho 
permaneceu vinculado a um cargo 

comissionado dentro de período ve-
dado para pretensos candidatos. “O 
requerente não atendeu à exigência 
de desincompatibilização, em virtude 
de não ter se exonerado do cargo de 
confiança que ocupava no Município 
de Monte Alegre, incidindo assim na 
causa de inelegibilidade do art. 1º, inci-
so 2 alínea “l” e do inciso 6, da Lei Com-
plementar nº 64/90”, apontou Ricardo 
Tinoco.

“Ele deveria comprovar a devida 
exoneração, pois estava em um cargo 
comissionado. Não é suficiente para 
comprovar a exoneração um mero 
requerimento”, explicou o Juiz Federal 
Carlos Wagner.

“Por consequência, torno nulos os 
votos a ele conferidos para determinar 
que se recalcule os quocientes previs-
tos nos artigos 106 e 107 do Código 
Eleitoral em relação ao cargo de de-
putado federal, procedendo-se às me-
didas cabíveis decorrentes da retotali-
zação”, concluiu o relator em seu voto.

Em nota oficial, a defesa de Fer-

nando Mineiro disse que a decisão  
TRE “manteve seu histórico de defesa 
da legalidade e do Direito”.  

“[A decisão] respeitou o que foi de-
cidido pelo TSE e restabeleceu a von-
tade soberana da população potiguar 
sobre sua representação na Câmara 
dos Deputados. O RN elegeu Fernando 
Mineiro como Deputado em 2018 e o 
erro de sistema de informática agora 
foi devidamente corrigido”.

Também em nota, o deputado Be-
to Rosado diz que recebeu com “com 
surpresa” a decisão do julgamento do 
Tribunal Regional Eleitoral. Ele refor-
çou que tomará as medidas cabíveis 
para manter o mandato. “Acompanhei 
o julgamento e respeito a determina-
ção dos renomados desembargadores 
daquela corte, porém o julgamento 
deixou muitas dúvidas acerca do pro-
cesso em questão. Ainda não recebi 
qualquer comunicado, mas quando 
acontecer tomarei as medidas cabíveis 
e necessárias. Reitero que confio muito 
na Justiça”, disse Beto Rosado.

Candidatura de Kerinho é indeferida; 
Mineiro deve ganhar vaga na Câmara
MUDANÇA | Com a anulação dos 8.990 votos obtidos por Kericlis Alves Ribeiro nas eleições de 2018, definição dos representantes do RN na Câmara Federal terá novo cálculo do 
quociente eleitoral, o que deve tirar a vaga de Beto Rosado (PP), com 71 mil votos, para a entrada de Fernando Mineiro (PT), que obteve 98 mil votos no pleito para deputado federal

Beto Rosado (PP) recebeu decisão com surpresa; defesa de Mineiro diz que “erro” foi corrigido
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Privados das viagens interna-
cionais e em busca de preços 
baixos, os brasileiros durante 

a pandemia foram com forte apetite 
às compras pela internet de produ-
tos estrangeiros. O maior interesse 
por esse segmento, conhecido como 
e-commerce cross border, obrigou 
empresas tanto nacionais quanto 
internacionais a investir pesado. 
Primeiro, para reduzir o prazo de 
entrega, mas também para oferecer 
condições de venda mais adequadas 
ao gosto do consumidor, como parce-
lamento, frete grátis e até devolução 
da compra sem ônus.

A Americanas Mundo, braço de 
cross border da Americanas.com, 
única grande empresa nacional que 

atua nesse segmento, fechou acordo 
com três transportadoras para cortar 
pela metade o prazo de entrega de 
importados de oito países. 

O prazo girava em torno de 40 
dias úteis e agora é de, no máximo, 
21 dias úteis. Lançada em março de 
2019, a Americanas Mundo reúne 20 
milhões de itens e 200 vendedores 
internacionais.  

A forte aceleração de vendas no 
Brasil durante 2020 foi sentida tam-
bém pelo AliExpress, do grupo chinês 
Alibaba, o maior e-commerce cross 
border do mundo. 

Há 11 anos no País, o site tem 2,5 
bilhões de produtos listados, forne-
cidos por 8,7 milhões de fabricantes 
chineses. 

Sites estrangeiros 
de vendas ganham 
espaço no Brasil
COMÉRCIO | Brasileiro foi em busca de preços mais baixos em sites 
como AliExpress e Americanas Mundo; conhecido como ‘e-commerce 
cross border’, segmento investe para reduzir prazo de entrega

Americanas Mundo fechou acordo com três transportadoras internacionais: reúne 20 milhões de itens e 200 vendedores internacionais
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Resolver questões de anos ante-
riores, revisar conteúdos estu-
dados durante o ano e relaxar 

um pouco são algumas das dicas de 
professores para os estudantes que 
farão o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) neste domingo 24. No 
segundo dia de aplicação da versão 
impressa do exame, os candidatos re-
solverão questões de matemática e de 
ciências da natureza. 

“Neste momento, quando se fa-
la em exatas, a grande dica é fazer 
as provas anteriores. Pegar as duas 
últimas provas e ter calma”, diz o 
diretor-geral do Colégio e Curso 
Progressão e professor de matemá-
tica, Leonardo Chucrute. “O Enem 
não quer colocar pegadinha para o 
candidato. O que ele está cobrando 
é aquilo mesmo. Acredite no que a 
prova está pedindo, é aquilo mesmo, 
é o que você sabe fazer. O que falo pa-
ra o candidato é, mantenha a calma, 
você está preparado, você estudou, 
acredite em você”.

Segundo Chucrute, com base na 
prova do último domingo 17, primei-
ro dia de aplicação do Enem, a expec-
tativa é que o exame tenha menos 
textos longos e que os enunciados 
sejam mais objetivos.

“Não é o momento de querer 
aprender conteúdos novos, de tirar 
o atraso, porque isso pode gerar ten-

são e cansaço desnecessários nesta 
reta final. Importante revisar e focar 
nos conteúdos que mais caíram nas 
provas”, diz o gerente executivo de 
Avaliações e Conteúdo Digital do SAS 
e professor de química, Caê Lavor. Na 
página do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) estão disponíveis as 
provas e os gabaritos dos anos ante-
riores do Enem.

A expectativa de Lavor é que o 
Enem mantenha o padrão dos con-
teúdos das últimas edições. “Será 
uma prova que repete os padrões do 

Enem. Tanto no conteúdo quanto na 
abordagem de problemas e conteú-
dos que são relevantes para o dia a dia 
dos alunos, que são relevantes para o 
cotidiano. O Enem cobra problemas 
e situações práticas, conteúdos que 
têm aplicação no dia a dia, conteúdos 
muito técnicos não costumam ser 
cobrados”. 

Razão, proporção, porcentagem, 
regra de três são, segundo os profes-
sores, conteúdos recorrentemente 
cobrados na prova de matemática. 
Em biologia, o conteúdo destacado é 
ecologia; em física, mecânica, que en-

volve aceleração, velocidade e troca 
de energia; e, em química, físico-quí-
mica, que engloba cálculo químico e 
aplicações práticas das reações quí-
micas. 

NA HORA DA PROVA 
Segundo o professor e coordena-

dor de matemática do sistema COC 
by Pearson, Luiz Fernando Duarte, o 
estudante deve começar pelas ques-
tões com as quais tem mais afinida-
de. “Deve começar pela situação em 
que se sente mais forte, com o que 
tiver mais facilidade, para começar 

com mais confiança. Deve ser aí o 
ponto de partida”, diz.

 “Em uma leitura cuidadosa é 
possível identificar as questões que 
podem ser resolvidas mais rapida-
mente. Isso significa fazer um bom 
número de questões e ter mais tem-
po para fazer questões com exigên-
cia maior”, orienta. Segundo Duarte, 
um tempo médio para a resolução 
das questões é de três minutos para 
cada. Uma técnica recomendada é 
que os candidatos leiam com aten-
ção os enunciados, que grifem as 
partes mais importantes, que podem 
ajudar na resolução. 

Ao todo, os estudantes terão cin-
co horas para resolver 90 questões. 
“Tivemos o caso de um aluno, ainda 
que ele estava fazendo a prova ape-
nas como treineiro, que passou cerca 
de 30 minutos em uma questão e não 
conseguiu concluir a prova. 

Deixou de resolver questões ele-
mentares que só de passar o olho 
conseguiria resolver”, conta o pro-
fessor de matemática do Centro de 
Educação de Tempo Integral (CETI) 
Augustinho Brandão, de Cocal dos 
Alves (PI), Raimundo Alves de Brito. 
“O estudante tem que saber identifi-
car aquelas questões que certamen-
te consegue resolver”, acrescenta. 

No primeiro dia de Enem, dos 
mais de 129,1 mil inscritos para as 
provas no Rio Grande do Norte, hou-
ve ausência de 60.505 (46,9%). 

Já o número de candidatos que 
foram aos locais de prova chegou a 
68.597. Em 2019, as abstenções ti-
nham representado 20,5%. Ao todo, 
a prova contou com 4.622 salas dis-
tribuídas em 361 locais de votação 
em 40 municípios potiguares.

JOSÉ ALDENIR/ AGORA RN

Matemática e ciências da natureza 
fecham o último dia de provas do Enem
EDUCAÇÃO  | No primeiro dia 
de Enem, dos mais de 129,1 
mil inscritos para as provas 
no Rio Grande do Norte, 
houve ausência de 46,9% 
dos candidatos

 Prova deste ano conta com 4.622 salas distribuídas em 361 locais de votação em 40 municípios de todo do Rio Grande do Norte

SESED

Policiais civis da Divisão Espe-
cializada em Investigação e 
Combate ao Crime Organizado 

(DEICOR), em conjunto com equipes 
das Polícias Civis dos Estados da Pa-
raíba e de Pernambuco, deflagraram 
nesta quinta-feira 21 a Operação 
“Sem Fronteiras”. A ação teve como 
objetivo o combate interestadual 
aos crimes de roubo a carros-fortes 
e explosões contra instituições ban-
cárias.

A operação resultou na prisão de 
José Aderson da Silva, conhecido co-
mo “Carequinha”, considerado braço 
direito de Alan Davydson. 

