
FÁTIMA 
BERNARDES 
VOLTA AO 
“ENCONTRO”

Apresentadora retornou nesta 
segunda-feira 4 ao comando do 
“Encontro”. Fátima passou por 
tratamento de câncer no útero 

MARÍLIA 
MENDONÇA 
NEGA TER FEITO 
CIRURGIA

Cantora brincou sobre a 
especulação dos internautas de 
que teria passado por uma cirurgia 
bariátrica para perder peso

 

CORONAVÍRUS. 8 | Secretaria 
Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) confirmou a informação 
ao Agora RN nesta segunda-
feira 4. Os insumos estão 

armazenados na Unidade Central 
de Agentes Terapêuticos (Unicat), 
em Natal. De acordo com o 
Governo do Estado, outras duas 
milhões de seringas estão em 

fase de aquisição. No entanto, 
a pasta não informou o valor 
que será gasto com a compra 
dos materiais. Também não 
detalhou como será o processo 

de aquisição nem se será feito 
com dispensa de licitação. Ainda 
segundo a gestão estadual, 
expectativa é iniciar a campanha 
de vacinação contra a Covid-19 

já no dia 21 de janeiro. Porém, 
planejamento depende da 
aprovação das vacinas pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

RN já tem 900 mil seringas em 
estoque para iniciar vacinação

www.agorarn.com.br
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2021: a grande 
interrogação para os 
empresários do RN

O que os astros reservam 
para o governo Bolsonaro 
em 2021?

Destruição de obra em 
Baía Formosa será 
investigada

ECONOMIA. 9 | Importadores falam da 
alta nos custos de contêineres e as 
incerteza do auxílio emergencial

ESOTERISMO. 14 | Astrólogo traz 
panorama geral para o Brasil no novo 
ano, baseado em mapa astral 

CRIME. 4 | Prefeita quebrou parte da 
obra de uma praça, iniciada pela 
gestão anterior. MPF quer apuração

AEROPORTO ALUÍZIO ALVES FECHA 2020 COM 
PREJUÍZO DE R$ 20 MILHÕES, APONTA ANAC

MESMO APÓS REPERCUSSÃO NEGATIVA, 
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO PERMITE FESTAS

CONCESSÃO. 4 | Prejuízo foi provocado pela pandemia da Covid-19. Em decorrência 
do “desequilíbrio” econômico, foi aprovada uma revisão extraordinária no contrato 
de concessão do terminal ao Consórcio Inframérica. Medida autoriza abatimento de 
contribuições mensais e aumento temporário de tarifas cobradas às companhias aéreas

RÉVEILLON. 7 | Na virada do ano, multidões foram flagradas sem máscara em festas que 
diziam obrigar o uso do acessório. Após repercussão negativa nacional, a Prefeitura de 
São Miguel do Gostoso afirmou que as fiscalizações dos protocolos de biossegurança 
funcionaram e que não há consequências para a rede de saúde pública do município
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AEROPORTO AGLOMERAÇÕES



O Boletim Mensal de Produção 
de Petróleo e Gás desta segun-
da-feira 4, publicado pela Agên-

cia Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), mostra que 
a produção nacional de petróleo e gás 
em novembro do ano passado atingiu 
3,550 milhões de barris de óleo equiva-
lente por dia (MMboe/d), sendo 2,755 
milhões de barris por dia (MMbbl/d) 
de petróleo e 126 milhões de m3 por 
dia (MMm3/d) de gás natural.

Segundo a ANP, houve redução 
de 4,1% na produção de petróleo em 
relação ao mês anterior e de 10,9% 
comparativamente a novembro de 
2019. No gás natural, a queda foi de 
2,8% em relação a outubro e de 7,5% 
na comparação com o mesmo mês do 
ano anterior.

A ANP esclareceu que a retração 
na produção se deve, principalmente, 
a paradas programadas ou causadas 

por necessidades operacionais de pla-
taformas localizadas nos campos de 
Búzios e Tupi localizados na Bacia de 

Santos, no polígono do pré-sal; Albaco-
ra, na Bacia de Campos; e Atlanta, na 
Bacia de Santos.

Destaque positivo de novembro 
foi o poço 9-ATP-1-RJS do campo de 
Atapu, na Bacia de Santos, que saltou 
da décima para a segunda posição no 
ranking de poços com maior produti-
vidade. O poço atingiu volume médio 
de produção de 57.258 barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d), � cando 
atrás somente do poço 7-BUZ-10-RJS, 
no campo de Búzios, também na Bacia 
de Santos, que produziu 65.228 boe/d.

Os campos marítimos produzi-
ram, em novembro, 96,8% do petróleo 
e 81,4% do gás natural. Os campos 
operados pela Petrobras foram res-
ponsáveis por 92,7% do petróleo e do 
gás natural produzidos no Brasil. Já os 
campos que têm participação exclu-
siva da Petrobras produziram 41% do 
total.
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da sociedade.
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FISCALIZAÇÃO | Ministério da Cidadania definiu regras para identificar beneficiários do Bolsa Família que 
tenham tido atuação irregular nas eleições de 2020. Pessoas descobertas terão benefício bloqueado

O Ministério da Cidadania de� -
niu as regras de � scalização de 
bene� ciários do Bolsa Família 

que tenham tido alguma atuação 
irregular nas eleições municipais de 
2020. A partir de fevereiro, pessoas 
identi� cadas nessas situações podem 
ter seus benefícios bloqueados para 
averiguação e, em alguns casos, po-
dem ter os benefícios cancelados.

Instrução normativa da pasta 
publicada no Diário O� cial da União 
(DOU) desta segunda-feira 4 “estabe-
lece os procedimentos a serem ado-
tados pelas gestões municipais para a 
veri� cação e o tratamento dos casos 
de famílias bene� ciárias do Programa 
Bolsa Família que apresentem em sua 
composição doadores de recursos 
� nanceiros, prestadores de serviços 
a campanhas eleitorais, candidatos 
a cargos eletivos com patrimônio in-
compatível com as regras do progra-
ma ou candidatos eleitos”.

De acordo com relatório do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) divulgado 
ainda no primeiro turno das eleições 
passadas, um total de 1.227 pessoas 
efetuaram doações a candidatos de 
R$ 573 mil, mesmo estando inscritas 

em programas sociais. Além disso, o 
TSE identi� cou 1.289 fornecedores de 
campanhas eleitorais que possuem 
em seu quadro de sócios bene� ciários 
do Programa Bolsa Família.

Para a de� nição do público-alvo 
dos processos de investigação, diz a 
IN, serão utilizadas as seguintes bases 
de dados: Cadastro Único de novem-
bro de 2020; folha de pagamentos do 

Bolsa Família de dezembro de 2020; 
resultados dos cruzamentos de dados 
realizados pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU)/TSE referentes aos 
doadores de campanha eleitoral e 
aos prestadores de serviços para 
campanha eleitoral; bases de dados 
de candidatos e de bens declarados, 
disponíveis no site do TSE; e base de 
candidatos eleitos.

Segundo o TSE, um total de 1.227 beneficiários do Bolsa Família efetuaram doações eleitorais

Segundo a ANP, houve redução de 4,1% 

Governo verificará irregularidades no 
uso do Bolsa Família nas eleições

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PETROBRAS

SOBRE OS “REIS MAGOS”

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

ALUCINAÇÃO
Até o vice-presidente 

americano Mike Pence afastou-se 
do alucinado Trump. Após perder 
na Corte Suprema, o ex-presidente 
ainda apela neste 6 de janeiro à 
mobilização dos seus apoiantes para 
pressionar o Congresso a reverter 
derrota nas urnas. Quer revogar  lei 
sobre eleição, do ano 1887, até hoje 
intocável. O Congresso certi� cará o 

colégio eleitoral, onde Joe Biden teve 
306 votos contra os 232 de Donald 
Trump.

REPUBLICANOS
O ex-presidente Bush, pai e � lho 

e ex-candidatos Mitt Romney e 
John McCain, da cúpula do Partido 
Republicano, também se afastaram 
de Trump, isolado no seu próprio 
partido.

Amanhã é a data que incorporou a história de Natal as � guras bíblicas 
de Melquior, Gaspar e Baltazar, os “três Reis Magos”. O dia da 
tradicional festa, que deu nome ao bairro de Santos Reis. Além disso, 

um dos símbolos da cidade é o “Forte dos Reis Magos”, assim denominado 
devido ao início da construção pelos colonizadores portugueses, em 6 
de janeiro de 1598. O Forte teve forma de estrela, situado ao lado direito 
da barra do rio Potengi. Em 1633, o local sofreu ataque de holandeses, 
que dominaram a região por 21 anos e passaram a chamá-lo de “Castelo 
Keulen”. Com a expulsão dos invasores, voltou a denominação de Reis 
Magos. A festa de Reis teve origem em Portugal, quando os habitantes 
abrem as portas para ouvirem as “janeiras”, que consistem em músicas 
anunciando o nascimento de Jesus e pedidos das sobras das festas 
natalinas para distribuição com os pobres. Os cristãos ortodoxos festejam 
o nascimento de Jesus, neste dia de Reis. Eles seguem o calendário 
juliano, que tem mais 14 dias que o calendário gregoriano.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

1.    O evangelho de Mateus descreve, que os reis magos souberam 
do nascimento do “rei dos judeus”, em Belém, na Judeia. Tiveram 

sinal divino, sob a forma de “estrela”, que lhes indicou o caminho até 
o estábulo. Acharam o menino com Maria sua mãe, adoraram-no e 
ofertaram-lhe ouro, incenso e mirra.

