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ANTECIPAR É PRECISO
A ordem do presidente Jair 

Bolsonaro é tentar antecipar a 
entrega das vacinas, tanto Oxford/
Astrazeneca quanto Coronavac. 
Ele quer ver o Brasil disputando 
a liderança dos países que mais 
vacinam.

PARTIDO NÃO VOTA
Apesar do apoio de líderes de 

partidos a candidatos a presidente 
da Câmara, o voto secreto é que 
importa. Apoio de partidos geram 
notícias, mas voto na urna depende 
apenas da vontade de cada deputado 
federal.

MUNDO DÁ VOLTAS
O deputado José Medeiros (Pode-

MT) criticou Marcelo Freixo (Psol-
RJ), que provou do próprio veneno 
e resolveu processar o ator Mario 
Gomes. “Tentam calar os oponentes 

com a mordaça do judiciário”, disse 
Medeiros, solidário ao ator que disse 
poucas e boas sobre o carioca. 

A MENTIRA DA SEMANA
A semana começa com a 

expectativa da nova lorota para 
desquali� car o início da vacinação 
no Brasil. Na semana passada foi a 
mentira de “problemas diplomáticos” 
com China e Índia, desmoralizada 
pelos fatos.

DISPUTA NO SENADO
Chama menos atenção a disputa 

para presidente do Senado, mas 
há quatro candidatos na disputa: 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
Simone Tebet (MDB-MS), Major 
Olímpio (PSL-SP) e Jorge Kajuru 
(Cid-GO).

PENSANDO BEM...
... gado é gado, só muda o pasto.

Para apoiadores de Simone Tebet (MDB-MS), candidata a presidente 
do Senado, a expressão “traíra” serve bem ao atual ocupante do cargo, 
Davi Alcolumbre. Ele chegou a reconhecer, em candentes declarações, 
que devia à senadora sua vitória contra Renan Calheiros (MDB-AL) em 
2019. De fato, Tebet se lançou candidata avulsa a presidente, tirando votos 
de Calheiros, mas, instantes antes da votação, já no plenário, retirou sua 
postulação para declarar voto e sacramentar a vitória de Alcolumbre. 

PALAVRAS AO VENTO
“Você está gigante”, 

derramou-se Alcolumbre, grato 
a Tebet logo após sua vitória. “O 
Brasil te respeita pela luta e pela 
coragem que você teve”.

INGRATIDÃO
“Vamos fazer a mudança de 

que o Senado e o Brasil precisam”, 

jurou Alcolumbre, dirigindo-se à 
senadora que ignorou na própria 
sucessão.

TANTO POR NADA
Simone se expôs, enfrentando 

Calheiros e viabilizando a vitória 
de Davi Alcolumbre, e quase 
sofreu processo de expulsão do 
MDB.

Lencomendado pelo site Diário do Poder e esta coluna ao Paraná Pesquisa 
revela que é ampla a maioria contrária ao aborto, no Brasil: 79% dos mais 
de 2 mil entrevistados pelo instituto disseram ser contrários à legalização 

do aborto em qualquer situação, e apenas 16,6% favoráveis. Outros 4,4% não 
sabem ou preferiram não responder. A maior rejeição está na faixa etária de 
60 anos ou mais: 83,2% contra. Entre as mulheres, 75,8% são contra legalizar 
o aborto em qualquer situação, mas entre os homens a taxa pula para 82,6%. 
Entre jovens de 16 a 24 anos, 21,7% são favor da legalização do aborto. Já 
na faixa etária de mais de 60 anos, a taxa despenca para 12,3%. A taxa de 
pessoas contrárias cai à medida que a taxa de escolaridade avança: ensino 
fundamental (82,7%), médio (79,3%), superior (73,1%). O Paraná Pesquisa 
entrevistou 2.080 habitantes de 238 municípios dos 26 estados e DF, entre 16 
e 19 de janeiro de 2021.

A retomada da pressão por um 
impeachment de Jair Bolso-
naro e a sucessão de falhas na 

condução do combate à pandemia de 
Covid-19 no país levaram o governo a 
ajustar o discurso e a ação na tenta-
tiva de barrar o recrudescimento da 
crise. Neste domingo 24, o presidente 
passeou de motocicleta na capital fe-
deral. Na companhia de seguranças, 
o presidente dirigiu por cerca de uma 
hora e evitou falar com a imprensa. 

O mês de janeiro, que já tendia 
a ser difícil para Bolsonaro por cau-
sa do � m do pagamento do auxílio 
emergencial, alavanca de sua popu-
laridade em 2020, foi marcado pelo 
caos em Manaus devido à falta de 
oxigênio e por sucessivos reveses e 
sinais de desorganização na compra 
de insumos e no início da vacinação 
no país.

Como simbolismo da situação, 
coube ao principal adversário político, 
o governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), dar o pontapé inicial da vaci-
nação em território nacional, no dia 
17. Nesta sexta-feira 22, pesquisa Da-
tafolha trouxe o diagnóstico do mo-
mento, mostrando a elevação de oito 
pontos percentuais na reprovação ao 
governo Bolsonaro, que chegou a 40% 
e superou novamente a aprovação 
(que recuou de 37% para 31%).

Apesar de a maioria se declarar 
contra a abertura de um processo de 
impeachment (53% contra 42%), a 
diferença não é tão grande e tende a 
ser revertida caso haja manutenção 
de uma trajetória de piora da popula-
ridade presidencial e elevação da ten-
são política. No campo jurídico há ao 
menos 23 episódios em que dezenas 
de ações e manifestações de Bolsona-
ro podem ser enquadradas como cri-
me de responsabilidade, em especial 
a violação ao direito constitucional à 
saúde.

Bolsonaro conta com o apoio do 
centrão e se movimenta fortemente 
para eleger o aliado Arthur Lira (PP-
-AL) para o comando da Câmara, 
em fevereiro. Cabe ao presidente da 
Casa decidir, monocraticamente, se 
dá ou não sequência a um pedido de 
impeachment. Ainda no � m de sema-
na passado, o núcleo ideológico de 
Bolsonaro começou a compartilhar 
em grupos de Telegram a prestação 
de contas do que o governo federal fez 
pelo Amazonas.

Bolsonaro responsabilizou a im-
prensa pelos problemas de sua ges-
tão, orou com a claque e, no primeiro 
dia útil de uma semana com reuniões 
de emergência e fora da agenda o� -

cial, chamou o ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuello, para dis-
cutir seu desempenho na emergência 
sanitária.

Em uma entrevista coletiva, 
Pazuello enumerou iniciativas do 
governo federal em Manaus. Mas o 
ministro também distribuiu respos-
tas ríspidas a repórteres, admitiu que 
sabia do risco de escassez de oxigênio 
no Amazonas cerca de uma semana 
antes de pessoas morrerem as� xia-
das em leitos hospitalares e culpou 
até o fuso horário pela di� culdade 
de negociar com a Índia a liberação 
de vacinas. O general disse ainda 
que nunca defendeu a cloroquina ou 
qualquer tratamento precoce, o que é 
fartamente contraditado por vídeos e 
documentos.

Com a intenção de reverter os da-
nos à sua imagem, Pazuello contratou 
ainda um marqueteiro. Fábio Faria 
mudou-se para o Palácio do Planalto 
e instalou um gabinete de crise no se-
gundo andar do prédio para facilitar 
a interlocução com Bolsonaro, que 
despacha no piso acima.

Faria também se juntou à ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, para 
tentar uma interlocução com a China, 
país que ainda não liberou a saída dos 
insumos farmacêuticos necessários 
para a produção da Coronavac no Ins-
tituto Butantan, em São Paulo.

O forte viés ideológico anti-China 
do chanceler Ernesto Araújo o obrigou 
a sair de cena na interlocução com a 
diplomacia chinesa. O chanceler pas-
sou a última semana sob forte pres-
são, responsabilizado por auxiliares 
de Bolsonaro como corresponsável 
pelo atraso no envio de imunizantes 
da Índia e bombardeado por assesso-
res militares pelo forte componente 
ideológico na política externa.

O presidente encaminhou uma 
carta felicitando Joe Biden por sua 
posse nos EUA e, na live semanal, o 
chanceler disse ao lado de Bolsona-
ro que “tem tudo para ser uma boa 
relação” por termos “muita coisa em 
comum com os Estados Unidos” e 
falou em “trabalhar juntos no meio 
ambiente”, seara em que o Brasil já 
foi pressionado pelo novo presidente 
americano.

Outro indicativo de possível mu-
dança na postura diplomática foi a 
ida do secretário de Assuntos Estra-
tégicos do Brasil, almirante Flávio 
Rocha, para dois dias de agenda na 
Argentina, país alvo de críticas e iro-
nias recentes de Bolsonaro. A visita, 
informou o gabinete do almirante, 
tem por objetivo identi� car pontos 
de sinergia e cooperação estratégica 
em diversas áreas das relações entre 
os dois países. 

Pazuello também não deve ser 
trocado agora. O presidente tende a 
segurá-lo ao menos até resolver os 
problemas com a vacinação, deixan-
do a substituição para quando realizar 
uma reforma ministerial. O centrão, 
que está de olho no posto, prefere as-
sumi-lo quando a fase mais complica-
da tiver sido superada.

NATAL TEVE CARREATA 
PRÓ-IMPEACHMENT

Neste sábado 23, a oposição ao 
governo de Bolsonaro promoveu car-
reatas em cidades do país defendendo 
o impeachment, tese que encontra 
respaldo em vários setores da socieda-
de civil, embora ainda não com força 
o su� ciente para alterar o cenário no 
Congresso. Natal foi uma das capitais 
brasileiras a participar do movimento. 
A concentração foi em frente ao cam-
pus central do IFRN. 

WAGNER PIRES/FUTURA PRESS

Governo tenta mudar discurso para 
conter pressão por impeachment
ESTRATÉGIA | Presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) tem sido cobrado por condução errática 
do enfrentamento ao coronavírus e viu popularidade cair. Atos pró-impeachment aconteceram no sábado 23

Bolsonaro passeou de motocicleta neste domingo 24 e evitou falar com a imprensa 
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ELEIÇÕES NA CÂMARA E NO SENADO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Aproximam-se as escolhas dos comandos da Câmara e do Senado. 
Numa antevéspera das eleições de 2022, o presidente Bolsonaro ao 
adotar o estilo da “barganha” coloca-se como favorito para ganhar 

as duas presidências. Quem conhece o Congresso, sabe que a imensa 
maioria é do “toma lá, dá cá”. Praticamente, inexiste espírito público, onde 
prevalecem propostas, teses, discursos, debates, competência. Só valem 
liberação de verbas para nutrir “colégios eleitorais”, favores para setores 
“eleitos” da economia e empregos. O mais desanimador é o precedente 
histórico, de que o povo depois vai às urnas e vota nos mesmos. A 
esperança é que 2022 seja diferente. Neste contexto, há uma dúvida: se 
Bolsonaro cumprir “todos” os “compromissos” com Arthur Lira (PP-AL) 
e “aliados”, não haverá “impeachment”. Se não cumprir, um novo Eduardo 
Cunha estará surgindo, que poderá repetir Dilma Rousseff, como “troco”. 
Há até petistas que apostam nessa hipótese e por isso não votam em 
Baleia Rossi. Considerando as veementes condenações que Bolsonaro 
fez a “velha política” e a sua conhecida instabilidade, a relação dele com 
Arthur Lira encarna uma nova versão da parábola do sapo e do escorpião. 
Depois da travessia, ninguém pode prever, qual deles será o primeiro a 
ferir de morte o parceiro de jornada.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

Após a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) pedir a aber-
tura de inquérito no Supremo 

Tribunal Federal (STF), o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, viajou no 
sábado 23 a Manaus (AM) sem data 
para voltar. O Estado do Amazonas 
sofre com o aumento de casos da 
covid-19 e sobrecarga no sistema de 
saúde público, que apresentou falta 
de oxigênio em hospitais. O inquéri-
to deve apurar se houve omissão do 
governo federal no combate à crise 
provocada pela falta de oxigênio, que 
resultou na morte e necessidade de 
transferência de pacientes.