A prisão aconteceu no bairro 
José Pinheiro, localizado na cidade 
de Campina Grande (PB). Além dis-

so, foram apreendidos no decorrer 
das diligências: drogas, o valor de 
R$1.100,00, 200 artefatos explosivos 
e três armas de fogo, sendo elas: uma 
pistola  9mm, um revólver calibre .38 
e um fuzil .50, com seis munições in-
tactas.

Durante a ação, morreram em 
confronto com os policiais: Alan 
Davydson Nunes Santos, conhecido 
como “Galeguinho” ou “Fantasma”, 
e Anderson Xavier de Souza Pontes, 
conhecido como “Ancinho”, 31 anos. 
Em desfavor de Anderson Xavier, 
existiam cinco mandados de prisão, 
expedidos pela Vara Única da Comar-
ca de São Paulo do Potengi, referentes 
aos crimes de: integrar organização 
criminosa, tráfico de drogas, associa-

ção para o tráfico, dano qualificado, 
roubo, adulteração de sinal identi-
ficador de veículo automotor, furto, 
incêndio e receptação.

Contra Alan Davydson, havia dez 
mandados de prisão em aberto, ex-
pedidos pelas Comarcas de Pau dos 
Ferros, Nísia Floresta, Pedro Velho, 
Parnamirim e Ceará-Mirim, referen-
tes aos crimes de: homicídio quali-
ficado, integrar organização crimi-
nosa, roubo, porte ilegal de arma de 
fogo, posse irregular de arma de fogo, 
adulteração de sinal identificador de 
veículo automotor, corrupção de me-
nores, expor a perigo a vida mediante 
uso de dinamite ou substância seme-
lhante, furto e receptação.

“Alan Davydson” é apontado co-

mo chefe da organização criminosa 
e era considerado um dos criminosos 
mais procurados pela DEICOR/RN, 
que o investigava há seis anos. Ele 
também era procurado pelas Polícias 
Civis da Paraíba e de Pernambuco.

De acordo com as investigações, a 
organização criminosa é responsável 
pelo roubo contra uma agência ban-
cária, ocorrido no dia 14 de outubro 
de 2020, na cidade de São Paulo do 
Potengi (RN), em que 27 criminosos 
estiveram envolvidos na ação.

Segundo o diretor da DEICOR, 
Erick Gomes, o material apreendido 
durante a Operação seria utilizado 
para ações criminosas conhecidas 
como ”novo cangaço”,  principalmen-
te contra carros-fortes. Polícia Civil apreendeu fuzil .50

Polícia combate “novo cangaço” no RN
OPERAÇÃO SEM FRONTEIRAS
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O Partido dos Trabalhadores 
(PT) se manifestou nesta 
sexta-feira 22 sobre o caso 

do professor do Departamento de 
Comunicação Daniel Dantas Lemos, 
que foi acusado de assédio por alu-
nas da Universidade do Rio Grande 
do Norte (UFRN). O docente é filiado 
ao partido. Por meio de nota, a Se-
cretaria Estadual de Mulheres do PT 
disse que solicitou que as denúncias 
relacionadas a Daniel sejam encami-
nhadas à Comissão de Ética da legen-
da para análise. Na terça 19, o Agora 
RN publicou uma reportagem com 
denúncias de estudantes.

Na nota, a Secretaria de Mulheres 
diz que “repudia veementemente os 
assédios praticados por Daniel Le-
mos. É inadmissível que um filiado 
ao partido tenha tal conduta, que fe-
re e reprime as mulheres. Solicitamos 
que todas as denúncias de assédio re-
lacionadas ao filiado sejam encami-
nhadas à Comissão de Ética do parti-
do e que sejam avaliadas com o rigor 
necessário que exige a situação”.

A Secretaria de Mulheres do PT 
completou dizendo ainda que “o pro-
fessor é responsável pelas práticas 
totalmente condenáveis de assédio, 
não sendo funcionário, dirigente ou 
parlamentar do PT”. Desde que a re-
portagem com Daniel foi publicada 
pelo Agora RN, algumas mulheres do 
partido receberam mensagens nas 
redes sociais, com pessoas cobrando 
um posicionamento sobre o caso. 

A deputada federal Natália Bo-
navides (PT) compartilhou a nota da 
Secretaria de Mulheres do partido no 
próprio perfil do Instagram e fez um 
comentário prestando solidariedade 
às estudantes. 

O professor Daniel recebeu uma 

advertência administrativa em 4 de 
janeiro como resultado de uma sin-
dicância instaurada pelo Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes 
da UFRN (CCHLA) que apurou o 
episódio em que o docente baixou as 
calças em frente a um grupo de alu-
nas no Laboratório de Comunicação 
(Labcom) em junho de 2019. Denún-
cias também foram feitas em 2017, 
ex-alunas relataram ao Agora RN 
que foram perseguidas e constran-
gidas pelo professor, principalmente 
depois que o docente descobriu que 
elas haviam ido à Ouvidoria da insti-
tuição. 

O Departamento de Comuni-
cação Social (Decom) da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) se pronunciou atra-
vés de uma nota nesta sexta-feira 
22 sobre o caso do professor Da-
niel Dantas Lemos, que foi acusa-
do por alunas de assédio. O Decom 
afirmou que repudia as atitudes do 

professor e disse que ele continua 
como vice-coordenador do curso 
de Jornalismo. O Departamento 
disse que não tem autonomia para 
desfazer a chapa da Coordenação 
e retirar o professor do cargo. 

Na nota, o Departamento dis-
se que vem oferecendo proteção às 
alunas desde que tomou conheci-
mento da situação, acolhendo as 
vítimas com total zelo e discrição, 
recebendo a denúncia com respei-
to e encaminhando-a às demais 
instâncias administrativas da ins-
tituição, para que o processo fosse 
formalizado. 

A respeito de cobranças sobre 
o cargo de vice-coordenador de 
Jornalismo, ao qual o professor 
está vinculado atualmente, o De-
com informou que a ocupação do 
cargo é legítima, no sentido de que 
ela passou por várias instâncias da 
instituição e é anterior à advertên-
cia divulgada pela UFRN. Segundo 
a nota, o professor participou da 
chapa que foi eleita democratica-
mente. Com isso, o Departamento 
afirmou que não tem autonomia 
para desfazer a chapa da Coorde-
nação. Sobre os casos de assédio 
relatados em 2017, o Decom expli-
cou que a atual gestão não pode se 
responsabilizar por denúncias an-
teriores, por não ter competência 
para isso. Ex-alunas relataram ao 
Agora RN que foram perseguidas e 
constrangidas pelo professor, prin-
cipalmente depois que o docente 
descobriu que elas haviam feito 
denúncias na Ouvidoria. O Depar-
tamento assegurou que “a ação re-
pudiável do professor não invalida 
o papel social e construtivista da 
universidade pública, gratuita e de 
qualidade”. 

Questionada, a UFRN res-
pondeu que “tem compromisso 
com a investigação de denúncias, 
que devem ocorrer respeitando 
o devido processo legal e assegu-
rando o direito ao contraditório e 
à ampla defesa. Nessa perspectiva, 
qualquer penalidade deve ocor-
rer após a conclusão de processo 
disciplinar, conforme estabelece a 
Lei 8.112, bem como o Regimento 
Geral da UFRN, não se permitindo, 
em qualquer hipótese, ações ad-
ministrativas que ultrapassem as 
garantias constitucionais”.

PT diz que vai analisar denúncias de 
assédio contra professor da UFRN
MEDIDA | Na terça-feira 19, o Agora RN publicou com exclusividade uma reportagem com denúncias feitas por estudantes contra o professor Daniel Dantas Lemos, que também  
é vice-coordenador do curso de Jornalismo. Em nota, a Secretaria de Mulheres do PT disse que o docente é “responsável pelas práticas totalmente condenáveis de assédio”

Daniel Dantas Lemos é professor de Jornalismo na UFRN e também é o atual vice-coordenador do curso 

DEPARTAMENTO DIZ QUE 
NÃO TEM AUTONOMIA 
PARA RETIRAR CARGO  
DE PROFESSOR 

ENTENDA O CASO 

Daniel Dantas Lemos é professor de Jornalismo na UFRN 
e atualmente é vice-coordenador do curso. Ele foi acusado de 
assédio por ex-alunas da instituição, que relataram que sofriam 
com perseguições por parte do professor. Em junho de 2019, 
o docente baixou as calças na frente de um grupo de alunos, 
para mostrar um short de ginástica que usava no momento. A 
situação foi denunciada na Ouvidoria da universidade. 

No dia 4 de janeiro deste ano, o professor recebeu uma 
advertência por parte do Centro de Ciências Humanas, Letras 
e Artes (CCHLA), sob argumento previsto no Inciso IX do Artigo 
117 da Lei nº 8.112, que proíbe ao servidor “valer-se do cargo 
para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública”.

O professor também foi acusado de possuir um 
comportamento parecido enquanto ainda lecionava na 

Universidade Federal do Ceará (UFC). As denúncias foram 
feitas por uma ex-aluna cearense, que preferiu não se 
identificar, e pela coordenadora de Jornalismo da UFC, 
professora Kamila Fernandes. 

Procurado pelo Agora RN, Daniel disse que não vai se 
posicionar sobre a denúncia de Kamila. Antes, na segunda-
feira 18, ele admitiu que baixou as calças na frente de 
um grupo de alunas nos corredores da UFRN. “Não tinha 
brincadeira de cunho sexual, não tinha nada disso. Foi 
errado, foi estúpido; eu disse isso à universidade. A minha 
atitude foi reprovável, típica de uma advertência e foi isso que 
aconteceu”.

Em outubro de 2016, ele se envolveu em uma polêmica 
quando publicou uma carta em tom de despedida nas redes 
sociais e desapareceu – para reaparecer logo em seguida. O 
caso virou notícia na imprensa local. No mesmo período, ele 
respondeu a um processo por violência doméstica.