2.     Brent Landau, professor de Teologia da Universidade do 
Oklahoma, admitiu que a estrela o fosse o próprio Jesus.

3.     Antes de encontrarem o menino-Deus, os Reis Magos tiveram 
encontro com o rei de Israel, Herodes, que via o seu poder ameaçado 

pela chegada ao mundo do Messias. Herodes tentou enganá-los, 
pedindo-lhes que fossem adorar a Jesus e voltassem ao palácio para lhe 
indicarem o caminho, porque ele também queria prestar homenagem 
ao bebé.

4.     Os Reis Magos, avisados em sonhos, não voltaram para informar 
Herodes, que desejava matar o Menino. Depois, a “sagrada família” 

fugiu para o Egito e � xou-se em Nazaré.

5.     Até hoje, a identidade dos Reis Magos continua incógnita. Há 
versões de que fossem mais de doze peregrinos, porém as prendas 

de Baltazar, Gaspar e Melchior teriam sido as mais simbólicas. Essa 
hipótese consta no Vaticano, em documento descoberto no século XVIII 
e redigido em sírio na segunda metade do século II (possivelmente pelos 
� lhos dos reis magos).

6.     No século XIX, São Beda que vivia no Mosteiro de São Pedro, 
nordeste da Inglaterra, teve acesso a documento, que lhe permitiu 

criar o per� l dos três reis magos: Melquior, de setenta anos, cabelos e 
barbas brancas. Gaspar, de vinte anos e robusto. Baltasar mouro, barba 
cerrada e com quarenta anos.

7.     Os três não seriam reis, nem nada teriam a ver com magia. Supõe-
se que tenham sido homens eruditos, possivelmente, astrólogos ou 

astrônomos, já que foram descritos como “estudiosos das estrelas”.

8.    Acredita-se que os restos mortais dos três reis magos repousam na 
Alemanha, na Catedral de Colônia, em túmulo talhado a ouro.

OLHO ABERTO

Cai produção de petróleo e gás 
natural em novembro, diz ANP 

LEVANTAMENTO
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A deputada federal pelo Rio Gran-
de do Norte Natália Bonavides 
(PT) criticou apoio da bancada 

petista ao nome de Baleia Rossi (MDB-
-SP), um dos postulantes a presidente 
da Câmara dos Deputados. A princípio, 
para a eleição de primeiro turno, a par-
lamentar acredita que os deputados do 
partido deveriam lançar uma candi-
datura de oposição pautada em temas 
como o reajuste real do salário mínimo 
e o fim do teto de gastos.

“São temas que caberiam a Câma-
ra discutir e que atualmente esses dois 
candidatos da direita não sinalizam 
para pautar. Como é uma eleição de 
dois turnos, acho que seria muito im-
portante que a oposição lançasse um 
nome nesse momento. Mas o partido 
ainda está fazendo esse debate e existe 
sim uma parcela que defende o apoio 
a ele”, detalha. O Partido dos Trabalha-
dores se reuniu ontem para discutir o 
assunto e encaminhar uma definição.

O mandato de presidente para o 
próximo biênio será disputado por 
Baleia Rossi (MDB-SP), nome lançado 
pelo bloco do atual presidente da Casa 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o deputado 
Arthur Lira (PP-AL), que tem o apoio 
do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Sem apoio para lançar uma 
candidatura própria com chances reais 
de vencer, o PT se vê diante de um im-
passe entre um deputado apoiado por 
Bolsonaro e um candidato do MDB, 
sigla que endossou o processo de impe-

achment contra a ex-presidente Dilma 
Rousseff.

“Eu acredito que nós não deverí-
amos apoiá-lo agora no primeiro tur-
no (Baleia Rossi) porque a oposição 
precisa apresentar seu programa. São 
duas candidaturas de direita, com as 
quais nós temos mais divergências do 

que convergências. Inclusive o próprio 
Baleia Rossi era um líder com índice 
altíssimo de votação de acordo com as 
orientações do governo. Essa deveria 
ser a posição no primeiro turno. No 
segundo turno, esse debate do ‘menos 
ruim’ poderia ser discutido, mas não 
desde já”, acrescenta.

Ainda em negociação interna, uma 
das condições para o apoio petista ao 
deputado Baleia Rossi seria a de uma 
postura mais transigente em relação 
a análise de pedidos de impeachment 
do presidente Bolsonaro. Isso porque 
o atual presidente da Câmara Rodrigo 
Maia travou pelo menos 50 pedidos de 

impeachment sob a alegação de que o 
processo geraria ainda mais instabili-
dade política no país.

“É um tema importante a ser dis-
cutido. Ao contrário do que aconteceu 
no passado com a ex-presidenta Dilma, 
hoje existe uma lista extensa de crimes 
de responsabilidade. O requisito jurí-
dico de abertura do processo hoje está 
mais do que caracterizado e tínhamos 
que ter um presidente da Câmara com 
responsabilidade institucional para 
dar seguimento a esses processos. O 
presidente da República cometeu cri-
mes que colocam a vida da população 
em risco, como foram os crimes que ele 
cometeu durante a pandemia”, ressal-
ta.

A eleição do dia 1º de fevereiro 
para escolher o presidente da Câmara 
definirá também a Mesa Diretora (1º 
vice-presidente, 2º vice-presidente, 
quatro secretários e quatro suplentes) 
pelos próximos dois anos. A votação 
secreta precisa ter o quórum mínimo 
de 257 deputados (metade do número 
total de parlamentares + 1).

Maia conseguiu, até agora, o apoio 
formal de dez partidos: DEM, PDT, 
PSB, MDB, Cidadania, Rede, PV, PC-
doB, PSDB e PSL. A expectativa é de 
que o PT também se junte ao bloco. 
Esses partidos representam 269 depu-
tados, o que, em tese, garantiria a elei-
ção. A candidatura de Rossi, com apoio 
de Maia, é vista na Câmara como uma 
oposição ao governo federal.

Natália critica apoio do PT ao nome 
de Baleia Rossi à Câmara Federal
AVALIAÇÃO  | Deputada federal Natália Bonavides se posiciona contra o apoio da bancada petista ao nome de Baleia Rossi (MDB-SP), um dos postulantes a presidente da Câmara dos 
Deputados. Parlamentar acredita que o partido deveria lançar uma candidatura de oposição pautada em temas como o reajuste real do salário mínimo e o fim do atual teto de gastos

Deputada Federal Natália Bonavides (PT): “Eu acredito que nós não deveríamos apoiá-lo agora no primeiro turno (Baleia Rossi - MDB/SP)”

H élio de Mundinho, do MDB, foi 
eleito com 50,44% dos votos 
válidos, mas não tomou posse, 

pois teve a candidatura indeferida. O 
município potiguar com PIB bilionário 
é hoje administrado pelo presidente 
da Câmara Municipal, Eudes Miranda 
(MDB).

Diferente do que aconteceu nos 
demais municípios do Rio Grande do 
Norte no dia 1º deste mês, Guamaré 
não deu posse ao prefeito eleito, Hélio 
de Mundinho (MDB). O político tem 
processo em curso no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) após sua candida-
tura ter sido indeferida em razão do 
artigo 14 da Constituição Federal de 
1988, que proíbe o terceiro mandato 
consecutivo por membros da mesma 
família. Atualmente, o município da 

Costa Branca potiguar é administrado 
pelo presidente da Câmara Municipal, 
como determina a lei.

O trâmite em curso é um recurso 
contra a decisão unânime do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN). Os sete desembarga-
dores da instituição votaram favoráveis 
pela manutenção da decisão da juíza 
da 30ª Zona Eleitoral, Andrea Cabral 
Antas Câmara, que havia impugnado a 
candidatura de Mundinho. Caso o TSE 
mantenha a decisão da Justiça Eleito-
ral potiguar, uma nova eleição pode 
acontecer em Guamaré.

O calendário de divulgação com a 
nova eleição, na hipótese dela aconte-
cer, deve ser divulgado cinco dias após 
a publicação do acórdão.

 Por outro lado, se a alta cúpula 

do judiciário eleitoral brasileiro acei-
tar a ação de Mudinho, ele pode ser 
diplomado e, assim, assumir o cargo 
de chefe do Executivo Municipal e dar 
continuidade ao mandato que segue 
até dezembro de 2024. A certeza é que 
Mundinho ou o novo prefeito assumirá 
um mandato suplementar, já que to-
mou posse em 1º de janeiro. Os 11 ve-
readores eleitos em novembro de 2020 
permanecerão nos cargos públicos, 
sem impactos. O partido do prefeito 
eleito possui a maior bancada da Casa: 
8 vereadores no total.