Sob pressão no cargo, Pazuello 
deve � car em Manaus “o tempo que 
for necessário”, segundo informou 
o ministério. Os adiamentos envol-

vendo a campanha de imunização e 
a negociação de insumos para a va-
cina também pesam para o desgaste 
da imagem do ministro, nomeado 
para o cargo por sua experiência em 
logística. Pazuello viajou no sábado à 
noite para Manaus acompanhando a 
entrega do primeiro lote de 132,5 mil 
doses da vacina Oxford/AstraZene-
ca. Ele foi recepcionado pelo o gover-
nador Wilson Lima (PSC), que tam-
bém é alvo de pedido de inquérito 
da PGR no Supremo para apurar sua 
conduta. Conforme o Estadão mos-
trou, o ministro da Saúde cogitou ir 
a Manaus na quinta-feira, 21, mas 
mudou os planos para acompanhar a 
chegada dos imunizantes vindos da 
Índia, na sexta-feira 22.

“Pazuello não tem voo de volta a 

Brasília. Ficará no Amazonas o tem-
po que for necessário. Vai coman-
dar de perto as ações emergenciais 
de combate à Covid-19, ao lado da 
equipe do Ministério da Saúde que já 
trabalha para apoiar a população do 
amazonense”, informou a Saúde. Não 
constam compromissos na agenda 
o� cial do ministro para este domin-
go. A assessoria da pasta informou 
que até o momento não há previsão 
de compromissos, mas aguarda no-
vas atualizações.

Neste sábado, o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, atendeu 
a uma representação feita por parti-
dos políticos, que acionaram a PGR 
sob a alegação de que Pazuello e seus 
auxiliares têm adotado uma “condu-
ta omissiva”. 

Pazuello vai a Manaus para ficar “o 
tempo necessário”, diz Ministério

TENSÃO 

INCRÍVEL
Do “Jornal da Cidade on line”: 

Donald Trump, amigo de coração 
do Brasil: Presidente Bolsonaro deve 
atribuir-lhe a Ordem Nacional do 
Cruzeiro do Sul

JUSTIFICATIVA
Correligionários de Bolsonaro 

justi� cam: Lula condecorou Nicolás 
Maduro e Bashar Hafez al-Assad, 
presidente e ditador sírio.

ENERGIA
O novo governo dos EEUU 

incentivará energias renováveis, tipo 
eólica e solar. Uma das metas é em 10 
anos eletri� car todos os ônibus que 
circulam no país. O Brasil poderia 
imitar. O RN com maiores razões, 
pelo potencial de recursos naturais 
que possui.

DECEPÇÃO
Os chineses estão frustrados com 

a eleição de Joe Biden. Melhor seria 
a continuidade de Trump. A política 
“isolacionista” dele ajudaria as 
ambições de superpotência da China.

FGTS
No RN existem inúmeras 

reclamações de trabalhadores, que 
buscam receber o FGTS, sendo 
informados que inexistem suas 
inscrições. Vão a outras agências 
da CEF e são atendidos. Fato 
constrangedor para o patrão, que 
recolheu em dia e os trabalhadores 
que se prejudicam.

ÁLVARO
Aliados do prefeito Álvaro Dias 

acham, no mínimo, “inconveniente” 
propagar que ele “jamais” seria 
candidato ao governo em 2022. 
Lembram as declarações de João 
Dória, tucano como Álvaro, na eleição 
de 2016, quando anunciou que seria 
prefeito até 2020. Assinou, inclusive, 
declaração com esse propósito. E 
depois.... deu no que que deu.

 Joe Biden assumiu e os Estados Unidos voltaram ao “Acordo de Pa-
ris”, que Trump tinha se afastado. Esse tratado mundial tem um único 
objetivo: reduzir o aquecimento global, para atingir de preferência média 
de 1,5 graus Celsius, mas está submetido ao verdadeiro “vai e vem”.

OLHO ABERTO

Quase cinco anos depois, 
apenas duas nações cumpriram o 
acordo: Marrocos e Gâmbia.

Os piores países, que levarão 
a um aumento de temperatura 
superior a 4°C, são EEUU (mais de 
10%), Rússia, China (mais de um 
quarto do total mundial), Japão, 
África do Sul e Coreia do Sul.

O Brasil está na lista daque-

les que elevarão a temperatura 
até 3°C, ao lado de toda União 
Europeia, Austrália, Canadá, 
Chile, Cazaquistão, México, Nova 
Zelândia, Noruega, Peru e Suíça.

Percebe-se que o maior 
descumprimento é justamente 
dos países acusadores do Brasil, 
em relação à Amazônia. Aplica-se 
o refrão “faça o que eu digo, não o 
que eu faço”.

DATAFOLHA | Na pesquisa, há homogeneidade nas regiões do país em relação à avaliação sobre o 
governador de SP. Paulista sobe entre aqueles que se dizem com “muito medo” do coronavírus

Para 46% dos brasileiros, o go-
vernador João Doria (PSDB-SP) 
fez mais contra a pandemia da 

Covid-19 do que Jair Bolsonaro. Já 28% 
apontam o presidente como político 
mais empenhado na tarefa do que o 
tucano. Os números foram aferidos 
pelo Datafolha em pesquisa nacional 
realizada nos dias 20 e 21 de janeiro. 
Foram ouvidas 2.030 pessoas, e a mar-
gem de erro é de dois pontos para mais 
ou menos.

Não souberam dizer qual dos po-
líticos rivais trabalhou mais contra o 
novo coronavírus 13%, enquanto 11% 
disseram que nenhum deles o fez e 
2%, que ambos combateram a crise. O 
resultado vem após a vitória política de 
Doria sobre Bolsonaro na corrida pela 
vacinação no Brasil. Defensor de uma 
abordagem cientí� ca da crise desde o 
começo, o tucano se antagonizou ao 
negacionismo esposado pelo presiden-
te.

O episódio mais recente do embate 
entre os dois prováveis adversários na 
disputa pelo Planalto em 2022 foi a dita 
guerra das vacinas. Doria, de posse es-
tadual do imunizante de origem chine-
sa Coronavac, forçou o governo federal 
a se mexer ao lançar um plano local de 
vacinação.

Na pesquisa, há homogeneidade 
nas regiões do país em relação à avalia-
ção sobre Doria. Ela sobe entre aqueles 
que se dizem com “muito medo” do ví-
rus, para 57% a 19%. No sentido contrá-
rio, que diz não temer o Sars-CoV-2, diz 
que Bolsonaro trabalhou mais contra a 
crise (46%) do que o paulista (24%).

Na mesma linha, quem a� rma 
viver uma vida normal na pandemia 

acha que Bolsonaro (46%) está à frente 
de Doria (28%). A curva se inverte nas 
categorias seguintes: quem toma cui-
dados (45% em favor do tucano ante 
31% do presidente), quem só sai de ca-
sa na necessidade (50% a 20%) e quem 
está isolado (57% a 22%).

Há um empate de percepção entre 
os mais ricos, que ganham mais de 10 
salários mínimos mensais. Neste gru-
po, Doria vai melhor para 41%, ante 
37% de Bolsonaro. No geral, o manejo 
da crise pelo presidente é mal avaliado, 
embora a população não o culpe dire-
tamente pelas mortes pela Covid-19.

Em relação à pesquisa anterior, em 
8 e 10 de dezembro, subiu de 42% para 
48% o índice dos que acham o desem-
penho de Bolsonaro ruim ou péssimo 
no setor. Sua rejeição geral, no mesmo 
período, subiu de 32% para 40%. Apro-
vam o trabalho do titular do Planalto 

26%, empate técnico com o dado de 
dezembro, 30%. Quem o acha regular 
oscilou de 27% para 25%.

Não o consideram culpado pelas 
quase 220 mil mortes no país pela Co-
vid-19 47% dos entrevistados, ante 52% 
em dezembro. Acham que Bolsonaro é 
um dos culpados, mas não o principal, 
39% (eram 38% antes). E apontam o de-
do acusador como o único responsável 
pelos óbitos 11% (antes eram 8%).

Bolsonaro é mais bem avaliado na 
gestão da crise por quem tem de 45 a 
49 anos e os mais ricos, 33% de ótimo e 
bom. É pior visto entre quem tem curso 
superior, com 57% de ruim ou péssimo. 
O grupo que mais o exime de culpa por 
mortes é o daqueles que dizem não 
temer o vírus, com 75% compartilhan-
do tal opinião. Também o veem como 
isento os moradores do Sul (53%) e os 
menos instruídos (56%).

João Doria (PSDB) acompanhou a primeira aplicação da Coronavac no Brasil

Para 46% dos brasileiros, Doria faz 
mais que Bolsonaro contra Covid-19

AMANDA PEROBELLI/REUTERS

REPRODUÇÃO
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JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Mil edições nos últimos cinco 
anos. Pense bem: se isso não 
é compromisso com leitor, 

com todas as dificuldades criadas 
ultimamente pela pandemia, é bom 
reinventar a palavra. E não só com-
promisso com o leitor, mas com os 
anunciantes também, sem os quais o 
projeto editorial inaugurado pelo jor-
nalista Alex Viana há cinco anos não 
teria prosperado. 

Daí o peso de mil edições, num 
tempo em que projetos em todos os 
setores nascem e morrem todos os 
dias.Não é fácil e requer obstinação. 
Mas esta qualidade Alex tem de sobra, 
considerando o início de tudo lá atrás, 
quando o jornalista potiguar, com anos 
de estrada em publicações memorá-
veis como o extinto Jornal de Hoje, re-
solveu que não bastaria ter um portal 
de sucesso como o Agora RN. 

Seria necessário também algo que 
falasse alto junto aos diferentes públi-
cos habituados a compartilhar de uma 
boa edição impressa toda a manhã em 
casa, na padaria tomando o primeiro 
desjejum ou na rua mesmo, entre um 
e outro compromisso. 

Alex sempre considerou – e estava 
certo – que veículos de comunicação 
complementares em diferentes plata-
formas são fonte permanente de ade-
são e auxiliam anunciantes a vender 
melhor seus produtos e serviços. Foi 
dentro desse modelo de negócio que o 
Agora RN jornal ganhou as ruas.

 Primeiro, numa versão standard 
maior, no estilo dos jornais tradicionais 
pagos e adquiridos em bancas, com 
uma tiragem enxuta de três mil exem-
plares, até o modelo atual gratuito com 
7,5  mil exemplares auditados pelo IVC 
– Instituto Verificador de Circulação.

O que Alex aprendeu nessa transi-
ção? Além do fato da vida não ser fácil 
e nem o céu estar perto, o experiente 
jornalista entendeu que o modelo de 
jornal pago jamais superaria em ade-
são do público e do anunciante algo 
entregue de graça para o desfrute do 
leitor. 