Sobre estar apto a ocupar o cargo de vice-coordenador 

do curso de jornalismo, Daniel disse “tenho problema com 
esse cargo por causa da minha condição de saúde mental. 
Essas situações que foram relatadas nunca foram sigilosas, 
ao longo desses últimos 5 anos, desde 2016 quando eu 
adoeci, eu tenho tentado restabelecer a condução da minha 
vida, tenho tentado reestruturar a minha vida a partir do limite 
que a doença me deu. Eu sou diagnosticado com transtorno 
depressivo recorrente, e eu tenho lidado com isso a partir 
desses limites. Reconhecer as coisas que eu faço e as ações 
que eu tomo, é algo muito importante para mim”. 

Segundo Daniel, ele foi diagnosticado com depressão 
em 2016, meses antes do início das denúncias feitas contra 
ele. O professor também falou sobre os comentários que 
constrangeram alunos em sala de aula. Ele disse: “Eu lamento 
ter feito isso, mas parece um comportamento que eu tenho, 
ou tinha com alguma frequência. É uma coisa que às vezes 
incomodava, ou incomoda, e é uma coisa realmente da minha 
prática e eu tenho que repensar ao longo do processo”.
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Os números presentes nas pla-
cas dos postos de combustí-
veis da capital potiguar nesta 

sexta-feira 22 pegaram alguns nata-
lenses de surpresa. Isso porque o pre-
ço da gasolina comum chegou a R$ 
5,19 em quase todos os postos de Na-
tal — e o litro da gasolina aditivada a 
R$ 5,39, um aumento de 30 centavos, 
que pode ser explicado pelo reajuste 
de 7,6% no preço médio do litro ven-
didos nas refinarias, anunciado pela 
Petrobras no início da semana. Esse 
foi o primeiro aumento de 2021.

A Petrobras afirmou que os pre-
ços do produto que sai da refinaria 
têm como referência a chamada pari-
dade de importação, impactada por 
fatores como os valores do petróleo 
e o câmbio. Segundo a Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), o valor médio 
registrado em Natal no período de 10 
a 16 de janeiro era de R$4,86. Consi-
derando essa média, o aumento visto 
hoje foi de pouco mais de R$0,30. O 
suficiente para impactar no bolso 
dos consumidores finais, que fizeram 
filas em postos onde o preço ainda 
não havia sido reajustado.

O eletricista e gesseiro Jailson Pe-
reira, de 43 anos, utiliza o automóvel 
todos os dias para se deslocar pela 
cidade a trabalho, e já estava no ter-
ceiro posto de combustível buscando 
o menor valor para abastecer. “O rea-
juste parece pouco, mas muda muito. 
Todo dia eu coloco R$50,00, é esse o 
valor que preciso para rodar. Mas 
agora aumentando, daqui a pouco 
eu vou colocar e vai dar R$70,00. Se 
for fazer a conta, no final de 30 dias 
a gente trabalha só pra colocar com-
bustível”, afirmou.

Quem também afirma sentir o 
impacto nas contas é a funcionária 
pública do estado, Jurema Jussara, de 
42 anos, que utiliza o carro, sobretu-
do, para se deslocar ao trabalho e ao 

colégio da filha. “Utilizamos o apli-
cativo de desconto e cashback. Mas, 
ainda sim o aumento muda muito 
nas contas finais. Se continuar assim 
nós teremos que pensar em outra es-
tratégia, levar a menina pro colégio 
na garupa da moto mesmo. Bota o 

capacetinho e segura aí”, ela brincou.
Já para o entregador Erisson 

Gomes, o aumento no preço não faz 
tanta diferença. “Coloco entre R$20 a 
R$25, mas muda pouca coisa, a gente 
sempre vira [o valor, com as entre-
gas], então não faz muita diferença”.

O Rio Grande do Norte é o estado 
com a maior média no preço do com-

bustível do Nordeste. Se analisados os 
valores da última semana divulgados 
pela ANP, a média do estado (4,89) é 
maior em R$ 0,34 se comparada a São 
Luís, que registra a menor média da 
região (4,55).

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, o Secretário de Tributação 
do Estado, Carlos Eduardo, não soube 
explicar o motivo pelo qual o valor é o 
mais alto entre os nossos vizinhos, mas 
afirmou que essa posição não tem a ver 
com questões tributárias. 

“O ICMS dos combustíveis [do Rio 
Grande do Norte] possui as mesmas 
alíquotas que nossos estados vizinhos. 
Então posso assegurar que o motivo 
não tem a ver com questões tributá-
rias”, concluiu.

Em nota o Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de Petróleo do 
Rio Grande do Norte (Sindipostos/RN), 
sobre o assunto, argumenta que os 
postos de gasolina são livres para defi-
nir seus preços individualmente.

O  Sindipostos do Rio Grande do 
Norte afirmou não se pronuncia sobre 
reajustes por ser um dos mais frágeis 
elos da cadeia e também por represen-
tar todo o setor. 

Tal postura atende, inclusive, a le-
gislação brasileira em vigor, que proíbe 
a entidade de emitir este tipo de posi-
cionamento, de acordo com o próprio 
sindicato.

Preço do litro da gasolina acima  
de R$ 5 assusta natalenses 
COMBUSTÍVEL | Litro da gasolina comum chegou a R$ 5,19 em alguns postos da capital potiguar na manhã desta sexta-feira 22 - um aumento de cerca de R$ 0,30 em relação à 
semana passada. Entre os estados nordestinos, o RN tem a maior média no preço do combustível. Secretaria de Tributação do Estado não soube explicar motivo para a alta no preço

Natalenses afirmaram à reportagem que estão preocupados com o alto valor da gasolina nos postos da cidade 

Rio Grande do Norte é o estado com a maior média no preço do combustível do Nordeste, com média de R$ 4,89

Construção irregular está localizada na Ladeira do Sol, em Areia Preta

A construção irregular de uma 
casa em Areia Preta, localizada 
no fim da Rua do Motor com a 

Ladeira do Sol, foi denunciada para a 
Secretaria de Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb) de Natal, e a obra foi 
embargada quando ainda estava em 
construção. No entanto, ainda há pes-
soas morando no local. 

A reportagem do Agora RN foi 
até o local para verificar. A casa, uma 
construção pequena, foi erguida bem 
na esquina da Rua do Motor. Por estar 
acima da calçada, a construção pode 
atrapalhar a passagem dos pedestres, 
além de aumentar o risco de aciden-
tes, por ter sido erguida em um lugar 
impróprio. Segundo denúncia, a casa 

foi construída rapidamente, em uma 
semana, e além de atrapalhar o ca-
minho de quem passa pela calçada, a 
obra ainda é motivo de poluição visual 
da orla da cidade, junto ao matagal da 
Ladeira do Sol. A Semurb está aguar-
dando a solicitação para a reintegra-
ção de posse e, possivelmente, a demo-
lição da propriedade.

Ocupação irregular em Areia 
Preta é embargada pela Semurb

RISCO DE ACIDENTE

Médias (10 a 16 de janeiro):
 

Natal: R$ 4,869
Maceió: R$ 4,699

Salvador: R$ 4,663
Fortaleza: R$ 4,750

S. L. Maranhão: R$ 4,552
João Pessoa: R$ 4,671

Recife: R$ 4,650
Teresina: R$ 4,659
Aracajú: R$ 4,645

RN TEM O MAIOR 
PREÇO MÉDIO 
DO NORDESTE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

O primeiro lote da vacina de Ox-
ford pode ser enviado ao Rio 
Grande do Norte neste domin-

go 24. Isso porque o avião que transpor-
tava os dois milhões de doses da vacina 
da AstraZeneca e da Universidade de 
Oxford produzidas no Instituto Serum, 
na Índia, chegou a São Paulo na tarde 
desta sexta-feira 22, após o governo in-
diano autorizar as exportações comer-
ciais do imunizante. O pouso ocorreu 
por volta das 17h20. 

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) confirmou que 
o recebimento das doses está previsto 
para domingo. “Ainda não sabemos 
sobre quantidades que chegarão, mas 
assim que o Ministério da Saúde nos 
repassar, encaminharemos. Após a 
chegada das doses, em até 72h preten-
demos iniciar a aplicação”, informou a 
pasta através da assessoria de comuni-
cação.

A distribuição das vacinas aos esta-
dos pelo Ministério deve acontecer ao 
longo deste fim de semana, após as cai-
xas passarem por um processo de rotu-
lagem. Segundo a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), que será a responsável 
pelo procedimento, o processo deve 
durar de três a quatro horas.

O carregamento foi recepcionado 
por três ministros em São Paulo: Edu-
ardo Pazuello, da Saúde; Ernesto Araú-
jo, das Relações Exteriores; e Fábio 
Faria, das Comunicações. Eles estavam 
acompanhados do embaixador da Ín-
dia no Brasil, Suresh Reddy.

As doses foram colocadas em um 
avião da Azul, que fez o transporte até 
o Rio de Janeiro. A Índia havia apenas 
enviado remessas de vacinas gratuitas 
a países vizinhos. Agora, liberou as 
comerciais, e Brasil e Marrocos são os 
primeiros beneficiados.

O Brasil vinha enfrentando dificul-
dades para liberar a carga de 2 milhões 
de doses que comprou do Instituto 

Serum. Na quarta 20, o ministro das 
Relações Exteriores brasileiro, Ernesto 
Araújo, disse que não havia prazo para 
receber o carregamento, mas negou 
que problemas políticos e diplomá-
ticos com a Índia tenham atrasado a 
entrega.

Na segunda 18, o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, disse que a di-
ferença de fuso horário complicava as 
negociações.

A diretoria colegiada da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa) aprovou nesta sexta-
-feira 22 por unanimidade o uso 
emergencial de mais 4,8 milhões 
de doses da vacina Coronavac, de-
senvolvida pelo laboratório chinês 
Sinovac em parceria com o Institu-
to Butantan. 

O pedido foi feito pelo Bu-
tantan na segunda-feira 18. Um 
primeiro lote com 6 milhões de 
doses da Coronavac já tinha sido li-
berado no último domingo 17 para 
aplicação emergencial. Essa fração 
chegou pronta da China e come-
çou a ser distribuída em todo o 
país pelo Ministério da Saúde nes-
ta semana. O novo pedido de au-
torização é para o uso emergencial 
de todas as doses envasadas pelo 
Butantan. Atualmente, o instituto 

tem 4,8 milhões de doses prontas 
aguardando liberação. Gustavo 
Mendes, gerente-geral de Medica-
mentos e Produtos Biológicos, fez 
uma apresentação técnica sobre 
o pedido do Instituto Butantan e, 
ao final, recomendou a aprovação 
para uso emergencial, frisando 
que há ausência de “alternativas 
terapêuticas” para o tratamento da 
Covid-19. 