Hélio de Mundinho ficou com 
50,44% dos votos válidos da popula-
ção de Guamaré ao final da apuração. 
Foram 6.347 votos no total. O candi-
dato derrotou Mozaniel, do Solida-
riedade, que ficou em segundo lugar 

com 46,86%. A eleição no município, 
realizada em 15 de novembro de 2020, 
teve 11,17% de abstenção, 0,56% votos 
brancos e 1,56% votos nulos.Os parla-
mentares de Guamaré vão representar 
15.963 habitantes. A cidade potiguar 
tem um PIB de R$ 1.624.614.475,00, se-
gundo a última medição do IBGE, que 
é de 2010.

 
O QUE DIZ A JUSTIÇA?

A Constituição Federal permite a 
reeleição de candidatos aos cargos ma-
joritários apenas por um único período 
subsequente e proíbe a perpetuação 
no poder pelo mesmo grupo familiar. 
Essa norma busca garantir o equilíbrio 
da disputa eleitoral, a garantia do trata-
mento isonômico entre os candidatos 
e a moralidade administrativa. 

Terceiro mandato seguido pode fazer 
Guamaré voltar às urnas em 2021

PODER 
MUDANÇA

O subtenente Eliabe Mar-
ques assume na quinta-feira 
7 o mandato de deputado 
estadual pelo partido Solida-
riedade. Ele vai ocupar a vaga 
aberta pela eleição de Allyson 
Bezerra como prefeito de 
Mossoró.

A posse de Eliabe será na 
sala da presidência da Assem-
bleia Legislativa, às 10h.

SUBTENENTE ELIABE 
MARQUES ASSUME 
VAGA DE ALLYSON 
BEZERRA NA ALRN
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AGÊNCIA BRASI.

O Ministério do Turismo abriu 
procedimento para punir a des-
truição das obras de uma praça 

em Baía Formosa, no litoral Sul do 
Rio Grande do Norte. A determinação 
partiu do ministro do Turismo, Gilson 
Machado, após divulgação de imagens 
na internet mostrando a prefeita Ca-
mila Melo (Republicanos) ajudando a 
derrubar a estrtura de uma praça que 
está sendo construída na cidade com 
recursos do governo federal. A cena foi 
registrada neste domingo 3.

 A obra orçada em R$ 223.089,00 
começou a ser feita graças a um con-
trato de repasse firmado por uma 
emenda parlamentar de autoria do 
deputado federal licenciado e atual 
ministro das Comunicações, Fábio 
Faria (PSD-RN). O contrato foi assina-
do em julho de 2018, com validade de 
junho de 2021.

“O que se viu foi um desrespeito 
inaceitável aos cofres públicos, ao di-
nheiro do contribuinte. Já determinei 
que a apuração das responsabilidades 
seja realizada imediatamente para 
que possamos adotar todas as medi-
das cabíveis e garantir que casos como 
este não voltem a ocorrer”, afirmou o 
ministro Gilson Machado.

Diante das cenas de destruição di-
vulgadas pela imprensa local, o Minis-
tério do Turismo entrará com pedido 
de representação para que a Polícia Fe-
deral instaure inquérito para apurar o 

dano ao patrimônio da União. A Pasta 
também solicitará, junto a Caixa Eco-
nômica Federal, um laudo que aponte 
a extensão dos danos à obra.

Com base nesse levantamento, 
será possível analisar o cabimento de 
ação de improbidade administrativa 

com pedido de ressarcimento dos 
recursos públicos aplicados na obra e 
responsabilização criminal a ser im-
posta pelo Poder Judiciário.

Nas imagens publicadas nas redes 
sociais, a prefeita de Baía Formosa, 
Camila Melo, aparece depredando a 

construção de uma praça pública na 
cidade, juntamente com seu pai e ex-
-prefeito do município, Nivaldo Melo, 
e os vereadores Toninho Madeiro (Re-
publicanos), Airton Tanoeiro (Repu-
blicanos), Davi Seu Fera (PDT) e Netto 
Cavalcanti (Cidadania).

No vídeo, o grupo de pessoas 
destrói as construções da praça com 
marretas e depois um trator termina 
a demolição do local. A praça fica na 
Rua Dr. Manoel Francisco de Melo, e 
de acordo com a publicação do verea-
dor, a ação faria parte de um trabalho 
de reordenamento de vias, pois a rua 
em questão estaria com o tráfego pre-
judicado por conta da obra inacabada. 
A construção da praça era de respon-
sabilidade da gestão anterior, do então 
prefeito Adeílson Gomes de Oliveira 
(PP).

Em nota, a prefeitura de Baía For-
mosa explicou que “não destruiu obra 
pública”. O governo municipal aponta 
que a construção estava paralisada e 
atrapalhando a mobilidade urbana. 
Além disso, a nova prefeita vai devol-
ver, ao erário público, os R$ 4 mil que 
tinham sido pagos até agora à em-
presa contratada. O município ainda 
informou que vai devolver restante do 
recurso federal liberado para a obra.

O procurador da República Kle-
ber Martins de Araújo, coordenador 
do Núcleo de Combate à Corrupção 
e Outros Ilícitos (NCC), classificou o 
fato como aparentemente criminoso 
e o Ministério Público Federal abriu 
investigação contra a prefeita Camila 
Melo e seus apoiadores por crime de 
dano duplamente qualificado e ato de 
improbidade administrativa que cau-
sa prejuízo ao erário.

Ministério do Turismo vai investigar 
destruição de obra em Baía Formosa
CRIME |  Ministério pede investigação à Polícia Federal sobre o desperdício de dinheiro público na destruição de uma praça pública na cidade potiguar do litoral Sul do Rio Grande do 
Norte. Procurador da República Kleber Martins de Araújo classificou o fato como aparentemente criminoso e o MPF também abriu investigação contra a nova prefeita Camila Melo

 A obra em Baía Formosa, orçada em R$ 223 mil, foi destruída pela atual prefeita da cidade, Camila Melo (Republicanos), e correligionários

Anac aprovou revisão do contrato temporário de concessão do Aeroporto Aluízio Alves

A Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) aprovou nesta 
segunda-feira 4 a revisão extra-

ordinária do contrato de concessão do 
Aeroporto Internacional Aluízio Alves, 
em São Gonçalo do Amarante.

Segundo a Anac, aprovação da 
revisão extraordinária da concessão 
do aeroporto foi tomada em razão dos 
prejuízos causados pela pandemia de 
Covid-19, com o objetivo de recompor 
o equilíbrio econômico-financeiro.

A medida permite que a atual 
administradora, a Inframérica, siga 
administrando o terminal aéreo até 
o término dos trâmites da nova lici-
tação para gerenciar a estrutura. A 
concessionária decidiu devolver a ad-
ministração do aeroporto ao governo 
federal em março do ano passado.

A análise da Anac aponta para um 
prejuízo de R$ 20,4 milhões em 2020 
para as operações do terminal aéreo.

Com isso, a Anac aprovou o abati-
mento das contribuições mensais da 
administradora do aeroporto, devidas 
em 2020, após a anuência do Ministé-
rio da Infraestrutura.

Além disso, permitiu o reajuste 
temporário da Tarifa de Uso das Co-
municações e dos Auxílios Rádio e 
Visuais em Área Terminal de Tráfego 
Aéreo (TAT).

Em março deste ano, a Inframéri-
ca, atual administradora do terminal 

aérea, anunciou que pretende devol-
ver a concessão à União. À época, a 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) informou, por meio de nota 
oficial, que prevê a extinção amigável 
dos contratos de parceria desde que 
assegurada a continuidade da presta-
ção dos serviços.

Entre as alegações para entregar a 
concessão, a Inframérica diz que, em 
2019, a expectativa era de o terminal 
potiguar movimentar 4,3 milhões de 
passageiros. Contudo, o fluxo registra-
do foi de 2,3 milhões, cerca da metade 
do que era previsto nos estudos de 
viabilidade. Em 2019,  no último de-
monstrativo financeiro do aeroporto, 
a operação comercial acumulou R$ 
219 milhões em prejuízo. 

Até novembro passado, o aeropor-
to potiguar registrou 1,02 milhão de 
passageiros. O resultado é 132% me-
nor que no mesmo período de 2019.

Aeroporto Aluízio Alves fecha 2020 
com prejuízo de R$ 20 milhões

CONCESSÃO

R$ 219 mi
é o valor do prejuízo nas 
operações no aeroporto 
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A pandemia do novo coronavírus 
deixou trabalhadores e empre-
sários à beira de um ataque 

de nervos. E, de quebra, produziu um 
grande ponto de interrogação para 
setores da economia que empregam 
fortemente mão de obra, mas também 
precisam de demanda para aquecer os 
motores e produtos a preços competiti-
vos para sobreviver.

Mas o começo de 2021 para toda 
essa extensa relação de interessados 
transformou a realidade em pesadelo e 
fez desaguar uma enxurrada de incer-
tezas sobre o futuro imediato. 

Um doce para quem adivinhar: co-
mo será a economia potiguar em 2021 
em meio a tantas incertezas?

Para cada exceção à regra, patroci-
nada por segmentos como o de super-
mercados, e-commerce e delivery, ou-
tros tantos abriram o ano arrastando 
os problemas herdados de 2020. Isto, 
quando conseguiram permanecer de 
pé diante de uma épica crise sanitária.

 O dilema: manter níveis de isola-
mento social para frear a velocidade 
do vírus, tirando dinheiro das ruas ou 
liberar a atividade econômica como 
um todo à custa de milhares de vidas, 
o que também prejudica a economia. 