Depois, percebeu que um conteú-
do original para este modelo impresso 
e gratuito seria de fundamental impor-
tância para complementar as demais 
mídias do grupo, fortemente instala-
das também nas redes sociais. 

Ou seja, o jornal impresso cobriria 
uma lacuna fundamental do mercado, 
fornecendo as informações e análises 
no mesmo diapasão com as ações de 
cunho publicitário que tanto interes-
sam aos anunciantes. 

A receita foi um estrondoso suces-
so na medida em que o formato gratui-
to mostrou a receptividade do público 
para com um produto novo, num tem-
po em que a internet invade os lares de 
maneira avassaladora, nos roubando à 
tradicional cumplicidade com o que é 

local. 
Nesse sentido, o Agora RN reacen-

deu a paixão pelo jornalismo impresso, 
sem abdicar das demais plataformas. 
Rememorando um pouco a história, a 
versão impressa do Agora RN teve iní-
cio em 2016, com jornal semanal pago 
em banca, consumindo dinheiro e na-
da mais do que isso. Foi um tempo em 
que foi necessária muita resiliência de 
Alex para manter as coisas de pé. 

Ao inaugurar o ambicioso projeto 
de jornal diário e gratuito, em abril de 
2017, a tiragem não passava de 500 
exemplares, que iam para as bancas no 
final da tarde. Foi nesse momento que 
Alex pensou no modelo de distribuição 
gratuita: por que não?

Afinal, saindo do standard para 
o tablóide a ideia acompanharia de 
perto a experiência da gratuidade em 
alguns mercados do Brasil e da Europa.

Como se sabe, o tablóide é a me-
tade de um jornal tradicional e, sendo 
gratuito, encaixava-se totalmente na 
missão de facilitar a portabilidade e 
o compartilhamento do jornal entre 
mais de um leitor.

Com isso, não deu outra:  o Agora 
RN ganhou pernas próprias para andar 
comercialmente. Isso, é claro, não foi 
de uma hora para outra, demandou 
pesquisas aqui no país e no exterior, 
Europa e Estados Unidos, onde exis-
tem vários diários  em plena vigência. 

A gratuidade do jornal, a partir de 
uma distribuição militante nos sinais 
de trânsito, padarias, empresas e re-
partições públicas, começou com cin-
co mil exemplares diários, passando 
rapidamente para 10 mil. Paralelamen-
te à consolidação do impresso, Alex 
estruturou a redação para trabalhar 
também sobre produtos novos, além 

do Agora RN que já estava nas ruas de 
Natal.

Daí para diante a história é conhe-
cida: equipes de distribuição foram 
formadas, instalando na empresa a 
distribuição como apêndice importan-
te de toda a operação editorial. Tanto 
foi assim que Alex criou uma diretoria 
própria para orientar essa operação 

tão vital para o negócio. 
Um dia, os telefones da redação 

começaram a tocar. Era o dono da 
oficina, o advogado, o médico, a cabe-
leireira, o professor, o estudante que-
rendo saber onde poderiam conseguir 
um exemplar, o que obrigou a empresa 
a disponibilizar, mediante uma taxa 
simbólica, a entrega em domicílio.

O Agora RN é um multiproduto 
editorial a serviço, ao mesmo tempo, 
do público em geral e dos clientes, em 
particular, mantendo uma prestação 
de serviços à altura desses dois grupos 
de interesses distintos. Mas os recursos 
humanos dentro da empresa foram 
passando por sucessivas adequações 
e ajustes até se criar uma cultura pró-
pria de trabalho que nunca deixa de se 
aperfeiçoar. 

Afinal, o Agora RN já adotara para 
si o desafio de ser o primeiro impresso 
de grande circulação na história do 
estado a ser distribuído gratuitamente. 
Quem não conhece a estrutura de um 
veículo de comunicação nem imagi-
na a complexidade da operação. “É 
administrar conflitos, cometer erros, 
redimir-se deles fazendo a coisa cer-
ta, até errar de novo para novamente 
acertar”, resume Alex Viana. 

Com o jornal diário grátis, vieram 
outras mudanças  na empresa, que foi 
obrigada a mudar-se para uma estru-
tura mais ampla, localizada no bairro 
de Petrópolis. Nesse tempo, Alex se 
dividia entre sua mesa na redação e 
sua sala pessoal na administração de 
onde passou a dirigir quase tudo que 
era possível numa jornada de 15 horas 
diárias. 

A concretização do modelo gra-
tuito ganhou feições definitivas, como 
conhecemos atualmente, quando ele 

implantou uma impressora rotativa 
num grande galpão em Dix-Sept Ro-
sado, na zona Oeste da cidade, depois 
de uma série de ajustes técnicos que 
incluiu, além de viagens a São Paulo, a 
contratação de uma equipe experiente 
para dar conta do recado da parte in-
dustrial. A tiragem subiu para os 10 mil 
exemplares e atualmente está em 7,5 
mil. Seria bem mais sem a pandemia 
da Covid-19.

O QUE DIZEM OS LEITORES
O trabalho do Agora RN é feito, 

diariamente, para os leitores. Antigos 
ou novos, assíduos ou esporádicos, 
trabalhadores ou estudantes, homens 
ou mulheres. Todos, a cada edição lida, 
contribuem diretamente para que as 
informações cumpram a sua função fi-
nal: chegar aos cidadãos potiguares de 
maneira verdadeira, concisa e impar-
cial. Nesse especial, a opinião desses es-
pecialistas em Agora RN é a que conta.

O professor Naldo Santos, de 35 
anos, diz que o que mais gosta no jor-
nal são os informativos via WhatsApp. 
“Porque me deixam bem informado e 
assim também informo outras pessoas, 
pois compartilho as mensagens”. Para 
ele, uma das matérias mais especiais 
foi sobre a chegada da vacina contra 
a Covid-19 ao RN. :“Aumentou nossas 
esperanças nesta pandemia”, relatou.

Outros leitores também comparti-
lham da opinião sobre os recebimentos 
de notícias via aplicativo e mensagem. 
“Gosto da clareza das informações, de 
receber o jornal via WhatsApp e de 
me sentir bem informada sobre tudo”, 
contou a servidora pública Assun-
ção Câmara, de 45 anos. O fotógrafo 
Wanderley Adams, relatou que ele e a 
família amam o jornal e elogiou: “é um 
trabalho maravilhoso!”.

“O que mais gosto é quando se dá 
mais ênfase a notícias boas, como foi 
com a chegada da vacina. Acho que as 
notícias ruins podem ser ditas apenas 
uma vez, porque o mundo já sofreu 
muito desde o ano passado. Então ficar 
nos mostrando muito sobre assaltos, 
violência doméstica, isso não é bom. 
Mas vocês mostram os dois lados, e 
por isso é um excelente jornal, princi-
palmente quando mostra as belezas do 
nosso RN”, afirmou outro leitor.

A servidora pública, Sinara de Bar-
ros Couto, de 65 anos, indica que adora 
ler o jornal impresso. “Gosto da diver-
sidade das notícias. Parabéns pelas mil 
edições. Seguirei com vocês até onde 
me for permitido”, prometeu. Quem 
também está sempre ligada no jornal 
é Neide Garcia, de 75 anos, que aprecia 
as novidades do Governo do Estado 
em relação aos salários dos servidores. 
“Gosto das notícias sobre os salários e 
pagamentos dos servidores públicos 
do estado. E também fico de olho nas 
notícias sobre as vacinas”, disse.

As mil edições do Agora RN já 
são realidade em grande estilo
COMEMORAÇÃO | Com obstinação e enfrentando a maior crise sanitária do planeta, o jornal impresso de distribuição gratuita vence desafios e se impõe como mídia alternativa para  
o grupo de comunicação potiguar com sólidas bases na internet. Leitores comentam reportagens marcantes e apontam o sucesso da integração entre o impresso e o digital 

Mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus, o Agora RN continua levando informação de qualidade aos natalenses

[comandar um veículo de 
comunicação] é administrar 
conflitos, cometer erros, 
redimir-se deles fazendo a 
coisa certa, até errar de novo 
para novamente acertar”

“
ALEX VIANA
DIRETOR DO AGORA RN

Alex Viana é jornalista e diretor do Agora RN
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FOTOS: CÂMARA DE MANAUS E CÂMARA DE NATAL

Na semana do Natal, enquan-
to Manaus já agonizava 
com a piora da pandemia da 

Covid-19 e a falta de oxigênio nos 
hospitais, a Câmara de Vereadores 
da capital do Amazonas se reuniu 
em sessão extraordinária no dia 21 
para aprovar dois projetos que au-
mentaram os salários de vereadores, 
prefeito, vice-prefeito, secretários e 
subsecretários. 

A partir de 1º de janeiro de 2022, 
o salário do prefeito de Manaus su-
birá de R$ 18 mil para R$ 27 mil, e o 
dos vereadores, de R$ 15 mil para R$ 
18,9 mil. 

A Câmara de Vereadores de São 
Paulo seguiu os colegas de Manaus 
e dias depois, em 23 de dezembro, 
aprovou em segundo turno um au-
mento médio de 46,6% para os salá-
rios do prefeito, Bruno Covas (PSDB), 
do vice e dos secretários da capital. 
A promulgação da lei foi publicada 
no dia 24, com o reajuste no salário 
de Covas de R$ 24.175,55 para R$ 
35.462,00, também a partir de 2022. 

Embora estejam proibidos rea-
justes para servidores até o fim deste 
ano, municípios e Estados estão bur-
lando a regra para dar aumento ao 
funcionalismo. Além das duas capi-
tais que já contrataram os aumentos 
para 2022, pelo menos sete Estados 
deram reajustes ou abriram caminho 
para aumentos ao funcionalismo 
neste ano apesar da restrição legal, 
segundo levantamento feito pelo jor-
nal O Estado de São Paulo. 

A Lei Complementar 173, que 
garantiu socorro aos Estados e muni-
cípios durante a pandemia, congelou 
salários de servidores federais, esta-
duais e municipais e vetou aumento 
de gastos de pessoal até dezembro de 
2021. 

O congelamento dos salários foi 
um movimento capitaneado pelo mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, 
para evitar que o dinheiro repassa-
do ao combate à Covid-19 se trans-
formasse em aumento de salários 
em ano de eleições e de pandemia, 
quando milhões de trabalhadores da 
iniciativa privada perderam emprego 
e tiveram salários cortados. 

Em suas aparições públicas, o mi-
nistro costuma destacar a economia 
de até R$ 132 bilhões obtida com a 
medida. Mas, com o “jeitinho” bra-
sileiro, a regra tem sido desfigurada 
para abrir caminho a aumentos de 
gastos obrigatórios e permanentes.

Na época da votação, parlamen-
tares contrários ao congelamento 
alegaram que nenhum prefeito ou 
governador daria aumento em plena 
pandemia. O crescimento dos gastos 
com pessoal é um dos principais gar-
galos que comprometem as finanças 
dos governos regionais. Porém, os 

Estados e prefeituras burlam regra de 
congelamento para reajustar salários
FINANÇAS | Pelo menos sete Estados deram reajustes ou abriram caminho para aumentos ao funcionalismo neste ano, apesar da restrição legal imposta por lei complementar – que  
congelou salários até o fim deste ano. Em Natal, o aumento da remuneração dos vereadores não será automático, ou seja, caberá ao parlamentar solicitar o acréscimo de R$ 2 mil

Câmara Municipal de Manaus se reuniu em sessão extraordinária para aprovar projetos que aumentaram os salários de vereadores

Vereadores de Natal também aprovaram aumento nos próprios salários. No entanto, acréscimo deverá ser solicitado por cada parlamentar 

arranjos políticos mostram uma dis-
posição diferente.