“Tendo em vista o cenário da 
pandemia, o aumento do número 
de casos, ausência de alternativas 
terapêuticas, específicas para a 
Covid, recomendamos a aprova-
ção dessa vacina nessas condições, 
mas com monitoramento das in-
certezas”, disse Gustavo Mendes. 
Ele destacou que a armazenagem 

das doses em uma câmara fria deve 
ser feita em uma temperatura entre 
dois e oito graus. Segundo Mendes, 
armazenar os imunizantes nessas 
condições “preserva a vacina da 
melhor maneira”. O gerente-geral 
de Medicamentos disse ainda que, 
desta vez, o frasco da vacina é do 
tipo multidose, com dez doses. O 
primeiro pedido fez referência a 
frascos do tipo monodose, ou seja, 
contendo dose única. 

A recomendação, segundo 
Gustavo Mendes, é de que as dez 
doses sejam utilizadas em um pra-
zo de até oito horas após a abertura 
do frasco. “Se essas dez doses não 
forem utilizadas em até oito horas, 
nós não conseguimos garantir a 
integridade e a pureza da vacina. 
Então, além de determinar esse 
prazo de até oito horas para que a 
vacina seja utilizada, a nossa preo-
cupação é que as técnicas assépti-
cas para manuseio estejam atentas 
para que não haja qualquer risco 
de contaminação desse frasco du-
rante o uso”, afirmou. 

O gerente-geral de Inspeção e 
Fiscalização Sanitária da Anvisa, 
Fabrício Carneiro de Oliveira disse 
na apresentação técnica que, em 
mais de 5 mil unidades envasadas 
analisadas, não foi identificada 
nenhuma unidade contaminada 
após a incubação, o que “demons-
tra que os procedimentos estão 
adequados para permitir que não 
haja contaminação involuntária”. 
“O parecer é que as informações 
prestadas demonstram o cumpri-
mento das boas práticas e justifi-
cam o uso emergencial da vacina. 
Nos manifestamos pela aprovação 
de eventuais novos pedidos para 
vacinas importadas prontas bem 
como o granel formulado pela Si-
novac com envase e acondiciona-
mento pelo Butantan”, disse.

Lote da vacina de Oxford deve  
chegar ao RN neste domingo 
COVID-19 | Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) confirmou que o recebimento das doses está previsto para domingo 23. Nesta sexta 22, o avião transportando 2 milhões  
de doses do imunizante chegou a São Paulo, após o governo indiano autorizar as exportações comerciais da vacina. Caixas com as doses serão rotuladas ainda neste sábado 22

Avião que transportava os dois milhões de doses da vacina de Oxford produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou a São Paulo nesta sexta

Mais cinco Prefeituras Munici-
pais receberam recomenda-
ções do Ministério Público 

do Rio Grande do Norte (MPRN) sobre 
protocolos a serem seguidos na cam-
panha de vacinação da Covid-19. Com 
a inclusão de Serra Negra do Norte, 
Timbaúba dos Batistas, Caicó, Pau dos 
Ferros e Água Nova, são 18 localidades 

a receberem o documento. (Veja a lista 
completa no fim desta matéria). 

É responsabilidade de cada cidade 
organizar o suporte logístico para a 
retirada das vacinas nas centrais regio-
nais ou estadual, a depender do fluxo 
estabelecido, bem como distribuição 
oportuna dos imunobiológicos a todos 
os postos de vacinação. 

O transporte deve ser feito por 
meio de um veículo refrigerado e equi-
pado com caixas térmicas ambienta-
das com bobinas de gelo reutilizáveis 
e com controle de temperatura. O 
MPRN também pede que os municí-
pios verifiquem a quantidade de pro-
fissionais de saúde disponíveis para 
aplicação da vacinação.

MP emite recomendação para 18 
cidades do RN e reforça fiscalização

VACINAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE JÁ 
EMITIU RECOMENDAÇÕES PARA 18 MUNICÍPIOS POTIGUARES:

Rio do Fogo; 

Touros;

Upanema; 

Currais Novos; 

Lagoa Nova; 

Cerro Corá; 

Parnamirim; 

Encanto; 

Rafael Fernandes; 

Francisco Dantas; 

Riacho de Santana; 

São Francisco do Oeste ; 

São Miguel do Gostoso; 

Serra Negra do Norte; 

Timbaúba dos Batistas; 

Caicó;

Pau dos Ferros; 

Água Nova.

ANVISA APROVA  2º PEDIDO 
DE USO EMERGENCIAL DA 
CORONAVAC
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DIOGENES PANDINI/NSC

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Candidatos que foram barra-
dos no 1º dia do Enem 2020 no 
último domingo 17 poderão 

comparecer ao 2º dia de provas neste 
domingo 24)ou pedir a reaplicação das 
duas datas do exame. A informação foi 
dada pela assessoria de comunicação 
do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela prova, nesta 
sexta 22.

Em ao menos 11 dos 14.447 locais 
de aplicação, candidatos foram barra-
dos porque as salas estavam lotadas 
e não era possível garantir o distan-
ciamento. O número é um balanço 
do Inep. Segundo o governo, os casos 
ocorreram em seis cidades (Curiti-
ba, Londrina, Florianópolis, Canoas, 
Caxias do Sul e Pelotas), mas há relatos 
de mais ocorrências além daquelas re-
gistradas inicialmente. Duas informa-
ções divulgadas nesta semana trouxe-
ram dúvidas aos candidatos. Segundo 
um comunicado do Inep divulgado 
na terça-feira 19, quem foi barrado no 
primeiro dia deveria comparecer às 
provas neste domingo e pedir a reapli-
cação – de segunda-feira 25 a sexta 29 
– sobre a prova que perdeu. 

O texto divulgado dizia que “o ins-
crito deverá solicitar apenas a reaplica-
ção das provas que ocorreram no dia 
em que se sentiu prejudicado. Portanto, 
cabe ressaltar que o participante pode-
rá realizar, normalmente, as provas do 
próximo domingo, 24 de janeiro, caso 

tenha sofrido com questões logísticas 
no primeiro dia de aplicação”. Já a Jus-
tiça Federal reafirmou na quarta-feira 
20 o direito dos candidatos impedidos 
por problemas logísticos, como as sa-
las lotadas, de pedir a reaplicação em 
23 e 24 de fevereiro. “Esse infeliz pla-
nejamento [casos de lotação nas salas] 

pode ter prejudicado inúmeros alunos, 
os quais devem ter garantido o direito 
de realizar as provas, e o Inep, a obriga-
ção de reaplicá-las nos dias 23 e 24 de 
fevereiro, data já prevista no edital para 
reaplicação de provas e para realização 
das provas no estado do Amazonas e 
demais cidades onde não houve apli-

cação da prova em razão de situações 
regionais decorrentes da pandemia”, 
afirmou a juíza federal de SP Marisa 
Cucio em sua decisão. Após questiona-
mentos ao Inep, o instituto esclareceu 
que os candidatos poderiam optar por: 
fazer a 2ª prova neste domingo e pedir 
a reaplicação da 1ª não comparecer 

neste domingo 24 e pedir a reaplica-
ção das duas provas Segundo o MEC, 
os candidatos barrados não precisam 
pegar nenhum comprovante para con-
firmar que foram impedidos de fazer a 
prova.

PEDIDOS PARA REAPLICAÇÃO APÓS 
O FIM DO ENEM

O edital do Enem prevê que can-
didatos prejudicados por problemas 
logísticos, nos quais se enquadram 
a lotação de salas, terão cinco dias 
após a última data do exame para so-
licitar a reaplicação. Como o segundo 
dia de Enem está programado para o 
próximo domingo 24, o prazo abre na 
segunda-feira 25 e encerra na sexta 29. 
Mas essas informações não foram re-
passadas aos candidatos no momento 
em que foram impedidos de fazerem 
as provas, nem estão claramente dis-
poníveis nos perfis dos candidatos, na 
Página do Participante. 

A Defensoria Pública da União 
abriu um canal para receber relatos de 
candidatos que se sentiram prejudica-
dos pela aplicação do Enem. O envio 
do relato não exclui a necessidade de 
entrar em contato com o Inep para pe-
dir a reaplicação.

A ideia da Defensoria é mapear os 
principais pontos para propor ações 
coletivas. O formulário pode ser aces-
sado no site da defensoria. 

O endereço é https://www.dpu.def.
br/

Enem: barrados por lotação podem 
pedir reaplicação das duas datas
EXAME  | Candidatos nessa situação não precisam de comprovante, afirmou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Uma das reclamações foi 
a falta de um protocolo que atestasse o impedimento de fazer o exame. Primeira prova do Exame foi aplicada na semana passada e a segunda parte será aplicada neste domingo 24

Primeiro dia da aplicação do Enem foi no domingo 17. Quem foi barrado, deve comparecer às provas neste fim de semana e pedir reaplicação 

Aulas presenciais devem retornar no dia 1º de fevereiro, de acordo com o governo estadual

A edição desta sexta-feira 22 do 
Diário Oficial do Estado (DOE) 
traz a convocação de 726 novos 

professores para os quadros da Secre-
taria de Estado da Educação, da Cultu-
ra, do Esporte e do Lazer do RN (Seec). 
Foram convocados 709 professores 
temporários, 14 professores efetivos e 
3 especialistas em educação. Os novos 
educadores atuarão nas quatro áreas 
de conhecimento: linguagens, mate-
mática, ciências humanas e ciências 
da natureza. 

A convocação cumpre com a pro-
messa firmada pelo Governo do Rio 
Grande do Norte ao final de 2020, de 
renovação dos quadros efetivos e tem-
porários da rede estadual de educação. 

Na época, 593 efetivos foram no-
meados. Os professores temporários 
substituirão educadores afastados por 
motivo de licença médica, licença para 

estudo e nos casos em que o professor 
titular assume função de direção, dei-
xando a vaga em sala de aula. 