Agora, em janeiro, com receio da 
nova onda do que pode vir em conse-
quência das aglomerações do � m de 
ano, muitos empresários ainda agre-
garam outra preocupação cujos efeitos 
devem impactar tremendamente seus 
negócios: o � m do auxílio emergencial, 
caso ele realmente se con� rme. 

“É uma daquelas interrogações que 
não saem da cabeça”, confessa Sérgio 
Cyrne, da Iskisita Atakado, fundada em 
1967 e com mais de 600 colaboradores 
e quatro lojas em Natal. 

Ele admite que interrompeu todas 
as suas importações da China no ano 
passado, pois o aumento do frete invia-
bilizaria o custo � nal dos artigos mais 
populares que tem em estoque. 

“Depois de cair no primeiro semes-
tre, os valores do frete e dos contêineres 
em dólar foram subindo até quadrupli-
car”, a� rma.

Segundo explica o importador Áti-
la Feitosa, de Natal, muita gente quer 
retomar as importações da China, mas 
há meses faltam contêineres de 40 pés 
e, para piorar as coisas, a indústria de 
embalagens ainda não se recuperou. 

No caso relatado por Sérgio Cyrne, 

2021: 
A grande interrogação na cabeça 
de trabalhadores e empresários

ECONOMIA | Agora, em janeiro, com receio da nova onda do que pode vir em consequência das aglomerações do fim de ano, 
muitos empresários ainda agregaram outra preocupação cujos efeitos devem impactar tremendamente seus negócios: o fim do auxílio emergencial

o contêiner pelo qual ele pagava US$ 
300 até abril, ovado de produtos chine-
ses para o RN, atingiu no último mês do 
ano inacreditáveis US$ 8 mil. 

Já no caso de Átila Feitosa, que can-
celou todas as suas idas à China ano 
passado, o contêiner saiu de US$ 2 mil 
para US$ 10 mil.  

A explicação, no caso da falta de 
contêineres, é que a alta demanda de 

frete coincidiu com determinados fe-
riados chineses, reduzindo a redução 
da mão-de-obra disponível nos portos 
durante o que os operadores chamam 
de “peak season”, cuja tradução literal 
nada mais é  do que “alta temporada”.  

Resultado: aumento em cascata 
dos valores dos fretes internacionais, 
além da falta de espaço no transporte 
marítimo, desa� ando a cadeia de su-

primentos. 
Além disso, os navios e contêine-

res que entram na China, por causa 
da pandemia, vêm passando por ins-
peções mais demoradas e frequentes 
quarentenas de atracação nos portos, 
o que onera e arrasta por mais tempo 
a operação. 

“Não é só. A falta de matérias pri-
mas para a indústria química e emba-
lagens são outra pedra no sapato de 
muitas empresas, que devem retomar 
os negócios com mais lentidão, ainda 
contando com o comportamento da 
pandemia neste ano que inicia”, opina 
Atila Feitosa. 

Para agravar a situação, a partir de 
setembro último, países como os Esta-
dos Unidos e Canadá começaram as 
importações de � m de ano, fazendo a 
demanda explodir e consumindo toda 
oferta de contêineres disponíveis, au-
mentando o tempo para sua reposição.

Por isso mesmo, as reservas de 
exportação nos portos chineses en-
frentam cancelamentos e atrasos de 
embarques, devido justamente à falta 
de contêineres.

 “Hoje, quem faz uma encomenda 
grande de embalagens deve receber o 
produto dentro de uns quatro ou cinco 
meses”, arrisca Átila Feitosa.

O empresário Pedro Campos, do 
setor de refrigeração e que até recente-
mente presidiu a Associação dos Em-
presários do bairro do Alecrim, diz que 
a falta de matérias primas ocasionado 
pela pandemia é de longe, hoje, o seu 
maior problema. 

“Estou esperando encomendas há 
quatro meses justamente por conta 
disso. Para um refrigerador composto 
por 147 itens de fabricação, a falta de 
uma simples borracha de porta faz 
com que o produto empaque na linha 
de montagem”, explica. 

Para Francisco Vieira, presidente 
da Brazil Melon, exportadora e impor-
tadora baseada em Mossoró, a segun-
da onda do coronavírus é o que preo-
cupa mais os produtores. Já em relação 
à falta de embalagens, a� rmou que sua 
empresa tinha bons estoques e conse-
guiu segurar o problema, pelo menos 
por enquanto. 

Só que o maior fantasma ainda pai-
ra para quem vende o mercado interno 
e precisa de compradores: o � m do au-
xilio emergencial. 

“Este sim continua sendo o grande 
nó para trabalhadores e empresários”, 
a� rma Sérgio Cyrne, da Iskisita.

US$ 8 mil
é o valor por um contêiner com 

produtos chineses
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ALCOLUMBRE SOFRE MAIS 
UMA DERROTA, AGORA NO TJ/AP

17 ANOS DE ESPERA
O STF julga em fevereiro um caso 

pode criar precedente para o “direito 
ao esquecimento”. A ação foi movida 
pela família Aída Curi, estuprada e 
assassinada em 1958, no Rio. É contra 
a Globo, o que pode explicar 17 anos 
de paralisia. A TV reconstituiu o caso 
no “Linha Direta”, em 2004.

DESINTELIGÊNCIA
O aumento de 18% no ICMS pode 

provocar fuga de empresas de São 
Paulo. Como na Califórnia, nos EUA, 
que aumentou os impostos e criou 
tantas leis protecionistas que agora 
perde investimentos e empregos.

PRINCIPIANTES
Especialistas � zeram as contas: 

a continuar o ritmo de vacinação 
contra covid, os norte-americanos 
estarão vacinados somente em dez 
anos. É o que dá não ter a experiência 
do Brasil em vacinações em massa.  

SEM CONSENSO, NADA FEITO
A senadora Simone Tebet (MDB-

MT) tem a simpatia do grupo “Muda, 
Senado”, que elegeu Davi Alcolumbre 
há dois anos e se decepcionou em 

seguida. O maior obstáculo para ela é 
o consenso da bancada do MDB.

BANCADA É FACTOIDE
O apoio do PT a Baleia Rossi 

(MDB) para presidente da Câmara 
não é surpresa. O PT simulou 
“discussão” sobre algo já decidido. 
Mas em voto secreto, vários 
esquerdistas, inclusive do PT, 
apoiariam Arthur Lira (PP).

MOLEZA QUE SUSTENTAMOS
Os Correios são a melhor 

de� nição de estatal: usufrui dos 
privilégios de empresa privada e age 
como repartição pública. No sábado 
(2), com as empresas já abertas após 
o feriadão, os Correios fecharam, 
claro.

QUE VERGONHA
Voltou a funcionar o site 

e-Cidadania, onde o cidadão avalia 
projetos em tramitação no Senado. 
O site misteriosamente “caiu” no dia 
em que a proposta para garantir a 
reeleição da dupla Maia-Alcolumbre 
recebeu 99% de votos contrários. 
Voltou a funcionar após o STF 
enterrar a ideia.

A desembargadora Sueli Pini, do Tribunal de Justiça do Amapá, anulou 
a decisão da juíza Elayne Cantuária, que havia cancelado a eleição da 
diretoria do Sebrae/AP realizada há dois anos, na qual foi derrotada a 
mulher de Davi Alcolumbre (DEM-AP), que, no fim da sua presidência 
no Senado, tenta dar demonstração de força em seu Estado. A juíza cuja 
decisão foi anulada é acusada de favorecer Alcolumbre em outros casos.

UM COLECIONADOR
Além da derrota na tentativa 

de reeleição, Alcolumbre viu 
o irmão perder a eleição para 
prefeito de Macapá e a mulher 
para a diretoria do Sebrae.

DIREITOS ATROPELADOS
A desembargadora alegou 

que a decisão da juíza afeta 

diretamente direitos dos diretores 
afastados, tolhendo-lhes o direito 
da ampla defesa.

ILEGALIDADE FLAGRANTE
Ao conceder mandado de 

segurança, a desembargadora 
Sueli Pini disse que o ato da juíza 
Elayne Cantuária “está eivado de 
ilegalidade”.

Além de comprar brigas com idosos, extinguindo a gratuidade em 
ônibus, e até contra portadores de de� ciência, eliminando redução de 
impostos na compra de veículos, o governador de São Paulo, João 

Doria (PSDB) ainda aumentou em 18% o ICMS de vários setores, provocando 
protestos e o início de um movimento de “fuga” de empresas (e empregos) 
para outros estados. Sem contar os empresários do setor de serviços, bares 
e restaurantes, que o responsabilizam pelo aumento das aglomerações nas 
praias paulistas, de casos de covid e do desemprego. Ao decretar a fase 
vermelha, Doria provocou invasão do litoral liberado, o que pode ter aumentado 
casos de covid e o desemprego na capital.  Os comerciantes não aceitam 
pagar a conta. Alegam que as medidas restritivas reduzem o faturamento e os 
obrigam a demitir trabalhadores. Prefeitos também criticam João Doria. Dizem 
que o governador está com problemas sérios de audição. Não ouve ninguém. 
Prefeitos paulistas de prestígio, como Orlando Morando (São Bernardo) e 
Paulo Serra (Santo André), estão entre os que poderiam ser ouvidos.