Embora os casos se concentrem 
em Estados e municípios, nem mes-
mo a União escapa das brechas: o 
Executivo federal já abriu edital para 
3 mil vagas na Polícia Federal e na 
Polícia Rodoviária Federal.

Procurados pela reportagem, 
alguns órgãos silenciaram, e os que 
responderam rejeitaram qualquer 
afronta à proibição da lei que con-
cedeu o socorro a Estados e muni-
cípios. As justificativas variam: as 
medidas já estavam previstas ou são 
cargos que estão vagos (para os quais 
não haveria vedação à reposição), ou 
ainda as autorizações não são impo-
sitivas.

O Ministério da Economia, que 
brigou pela manutenção da regra 
quando o próprio Congresso Nacio-
nal ameaçou derrubar a proibição, 
diz que a fiscalização cabe aos Tri-
bunais de Contas estaduais e muni-
cipais. E sobre o próprio concurso 
autorizado pela União, a pasta infor-
mou que eles se enquadram na exce-
ção da lei, que permite contratações 
para repor vagas em aberto. 

AUMENTO DE SALÁRIO PARA OS 
VEREADORES DE NATAL NÃO  
SERÁ AUTOMÁTICO 

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), sancionou o reajuste salarial 
dos vereadores da capital potiguar 
no dia 29 de dezembro do ano pas-
sado. O aumento no salário passa a 
vigorar a partir de janeiro de 2022, 
segundo o texto aprovado, e não será 
automático. Caberá ao parlamentar 
solicitar o aumento de R$ 17 mil para 
R$ 19.533,24.

O reajuste nos salários dos ve-
readores foi aprovado no dia 24 de 
dezembro, na sessão que encerrou os 
trabalhos legislativos da Câmara Mu-
nicipal de Natal em 2020. O reajuste 
será de 14,14%. O índice é referente à 
recomposição da inflação acumula-
da dos últimos três anos. 

Pela lei sancionada, o vereador 
deverá requerer por escrito a conces-
são do reajuste, sendo “facultado ao 
vereador considerar excessiva a re-
muneração dela no todo ou em par-
te, nos termos do Art. 28 § 4º da Lei 
Orgânica do Município do Natal”. Ou 
seja, o vereador poderá não solicitar 
o reajuste ou solicitá-lo em um valor 
inferior ao máximo aprovado.

Na votação do projeto, apenas 
cinco vereadores votaram contra 
o aumento: Ana Paula Araújo (PL), 
Divaneide Basílio (PT), Júlia Arruda 
(PCdoB), Eleika Bezerra (PSL) e o 
vereador Franklin Capistrano (PSB). 
Outros 19 parlamentares se posicio-
naram favoráveis ao projeto de rea-
juste. 
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Agora RN - Como foi isso para 
a construção civil?

MA - Igual para outros seto-
res importantes da economia: 
a quarentena não foi suficiente 
para evitar a propagação do ví-
rus, deteriorando a economia, 
até que o governo federal entrou 
com o auxílio emergencial de 
R$ 600 reais por CFF, atingindo 
60 milhões de brasileiros, uma 
injeção gigantesca na economia. 
Além disso, o governo federal 
ajudou  a estados e municípios, 
principalmente estados, numa 
transferência de recursos nunca 
vista no Brasil.

Agora RN - O que determinou 
exatamente a inflação dos mate-
riais de construção, na sua opi-
nião?

MA - Sem dúvida, um dos 
fatores foi o advento do teletraba-
lho. Com as pessoas ficando mais 
tempo em casa, muitas resolve-
ram fazer pequenas reformas 
e ampliações. Com os recursos 
transferidos pelo governo fede-
ral, houve uma corrida insana às 
lojas de material de construção, 
acionando a famosa lei da ofer-

ta e da procura. Isso ocasionou 
um choque entre a queda na 
produção e a alta da procura, 
aquecendo a demanda num mo-
mento de oferta reduzida. Isso se 
refletiu rapidamente nos índices 
do setor, lembrando que o INCC, 
como o IPCA,  compõe uma cesta 
de produtos  e não reflete neces-
sariamente o aumento de itens 
essenciais para a construção. 

Agora RN - Mas a construção 
civil sentiu mesmo assim?

MA - Com certeza. Tivemos o 
aumento do ano passado que se 
refletiu agora em 2021 de 100% 
no aço e aumentos superiores a 
30, 40% no cimento, na cerâmica 
e outros itens. Esperamos que 
2021 as coisas normalizem,  visto 
que essa demanda formiguinha 
das pequenas obras deve natural-
mente diminuir. 

Agora RN - E o preço dos in-
sumos também deve cair em um 
futuro próximo?

MA - Infelizmente, não há ne-
nhuma possibilidade disso acon-
tecer, em minha opinião, desses 
preços voltarem aos patamares 

anteriores. Até porque vários de-
les estavam defasados pelo baixo 
consumo. Isso tem a ver com a 
crise em que o mercado já estava 
metido nos quatro anos anterio-
res à pandemia. 

Agora RN - E agora, como está 
a situação?

MA - Numa análise geral de 
mercado, as construtoras já vol-
taram gradativamente aos lan-
çamentos, fazendo a construção 
civil figurar entre aquelas que 
mais impulsionaram o PIB no 
ano passado. 

Agora RN - Será também o 
comportamento das construto-
ras? Como ficarão os investimen-
tos?

MA - Certamente. Com a 
vacinação no caso do Brasil e a 
baixa taxa de juros, o investimen-
to na produção, uma vez que não 
existem oportunidades em ou-
tras opções de mercado. A remu-
neração de muitos investimentos 
bancários caiu de 14% ao para 
algo ao redor de 2% ao ano. Esse 
dinheiro, em algum momento, 
voltará para a produção.

MARCELO HOLLANDA
REPÓRTER

A pandemia pregou uma pe-
ça inesperada na economia. 
Ao mesmo tempo em que 

paralisou os canteiros de obra da 
construção civil, fez o número de 
pequenas obras de reforma e am-
pliação residenciais dispararem. 
Com a indústria parada, o resulta-
do foi inevitável: alta generalizada 
nos preços do material de constru-
ção.

O aço que se usa nos perfis das 
edificações subiu 100% e o custo 
do cimento aumentou 40%, só 
para ficar nesses dois exemplos. 
O Índice Nacional da Construção 
Civil (Sinapi), que mede o custo da 
construção por metro quadrado, 
acusou isso. 

Em dezembro último, segundo 
o IBGE, só esse índice subiu mais 
de 10% , ou seja, R$ 1.276,40, sendo 
R$ 710,33 no custo com materiais 
de construção e R$ 566,07 no valor 
da mão de obra.

Para Marcus Aguiar, vice-pre-
sidente de Mercado Imobiliário 
do Sindicato da Construção no 
RN (Sinduscon), essa é a prova de 
que o mercado de compra e venda 
de imóveis já está na ante sala de 
uma recuperação histórica como 
a chegada da vacina contra o novo 
coronavírus.

Agora RN - Qual é o futuro do 
mercado imobiliário na pós-pan-
demia?

Marcus Aguiar - Realmente, 
vivemos um ano atípico de au-
mento nos custos da construção 
civil, refletidos tanto no INCC 
(Índice Nacional da Construção 
Civil) quanto no Sinapi (Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil), 
em 2020. Logo no início da pan-
demia, em março, a previsão era 
de uma paralisação curta de 30 a 
40 dias no máximo. Depois disso, 
o mercado voltaria ao normal. 
Indústrias, entre elas a automobi-
lística, interromperam a produ-
ção, deram férias coletivas a seus 
empregados, esperando que a 
retomada viesse rapidamente. Só 
que não foi assim que aconteceu.

VOLTAR A INVESTIR EM 
IMÓVEL É QUESTÃO DE TEMPO,  
DIZ DIRETOR DO SINDUSCON RN
ENTREVISTA | Para Marcus Aguiar, assim que a vacina predominar 
na sociedade e a indústria voltar ao estado de normalidade, 
a economia voltará a produzir e os investimentos retornarão à 
produção, como sempre foi o normal no mundo

A quarentena não foi 
suficiente para evitar a 
propagação do vírus, 
deteriorando a economia, até 
que o governo federal entrou 
com o auxílio emergencial, 
uma injeção gingantesca na 
economia”

“Com os recursos 
transferidos pelo governo 
federal, houve uma corrida 
insana às lokas de material 
de construção, acionando 
a famosa lei da oferta e 
da procura, aquecendo a 
demanda”

“

MARCUS AGUIAR
VICE-PRESIDENTE DO SINDUSCON

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN



O Rio Grande do Norte recebeu 
do Ministério da Saúde, neste 
domingo 24, novas doses de 

vacina contra a Covid-19. Desta vez, 
o imunizante enviado ao Estado foi 
o fabricado pela universidade de Ox-
ford em parceria com o laboratório 
AstraZeneca. O uso emergencial da 
vacina está autorizado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa). De acordo com a programação 
da Secretaria Estadual de Sáude Pú-
blica (Sesap), a distribuição das doses 
aos municípios começa nesta nesta 
segunda-feira 25. A previsão é de que a 
aplicação comece imediatamente. 

Segundo o Governo do Estado, o 
avião com as doses da vacina de Ox-
ford chegou ao Aeroporto Internacio-
nal Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, por volta das 16h. A gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) partici-
pou da recepção das doses. No Twitter, 
a gestora estadual escreveu: “Cada 
lote de vacina que chega representa 
um número maior de vidas que serão 
salvas. As 31.500 doses do imunizante 
serão direcionadas para a vacinação 
dos profissionais de saúde”. 

Todo o lote será usado de uma vez, 
sem guardar estoque para a dose de re-

forço, já que outra remessa do imuni-
zante deve chegar nos próximos dias. 
Com isso, mais pessoas serão vacina-
das. Não está definido quantas doses 

serão enviadas para cada município. 
Na última terça-feira 19, o RN re-

cebeu 82.400 doses da Coronavac, a 
vacina desenvolvida pelo Instituto Bu-

tantan em parceria com o laboratório 
Sinovac. Metade já foi distribuída aos 
167 municípios potiguares e metade 
está guardada para a segunda dose. 

Como as doses são limitadas, nes-
ta primeira fase estão sendo vacinados 
apenas profissionais de saúde que 
atuam na linha de frente de combate 
ao coronavírus e idosos que vivem 
em abrigos. Com a chegada de mais 
vacinas, é possível que idosos em geral 
também comecem a receber a prote-
ção. 

DA ÍNDIA AO BRASIL 
O 1º lote da vacina contra a Co-

vid-19 da AstraZeneca/Oxford, desem-
barcou no final da tarde de sexta-feira 
22 no Aeroporto de Guarulhos, em 
São Paulo. No total, o Brasil recebeu 2 
milhões de doses fabricadas pelo Insti-
tuto Serum, na Índia. A vacina é desen-
volvida pela farmacêutica AstraZene-
ca e pela Universidade de Oxford. No 
Brasil, a produção é coordenada pela 
Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). 