Esses profissionais farão parte 
do processo de retomada das aulas 
presenciais, que está previsto para ser 
iniciado a partir do dia 1º de fevereiro. 

A lista completa pode ser consulta-
da no DOE, onde também constam as 
informações sobre documentos e exa-
mes de saúde necessários à admissão 
no quadro de servidores estaduais.

RETOMADA DAS AULAS
Segundo a Secretaria de Estado da 

Educação, da Cultura, do Esporte e do 
Lazer (SEEC), o RN está se preparando 
para seguir as diretrizes definidas no 
Documento Potiguar, um protocolo 
de segurança sanitária elaborado pelo 
Comitê de Educação para Gestão das 
Ações de Combate à Pandemia da 

Covid-19, e será utilizado como base 
para as escolas estaduais. O protocolo 
estabelecido pelo Documento Potiguar 
detalha as medidas práticas para todas 
os ambientes da escola, e incluem as 
áreas comuns e de acessos da escola, 
salas de aula, refeitórios, cozinhas, 
bibliotecas, setores administrativos, 
salas de reunião, bebedouros coletivos, 
banheiros coletivos, parques, salas de 
jogos e locais de recreação. Para todos 
os ambientes, as medidas de seguran-
ça em comum são: Uso obrigatório de 
máscara; Limpeza e higienização dos 
locais; Manutenção de janelas e portas 
abertas, e ar condicionado desligado 
para a ventilação natural; Dispensa-
dores de álcool gel nos locais; Demar-
cação do piso para manter a distância 
de 1,5m entre as pessoas e fixação de 
cartazes informativos necessários à 
não contaminação com o vírus. 

Governo do Rio Grande do Norte 
convoca 726 novos professores 

EDUCAÇÃO
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO AOS INTERESSADOS:
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 02910005.003135/2019-31

DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, através de seu Pregoeiro (a), torna público o certame licitatório, na modalidade 
Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO, que tem como objeto 
contratação de empresa destinada a contratação de empresa destinada a prestação 
de forma contínua, dos serviços de Vigilância armada, vigilância desarmada e 
vigilância armada móvel motorizada, com uso de rádios HT de comunicação, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus 
anexos. A sessão pública será realizada no dia 05 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas 
(horário de Brasília) através da website: https://licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp (Código 
identificador do Banco do Brasil nº 853533). O Edital poderá ser adquirido através do site 
https://www.licitacoe-e.com.br/aop/index.jsp. Qualquer informação poderá ser obtida 
através do e-mail cpldetran@rn.gov.br ou cpldetranrn@gmail.com.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2021
Silvia Augusta Barbalho Guimarães

Pregoeira Oficial

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato do 
Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no processo n° 1023/86-SEIJ) situada à Av. Rio Branco, 
760, Centro, na cidade de Natal/RN (CEP 59025-003) anexo ao 6° Ofício de Notas, em virtude da Intimação 
inicial não ter atingido os objetivos (comunicação direta com o convocado) e atendendo ao determinado em Lei 
(§4° do art. 26 da Lei n° 9.514/1997) vem por meio deste convocar o SR. Jefferson Alexandre Silva Cardoso, 
Fiduciante do apartamento n° 201 do bloco “B” do “Condomínio Cristo Redentor” da Rua Cícero Pinto, 340, 
esquina com Av. Nascimento de Castro, no Bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul desta capital (CEP 59054-
460) para que dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação deste Edital, 
efetue os devidos pagamentos das prestações vencidas e as que vencerem até aquela data, juros 
convencionais, penalidades e demais encargos contratuais decorrentes da aquisição com alienação fiduciária, 
firmada com o Banco Bradesco S/A, face ao Contrato n° 000931044-4 de 24.10.2018, nos termos dos atos 
registrais lançados nesta 2ª CRI, na matrícula n° 59.067. Alertando que, a não quitação do débito decorrente das 
prestações em atraso até a data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela consolidação) da 
propriedade (imóvel) ao Agente Fiduciário

K-21,22e23/01

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
MS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 10.797.331/0002-39 torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a RLO para Posto de Combustível, localizado na Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, s/n, Bairro 
Santa Júlia, CEP.: 59.623-300, Mossoró/RN. 

 
SÉRGIO LEITE DE SOUSA 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NSV DERIVADOS DE PETRÓLEO – ERIRELI, inscrita no CNPJ Nº: 30.022.512/0001-10, torna público que 
está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMURB/SGA a 
Licença Simplificada de um Canteiro de Obras para construção de Posto Revendedor de Combustíveis 
Líquidos, localizado na Avenida Dr. Ruy Pereira dos Santos, S/N, bairro Guajiru, São Gonçalo do 
Amarante/RN, CEP: 59.290-001. 
 

Neuma Solano Vale Godeiro 
Proprietária 

 

 

 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA   DE OPERAÇÃO 
 

POSTO FREI DAMIÃO LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.547.432/0008-03 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Licença de Operação de nº 2020-156179/TEC/RLO-1260, com validade de 01/02/2027 para uma Revenda 
de Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na Rua Ângelo 
Varela 894 – Centro – Alto do Rodrigues – RN. 
 

HUGO NOBRE CABRAL 
Sócio Proprietário. 
 

 CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
O Sr. ROBERTO SEBASTIÃO DA SILVA., CPF: 466.892.304-49, torna público que foi concedida pelo Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada - 
LS nº 2020-152341/TEC/LS-0198, com validade de 06 (seis) anos a partir de 20/01/2021. Caracterização do 
Empreendimento: Extração Mineral de Areia no leito do Rio Pataxó em uma área de 11,48 ha (onze virgula 
quarenta e oito hectares), volume 1.500 m³/mês. A Área está inserida na poligonal do processo ANM nº 
848.063/2020 com área total de 43,72 hectares. O empreendimento está localizado nas coordenadas em UTM 
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 790.859,00 mE; 9.365.989,00 mN. 

 
ROBERTO SEBASTIÃO DA SILVA  

Titular 
 

ALIMENTAÇÃO | Estudantes alegam que o último auxílio para a alimentação foi depositado no início de 
dezembro do ano passado. Porém, neste ano, o dinheiro ainda não chegou aos alunos residentes 

Alunos da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte 
(UFRN), moradores da residên-

cia universitária no campus central da 
instituição, começaram uma campa-
nha nas redes sociais para arrecadar 
alimentos. Os estudantes alegam que 
estão sem receber auxílio alimentação 
desde o início de janeiro. 

O morador Luan Gomez, de 22 
anos, disse ao Agora RN que o pa-
gamento deveria ser realizado até o 
quinto dia útil do mês, como acontece 
normalmente. Enquanto não recebem 
o valor, os residentes fazem a arrecada-
ção de todos os alimentos.

De acordo com Luan, que tam-
bém é o conselheiro da residência 
universitária da UFRN, o último auxílio 
para a alimentação dos residentes foi 
depositado no início de dezembro do 
ano passado, no valor de R$530. “Eu 
faço Biomedicina e estou na residência 
desde o início da pandemia, esse mês o 
auxílio não caiu. Enquanto isso, a gente 
utilizou os alimentos que ainda tínha-
mos de reserva. Meus pais também 
mandaram comida do interior para 
mim”, relatou. 

O estudante de Ciências Biológicas, 
Adson Lucas, de 23 anos, que também 
faz parte do conselho, diz que o paga-
mento do auxílio já foi cobrado à UFRN 
desde o momento em que atrasou. “Os 
conselheiros da residência cobraram o 
pagamento à Pró-reitoria de Assuntos 

Estudantis e, essa semana, o pró-reitor 
Edmilson Lopes afi rmou que no mês 
de janeiro sempre há atraso, mas não 
fomos informados disso, senão os es-
tudantes teriam se preparado melhor", 
apontou.

Diante da situação, os residentes, 
com a ajuda de alguns centros aca-
dêmicos da universidade, realizam 
uma campanha nas redes sociais para 
arrecadar alimentos, segundo Adson 
Lucas. “Estamos aceitando todos os 
gêneros alimentícios, o local de entre-
ga é na guarita da Residência, ao lado 
do Instituto Metrópole Digital (IMD)”, 
explicou.

Ainda de acordo com os conselhei-
ros, a PROAE informou que a requisi-
ção de pagamento já foi enviada, mas 
até o momento os estudantes seguem 
“tirando do próprio bolso para custear 
a alimentação''.

Após a movimentação dos alunos, 
o pró-reitor de Assuntos Estudantis, 
Edmilson Lopes, garantiu que o paga-
mento do auxílio foi realizado nesta 
sexta-feira 22 e que os 500 estudantes 
que recebem o auxílio alimentação da 
UFRN, incluindo os residentes, devem 
começar a receber o valor imediata-
mente.

“Os 120 moradores da residência 
do campus central e os demais alunos 
devem receber o valor até a terça-fei-
ra 26. Quem tem conta no Banco do 
Brasil já recebe nesta sexta”, afi rmou. 
Apesar disso, o pró-reitor afi rma que é 
comum todo início de ano esse atraso 
nos auxílios.

“Estávamos aguardando a auto-
rização orçamentária para realizar o 
depósito do auxílio, por esse motivo te-
ve esse atraso, além disso é comum os 
depósitos dos auxílios demorarem no 
início de ano, visto que ainda não rece-
bemos o repasse do Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES) para 
efetuar os pagamentos e ainda, todos 
os servidores que atuam nesse proces-
so de pagamentos estão trabalhando 
de casa, o que também faz o serviço 
demorar um pouco mais”, contou.

Por falta de auxílio, alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte começaram campanha nas redes sociais para arrecadar alimentos 

Residentes da UFRN promovem 
campanha para arrecadar alimentos

Esse mês o auxílio 
não caiu. Enquanto 
isso, a gente utilizou os 
alimentos que ainda 
tínhamos de reserva. 
Meus pais também 
mandaram comida do i
nterior para mim"

“
LUAN GOMEZ
ESTUDANTE

REPRODUÇÃO
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ATRAVÉS ATRAVESSA
Há palavras que pegam como vírus. 