RETOMADA | Após um segundo trimestre de fortes incertezas, cancelamento de lançamentos e expectativa 
de queda nas vendas, o segmento fechou novembro com R$ 106,5 bilhões em operações financeiras

O ano que mudou padrões de 
consumo, fez o desemprego 
bater recorde e colocou a maior 

parte dos setores da economia em sus-
penso terminou melhor do que o espe-
rado para o mercado imobiliário. Após 
um segundo trimestre de fortes incer-
tezas, cancelamento de lançamentos 
e expectativa de queda nas vendas, o 
segmento chegou ao � nal de 2020 com 
números surpreendentes. De janeiro a 
novembro, as operações de � nancia-
mento contratadas com recursos da 
caderneta de poupança somaram R$ 
106,5 bilhões. O valor mostra um au-
mento de 52% em relação ao mesmo 
período do ano anterior e é o melhor 
resultado desde 2014.

Na cidade de São Paulo, as vendas 
de imóveis novos no acumulado em 12 
meses até outubro chegaram a 51,2 mil 
unidades, um crescimento de 13,1% 
em relação ao mesmo período de 2019. 
A expectativa inicial do Secovi-SP, o 
sindicato da habitação, era fechar o 
ano inteiro com uma venda de pelo 
menos 50 mil unidades, o que repetiria 
o resultado de 2019.

Os juros em um patamar histo-
ricamente baixo - o que se re� ete em 
taxas de � nanciamento mais atrativas 
e estimula mais brasileiros a se volta-
rem para os imóveis como opção de in-
vestimento - e os recordes de captação 
na poupança durante a pandemia (irri-
gando a maior fonte de recursos para 
os bancos � nanciarem a casa própria) 
foram fatores que ajudaram a segurar 
o fôlego do setor no segundo semestre, 
apesar da crise.

Foi uma surpresa positiva, dado o 
cenário difícil do ano passado, avalia 
a presidente da Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip), Cristiane Portella. 

“Os juros estão em um patamar que 
nunca estiveram, em torno de 6,9% pa-
ra o � nanciamento. Em 2017, a média 
era de 11,4%, em um contrato de 35 
anos. A prestação chegou a se reduzir 

em 30% e muito mais gente � cou ele-
gível para comprar um imóvel. Novas 
formas de indexação do � nanciamen-
to, como as taxas pre� xadas, trouxe-
ram um leque maior para o consumi-
dor”, a� rma Cristiane.

Segundo ela, quem não foi dire-
tamente impactado pela pandemia 
manteve os planos, parou de gastar 
em outras coisas e passou a valorizar 
o estar em casa, seja para trabalhar ou 
lazer. “Em 2020, a gente viu uma valori-
zação do espaço e do ambiente em que 
se mora”, diz.

FONTE DE RECURSOS
Com as medidas de compensação 

de perda de renda durante a pandemia 
e a chamada poupança por precaução, 
a captação líquida da caderneta de 
poupança inundou a principal fonte 
de recursos para � nanciamento para 
a classe média, pelo Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE). 
De janeiro a novembro, a captação da 
poupança somou R$ 109,4 bilhões - vo-
lume recorde desde o Plano Real e que, 
desde a pandemia, só � cou negativo 
em novembro, quando saíram mais 
recursos do que entraram.

A perspectiva para 2021, no entan-
to, é que a captação caia, conforme a 
economia ainda demore a engrenar e 
os brasileiros gastem os recursos pou-
pados durante o pior da crise.

Mas, ainda que o Banco Central 
entre em um novo ciclo de alta dos 
juros neste ano, não são esperados 
aumentos prejudiciais para o setor, diz 
o presidente do Secovi-SP, Basílio Jafet. 
“Há um ano, os juros estavam em cerca 
de 4,5% ao ano, caíram para 2%, mas 
a queda do juro do � nanciamento foi 
menor. A expectativa é que o crédito 
imobiliário se mantenha em 2021.”   

De janeiro a novembro, a captação da poupança somou R$ 109,4 bilhões, valor recorde desde o Plano Real e só ficou negativo em novembro

Com juros baixos e oferta de crédito, 
setor imobiliário fecha 2020 em alta

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Os juros estão em um 
patamar que nunca 
estiveram, em torno de 6,9% 
para o financiamento. Em 
2017, a média era de 11,4%, 
em um contrato de 35 anos. 
A prestação chegou a se 
reduzir em 30%”

“
CRISTIANE PORTELLA
PRESIDENTE DA ABECIP

6,9%
é a média dos juros da 

construção civil em 2020

30%
é o índice de redução no valor 

das prestações imobiliárias



A Polícia Militar do Rio Grande 
do Norte realizou uma cerimô-
nia de apresentação dos novos 

alunos do curso de formação de praças 
militares, nesta segunda-feira 4. Mais 
de 280 alunos entraram pelo portão 
principal do Quartel do Comando Ge-
ral da corporação, em um ato simbóli-
co, que dá início à formação. A segunda 
turma foi convocada após a formatura 
da primeira turma de aprovados no 
concurso realizado pela corporação em 
2019. Mais de mil soldados foram for-
mados e integrados às tropas militares 

do estado no final de 2020. A lista dos 
candidatos matriculados - referente ao 
Concurso Público regido pelo Edital nº 
003/2018 - foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado da última quinta-feira 
31. A maior parte das convocações são 
de mulheres - mais de 200.]

De acordo com a PM, o curso te-
rá carga horária de 1.430 horas/aula, 
num total de 240 dias letivos, sendo 
executado pelo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento da Polícia Militar. Na 
grade, são contempladas disciplinas 
como direitos humanos, fundamentos 

jurídicos da atividade policial, aborda-
gem policial, policiamento de eventos, 
atendimento pré-hospitalar, tiro poli-
cial, ordem unida, dentre outras.

O objetivo do curso é capacitar 
de forma técnico-profissional o aluno 
soldado da PM, desenvolvendo com-
petências para o enfrentamento da 
violência e da criminalidade nas suas 
várias formas de manifestação, “ca-
pacitando o aluno do CFP, para agir 
dentro dos parâmetros legais, técnicos 
e éticos, atuando de forma proativa na 
resolução de problemas”.

As celebrações de réveillon foram 
marcadas por aglomerações no 
Rio Grande do Norte, especial-

mente em dois municípios: São Miguel 
do Gostoso e Tibau do Sul, onde fica 
Pipa. As grandes festas, “Réveillon do 
Gostoso” e “Let’s Pipa”, aconteceram 
com a permissão das prefeituras e reu-
niram centenas de turistas. Multidões 
sem máscara e, consequentemente, 
sem medo da Covid-19 em eventos que 
diziam seguir todos os protocolos de 
segurança. 

O uso de máscara, apresentação de 
testes negativos, disponibilização de 
álcool em gel e medição de tempera-
tura foram medidas obrigatórias para 
a realização dos eventos. Entretanto, 
muitos registros em fotos e vídeos 
mostraram que algumas dessas medi-
das não estavam sendo seguidas, prin-
cipalmente quanto ao uso de máscara 
por parte dos participantes, nas duas 
festas. 

Em Tibau do Sul, vinte novos ca-
sos foram registrados entre os dias 26 
de dezembro – um dia antes do “Let’s 
Pipa” – e o dia 2, último dia do evento. 
De acordo com o boletim epidemioló-
gico da Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap), o município passou de 
640 casos confirmados para 660. O nú-
mero de óbitos ficou estabilizado em 5. 
Já em São Miguel do Gostoso, o número 
de casos de Covid-19 se manteve igual 
no período do “Réveillon do Gostoso”, 
ainda segundo o boletim da Sesap. Ou 
seja, não foi registrado nenhum novo 
caso entre os dias 27 de dezembro e 2 
de janeiro. Ao todo, o município tem 
237 casos confirmados e 8 óbitos. 

Segundo o Secretário de Saúde de 
São Miguel do Gostoso, Hugo Patrício, 
além de não haver registros de novos 
casos, a pasta também não notificou 

outras ocorrências referentes ao co-
ronavírus no município. Ele afirmou 
também que o sistema de saúde está 
abastecido e preparado caso haja au-
mento de casos. “É uma preocupação 

nossa também saber essas consequ-
ências. A prefeitura fiscalizou todos 
os dias da festa, eu mesmo estive pes-
soalmente presente. Até o dia de hoje 
não houve novos registros de casos e 

o sistema de urgência está tranquilo”, 
informou Hugo.  

“Nós preferimos ter um evento com 
2 mil pessoas seguindo todos os proto-
colos do que ter cem eventos com 200 

pessoas cada, sem fiscalização. Porque 
a aglomeração no município já estaria 
garantida, com ou sem a realização 
desse réveillon”, reiterou o secretário.  

O Agora RN tentou falar com a 
Prefeitura de Tibau do Sul, mas até o 
fechamento da matéria não obteve 
resposta por parte da gestão do recém-
-empossado prefeito Valdenício Costa 
(DEM). 