Esse 1º lote da vacina AstraZene-
ca/Oxford – que era a aposta inicial 
do governo do presidente Bolsonaro 
para começar a imunização – atrasou 
uma semana para chegar ao País. De 
São Paulo, as vacinas foram enviadas 
para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Dez 
trabalhadores da instituição foram 
imunizados simbolicamente.
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Vacina de Oxford chega ao RN; 
aplicação deve começar hoje
IMUNIZAÇÃO  | Doses do imunizante chegaram ao Aeroporto Aluízio Alves às 16h deste domingo 24. De acordo com a previsão estabelecida pelo governo estadual, as vacinas serão 
distribuídas nesta segunda 25 e a aplicação deve começar imediatamente, a depender de cada município. Lote de 31.500 doses será utilizado para vacinar profissionais da saúde

Governadora do RN, Fátima Bezerra (PT), recebeu as doses do imuzante no Aeroporto Internacional Aluízio Alves neste domingo 24

Ao todo, 31.500 doses da vacina de Oxford foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Norte                           Previsão estabelecida pelo governo estadual é de começar a aplicação do imunizante em até 72 horas

A presidente da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), Nísia Trinda-
de, disse que a instituição nego-

cia com a AstraZeneca, a possibilidade 
de receber 15 milhões de doses prontas 
de vacinas para garantir a imunização 
até que chegue ao Brasil o Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA) que vai per-
mitir a produção de vacinas em Bio-
Manguinhos, da Fiocruz.

“Até que esse gap possa ser supe-
rado sempre com o objetivo de trazer 
de forma mais rápida possível a vaci-
na para nossa população e também 

de começar a produzir o mais rápido 
possível”, informou em entrevista à im-
prensa neste sábado 23, logo antes do 
início da distribuição de 2 milhões de 
doses de vacina da AstraZeneca pelos 
estados brasileiros. O imunizante che-
gou na sexta-feira 22 ao Brasil, vindo da 
Índia.

De acordo com Nísia Trindade, as 
medidas estão estabelecidas no con-
trato de encomenda e tecnologia e 
também no memorando de acordo ge-
ral da AstraZeneca para encomenda e 
depois de transferência de tecnologia, 

quando todas as etapas serão feitas em 
BioManguinhos. “Isso tudo é contratu-
al. Estaremos recebendo inicialmente 
15 milhões de doses”, disse, acrescen-
tando que há um aceno da AstraZene-
ca para antecipar os envios posteriores, 
que permitiriam completar até de 110 
milhões e 400 mil doses da vacina. “Um 
aceno de que possa antecipar, não 
agora nesse momento, mas tão logo 
esse processo da exportação se resolva, 
antecipar a vinda de meses seguintes”, 
revelou. Para a presidente da Fiocruz, 
a grande preocupação atual da insti-

tuição é com a chegada mais célere 
possível do Ingrediente Farmacêutico 
Ativo para a produção de vacinas em 
BioManguinhos da Fiocruz. Segundo 
Nísia, a perspectiva é de receber o in-
sumo no início de fevereiro, por volta 
do dia 8, mas não há ainda uma data 
definida. A presidente disse que o pro-
cesso passa por muitas etapas na Chi-
na, além de por questões diplomáticas, 
e por isso não é possível saber quanto 
tempo vai levar para ser concluído.

O diretor de BioManguinhos, 
Maurício Zuma, informou que pelo 

contrato, a Fiocruz vai receber por 
mês insumos referentes a 15 milhões 
de doses em dois lotes equivalentes a 
7,5 milhões de vacinas, com intervalo 
de duas semanas em cada lote. “Se ele 
[IFA] atrasar um pouquinho estamos 
discutindo a possibilidade de acelerar 
mais para frente a chegada dos lotes, 
para ver se a gente consegue antecipar 
um pouco, porque certamente tere-
mos mais capacidade de produção do 
que esse cronograma de lotes. Se a gen-
te puder receber mais IFA a gente vai 
poder produzir mais e entregar mais”.

Fiocruz negocia 15 milhões de doses
EXPECTATIVA
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DANDARAH FILGUERA
REPÓRTER

Alguns países da Europa estão 
recomendando à população a 
não utilização de máscaras de 

tecido feitas em casa, devido à inefici-
ência da proteção contra a transmis-
são do coronavírus, sobretudo em face 
à nova mutação do vírus, B117, que é 
mais fácil de ser transmitida. 

A Alemanha tornou obrigatório o 
uso de máscaras FFP2/N95 para todos 
os cidadãos em lugares como lojas, 
supermercados e transporte público, 
a partir desta terça-feira 19. A Áustria 
também tornou o modelo obrigató-
rio à população, e o governo do país 
prometeu que as máscaras vão ser 
vendidas a preço de custo, e fornecidas 
gratuitamente para pessoas de baixa 
renda. A França alertou a população a 
abandonar as máscaras que não fos-
sem industriais, devido à proteção in-
suficiente que oferecem, e utilizassem 
máscaras de melhor qualidade. 

Segundo o perfil do Instagram 
“Qual Máscara?”, que divulga informa-
ções sobre proteção contra a Covid-19 
com base em evidências, o modelo 
N95/FFP2 é o “tipo de máscara é a 
ideal, porque além de possuir camadas 
protetoras, veda bem, ou seja, não dei-
xa ‘buracos’ abertos para o vírus entrar 
entre seu rosto e a máscara”.

A segunda melhor alternativa são 
as chamadas máscaras cirúrgicas, clas-
sificadas pelo ‘Qual Máscara?’ como 
“melhores opções do que as máscaras 
de pano, principalmente se tiverem 
uma haste de metal para moldar o na-
riz”. Elas não oferecem o mesmo nível 
de proteção de uma N95/FFP2, mas 
são boas opções mais em conta, pre-
cisam estar sempre bem ajustadas ao 
rosto, com o mínimo de “vazamento’’ 
de ar possível.

O físico e membro do Observatório 
Covid-19 BR, Vitor Mori, explicou nas 
redes sociais que, na verdade, os me-
canismos de transmissão do vírus não 
mudaram, mas que as máscaras de 

tecido mais simples, geralmente feitas 
em casa, nunca foram um item de pro-
teção individual eficaz.

“As máscaras de pano ou cirúrgicas 
funcionam como controle da fonte. 
Elas reduzem a quantidade de partí-
culas potencialmente contaminadas 
por parte de quem está usando. Ela 
protege os outros de você, mas oferece 
proteção limitada a quem está usando. 
[...] Se todos estiverem de máscara mas 
um infectado estiver sem, ou com más-
cara de má qualidade, ou desajustada, 
ele vai estar colocando todo mundo no 
ambiente em perigo”, pontuou o pes-
quisador.

Ele aponta, também, que a nova 
cepa do vírus é transmitida da mes-
ma forma que a primeira variante: 
por meio de pequenas partículas sus-
pensas no ar. Mas com um vírus mais 
transmissível, é necessário que se use 

máscaras melhores.
“Não é que a nova variante tem 

algo especial que passa pelas máscaras 
de pano. É que as máscaras de pano 
nunca foram para proteção individual. 
Com variantes mais transmissíveis é 
fundamental que se use máscaras me-
lhores”, explicou Vitor.

Sobre as possibilidades envolven-
do a nova cepa do vírus, de acordo com 
o cientista responsável por projeções 
físico-matemáticas sobre o vírus e pro-
fessor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), José Dias do 
Nascimento, ainda se sabe pouco. 

“Essa variante, na verdade, ainda 
não tem robustez estatística, a gente 
não tem ainda qual o percentual de 
casos que vem dessa variante, então 
como não existe esse dado, não tem co-
mo fazer projeção”, afirmou o cientista.

Com relação às máscaras, o pes-

quisador confirma a importância do 
item, independentemente da variante 
do vírus. “É uma das grandes respon-
sáveis pela contenção do vírus, porque 
diminui muito o poder de transmissão, 
dificulta a transmissão comunitária. 
Então a máscara é indispensável, super 
essencial, para qualquer variante, vai 
ter que ser usada até passar, inclusive 
a vacinação, porque as novas varian-
tes não estão incluídas nessa vacina”, 
citou. A reportagem questionou a 
Secretaria Estadual de Saúde do Rio 
Grande do Norte (Sesap) sobre a possi-
bilidade de investimento em máscaras 
de melhor qualidade para a população 
em geral, principalmente em caso de a 
nova mutação chegar ao Brasil.

A Sesap respondeu que “no mo-
mento, os protocolos seguidos são 
os recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e Ministério 

da Saúde, que indicam o distancia-
mento social e o uso de máscaras, que 
podem ser, inclusive, de tecido, para a 
população em geral. O Governo do Es-
tado, até o mês de dezembro, realizou a 
distribuição de mais de 6,5 milhões de 
máscaras”. No entanto, a recomenda-
ção da OMS é para que se use as cha-
madas máscaras industriais, que, mes-
mo sendo de tecido, são fabricadas de 
forma a filtrar 90% das partículas do ar, 
diferentemente das máscaras caseiras, 
utilizadas por boa parte da população. 

De acordo com o “Qual Máscara?”, 
no caso de precisar utilizar uma más-
cara de pano, é importante escolher 
uma que tenha mais camadas, menos 
costura na frente e que se encaixe me-
lhor no rosto, e descartá-las após 30 
lavagens. As máscaras de tricô não são 
recomendadas de forma alguma, pois 
não protegem contra a Covid-19.

Máscaras caseiras de tecido não são 
a melhor opção para evitar contágio 
CORONAVÍRUS  | Países da Europa estão reforçando exigências de máscaras de melhor qualidade para cidadãos em lugares públicos em razão de nova variante do vírus. De acordo 
com estudos, a melhor opção de máscara para evitar a transmissão da Covid-19 é a do modelo N95/FFP2. Máscaras de tricô não evitam contágio e, por isso, não são recomendadas

Máscaras cirúrgicas são a segunda melhor opção para evitar a transmissão do coronavírus. Elas são melhores do que as máscaras de pano, principalmente se tiverem uma haste de metal 

A segunda e última etapa de apli-
cação das provas do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 

no Rio Grande do Norte, realizada nes-
te domingo 24, foi tão tranquila quanto 
o primeiro dia do concurso, ocorrido 
no domingo passado, dia 17.

Através de um convênio firmado 

com o INEP/MEC, 1.800 homens e 
mulheres da Polícia Militar foram esca-
lados para garantir a segurança e tran-
quilidade dos candidatos e equipes que 
atuaram no concurso.

“Missão cumprida com sucesso”, 
disse o coronel Castelo Branco, coman-
dante da Operação Enem 2020/2021 

no estado. Segundo ele, assim como 
domingo passado, não houve registro 
de ocorrências graves neste segundo 
dia de provas.

“A única intervenção que fizemos 
aconteceu em Santa Cruz, onde houve 
um princípio de incêndio por causa de 
um curto em um disjuntor de uma es-

cola. Porém, os policiais agiram rápido 
e controlaram a situação. Em menos 
de meia hora a prova foi retomada, sem 
prejuízo para os candidatos ou para o 
andamento das provas”, acrescentou o 
coronel.

Em todo o estado, equipes da Po-
lícia Militar estiveram presentes em 

todos os 358 locais de provas.
“O Gabinete de Gestão Integrada 

(GGI) do RN permaneceu o tempo to-
do interligado com Brasília\DF, através 
da SEOPI/MJSP, onde ficaram concen-
tradas as atividades de gerenciamento 
e monitoramento em tempo real”, fina-
lizou Castelo Branco.