Abusam. Sem pedir licença, vão penetrando 
aqui e ali. Infi ltram-se nas frases. Aparecem na 
TV. Chegam ao Diário Ofi cial. O através é uma 
delas. Virou contágio. A palavra, coitada, deriva 
de atravessar. Deve ser empregada no sentido 
de passar de um lado para outro ou passar 
ao longo de: Vejo o carro no estacionamento 
através da janela.

Não use através de no lugar de mediante, 
por meio de, por intermédio de, graças a ou 
por: Falei com ele pelo telefone, e não através 
do telefone. O projeto foi aprovado mediante 
acordo de líderes, e não através de acordo. A 
nomeação foi feita por decreto, e não através de 
decreto.

FORMA POSITIVA E FORMA CONCRETA
Escrevendo, fuja do não. Use uma 

linguagem positiva. Diga o que é. Nunca o que 
não é.

Em vez de não chegar na hora, diga chegar 
atrasado; não ser necessário é ser dispensável; 
não vir à aula é faltar à aula. Dizer o que não é 
soa pouco objetivo, impreciso. Como escapar 
do não? Reescreva a frase mantendo a ideia. 
Ele não acredita (duvida) que o aluno chegue 
a tempo; O presidente diz que não fará (nega) 
interferência. Não se lembrou (esqueceu-se) do 
recado.

IR AO ENCONTRO DE / IR DE ENCONTRO A
“Ir ao encontro de” quer dizer favorável a; 

indica ideia de concordância, de satisfação: “A 
Universidade vai ao encontro dos interesses 
estudantis”. Já “ir de encontro a” quer dizer 
contra; indica oposição ou adversidade: “Seus 
ideais vão de encontro aos interesses da 
população”.

ZAPPING

O apresentador Luciano Huck já tem data para deixar a TV Globo e iniciar campanha para a eleição presidencial em 
2022. De acordo com a revista Contigo!, Huck deve anunciar sua saída da emissora carioca no meio deste ano. Ele se fi liará 
ao Democratas — partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.Conforme a publicação, Huck teria escolhido até mesmo 
um nome para se tornar seu vice na corrida presidencial: Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul. Vale 
ressaltar que, em setembro de 2019, a Globo emitiu nota informando que, caso Luciano Huck decida pela carreira política, 
deverá se desligar da emissora. Além disso, não poderá retornar após o processo eleitoral. “Diante das especulações de que 
seria candidato, a Globo o procurou para saber se de fato ele concorreria à Presidência e enfatizar que, se assim fosse, teria 
de se submeter às regras da emissora, segundo as quais a vida político-partidária é incompatível com a permanência nos 
quadros da Globo, mesmo depois do processo eleitoral. Tais regras estão em vigor e são válidas para todos os talentos da 
emissora. E visam a resguardar a postura de completa isenção da Globo. Na conversa, como a emissora esperava, Luciano 
Huck foi franco, correto e aderente às regras mencionadas”, disse o canal ao jornalista Tales Faria, do UOL.

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
LIÇÕES DO “A”

É sempre bom reforçar as três lições do “a”. A primeira 
trata da diferença entre a/há: a preposição “a” usada em 
relação a tempo indica futuro: “Daqui a duas horas sairemos”; 
“De hoje a um mês, estaremos em Natal”. O verbo “haver”, por 
sua vez, indica tempo passado: “Chegamos a São Paulo há um 
mês”; “Há dois anos ela luta pela guarda do filho”. A segunda 
dá conta de a/para: com verbos de movimento, “a” indica 
deslocamento provisório, rápido: “Vieram a Brasília” (vieram 
e voltaram ao lugar de origem); “Vou ao Rio” (vou e volto logo). 
“Para” indica deslocamento definitivo ou demorado: “Vieram 
para Brasília” (vieram e fi caram durante algum tempo); “Vou 
para o Rio” (vou de mudança ou vou ficar durante algum 
tempo). A terceira lição trata do “a algum lugar”: com verbos 
de movimento, usa-se “a” e não “em”: “Cheguei ao colégio 
muito tarde”; “Levei as crianças ao teatro”; “Foi ao jardim”; 
“Desceu ao porão”.

ABRE ASPAS
Querem saber o que os homens pensam? 
Não ouçam o que dizem: observem o que 
fazem. Quanto mais falamos de nossos 

méritos menos os outros nos creem. 
Beauchêne“

“

LUCIANO HUCK JÁ TEM DATA PARA SAIR 
DA GLOBO E DISPUTAR CORRIDA PRESIDENCIAL

FOTOS: GETTY IMAGES

“TENHO FORTALECIDO CADA DIA MAIS A 
MINHA AUTOESTIMA”, AFIRMA DUDA REIS

REGINA DUARTE QUESTIONA UTILIDADE 
DA VACINA CONTRA A COVID-19

Duda Reis celebrou a melhora de sua autoestima 
no Instagram stories, nesta quinta-feira 21 depois de se 
separar de Nego do Borel. Após o término do noivado, 
a atriz acusou o funkeiro de abuso psicológico, 
agressão física e traição. A atriz revelou que está 
amando usufruir da própria companhia e que tem se 
sentido muito mais fortalecida e conectada consigo 
mesma. “Eu tenho aprendido a curtir muito minha 
companhia. Desde nova eu sempre curti muito, mas 
em algum momento eu deixei e não estava mais 
conectada comigo”, desabafou a infl uenciadora

A atriz Regina Duarte, que foi secretária de Cultura 
do governo Jair Bolsonaro (sem partido), questionou, 
nesta quinta-feira 21, a utilidade da vacina contra a 
Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

“Isso [a vacina] não elimina a necessidade de 
proibições de viagens. Não elimina a necessidade 
de fechar negócios. Não elimina a necessidade de 
fechamentos em geral. Não elimina a necessidade de 
uso de máscaras. Então… que diabos esta vacina está 
realmente fazendo?”, escreveu a atriz na conta do 
Instagram.

DIVULGAÇÃO
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FOTOS: LETICIA MIRANDA E CAMILA SANTANA

ESBOÇO 
FESTIVAL DE 
DESENHO
O Esboço Festival de Desenho 

lançou no último dia 18 a 
chamada pública para seleção 

de propostas de masterclass nas áreas 
de ilustração, HQ’s e tatuagem. A 
equipe do festival pretende selecionar 
seis propostas de capacitações para 
compor a programação do evento, que 
vai acontecer virtualmente nos dias 
20 e 21 de fevereiro, em sua segunda 
edição. Os artistas concorrem a 6 
bolsas no valor de R$ 600 e têm até o 
dia 27 para efetuar suas inscrições pelo 
link (QRCode). 

Apesar de se tratar de uma 
seleção, os artistas não precisam 
apresentar formação em nenhuma 
das áreas, bastando apenas comprovar 
experiência na linguagem da inscrição 
através de portfólio artístico e 
currículo. Além disso, os proponentes 
devem ter pelo menos 18 anos e 
comprovar residência no estado do Rio 
Grande do Norte para inscrever sua 

proposta.
Com pouco mais de um ano 

desde a sua primeira edição, o Esboço 
mantém como principal pauta a 
discussão do desenho como potencial 
ferramenta para obtenção de renda, 
incentivando entusiastas do segmento 
artístico e disseminando o trabalho de 
quem já vive da área.  

Para acompanhar o processo de 
seleção de propostas e � car por dentro 
da programação do evento, bem 
como do conteúdo a ser abordado em 
cada masterclass e seus respectivos 
ministrantes, os interessados devem 
acompanhar o per� l do Instagram do 
festival (@esboco__ ). A programação 
do evento será inteiramente gratuita 
e online e para cada uma das 3 
linguagens de abrangência do Festival, 
serão selecionadas e oferecidas duas 
masterclass (aulas), distribuídas entre 
20 e 21 de fevereiro e acontecendo 
durante todo o dia (das 10h às 19h). 

ILUSTRAÇÃO | Artistas serão selecionados para lecionar aulas nas 
áreas de ilustração, HQ’s e tatuagem. Inscrições seguem até o dia 27

Esboço é um evento gratuito de artes visuais que traz uma discussão sobre o uso do desenho como ferramenta de trabalho. Primeira edição, que aconteceu no ano passado no IFRN Cidade Alta, teve roda de conversas e apresentação musical

O Esboço Festival de Desenho - 2ª 
edição é um projeto que conta com 
recursos da Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc, lei federal Nº 14.017, de 
29 de junho de 2020, através do edital 
Fomento à Cultura Potiguar 2020 
da Fundação José Augusto, junto ao 
governo do estado do Rio Grande do 
Norte.

O ESBOÇO
O Esboço é um evento de artes 

visuais que une especi� camente 
três linguagens do segmento 
artístico: ilustração, história em 
quadrinhos e tatuagem. O projeto 
surgiu num ambiente educacional 
institucionalizado, o IFRN Campus 
Natal - Cidade Alta, através de uma 
disciplina do curso superior de 
tecnologia em Produção Cultural no 
ano de 2019. 

Em seu primeiro ano, o Esboço 
trouxe a discussão do desenho como 
ferramenta de trabalho através de uma 
mesa redonda com quatro artistas das 
áreas de ilustração, HQ’s e tatuagem, 
seguida de uma exposição coletiva dos 
mesmos na Galeria de Arte � omé 
Filgueira (Galeria do IFRN Campus 
Natal - Cidade Alta). 

Hoje, no contexto da pandemia 
do Covid-19 e com apoio da Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc, 
o evento continua abordando as 
linguagens artísticas da primeira 
edição, dessa vez oferecendo 
capacitações nas 3 áreas através de 6 
masterclass online.  

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima e se inscreva

EXPOSIÇÃO  A primeira edição aconteceu em outubro de 2019 

SELEÇÃO  O processo de escolha de propostas segue até o dia 27
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A influenciadora digital María 
Blanco foi às redes sociais nes-
ta sexta-feira 22 para comentar 

o caso envolvendo o engenheiro civil 
Jean Pacheco, que causou polêmica 
ao publicar um vídeo afirmando que 
teria vontade de se masturbar após 
observar mulheres treinando em uma 
academia de Natal. Após o comentário 
considerado machista, ele foi expulso 
da academia, que tomou a decisão 
alegando prezar “por um ambiente 
saudável a todos os alunos e alunas”.