As consequências das aglomera-
ções de fim de ano poderão demorar 
mais alguns dias para serem, de fato, 
sentidas. Uma vez que os sintomas do 
novo coronavírus podem aparecer em 
até 14 dias após o contato com pessoas 
infectadas, de acordo com informações 
da Organização Mundial da Saúde.  

As duas festas de ano novo são 
consideradas as principais do estado e 
foram permitidas após muitos debates. 
Cada uma reuniu cerca de 2 mil pes-
soas, em espaços abertos, nas praias 
de Pipa, no litoral Sul potiguar, e São 
Miguel do Gostoso, no litoral Norte. 
Desde 8 de dezembro de 2020, o Gover-
no do RN suspendeu todos os eventos 
públicos e privados e recomendou aos 
municípios que fizessem o mesmo.  

RESPONSABILIZAÇÃO 
O Ministério Público do Rio Gran-

de do Norte (MPRN) informou que as 
fiscalizações dos protocolos estabe-
lecidos pelos decretos municipais de 
Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso 
competem às referidas prefeituras. 
E que caso seja observado leniência, 
fraude ou falta de fiscalização que 
resultem em danos à saúde pública, o 
MPRN deverá tomar as providências 
cabíveis para responsabilizar as auto-
ridades competentes. Porém, o órgão 
ressaltou que é ainda cedo para obser-
var essas consequências. 
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Mesmo após repercussão negativa, 
São Miguel do Gostoso permite festas 
RÉVEILLON | Na virada do ano, multidões foram flagradas sem máscara em festas que diziam obrigar o uso do acessório. Após repercussão negativa nacional, a Prefeitura de São 
Miguel do Gostoso afirmou que as fiscalizações dos protocolos de biossegurança funcionaram e que não há consequências para a rede de saúde pública do município atualmente

Diversos vídeos da festa com aglomeração e pessoas sem máscara em Pipa, no município de Tibau do Sul, foram publicados nas redes sociais

Em São Miguel do Gostoso, no litoral Norte potiguar, o cenário não foi diferente: foram registradas aglomerações durante todos os dias de festa

PM/DIVULGAÇÃO

Novos alunos se apresentam para curso de formação da PM no RN; maioria é de mulheres

PM faz cerimônia de apresentação 
de novos alunos para curso no RN

FORMAÇÃO DE SOLDADOS
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COVID-19 | Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) confirmou a informação ao Agora RN nesta segunda-feira 4. Insumos estão armazenados na Unidade Central de Agentes 
Terapêuticos (Unicat), em Natal. De acordo com o Governo do Estado, outras duas milhões de seringas estão em fase de aquisição, mas ainda não há detalhes sobre o processo 

O Governo do Rio Grande do Nor-
te, por meio da Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública (Sesap), 

confirmou ao Agora RN que há 900 mil 
seringas em estoque, armazenadas na 
Unidade Central de Agentes Terapêu-
ticos (Unicat), em Natal. A quantidade 
de insumos é suficiente para garantir a 
primeira dose às 730 mil pessoas que 
compõem os grupos prioritários das 
três primeiras fases de vacinação con-
tra a Covid-19 no RN. O número é su-
perior, inclusive, à população de Natal: 
884.122 habitantes.

A vacina CoronaVac, produzida pe-
lo laboratório chinês Sinovac, é a mais 
cotada para iniciar o processo de imu-
nização no Estado potiguar. O Instituto 
Butantan, produtor do imunizante 
no Brasil, reforçou ao Agora RN que o 
governo estadual assinou o memoran-
do de interesse na compra da vacina. 
Contudo, a instituição destaca que não 
é possível informar prazo nem quanti-
dade de doses que serão enviadas para 
o RN, pois o desdobramento do trâmite 
depende da aprovação da CoronaVac 
por parte da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

 Nesse sentido, o secretário de 
Saúde do Estado de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn, afirmou na segunda-feira 
4 que o pedido para uso da CoronaVac 
deverá ser feito nas próximas 48 ho-
ras, “entre hoje e amanhã”. O Estado 
paulista iniciou a articulação de aqui-
sição do imunizante após impasse do 
Ministério da Saúde sobre o Programa 
Nacional de Imunização (PNI) contra o 
novo coronavírus. Além de SP e RN, ou-
tros nove estados brasileiros firmaram 
contrato para compra, em dezembro 
de 2020.

Gorinchteyn também disse que os 
dados sobre a eficácia do imunizante 
serão divulgados ainda nesta semana, 
possivelmente até quinta-feira 7. “Vai 
existir a solicitação tanto de uso emer-
gencial como de uso definitivo. E dessa 
forma, existem questões burocráticas, 
de documentos que estão sendo junta-
dos para serem enviados nos próximos 
dias para a Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária). Nesta semana 
serão enviados. Possivelmente hoje ou 
amanhã. Isso vai depender do próprio 
Instituto Butantan ter toda documen-
tação já estabelecida”, afirmou, em 
entrevista à Rádio Bandnews.

O pedido será feito pelo Instituto 
Butantan. Gorinchteyn explicou nova-
mente que o laboratório SinoVac im-
pediu, por enquanto, a divulgação dos 
dados de eficácia da vacina, mas disse 
que esse índice é maior que 50%, o mí-

Expectativa do Governo do Rio Grande do Norte é iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 já no dia 21 de janeiro

RN JÁ TEM 900 MIL 
SERINGAS EM ESTOQUE 
PARA INICIAR VACINAÇÃO 

GETTY IMAGES

730 mil 2 mi 3 mil
potiguares devem ser vacinados 
nas primeiras fases da campanha

é o número de seringas que  
ainda serão adquiridas pelo RN

é o total de mortes por Covid-19 
registradas no estado potiguar

nimo necessário para aprovação da va-
cina, prometendo divulgá-lo até quin-
ta-feira. “Os materiais foram enviados 
para China, a pedido da SinoVac, para 
reavaliar detalhes. Possivelmente tere-
mos os dados de eficácia no dia 7 de 

janeiro. Digo ‘possivelmente’, porque 
podemos ter algum delay (atraso) de 
horas, mas acredito que até o dia 7 já 
tenhamos os dados”, afirmou Jean.

A expectativa da Sesap, divulgada 
em dezembro, é iniciar o plano de imu-

nização estadual em 21 de janeiro. Para 
que isso ocorra dentro das estimativas, 
o Ministério da Saúde precisa ter ini-
ciado a distribuição das doses do Plano 
Nacional de Imunização (PNI) ainda 
na primeira quinzena de janeiro - o que 

deve não se concretizar, considerando 
o atual cenário.

Somando ao estoque de seringa 
existente, a Sesap revelou que dois mi-
lhões de seringas, com agulhas de 25×6, 
destinadas especificamente à vacina-
ção contra Covid-19, estão em fase de 
aquisição. Além disso, outras 150 mil 
seringas (com agulha 20×5,5) também 
serão adquiridas para a imunização 
contra o novo coronavírus. A pasta 
não informou o valor que será gasto 
com a compra dos insumos. Também 
não detalhou como será o processo de 
compra nem se será feito com dispensa 
de licitação.

EFICÁCIA
O governo de São Paulo já tinha 

admitido que a vacina não chegou ao 
nível de 90% de eficácia, atingido pela 
maioria das vacinas contra Covid-19. 
E Gorinchteyn disse que não sabe qual 
é o valor exato, pois isso está em sigilo, 
por contrato. Segundo ele, apenas a Si-
noVac, o Instituto Butantan e a Anvisa 
estão tratando desse assunto. A divul-
gação do índice de eficácia chegou a 
ser prometida no final do ano passado, 
mas foi adiada porque houve diver-
gência entre os dados dos estudos em 
diferentes países.

Na Turquia essa porcentagem 
chegou a superar os 90%. Gorinchteyn 
levantou uma hipótese para explicar 
essa diferença: o aumento de casos no 
Brasil a partir de novembro. “Em 20 de 
outubro, no Brasil, fomos obrigados 
a convocar mais voluntários, ao todo 
12 mil. E obtivemos mais casos de Co-
vid-19, no Brasil todo, em novembro. 
Então, de forma rápida, atingimos 72 
casos, o que permitiu a análise preli-
minar em 15 de novembro. Mas agora 
já tivemos 174 casos positivos, o que 
criou possibilidade de abertura para 
pedido de uso definitivo”, disse ele.

“Frente a essa ascensão rápida dos 
casos, é possível que pessoas tenham 
positivado depois de tomar uma dose 
só da vacina, não duas. Por isso, essa 
análise detalhada, de quando foi a 
infecção, será feita. Porque, para ter 
imunização plena, precisa de duas do-
ses. Essa análise vai trazer luz para ver 
o que aconteceu com esses pacientes 
positivados mesmo com vacina”, expli-
cou Jean. O secretário de Saúde tam-
bém reafirmou que ainda não há um 
acordo definitivo com o Ministério da 
Saúde para que a CoronaVac seja uti-
lizada em todo Brasil. As negociações 
estão abertas, e a vacina está prevista 
no PNI (Programa Nacional de Imuni-
zação).
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SUA IDEIA, NOSSA 
MELHOR IMPRESSÃO.

PANFLETOS, 
FOLDERS E  
CARTAZES. 

CARTÃO DE VISITA
E ADESIVOS.

 PASTAS, 
ENVELOPES  
E CONVITES.

CAMISETAS 
E BRINDES. 