Enem é encerrado com sucesso no RN
EXAME
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Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, situada a Rua Delmiro Gouveia, 
333 -Bongi - Recife-PE, CNPJ 33.541.368/0001-16, em atendimento ao disposto no 
Art. 10. § 1º da Lei 6938/81 e na Resolução CONAMA nº 06/86, torna público que requereu 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a 
Renovação da Licença de Operação nº 329/2003 – 1ª Renovação (1ª Retificação), de 24 
de maio de 2016, referente à Linha de Transmissão 230kV Banabuiú/Mossoró II – C1/
C2, situada entre os municípios de Banabuiú, Jaguaretama, Morada Nova, São João do 
Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, no Estado do Ceará e Governador Dix-
Sept Rosado, Baraúna e Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte.

Roberto Pordeus
DIRETOR DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

     MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

SOCIEDADE DOS OPTOMETRISTAS E CONTÁLOGOS DO RN - SOCON 
FUNDADO EM 15 DE MAIO DE 2014, Registrado no 2º Ofício de Notas, RCPJ – NATAL/RN. End.: Rua 

Jaguarari, nº 1740 – CEP.: 59.032-620, inscrito no CNPJ/MF nº 20.923.695/0001-90, Lagoa Seca – Natal/RN. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Os Ex-Presidentes da SOCIEDADE DOS OPTOMETRISTAS E CONTÁLOGOS DO RN - SOCON, abaixo 
assinados no uso das suas atribuições e de acordo com Artigos 13; 14, do Estatuto da Sociedade, tendo em 
vista, também serem sócios fundadores, vem convocar todos os sócios em gozo dos seus direitos Estatutário 
para uma reunião de Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no próximo dia 31 de janeiro de 2021 
às 19:00 horas em primeira Convocação com número legal e ou às 19;30 horas em segunda convocação 
quando será instalada com qualquer número. A presente reunião será realizada no Condomínio Pedra da Lua, 
na Estrada de Cajupiranga, nº 13, QD-03, LT-13, CEP: 59.155-370, Jardim Planalto - Parnamirim/RN, a fim de 
deliberar a seguinte ordem do dia: 
01 -  Constituir e dar posse imediata a Junta Governativa da Sociedade dos Optometristas e 
Contálogos do RN, para dentro do prazo de até 90 (noventa), dias promover a eleição da nova diretoria da 
Sociedade. 
DÊ CIENCIA. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVIE-SE 

Natal/RN, 19 de janeiro de 2021. 
Ex- Presidentes: 
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Mesmo antes do último rea-
juste, registrado na semana 
passada, Natal já possuía 

a gasolina comum mais cara entre 
as nove capitais da região Nordeste. 
Com os últimos aumentos, essa li-
derança pode fi car ainda maior nos 
próximos dias, distanciando a capi-
tal potiguar das demais cidades.

De acordo com pesquisa da Agên-
cia Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), a capital 
potiguar encerrou a semana passada 
(entre 17 e 23 de janeiro de 2021) com 
um preço médio nas bombas de R$ 
4,794 por litro do produto para o con-
sumidor fi nal. 

Os valores, porém, estão defasa-
dos. No fi m da semana, a maioria dos 
postos da cidade elevou o preço do 
combustível para R$ 5,19 – ou seja, 30 
centavos a mais do valor que era prati-
cado. Este aumento, consequência do 
reajuste feito pela Petrobras nas refi -
narias, não chegou a ser captado pela 
ANP e só deve aparecer na pesquisa da 
semana que vem. 

Segundo o levantamento realiza-
do em postos de todas as capitais, a 
gasolina mais barata do Nordeste está 
em São Luís (MA), onde era cobrado 
um preço médio de R$ 4,563 por litro 
na semana passada. 

Em João Pessoa (PB), que fi ca a 
160 quilômetros de Natal e é a capital 
de Estado mais próxima do RN, o pre-
ço médio é de R$ 4,674 (em média, 12 
centavos mais barato que em Natal, 
segundo os valores registrados até 
sexta).

De acordo com o secretário esta-
dual de Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, o fato de Natal ter a gasolina 
mais cara do Nordeste não tem rela-
ção com os impostos cobrados pelo 
Governo do Estado. 

“As alíquotas de ICMS que incidem 
sobre os combustíveis no Rio Grande 
do Norte são iguais às cobradas nos 
demais estados do NE (Nordeste). Por-
tanto, não é a tributação estadual que 
justifi ca essa discrepância”, afi rmou o 
secretário, em publicação na rede so-
cial  Twitter. 

O Sindicato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do Rio Gran-
de do Norte (Sindipostos/RN), que 
representa postos de combustíveis, 
não costuma comentar aumentos de 
preços. 

No entanto, em entrevistas, o pre-
sidente da entidade, Antônio Sales, 
já atribuiu a diferença no preço para 
estados vizinhos à logística de trans-
porte de combustíveis.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Natal começa semana com a 
gasolina mais cara do Nordeste

AUMENTO | De acordo com 
secretário de Tributação, fato de 
Natal ter a gasolina mais cara 
do Nordeste não tem relação 
com os impostos cobrados pelo 
Governo do Estado

No fim de semana, a maioria dos postos de combustíveis de Natal elevou o preço da gasolina para R$ 5,19. Ou seja, 30 centavos a mais do valor que era praticado anteriormente 

Natal (RN):  R$ 4,794 
Teresina (PI):  R$ 4,790 
Maceió (AL):  R$ 4,764 
Fortaleza (CE):  R$ 4,735 
João Pessoa (PB):  R$ 4,674 
Aracaju (SE):  R$ 4,653 
Salvador (BA):  R$ 4,632 
Recife (PE):  R$ 4,625 
São Luís (MA):  R$ 4,563 

FONTE: ANP

PREÇO DA GASOLINA
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

A amizade é um comércio
desinteressado entre amigos. 

Goldmith

“

A MEU VER/EM MEU VER
Usam-se indiferentemente a 

meu ver e em meu ver; o que não 
se usa é o artigo nessas locuções 
(ao meu ver) e, de igual modo, 
nas expressões a nosso ver, a teu 
ver, a seu ver: Em meu ver/A meu 
ver, isso constitui ingerência do 
Judiciário no Executivo; A nosso 
ver/Em nosso ver, o governo 
tomou medidas precipitadas.

UM E OUTRO, 
NEM UM NEM OUTRO

Fique atento a esses 
casos, pois há desunião entre 
substantivo e adjetivo. O 
substantivo posposto a essas 

expressões fi ca no singular, mas o 
adjetivo vai ao plural: “um e outro 
candidato desistentes”, “uma e 
outra proposta apresentadas”, 
“nem um nem outro acordo 
fi rmados”, “nem uma nem outra 
virtude citadas”.

ANTES DE/ANTES QUE
Muita atenção à sutileza da 

diferença entre essas expressões. 
A locução prepositiva “antes 
de” (tempo anterior) precede 
palavras: “Antes da sessão, é 
necessário vistoriar a sala”; 
“Saímos antes da meia-noite”; ou 
orações reduzidas: “Precisamos 
conversar antes de sair”. A 
locução conjuntiva “antes que” 
(antevisão, prioridade no tempo) 
é usada para encabeçar orações 
desenvolvidas com verbo no 
subjuntivo: “Antes que as crianças 
se machuquem, é melhor separá-
las”; “Chame a polícia antes que 
os ladrões entrem na casa”.

MENOS DE/
HÁ MENOS DE

A notícia de que “Há menos de 
dez dias, Amazonas dizia não faltar 
oxigênio” (CNN Brasil, 15/01/21) 
levantou dúvidas sobre o emprego 
de duas expressões. “Há menos de” 
encerra ideia de tempo decorrido, 
conforme está escrito na notícia. 
Já “a menos de” é uma expressão 
usada para indicar distância: 
“Ficamos a menos de dez metros 
do acidente”; ou tempo futuro: 
“Estamos a menos de seis meses do 
período junino”;

“

Bater todos os ingredientes com gelo no liquidifi cador e consumir ao longo 
do dia).

INGREDIENTES:

2 fatias grandes de abacaxi
1 xícara de chá forte de boldo
1 maracujá
6 folhas frescas de hortelã
500 ml de água de coco natural

SUCO PARA LIMPAR O ORGANISMO:

COMBATENDO A RESSACA
Estamos numa época boa que 

tudo chama uma bebida não é 
mesmo?  Mas estou aqui para ajudar 
a você a saber como combater a 
ressaca. Abaixo, listei dicas essenciais 
para te ajudar a passar por ela sem 
sofrimento.

HIDRATAÇÃO  é de fundamental im-
portância para te ajudar a não acordar 
de ressaca. Sempre intercale um copo 
de água ao beber um de álcool, dessa 
forma você vai diminuir a desidrata-
ção causada pelo álcool e com certeza 
vai ajudar muito a diminuir aquela dor 
de cabeça. Você se hidratando, vai te 
ajudar a não sobrecarregar o fígado e 
manterá o corpo hidratado.

EVITAR CAFÉ pois ele vai te desidratar 
mais e piorar sua ressaca. Depois da 
sua noite de diversão e drinks, o me-

lhor a fazer é evitar qualquer produto 
que contenha cafeína. Minha aposta 
é você tomar muita água ou água de 
coco para recuperar os eletrólitos per-
didos. Mas quer algo que tinha para 
substituir o café? Toma um chá!  

COMBATER O INCHAÇO Quer saber 
os chás que vão te ajudar no inchaço?! 
Gengibre, alecrim, carqueja, gengibre, 
dente de leão, alcachofra, Melissa, 
maracujá, cavalinha, centella asiática, 
cardo mariano e hibiscos.

REFEIÇÃO LEVE  Para te ajudar na res-
saca, prefi ra alimentos leves. Escolha 
as saladas, legumes, vegetais, frutas, 
castanhas, abacate, sementes, azeite 
de oliva e carnes magras. Com toda 
certeza, estes alimentos vão te ajudar 
a combater a ressaca do outro dia. 
Importante evitar as massas e frituras.

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
REPRODUÇÃO

EDMAR BARROS/AP PHOTO
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NATHALLYA MACEDO 
REPÓRTER

A artista independente 
Juliana Gomes sempre 
escreveu poemas, mas 

nunca pensou que os textos 
poderiam virar música. Foi só 
quando amigos apontaram 
o talento da jovem para a 
composição que ela começou 
a apostar nesse caminho. As 
letras confessionais ganharam 
melodias e vieram ao mundo em 
2018, quando Juliana começou 
a publicar nas redes sociais 
vídeos cantando. “Foi uma 
atitude corajosa, incentivada 
especialmente por meus amigos”, 
contou ao Agora RN. 

Nascida em Campina Grande, 
na Paraíba, Juliana passou por 
Nova Cruz, no Agreste potiguar, 
até chegar em Natal. Hoje, aos 22 
anos, ela é formada em pedagogia, 
mas quer investir mesmo na 
carreira musical. Em abril de 
2019, a artista lançou o single de 
estreia intitulado “Quadros” – que 
ganhou uma grande repercussão, 
alcançando quase 80 mil 
streamings no Spotify, ou seja, a 
música foi ouvida quase 80 mil 
vezes.  

“É uma canção que fala 
sobre olhar para si. É como um 
espelho: você ouve e começa a 
se analisar, além de procurar 
visualizar com nitidez aquilo 
que está vivenciando. É também 
sobre tentar não confundir o 
amor com a dor”, afi rmou Juliana. 
Em 2020, quando a pandemia do 
coronavírus virou uma realidade, 
a artista lançou o primeiro EP da 
carreira, chamado “Escrevi demais 
sobre você”, com cinco faixas 
e sonoridades inspiradas pelo 
indie pop. Ela conta, no entanto, 
que as complicações dos dias de 
isolamento trouxeram desânimo.  