Blanco, que produz conteúdos so-
bre empoderamento feminino e moda 
para a internet, lamentou o episódio. 
“Vocês entendem um pouquinho do 
que é ser mulher? Do que é ter medo 
de ir pra academia? É uma coisa que 
não deveria ser nem discutida, deveria 
ser respeitada. Infelizmente a gente vi-
ve em uma sociedade muito machista 
onde os homens só respeitam os ho-
mens”, disse.

O caso tem início quando o enge-
nheiro civil publica um vídeo elogian-
do a empresa por não fiscalizar o uso 
de máscaras durante os exercícios 
físicos e também por supostamente 
reunir mais mulheres bonitas ao com-
parar o ambiente com outra academia 
de musculação.

“Aqui você usa máscara e ninguém 
fica pentelhando. Foi a melhor coisa 
que eu fiz. De mulher, não tem nem 
comparação. Tá certo que eu sou ca-
sado, tenho minha mulher e não estou 
aqui atrás de mulher, mas tem um 
milhão de gatas aqui. Na (nome da 
academia anterior) só tinha velha. De 
rocha mesmo. Eu saio daqui e tenho 
vontade de sair correndo para casa 
para bater uma p… [palavra de baixo 
calão para masturbação]”, disse.

O vídeo viralizou nas redes sociais 
e foi alvo de críticas, incluindo a de 
María Blanco, que é aluna da mesma 
academia a qual Jean Pacheco se refere 
na publicação. “Acabei de receber um 
vídeo de um macho escroto, seboso, 
imundo, não tenho nem palavras para 
descrever o que esse rapaz é, falando 
coisas absurdas sobre as mulheres que 
treinam lá. E detalhe, o cara é casado”, 
disse. Blanco ainda cobrou um posi-
cionamento do estabelecimento “por 
respeito a todas as mulheres”.

Após o posicionamento que culmi-
nou na expulsão do aluno, o engenhei-
ro publicou outro vídeo comentando a 
repercussão do caso e se defendendo 
das acusações de assédio. “É para o ca-
ra rir porque eu não falei de ninguém, 
não citei nome de ninguém”, disse. O 
engenheiro também aproveitou para 
fazer ataques a quem ele chamou de 
“blogueirinha” e “cocaína branca”, 
com insinuações sobre uso de drogas e 
a sexualidade da influenciadora. “Com 
qual moral que tu quer falar de mim? 

se o que eu sei de tu é isso. Que tu gosta 
de cheirar pó, usar droga, de tudo. Até 
lésbica tu já foi”, disse.

DESABAFO
No dia seguinte ao ocorrido, a 

influenciadora compartilhou publi-
cações que incentivam o combate ao 
machismo em sua página pessoal.

“Luto todo dia para que isso mude, 

faço minha parte, mas infelizmente 
algumas pessoas, alguns homens, não 
querem saber, só respeitam outros ho-
mens. Acho que é papel dos homens 
conscientes protegerem suas amigas, 
irmãs, namoradas ou até mesmo sua 
colega de trabalho ou sua vizinha. Vo-
cê não precisa conhecer pra se colocar 
no lugar dela de ter medo e proteger. 
O feminismo não é sozinho, precisa da 

ajuda dos homens, o feminismo não é 
contra os homens”, disse.

Ao Agora RN, a assessoria de 
María Blanco informou que irá se 
pronunciar por meio do advogado 
da influenciadora, mas a reportagem 
não obteve retorno até o fechamen-
to deste material. O engenheiro civil 
Jean Pacheco não atendeu às solicita-
ções do jornal.

“Medo de ir à academia”, diz 
influenciadora após polêmica 
NATAL | Influenciadora digital María Blanco foi às redes sociais nesta sexta-feira 22 para comentar o caso envolvendo o engenheiro civil que fez comentários considerados machistas.
Após polêmica e repercussão negativa, Jean Pacheco foi expulso da academia onde treinava. Ele havia comentado que sentia “vontade de se masturbar” após ver mulheres treinando

Academia Body Tech do Natal Shopping expulsou o homem que fez comentários sobre “vontade de se masturbar”, alegando prezar por um “ambiente saudável para todos os alunos e alunas”

Engenheiro civil Jean Pacheco fez comentário considerado machista         Influenciadora María Blanco desabafou na internet após polêmica

ENTENDA O CASO 

Após polêmica nas 
redes sociais na noite 
de quarta-feira 20, a 

academia Body Tech do 
Natal Shopping expulsou o 
engenheiro, que era aluno 
do estabelecimento. Ele 
publicou vídeo em suas 

redes sociais referindo-se 
às mulheres que treinam na 
academia, dizendo que teria 

vontade de se masturbar 
ao chegar em casa, após 
observá-las. Nos vídeos 

que circularam na internet, 
o aluno falou sobre a sua 
saída de outra academia 

da cidade. “Aqui você usa 
máscara e ninguém fica 

pentelhando. Foi a melhor 
coisa que eu fiz. De mulher, 
não tem nem comparação. 

Tá certo que eu sou casado, 
tenho minha mulher e não 
estou aqui atrás de mulher, 
mas p… Tem um milhão de 
gatas aqui. Na (nome da 

academia anterior) só tinha 
velha (sic). De rocha mesmo. 

Eu saio daqui e tenho 
vontade de sair correndo 
para casa para bater uma 
p…, porque dá vontade de 

fazer isso”.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Conquista profi ssional e fi nanceira marcará esta semana 
que já começará com projeção e prestígio na carreira. 
Firme uma aliança relevante. Associações e parcerias 
também serão benefi ciadas hoje. Movimentações na 
equipe poderão causar inseguranças. 

Perdoe o passado, fortaleça as bases afetivas e familiares, 
encerre angústias e concretize mudanças. A semana trará 
autoestima e decisões de vida. Explore seus talentos e 
conquiste novos espaços. Hora de investir nos projetos 
pessoais e planos de desenvolvimento. 

Semana movimentada por decisões de vida e novos 
rumos. Explore uma cultura diferente, abrace uma 
formação acadêmica e causa social, ou mude fi losofi as 
e ganhe maior autonomia e liberdade. O período 
também será favorável para viagem de férias.

Conversa carinhosa e declarações de amor 
inaugurarão nova fase no casamento ou namoro. 
Transforme antigos padrões e reestruture a vida 
pessoal, nesta semana. Conte com apoio de irmãos, 
ou pessoa próxima. 

Troca de confi dências, carinho e cumplicidade intensifi carão 
o amor. A semana será positiva para concretizar mudanças, 
criar planos a dois, planejar viagens ou resolver assuntos 
jurídicos e de documentação. Conexões infl uentes e soma 
de forças com amigos.

Acordo ou proposta de trabalho movimentará a área 
fi nanceira, nesta semana. Você poderá negociar um 
contrato e aumentar os rendimentos. Inicie um projeto 
on-line ou curso. Ótimo período para inovar e divulgar 
o trabalho, estudar, discutir ideias.

Inicie relações, ingresse num novo grupo e dê um 
passo maior na carreira. A semana trará aumento de 
poder e mudanças signifi cativas na maneira de se 
relacionar e tipo de escolha. Espere por uma ligação 
especial neste fi m de tarde. 

Com Lua, Vênus, Sol e Plutão em seu signo, sua beleza, 
charme, brilho e poder pessoal estarão em destaque. 
Espere por surpresas gostosas e conquistas no amor. A 
semana trará prazeres e atividades diferentes. Decisões 
fi nanceiras e investimentos.

Inovações no trabalho incluirão uso de novas 
ferramentas tecnológicas e atividade diferente. 
A semana trará desafi os e conquistas na carreira. 
Implante uma rotina mais gostosa e saudável. 
Cuidados corporais, estéticos e de saúde.

Concretize um sonho nesta semana. Investimentos 
na casa trarão conforto e tranquilidade. Você poderá 
negociar um imóvel, ou aumentar o patrimônio 
com soluções inteligentes. Aproveite a semana para 
encerrar um longo ciclo, fazer um balanço.

Paixão, prazer, novidade surpreendente de longe 
ou proposta inesperada de trabalho anunciam uma 
semana de emoções fortes. Resolva assuntos do 
coração, crie um clima alegre e carinhoso com os 
fi lhos ou o par e comemore uma conquista. 

Aproveite esta semana para motivar a equipe, unir 
forças com amigos e impulsionar atividades de grupo. 
Parcerias e associações fi carão mais fi rmes. Ambiente 
social agradável, sintonia e companheirismo no amor 
e oportunidade de negócio darão sabor à vida. 

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)

SBT tem razões importantes para colocar novo programa nas manhãs
Já há quem questione a 

iniciativa da direção do SBT em 
tentar lançar um novo programa 
de variedades nas manhãs.

Iniciativa, cabe esclarecer e 
deixar muito claro, porque só na 
última sexta-feira passou a existir 
um piloto para análise e aprovação 
de Silvio Santos.

Na ponta do lápis, sobre a 

sua realização, de fato, até cabe a 
discussão.

Será apenas mais um no 
horário que Record e Globo, com 
atrações semelhantes e em um 
universo “x” de ligados, já têm 
resultados bem defi nidos. De 
cara, briga meio inglória e ao que 
alguém, diante de tais argumentos, 
poderá argumentar que na faixa da 

tarde seria melhor. Só que não.
As pesquisas e as iniciativas do 

passado não recomendam. Muitas 
não deram certo.

Mesmo com reduzido 
potencial de audiência, este novo 
programa, em linha de produção 
e como aspecto importante a ser 
considerado, poderá conquistar 
bons resultados comerciais.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Eliana volta a gravar 

programas inéditos no SBT 
nesta próxima semana...
Mas que irão ao ar a partir 

do primeiro domingo de 
fevereiro.O “Domingão”, 
por sua vez, tem gravações 

confi rmadas para o dia 5... 
Também para ir ao ar em 
7 de fevereiro. “Quanto 

Mais Vida, Melhor!”, novela 
das 19h, está com as suas 
gravações avançando na 

Globo...Mas por enquanto 
os atores mais velhos 

continuam afastados. 
Sérgio Gabriel está deixando 

a apresentação do “Jornal 
da Noite” da Band para se 

dedicar a um projeto novo da 
casa...Ainda há um segredo 

do que se trata, mas tudo 
indica para alguma coisa 
ligada à Olimpíada...