CRISE | Responsável por 7.200 empregos de vigilantes no estado, o segmento aguarda a aprovação  
do Estatuto da Segurança Privada, parado há 10 anos. Com pandemia, custos do setor aumentaram

MARCELO HOLLANDA

O setor de segurança privada, que 
inclui patrimonial e transporte 
de valores por carros fortes, 

faturou só em Natal, no ano passado, 
por volta de R$ 90 milhões. Isso é mais 
ou menos 10% dos R$ 8,2 bilhões mo-
vimentados em todo o país no ano 
passado, pelos cálculos de Márcio 
Figueiredo da Silva, presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Serviços 
de Carro-Forte, Guarda, Transporte de 
Valores, Escolta Armada e seus Anexos 
e Afins do Rio Grande do Norte.  

Parece muito, mas é pouco perto 
do que o segmento já lucrou financei-
ramente na década passada e mesmo 
nos últimos anos, quando uma única 
empresa do setor, a Nordeste, detinha 
só ela 50 carros fortes na cidade, até a 
empresa ser vendida, em 2010, para a 
Prosegur, multinacional presente em 
18 países.  

Com a pandemia do novo coro-
navírus, o setor de segurança privada 
no RN, que emprega mais de sete mil 
vigilantes, viu sua crise particular se 
agravar, apesar de ter sido enquadrada 
como serviço essencial pelo decreto 
presidencial 10.282, de março último. 
“Fomos prejudicados ao iniciar o ano 
sem reajuste salarial por causa da pan-
demia”, explica Márcio, que também 
ocupa um cargo na diretoria da Con-
federação Nacional dos Vigilantes e 
Prestadores de Serviços (CNTV).  

Num ano marcado por cancela-
mento do pagamento de férias, sus-
pensão do terço de férias e da retirada 
da obrigatoriedade do depósito do 
FGTS, por conta da crise sanitária, a 
última surpresa desagradável da cate-
goria aconteceu agora no fim do ano, 
quando o Senado retirou de pauta o 

texto do Estatuto da Segurança Priva-
da, que tramita há mais de uma década 
no Congresso. “Estamos tentando en-
tender o que aconteceu e conversando 
com parlamentares para ver se conse-
guimos votar a proposta já no começo 
do ano”, prevê Márcio.  

A segurança privada é uma das 
principais atividades do setor de ser-
viços no Brasil, com mais de 600 mil 
trabalhadores e 2.700 empresas. No 
RN, são 7.200 vigilantes, num ano em 
que grandes roubos em diferentes re-
giões do país quase ao mesmo tempo 
exibiram o real poder de fogo por parte 
do crime organizado.  Só que em vez 
de se fortalecer, a segurança privada 
mostra números rapidamente decli-
nantes e com consequências para a 
sociedade, já que, em 2018, dos R $34 
bilhões levantados pelo setor, mais de 
80% retornam ao governo em encargos 
sociais e impostos.  

Este ano, com a pandemia, as coi-
sas pioraram, já que as empresas tive-
ram um aumento de custos entre 15% 
a 20% com os serviços nos pagamentos 
emergenciais solicitados pelo Governo 
Federal. Segundo Márcio, o Estatuto 
da Segurança Privada é essencial no 
debate na medida em que atualiza e 
moderniza a Lei nº 7.102/83, que há 37 
anos regulamenta o setor da segurança 
privada no Brasil.  

“A nova lei traz inovações impor-
tantes para esse setor que é comple-
mentar ao da segurança pública ao 
estabelecer um regime jurídico mais 
seguro para as empresas formais, já 
que o texto criminaliza e pune com 
maior rigor a prestação de serviço de 
segurança privada clandestina”, acres-
centa. 

Hoje, um dos maiores problemas 
do setor de segurança privada é com 
empresas clandestinas, cuja boa parte 
da mão de obra é composta por pro-
fissionais habilitados a exercer ativi-
dade pela Polícia Federal. “A demora 
na aprovação da nova lei tem causado 
muitas dificuldades para o setor, pois 
impede a recuperação dos milhares 
de postos de trabalho perdidos desde 
2015 e a geração de novos empregos, 
com a abertura de todos os setores 
econômicos na pós-pandemia, e con-
sequente retomada do crescimento 
econômico”, afirma.  

Acrescenta que outra inovação im-
portante é a regulamentação do setor 
da segurança eletrônica pela Polícia Fe-
deral. O Estatuto, nesse caso, aumenta 
a pena para crimes de roubo, furto e 
dano a carros-fortes e a empresas de 
segurança privada especializadas em 
transporte de valores. Por fim, a lei ain-
da trata do funcionamento das escolas 
de formação de vigilantes; normatiza 
o uso de produtos controlados de uso 
restrito, armas de fogo e de menor po-
tencial ofensivo; prestação do serviço 
em espaços de uso comum, transportes 
coletivos, estabelecimentos prisionais, 
portos e aeroportos, estabelecimentos 
públicos e privados e áreas públicas; os 
requisitos para exercício profissional, 
bem como direito a seguro de vida, as-
sistência jurídica e piso salarial fixado 
em acordos e convenções coletivas. 

Empresas de segurança privada, patrimonial e transporte de valores faturaram por volta de R$ 90 milhões em 2020, somente na capital potiguar

Pandemia atinge em cheio 
segurança privada no RN 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

7.200
é o número de vigilantes 

empregagos no RN



O Governo do Rio Grande do 
Norte, por meio da Fundação 
José Augusto, executará 100% 

do orçamento previsto para a Lei Aldir 
Blanc destinado ao estado – no valor 
total de R$ 32.128.000, oriundo do 
Ministério do Turismo/Secretaria Na-
cional da Cultura em 2020, além de R$ 
1.114,000,00 da reversão de 19 municí-
pios potiguares que não conseguiram 
executar os recursos da lei. 

Foram destinados inicialmente R$ 
18.710.000,00 a dez editais para o cum-
primento do Inciso III da lei, com ofer-
ta de 2.200 prêmios de valores variados, 
abrangendo todos os segmentos da 
cultura potiguar e contemplando os 
dez territórios da cidadania em 167 
municípios.

Outros R$ 13.418.000,00 foram 
reservados ao Inciso I, que prevê pa-
gamento de auxílio emergencial, com 
cinco parcelas mensais de R$ 600 
perfazendo R$ 3.000,00 tendo as mães 
titulares de famílias monoparentais 
direito ao dobro, com cinco parcelas de 
R$ 1.200,00). Até o dia 31 de dezembro, 
um total de doze beneficiários recebe-
ram R$ 3.000,00 cada, totalizando R$ 
1.536.000,00, além de 23 mães titulares 

de famílias monoparentais que recebe-
ram R$ 6.000,00, totalizando 138.000,00, 
chegando ao total de R$ 1.605.000,00 

pagos, o que beneficiou 535 trabalha-
dores e trabalhadoras da economia da 
cultura potiguar representando 54% de 
um total dos R$ 2.943.000,00. Restaram 
R$ 1.341.000,00, que equivalem a 46% 
do total a pagar em 2021. O valor total 
dos dez editais é de R$ 18.710.000,00. 
Todavia, quatro editais não atingiram a 
meta de inscrições equivalentes ao nú-
mero de prêmios ofertados, restando 
assim R$ 603.500,00.
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CIDADE DO SOL | Pesquisa do Ministério do Turismo verificou, junto às agências de viagens, os 10 destinos nacionais mais procurados para a temporada. Depois da capital potiguar, 
aparecem as cidades de Foz do Iguaçu (PR), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Gramado (RS), Ipojuca (PE), São Paulo (SP), Porto Seguro  e Salvador, ambas na Bahia

Iniciada no último dia 21 de de-
zembro, a temporada de verão 
2020/2021 tem no Nordeste seis 

dos 10 destinos mais procurados. A in-
formação é da Pesquisa de Sondagem 
Empresarial, do Ministério do Turis-
mo, feita com agências e organizações 
de viagens com base em clientes que 
procuraram por pacotes. A pasta fez 
também sondagens junto a meios de 
hospedagem. A capital do Rio Grande 
do Norte, Natal, desponta como o des-
tino mais procurado por pessoas que 
desejam viajar. É seguida por Foz do 
Iguaçu, no Paraná, e Fortaleza, no Ce-
ará. Completam a lista, ainda, as cida-
des do Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), 
Gramado (RS), Ipojuca (PE), São Paulo 
(SP), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA). 
O resultado confirma outro achado do 
estudo, de que 46,4% dos viajantes em 
potencial procuraram informações so-
bre destinos de Sol e Praia. 

O número é bem superior ao se-
gundo lugar nas buscas, que são des-
tinos culturais e de patrimônio histó-
rico (13,8%). A procura por opções de 
turismo de natureza e ecoturismo foi 
registrada por 9,9% dos clientes. “Esta-

mos vivendo o momento de retomada 
do turismo e seguindo as tendências 
mundiais, ele se dará principalmente 
por meio dos destinos de natureza. No 
Ministério do Turismo temos trabalha-
do incansavelmente para garantir que 
o retorno aconteça de maneira segura 
para turistas e trabalhadores por meio 
do Selo Turismo Responsável”, comen-
tou o ministro do Turismo, Gilson Ma-
chado.