Porém, depois de um tempo, 
Juliana voltou a ter esperança. 
Nas redes sociais, perguntou se 
deveria gravar mais músicas. Os 
amigos e fãs responderam que 
sim e começaram a doar dinheiro 
para a nova produção. “Pensei ‘as 
pessoas realmente acreditam no 
meu trabalho’ e senti uma energia 
incrível. Isso me impulsionou”, 

SOBRE O AMOR 
(OU A FALTA DELE) 

MÚSICA I Cantora e compositora 
independente, Juliana Gomes 
faz campanha online para 
gravar e lançar novo EP, que 
trará composições românticas – 
com um lado mais realista  

NOVO EP Juliana Gomes promove 
campanha para conseguir gravar 
músicas autorais

relembrou. Surgiu, então, uma 
“vaquinha” virtual para ajudar nos 
custos da gravação do próximo 
EP da cantora. Em apenas um dia, 
foram arrecadados R$ 140. 

“Será um EP de quatro 
músicas autorais, que também 
falam sobre amor. Acredito que 
vai causar muita identifi cação 
entre as pessoas por ser mais 
realista. A coletânea vai trazer 
aquela sensação de gostar 
escondido de alguém e não ser 
correspondido”, revelou. O EP 
será produzido em São Paulo 
com a DG Estúdio, produtora 
de Gustavo Arruda (Plutão Já 
Foi Planeta) e Rodrigo Cunha. 
Para a gravação, Juliana precisa 
arrecadar R$ 5 mil. Ela espera 
conseguir a quantia até maio. 
“Estou compartilhando a jornada 
no meu perfi l do Instagram (@
julianagoms) e atualizando os 
números diariamente. As doações, 
de qualquer valor,  podem ser 
feitas através da minha chave 
do Pix (84998295294). Essa 
campanha é sobre ajudar artistas 
independentes a continuarem 
produzindo, criando. Enfi m, é para 
nos dar força para seguir”.  

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima para acompanhar 

Juliana no Instagram

FOTOS: DIEGO SEVLA
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PONTOS NOS ‘IS’ 
A estratégia do ministro bolsonarista 

Fábio Faria (Comunicações) de fazer crer 
que Bolsonaro “é o melhor governador 
do RN” porque, segundo a tese do 
potiguar, o chefe é quem paga as contas 
do Estado, incluindo a folha de pessoal 
(deixada em atraso pela gestão do pai do 
potiguar), foi enterrada pela explicação 
do cientista político e professor da UFRN 
Daniel Menezes. 

ESPERTEZA 
“A conta é marota. Somam todas 

as transferências obrigatórias, recursos 
diretos aos cidadãos, tudo mesmo, para 
chegar a um número aparentemente 
espetacular. Mas se for assim, todos os 
governos mandaram bilhões”, escreveu 
em seu blog. 

BIZARRO 
Inclusive, o fundo de participação 

dos estados que entra na conta de Fábio, 
por exemplo, segundo explica Daniel, “é 
arrecadado pelo governo federal, mas é 
um recurso constitucional dos estados, 
como o próprio nome já diz”. “Alegar 
que Bolsonaro mandou esse dinheiro 
é bizarro e uma maneira de tentar 
encobrir, isto sim, que o presidente 
não fez o seu papel de liderar nesta 
pandemia. Ao contrário, joga contra 
vacinas, máscaras e outras medidas”, 
afi rmou. 

É OBRIGAÇÃO 
Como observa Menezes, o ministro 

potiguar tenta “erguer a ideia de que 
quem coloca as contas do estado em 
dia é Bolsonaro e não o governo do RN”. 
“Por essa lógica, o ICMS arrecadado 
pelo governo estadual, mas que parte 
deve ser repassado aos municípios, seria 
uma ‘dádiva’ da governadora Fátima às 
prefeituras? Não. O desenho tributário 
brasileiro é simplesmente assim”, 
concluiu. 

CRÍTICAS  
Diante da enxurrada de críticas 

que estão sendo direcionadas à 
UFRN pela forma como foi punido o 
professor e vice-coordenador do curso 
de Jornalismo Daniel Dantas Lemos, 
acusado de praticar assédio sexual 
contra alunas da instituição, a coluna 
escutou uma explicação da área de 
comunicação da universidade sobre o 
assunto. 

...QUE NÃO CABEM    
Primeiro, a coluna ressalta que 

assédio sexual, aconteça ele onde for, 
deve ser seriamente investigado e 
severamente punido. Dito isto, vamos 
à explicação do porquê a UFRN, como 
instituição, não ter condenado mais 
fortemente o acusado: o motivo é que 
ele foi eleito para o cargo pelo voto direto 
da maioria dos alunos de Jornalismo, 
como estabelece o Regimento Geral da 
UFRN, e só pode ser colocado para fora 
ou punido de forma mais dura caso haja 
recomendação da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, que foi quem 
decidiu apenas pela aplicação de uma 
pena de advertência. 

À INSTITUIÇÃO 
Dessa forma, fi ca claro que o tipo 

de punição dada ao acusado não foi 
defi nido pela direção da universidade - 
assim como a escolha de Daniel Dantas 
para o cargo que ocupa não foi do 
reitor da instituição ou da coordenação 
do curso de Jornalismo - mas pela tal 
comissão, a quem a administração da 
UFRN deve seguir (segundo a lei da 
academia).  

NORMAS A SEREM SEGUIDAS 
As vítimas, inclusive, não são 

obrigadas a aceitarem a decisão 
da comissão. Elas podem interpor 
recursos para os Conselhos Superiores 
pedindo aumento de pena ou até 
perda de mandato. E aí, sim, com 
uma recomendação de expulsão ou 
suspensão por parte do conselho, a 
UFRN fará o que pode fazer, cumprindo 
as normas da academia. 

FAKE NEWS 
Secretário de Tributação do 

Governo do RN, Cadu Xavier rechaçou 
as fake News que circulam em grupos 
de whatsapp culpando a atual gestão 
pelo aumento no preço da gasolina 
em terras potiguares. Segundo ele, as 
informações inverídicas divulgadas 
dizem que no RN o combustível seria 
mais caro que nos demais estados 
vizinhos.  

EXPLICANDO 
“Mais uma vez cumpre esclarecer 

que as alíquotas de ICMS que incidem 
sobre os combustíveis no RN são iguais 
às cobradas nos demais estados do NE. 
Portanto, não é a tributação estadual 
que justifi ca essa discrepância”, 
afi rmou Cadu Xavier. 

REPRESENTANDO 
O RN é destaque no processo 

de escolha de alunos que poderão 
representar o país na Olimpíada 
Internacional de Astronomia. O Over 
Colégio e Curso, por exemplo, teve 16 
alunos convidados para participar da 
seletiva brasileira, que representarão 
o Brasil na Olimpíada Internacional 
de Astronomia e Astrofísica, na 
Competição Global de Astronomia 
e Astrofísica e na Olimpíada 
Latino-Americana de Astronomia e 
Astronáutica. 

CAMPANHA 
A Pandemia evidenciou uma 

cultura machista, desigual e opressiva 
às mulheres presente na sociedade. 
Pensando nisso, o Sicoob lançou a 
campanha “Chega de relacionamento 
abusivo: priorize quem te valoriza” 
e espalhou outdoors pela capital 
potiguar. O Sicoob é o maior sistema 
fi nanceiro cooperativista do Brasil. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>> Deu na Folha: 

“Bolsonaro perde âncora entre 
os mais ricos e fica pendurado 
no pós-auxílio. Deterioração do 
apoio na pandemia deve expor o 
presidente a riscos significativos 
a partir de agora”. 

>>>Para 46% dos 
brasileiros, Doria faz mais que 
Bolsonaro contra a Covid. A 
informação é da Datafolha, 

últimas semanas. 
Segundo ele, o domínio 

bolsonarista nas redes sofre o seu 
maior abalo na última semana, 
quando medições em várias 
plataformas mostram que as 
críticas a Bolsonaro ganharam 
enorme destaque. “A defesa do 
presidente e os temas que lhe são 
importantes tiveram engajamento 
muito abaixo da média”. 

que mostrou neste domingo que 
a reprovação do presidente foi a 
48% na gestão da pandemia. Mas, 
inacreditavelmente, 47% ainda 
não o culpam por mortes. 

>>>Chico Alves, colunista do 
UOL avalia que está havendo uma 
queda vertiginosa na defesa de 
Bolsonaro nas redes sociais nas 

Ainda é verão: Jornalista Octávio Santiago 
curtindo dias de descanso com a amada esposa 
Larissa Soares em Fernando de Noronha

Abra suas asas: O advogado e DJ 
Flávio Augusto Tapete já deixou 
o hospital, em São Paulo, onde 
se submeteu a um transplante 
de fígado, no hospital Vila Santa 
Catarina que, apesar de público, 
é administrado pelas equipes do 
hospital Albert Einstein
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Bate-Rebate
AJosé Henrique Ligabue, 

atualmente no ar com o 
personagem Lino na reprise de 
“Flor do Caribe”, poderá ser 

visto em breve em “Gênesis”...
Harshi, seu personagem, é 
um dos guardas do rei Ibbi-
Sim (Felipe Roque), na fase 
“Ur dos Caldeus”...E Guga 
Coelho também entra na fase 
Ur dos Caldeus, de “Gênesis”, 

como Quisi.Tem procedência: 
Guga, fi lho da autora Ana Maria 

Moretzsohn, tem quase 20 
trabalhos na TV. A produção da 
Globo está com tudo pronto para 
a gravação da nova temporada 
de “Desalma” em fevereiro...
E, mais uma vez, em locações 

no sul do País.Em 1º de 
fevereiro, Marco Antônio Sabino 

vai estrear o “Insights”, sobre 
política municipal e estadual, 
no “Bora Brasil”, da Rádio 

Bandeirantes, com Joel Datena e 
Ana Paula Rodrigues...

“Gênesis” poderá superar a marca de 200 capítulos na Record
A nova produção bíblica da 

Record, “Gênesis”, que estreou no 
dia 19, tem tudo para chegar e até 
passar de 200 capítulos.

Como divulgado em várias 
ocasiões, a previsão inicial 
era de 150, porém o próprio 
desenvolvimento da novela e 
rendimento daquilo que está 
sendo feito – os musicais, por 

exemplo - indicam para um 
número maior.

Vale lembrar que esses 
musicais, que são pontuais, 
inseridos uma ou duas vezes por 
semana, também contribuíram 
positivamente com a estrutura da 
novela.

A resposta é das mais 
favoráveis. Para isso basta veri� car 

os resultados da sua primeira 
semana de exibição.

“Gênesis”, atualmente, é a 
única novela inédita na televisão 
brasileira e sua audiência, 
tanto em São Paulo quanto em 
outras praças, tem índices bem 
expressivos. 

Vice-liderança isolada no 
horário. 

FILA E SÉRIE
“Sementear”, 
novo livro infantil da 
Mayana Neiva, está 
pronto, inteiramente 
escrito, aguardando 
apenas o “sinal verde” da 
editora, que ainda deve 
demora um pouquinho.
Enquanto isso, Mayana 
está envolvida com o 
lançamento da série 
“Rotas do Ódio” no 
Globoplay brasileiro e 
USA. Ela faz a delegada 
Carolina, responsável 
por uma unidade 
especializada em crimes 
de intolerância e racismo.