De qualquer forma, Felipe 
Vieira acaba de ser efetivado 

na bancada do jornal.

FELIZ ANO NOVO
Parece que, enfi m, 2021 vai 

começar, semana que vem, na Rede 
TV!. Os programas, com as produções 
paradas desde meados de dezembro, 
voltam a gravar inéditos.

PONTO MORTO
Sobre negociação da Fórmula 

1, é possível que não exista nada 
sacramentado até agora.

A chance de continuar na 
Globo, dividindo transmissões com 
o SporTV, ainda é grande. Mas por 
enquanto, apenas isso.

A PROPÓSITO
São muitas as ofertas, mas o SBT 

não tem nada defi nido sobre novos 
direitos esportivos. Aliás, só quem 
cuida diretamente deste assunto é o 
vice-presidente José Roberto Maciel.

PLANO É ESSE
O departamento de esportes 

do SBT pretende mandar equipe 
completa ao Maracanã, para Santos 
e Palmeiras, fi nal da Libertadores no 
sábado que vem.

Mas ainda não está certo.

COMPLICAÇÃO
 Será necessária ainda uma 

autorização da Conmebol para o SBT 
realizar todo trabalho no estádio.

Isso, além dos exames 
necessários em todos, passa também 
a depender do agravamento ou não 
da doença.

BIBLIOTECA
Afastada da TV, Faa Morena neste 

seu recesso está escrevendo um livro 
de receitas, com poesia e erotismo, 
segundo ela, bem leve e elegante.

Está quase no fi m.

NÃO PARA
Alexandre Lino, após “Amor sem 

Igual”, vai se preparar agora para o 
vilão Ashur, em “Gênesis”. Enquanto 
não começa a gravar a novela, ele 
dedica-se às fi lmagens do curta 
“Felicidades”, que aborda as refl exões 
de um suicida.

É um trabalho em preto e branco 
com direção de Sérgio Leemann.

RENOVOU
César Filho, de volta das férias, 

acaba de renovar seu contrato com a 
Record.

Assinou por mais três anos. 
Em breve, além do “Hoje em Dia”, 
vai estrear nova temporada do 
“Aeroporto”.

 REPRODUÇÃO

PROGRAMA NOVO
Depois do piloto aprovado, 
Fernanda Lima e Rodrigo 
Hilbert deram início aos 
trabalhos do “Bem Juntinhos”, 
novo programa do GNT, 
desenvolvido por eles mesmos. 
Estreia em abril. Semanal



CClassi� cados à � nal da Copa 
Libertadores há pouco mais de 
uma semana, Santos e Palmeiras 

têm adotado estratégias diferentes na 
utilização dos elencos nos compromis-
sos de cada um no Campeonato Brasi-
leiro antes do encontro em 30 de janei-
ro, no Maracanã. Enquanto Cuca vem 
sendo cuidadoso na escalação da sua 
equipe, nem levando muitos titulares na 
viagem para o confronto com o Fortale-
za, por exemplo, Abel Ferreira repete o 
discurso da “máxima força”, mas com 
“gestão de energia”.

A maratona do Palmeiras até a de-
cisão, porém, é maior. São cinco jogos: 
empatou por 1 a 1 com o Grêmio, na 
última sexta-feira, goleou o Corinthians 
por 4 a 0, na segunda, e perdeu para o 
Flamengo por 2 a 0, nesta quinta. Ainda 
vai visitar o Ceará no domingo e receber 
o Vasco na próxima terça.

Weverton, Luan, Viña, Raphael 
Veiga e Zé Rafael, todos com status de 
peças importantes, foram titulares nos 
três jogos do Palmeiras, além de Willian, 
que vem reconquistando seu espaço. E 
Abel Ferreira tem deixado claro que dar 
descanso aos seus principais atletas não 
é uma prioridade, mesmo às vésperas 
da decisão da Libertadores e com o time 
também garantido na � nal da Copa do 
Brasil.

“Tem sido um trabalho tremendo de 
gerir não só o resultado, mas também o 
tempo de jogo dos atletas. Vocês sabem 
que temos vários lesionados, fruto da in-
tensidade e dos jogos constantes que te-
mos. Isso me obriga a pensar no tempo 
de jogo e nas substituições. Não há outra 
forma, com um plantel tão reduzido, de 
ter os jogadores frescos para nos dar res-
posta máxima a cada jogo”, disse, após a 
derrota por 2 a 0 para o Flamengo, quin-
ta-feira, no Mané Garrincha.

Um dos titulares ganhará um des-
canso forçado no próximo compromis-
so do Palmeiras. Suspenso pelo terceiro 

cartão amarelo, Raphael Veiga não po-
derá ser aproveitado diante do Ceará, 
no Castelão.

E Abel também tem aproveitado 
as cinco substituições para poupar 
jogadores. Foi assim nos 4 a 0 sobre o 
Corinthians, mas também na derrota 
para o Flamengo. Viña, Raphael Veiga, 
Luiz Adriano, Willian e Danilo foram 
sacados durante o segundo tempo.

Assim, o Palmeiras pode até não 
ter força máxima contra Ceará e Vasco. 
Mas as formações deverão ser parecidas 
com a que será escalada no Maracanã. 
“Vamos fazer o que sempre � zemos. 
Gestão de energia, jogar na máxima 
força em todos os jogos. Essa tem sido a 
nossa � loso� a”, disse.

No Santos, a maratona é menor, 

inclusive no somatório da temporada, 
pois enquanto o Palmeiras foi campeão 
paulista, o time caiu nas quartas de � nal 
do Estadual. E acabou sendo eliminado 
nas oitavas de � nal da Copa do Brasil. 
Mas os cuidados - e os problemas - vêm 
sendo maiores para Cuca.

Após passar pelo Boca Juniors, o 
Santos venceu o Botafogo por 2 a 1, no 
domingo, perdeu para o Fortaleza, na 
quinta, por 2 a 0. Ainda vai encarar o 
Goiás, no próximo domingo, na Vila 
Belmiro, e visitará o Atlético-MG na ter-
ça-feira.

Nesses dois compromissos, Cuca 
só repetiu quatro nomes nas formações 
iniciais: os titulares Felipe Jonatan e 
Lucas Braga, além de Sandry, principal 
candidato a formar a dupla de volantes 

com Diego Pituca na decisão no Mara-
canã, e o zagueiro reserva Laércio, pois 
Luan Peres e Lucas Veríssimo se recupe-
ram de lesões.

O Santos, aliás, tem convivido nos 
últimos dias com baixas importantes, 
como as de Alison, que está com coro-
navírus, e Jobson, que sofreu grave lesão 
no joelho. São, assim, motivos para 
Cuca não se arriscar a perder peças im-
portantes.

Na derrota para o Fortaleza, o time 
foi composto basicamente por reservas 
e jovens formados nas divisões de base 
do clube. E Cuca nem se importou tanto 
com a derrota no Castelão. Avaliou que 
dar rodagem a esses atletas pode render 
frutos no futuro próximo para o Santos.

A tendência é que o Santos entre em 

campo com força máxima no domingo, 
quando receberá o Goiás, na Vila Bel-
miro, pelo Brasileirão. Na terça-feira, 
visitará o Atlético-MG, no Mineirão, 
provavelmente só com os reservas. Será 
o último compromisso do duelo em que 
o clube buscará vencer a Libertadores 
pela quarta vez.

Um decreto do governador 
em exercício do Estado do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro, publicado 
na edição de quinta-feira 21 do di-
ário o� cial descartou a presença de 
torcedores na � nal da Libertadores 
que será disputada entre Santos e 
Palmeiras no próximo dia 30. Por 
outro lado, o decreto libera 10% 
da capacidade do Maracanã para 
convidados credenciados e estafes 
dos clubes, dos patrocinadores e da 
Conmebol.

A decisão entre Santos e Pal-
meiras portanto poderá ter cerca 
de 7.800 pessoas no estádio. A Con-
mebol ainda não informou quantos 
estarão presentes no interior do 
Maracanã.

“O evento relativo à etapa � nal 
do Torneio Conmebol Libertadores 
2020 não terá a presença de público 
pagante, sendo, no entanto, autori-
zada a presença de pessoas devida-
mente credenciadas pela entidade 
organizadora, inclusive integrantes 
da coordenação, realização, segu-
rança e patrocínio do evento e das 
entidades esportivas participantes 
até o limite máximo de 10% da ca-
pacidade do estádio”, diz um trecho 
do decreto.
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Palmeiras e Santos mudam planos 
estratégicos para a Libertadores
FINAL BRASILEIRA | Classificados à final da Copa Libertadores há pouco mais de uma semana, Santos e Palmeiras têm adotado estratégias diferentes na utilização dos elencos nos 
compromissos de cada um no Campeonato Brasileiro antes do encontro do dia 30 , no Maracanã. Estádio deve receber até 10% da capacidade entre convidados e credenciados

 Decisão entre Santos e Palmeiras, marcada para o dia 30 de janeiro, poderá ter cerca de 7.800 pessoas no estádio Maracanã

O governo do Japão veio a público 
nesta sexta-feira para negar ve-
ementemente noticiais divulga-

das no dia anterior sobre um possível 
cancelamento dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, adiados em um ano 
por causa da pandemia do novo coro-
navírus. Embora grande parte do país 
esteja em estado de emergência devido 
a uma nova onda de infecções pela 
covid-19, os organizadores seguem 
prometendo a realização do evento a 

partir de 23 de julho deste ano. 
Um porta-voz do governo japonês 

disse nesta sexta-feira que não havia 
“verdade” em uma reportagem do jor-
nal inglês � e Times de que o governo 
havia chegado à conclusão que a Olim-
píada de Tóquio teria de ser cancelada 
por causa da pandemia. 

A governadora de Tóquio, Yuriko 
Koike, também a� rmou que não ha-
via rumores sobre o cancelamento ou 
adiamento dos Jogos.

Japão nega notícias sobre 
cancelamento da Olimpíada

ESPORTES

DECRETO DESCARTA 
TORCIDA NO MARACANÃ 
E LIBERA 10% PARA 
CONVIDADOS