DE VOLTA
 Longe das novelas desde 2015, 

quando atuou em “Malhação Sonhos”, 
em reprise desde ontem na Globo, 
Patrícia França acertou sua volta 
à Record. Está na segunda fase de 
“Gênesis”, com a personagem Bila, 
escrava de Raquel (� ais Melchior), 
uma das esposas de Jacó(Floriano 
Peixoto).

ALTERNATIVAS
Independentemente da aprovação 

ou não de um novo projeto de humor 
semanal, já entregue pela equipe e em 
tempo de avaliação, os roteiristas de 
humor da Globo desenvolvem outras 
ideias. A ordem é ter um plano b, c ou 
até d, caso o primeiro seja reprovado.  

PRÓXIMO TEMA
Nesta quinta-feira, o “Repórter 

Record Investigação” terá como 
tema a exploração sexual infantil. 
De acordo com levantamento da 
Polícia Rodoviária Federal e da ONG 
Childhood no Brasil inteiro, a BR-116 
aparece como o maior dos problemas.

COBERTURA
Os jornalistas do “RRI” 

percorreram mil quilômetros 

 INSTAGRAM

HORÓSCOPO

Você tem uma atitude positiva em relação ao seu 
trabalho e continua avançando em toda e qualquer 
circunstância, até atingir seu objetivo. Você ama seu 
trabalho e consegue lidar com decisões difíceis de 
forma sensata. 

Valores morais elevados criam sua base de caráter e 
suas decisões e ações são baseadas em positividade, 
honestidade e justiça. Desde que você é uma pessoa tão 
prática; a vida materialista não é o seu forte. A Lua fará 
com que você queira mergulhar no seu cofre e se divertir.

Ultimamente, você pode estar tendo uma atitude 
descontraída e pode não ser sufi cientemente ambicioso 
em seu trabalho ou estudos. A Lua em Câncer, tirará 
você desse estado de limbo e lembrará que o sucesso 
continuará sendo um sonho se você não trabalhar.

Hoje pode ser apenas o dia em que você decide tirar 
as férias tão necessárias. Embora você não goste de 
viajar de improviso, sente-se para planejar um plano 
de viagem estruturado. Enquanto você estiver feliz os 
outros poderão achar seu plano muito intenso.

Às vezes fi ca difícil para você ‘se preocupar’ em silêncio e 
muitas vezes o estresse se converte em raiva e você pode 
explodir a qualquer momento. Hoje, a Lua em Câncer 
pode fazer você se sentir alvo na frente de casa e isso fará 
você gritar e argumentar agressivamente. 

Desde que você acredita em ser livre e em dar 
liberdade a todos; você é basicamente o tipo de 
pessoa confi ante. Você não tem medo de duvidar 
de seus entes queridos, acompanhá-los e fi car com 
ciúmes o tempo todo. 

A Lua em Câncer hoje, agitará seus sucos criativos e 
fornecerá algumas ideias prontas para uso. Sendo um 
Signo de Água, você é abençoado/a com emoção e 
uma imaginação enorme, que usa muitas vezes para 
alimentar a criatividade em você. 

Trabalhador e disciplinado, você não tem tempo para 
o melodrama em sua vida. Você é prático e confi ável 
e, sendo um signo de terra, não perca a paciência com 
a queda de um chapéu. Mas hoje, a Lua em Câncer, 
fará com que alguns de vocês se sintam ofendidos 

Embora você acredite em dar lealdade, também 
espera o mesmo dos outros. Você pode se sentir 
terrivelmente enganado se for enganado por alguém 
em quem confi a. A Lua em Câncer irá atenuar sua visão 
normalmente positiva da vida.

Ninguém distorce uma declaração e se vangloria de 
suas ações; você é tímido/a e fala manso hoje. A Lua 
em Câncer pode levá-lo/a a um debate interessante que 
pode acabar tornando-se argumentativo/a. Você é uma 
pessoa que é avessa a tais demonstrações.

Não é da sua responsabilidade prometer algo e 
não segui-lo. Você trabalha em uma base sólida de 
determinação e autodisciplina. Mas de vez em quando é 
bom deixar o cabelo solto um pouco. A Lua em Câncer o 
tornará mais atencioso e compassivo com seus colegas.

Seus amigos adoram recorrer a você porque você pode 
ser muito imparcial ao resolver os problemas deles. 
Você faz isso bem por causa de sua natureza altamente 
intuitiva. Você pode dizer quem está certo e quem está 
errado. 

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)

em quatro estados – Ceará, 
Pernambuco, Bahia e Minas – para 
descobrir as histórias por trás dos 
números e revelam casos chocantes. 
Muito tristes. Como o da mãe que 
trocou a � lha por uma lata de óleo.

SEGREDO
Além do programa das 

manhãs, já pilotado, a direção do 
SBT trabalha com outras duas 
possibilidades para a grade diária. 

Ambas para reforçar o começo de 
noite. Falta ainda a aprovação do 
dono Silvio Santos.

REDE LIGADA
A partir de amanhã, o SBT 

começa com uma cobertura mais 
intensa da � nal da “Libertadores”, 
Palmeiras e Santos, sábado, no 
Maracanã. Um trabalho que vai 
integrar todas as suas emissoras 
próprias e a� liadas.
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DIVULGAÇÃO

ABC lamenta queda de avião  
com jogadores do Palmas
TRAGÉDIA | Em nota publicada nas redes sociais, o clube potiguar afirmou que recebeu com "tristeza e consternação" a notícia e se solidarizou com familiares das vítimas. Aeronave 
caiu pouco após decolar no distrito de Luzimangues, no Tocantins, na manhã deste domingo 24. Quatro jogadores, o presidente da agremiação e o piloto do avião morreram

Destroços do avião que transportava parte da equipe do Palmas Futebol Clube e caiu em Porto Nacional na manhã deste domingo 24

VÍTIMAS DO ACIDENTE:

GUILHERME NOÉ
Idade: 28 anos 
Posição: Volante/Zagueiro 
Começou sua carreira no Corinthians, 
teve passagem ainda pelas categorias 
de base do Internacional e desde 
2013 rodou por 14 equipes do futebol 
brasileiro, entre elas Ipatinga, Tupi e 
Palmas.

LUCAS PRAXEDES
Idade: 23 anos 
Posição: lateral-esquerdo 
Começou a carreira no Inter de 
Limeira, se formou no Capivariano 
e passou por equipes como Marília, 
Botafogo-PB e Palmas.

RANULE
Idade: 27 anos 
Posição: goleiro 
Iniciou sua trajetória no Democrata, 
de Sete Lagoas. Rodou por clubes de 
Minas Gerais e nos últimos anos atuou 
por clubes cariocas como Resende 
e Portuguesa-RJ. Chegou ao Palmas 
em 2021.

MARCUS MOLINARI 
Idade: 23 anos 
Posição: atacante 
Filho do ex-atacante Marinho, que 
rodou por times do futebol mineiro e 
se destacou em 2006 no Atlético-MG, 
Molinari surgiu no Villa Nova-MG, 
passou pelo time sub-23 do Santos, 
Tupi, Ipatinga, até chegar ao Palmas 
em 2021.

LUCAS MEIRA
Idade: 32 anos 
Presidente do Palmas 
O empresário Lucas Meira é natural 
de Goiânia. Morava em Palmas desde 
2007, onde se formou em Agronomia. 
Ele chegou a se candidatar a vice-
prefeito de Palmas em 2020, mas 
desistiu por conta de processos 
judiciais em que estava envolvido em 
Goiânia.

WAGNER MACHADO
O comandante Wagner era o piloto 
da aeronave e tinha 59 anos. Amigos 
dele informaram à equipe da TV 
Anhanguera que ele tinha anos de 
experiência como piloto.

A queda de um avião com qua-
tro jogadores e o presidente 
do Palmas Futebol e Regatas, 

Lucas Meira, gerou comoção neste 
domingo 24 no mundo do futebol. 
Clubes de todo o País lamentaram as 
perdas e manifestaram apoio e soli-
dariedade aos familiares das vítimas 
do acidente. 

O ABC Futebol Clube, de Natal, 
usou as redes sociais para comentar 
a tragédia. Em nota, o clube potiguar 
afirmou que recebeu com “tristeza e 
consternação” a notícia. 

“Nosso profundo pesar e solidarie-
dade a todos que fazem o Palmas/TO, 
sua torcida, familiares e amigos dos en-
volvidos no acidente. Recebam o nosso 
apoio nesse momento de dor e tristeza. 
Força, Palmas!”, assinalou o clube. 

A Chapecoense, que perdeu parte 
do elenco em um desastre aéreo em 
2016, também se solidarizou com o 
Palmas Futebol. 

Atual campeão brasileiro da Série 
A e vice-campeão mundial, o Flamen-
go disse lamentar profundamente a 
morte de jogadores, do presidente e do 
piloto da aeronave. “Desejamos muita 
força aos familiares, amigos e torcedo-
res neste momento tão triste”, escreveu 
o clube Rubro-Negro. 

Finalista da Copa Libertadores 
2020, o Santos também comentou a 
tragédia. “O Santos FC lamenta pro-
fundamente o acidente que causou a 
morte dos jogadores do @PalmasFu-
tebol Lucas Praxedes, Guilherme Noé, 
Ranule, Marcus Molinari, o presidente 
Lucas Meira e o piloto comandante 
Wagner. Muita força aos familiares e 
torcedores neste momento difícil”, as-
sinalou o clube.

O Palmeiras, outro finalista da 
competição, igualmente soltou nota. 
“É com imensa tristeza que recebemos 
a notícia do acidente aéreo envolvendo 
o presidente e atletas do Palmas Fute-
bol e Regatas. Nossas condolências aos 
familiares das vítimas e aos torcedores 
neste momento de dor”, destacou o 
clube alviverde. 

A equipe enfrentaria o Vila Nova 
pela Copa Verde em Goiânia. A partida 
estava programada para esta segun-
da-feira 25. O Vila Nova emitiu nota 
lamentando o acidente e informando 
que vai colaborar para o adiamento 
da partida. A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) informou que o jogo 
está adiado e não tem nova data para 
acontecer.

CONFEDERAÇÃO  
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
ADIA JOGO CONTRA  
O VILA NOVA

O CASO
Um avião com parte da equipe do 

Palmas Futebol e Regatas, time da Sé-
rie D, caiu na manhã deste domingo 24, 
pouco após decolar, no distrito de Luzi-
mangues, em Porto Nacional (TO). Um 
vídeo feito no local do acidente mostra 
a aeronave em chamas logo após a 
queda. Quatro jogadores, o presiden-

te da agremiação, Lucas Meira, de 32 
anos, e o piloto da aeronave morreram. 
Os atletas que morreram são Lucas 
Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e 
Marcus Molinari. O piloto foi identifi-
cado como Wagner Machado. Imagens 
feitas no local mostram que a aeronave 
ficou completamente destruída com o 
choque. Além do IML e dos Bombeiros, 

equipes da Polícia Militar estão no local 
prestando apoio. O presidente do time, 
Lucas Meira, chegou a ser candidato 
a vice-prefeito de Palmas na chapa da 
vencedora das eleições Cinthia Ribeiro 
(PSDB). Ele acabou deixando a coliga-
ção alegando motivos pessoais. A pre-
feita emitiu nota lamentando o aciden-
te e se solidarizando com as famílias.