RETOMADA
Em novembro, um evento no Palá-

cio do Planalto marcou a Retomada do 
Turismo, uma iniciativa com projetos e 
ações que buscam resultados efetivos e 
concretos para a área até 31 de julho de 
2021. As medidas reúnem esforços da 
iniciativa pública e privada, do terceiro 
setor e também do Sistema S, que in-
clui Sesc, Senai, Sesi e Sebrae. O progra-
ma para a Retomada do Turismo está 
organizado em quatro eixos: preserva-
ção de empresas e empregos no setor 
de turismo; melhoria da estrutura e da 
qualificação de destinos; implantação 
de protocolos de biossegurança; e pro-
moção e incentivo às viagens. Capital potiguar desponta como o destino mais procurado por pessoas que desejam viajar nesta temporada de verão 

Recursos federais destinados aos artistas potiguares totalizaram quase R$ 33 milhões

Natal é o destino mais procurado para 
o verão, aponta Ministério do Turismo 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

FAPERN

Governo do RN pagará 100%  
dos recursos da Lei Aldir Blanc

CULTURA

535
é o número de trabalhadores da 

cultura beneficiados no RN

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

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

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

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

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

HELTON GOTARDO DE CARVALHO SILVA ME, CNPJ: 38.540.835/0001-07, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença de Operação-LO, com validade: 04/01/2027, para transporte de cargas perigosas, com capacidade 
de 10 toneladas, localizado na Av. 13 de Maio, 137, Sala 01, Centro, Serra do Mel/RN. 

 
HELTON GOTARDO DE CARVALHO SILVA ME 

PROPRIETÁRIO 
 

SPORT CLUB DE NATAL 
E D I T A L 

O Presidente do Sport Club de Natal, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 42, combinado com o 
Art. 43, Art. 54 e o item I do Art. 61 do Estatuto do Clube, convoca todo os sócios em pleno gozo dos seus 
direitos para uma Assembleia Geral Ordinário, a ser realizada na sede do Clube, sito à rua Chile nº 48 – 
Ribeira, às 17h do dia 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira), em primeira convocação com maioria absoluta dos 
seu membros, ou às 17h30 em segunda convocação, com qualquer número, para os fins específicos de:  1 – 
Eleger e dar posse ao Conselho Deliberativo do Sport Club de Natal, para o quadriênio 2021/2024.  
O regulamento da eleição será, nesta data, afixado no quadro de avisos do Clube, conforme determina o § 5º 
do Art. 45 do Estatuto do Clube. 

Natal, 05 de janeiro de 2021 
Sérgio Coelho e Melo Lima 

Presidente do Sport Club de Natal 
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O Brasil vai terminar o ano de 
2020 com 77 homens em oito 
forças de paz das Nações Uni-

das. É o menor número de militares em 
missões de paz desde que 51 homens 
da Polícia do Exército chegaram ao 
Timor Leste em 1999. A participação 
brasileira caiu 72% com a retirada de 
200 homens que serviam na fragata In-
dependência na força de paz marítima 
do Líbano, a Unifil, ocorrida em 2 de 
dezembro. 

O Ministério da Defesa e a gestão 
do governo de Jair Bolsonaro negam 
que a redução seja uma mudança de 
política do País, associada à gestão do 
atual chanceler Ernesto Araújo e ale-
gam que a decisão de deixar a Unifil 
foi tomada em 2019, por motivos ope-
racionais, logísticos e estratégicos, re-
lativos ao Atlântico Sul. A atual gestão 
também não estabeleceu planos para 
participar de nenhuma outra força de 
paz. A Defesa ainda afirma que o País 
mantém seu compromisso com o sis-
tema de paz da ONU. 

A falta da participação do País com 
contingentes contrasta com a política 
de dois vizinhos: Uruguai e Argentina. 
Esta última mantém tropa na força de 
paz no Chipre, ao lado do Reino Unido 
e da Eslováquia. É em Chipre que o 
Brasil mantém seu último homem que 
faz parte de um contingente - na ilha 
do Mediterrâneo, um capitão do Exér-
cito atua agregado à tropa argentina 
na força de paz da ilha dividida entre a 
comunidade grega e a turca. 

O Brasil mantém ali também um 
observador militar. O major Fernando 
Ferreira Manhães esteve lá em 2018. O 
brasileiro fez parte do Estado-Maior da 
missão. “O nível de tensão ali é muito 
baixo. A gente sente uma segurança 
muito grande no país. Eu costumava 
brincar que tinha uma sensação de 
insegurança maior no Rio do que lá”, 
disse. O major explica que registrava 
apenas provocações entre as duas for-
ças armadas. A maioria dos incidentes 
ali era causado por civis que entravam 
na zona neutra. “A missão está há qua-
se 50 anos e a paz não chegou ainda.” 

Outro vizinho do Brasil, o Uru-
guai, mantém um batalhão com 906 
homens na Monusco, a força de paz 
que atua na República Democrática do 
Congo (RDC). Comandada por um ge-
neral brasileiro - Ricardo Augusto Fer-
reira Costa Neves -, a Monusco abriga 
hoje 21 brasileiros, a maioria é formada 
por um grupo de instrutores de guerra 
na selva que estão treinando o exército 
da RDC. Trata-se de uma das forças 
com maior presença de brasileiros no 
exterior. Já o Uruguai mantém ainda 
outros 210 militares na Undof, a força 
de paz mantida pela ONU nas colinas 
de Golã, entre Síria e Israel. 

O Brasil tem 22 militares na Unifil, 
no Líbano, mas esse número deve di-
minuir quando o País deixar o coman-
do da força, que deve ser assumido pela 
Alemanha em janeiro. Abaixo da Unifil, 
a força de paz que conta com mais 

AFP

BALANÇO | Participação caiu com a retirada de 200 homens que serviam no Líbano. País ainda mantém  
77 homens em oito missões; presença do Brasil entre os capacetes azuis é consenso entre os militares 

Ministério da Defesa afirma que país mantém compromisso com o sistema de paz da ONU

Número de militares brasileiros em 
missões de paz cai 72% em 2020 

brasileiros, segundo dados da ONU, é 
a mantida pela organização no Sudão 
do Sul, a Unmiss. Tanto lá quanto no 
Líbano, os brasileiros estão lá desde 
2011. Atualmente, 13 militares e poli-
ciais brasileiros estão no país africano 
- havia 24 no começo do ano. 

O coronel Taylor de Carvalho Neto 
era um dos 14,9 mil militares de 63 pa-
íses que estavam na Unmiss em janei-
ro. Ali presenciou três combates entre 
integrantes das forças do governo e 
grupos armados que atuam na região. 
“O país possui inúmeras etnias com 

costumes e tendências belicosas, cujas 
ações, muitas vezes, colocam o acor-
do de paz em risco. Por este motivo, é 
comum escutarmos, durante as avalia-
ções da conjuntura, a seguinte frase: ‘a 
situação é calma, porém imprevisível’.

Para Taylor, apesar de o país não 
ter contingente na Unmiss, os oficiais 
enviados à operação passaram “por 
um rigoroso processo de seleção, cujo 
reflexo está na qualidade do trabalho 
realizado”. Para ele, “esses oficiais es-
tabelecem contato com pessoas dos 
mais diferentes países e passam uma 
imagem muito positiva de nosso Exér-
cito e de nosso País.” Taylor conclui 
que essa é “uma forma de projeção do 
poder: mostrar ao mundo que o Brasil 
possui um grande Exército, com pro-
fissionais competentes e dedicados 
e que são a exata expressão do povo 
brasileiro”. 

Ainda na África, o Brasil mantém 
nove militares na Minurso, a força 
de paz do Saara Ocidental, e outros 
sete na Minurca, a força que atua na 
República Centro-Africana. O coronel 
Rodrigo Santos Boueri, que esteve na 
força, descreve a situação enfrentada 
pelos brasileiros no país. “A situação é 
de incerteza Os grupos armados agem 
frequentemente para conquistarem 
novas áreas, especialmente de explora-
ção mineral ou de pastagens. Entre ou-
tubro de 2018 e outubro de 2019, houve 
vários combates entre os grupos arma-
dos e destes contra tropas da ONU, in-
cluindo emboscadas de comboios com 
mortes de capacetes azuis.” 

Para Boueri, mesmo com os riscos 
das missões, trabalhar em operações 
de paz “é fundamental para a projeção 
de poder”. “Não participar desse am-
biente é abrir mão da responsabilidade 
de cada país de intervir em nome da 
paz internacional, o que coloca um 
país na condição de ator medíocre 
no concerto das nações.” Segundo o 
coronel, a missão em que ele serviu é 
de “suma importância, pois, graças à 
Minusca, há ajuda humanitária che-
gando a milhares de pessoas e redução 
da violência em algumas áreas antes 
dominadas por grupos armados”. 

CONSENSO 

As declarações dos 
militares, de diplomatas 

e do Ministério da Defesa 
mostram a existência de 

um consenso em torno da 
importância para o País e 

para suas Forças Armadas 
na participação nessas 

missões. Para o professor 
Guilherme Dias, da Escola 

de Comando e Estado-
Maior do Exército (Eceme), 
o fato de o Brasil estar no 
quarto force commander 
na RDC (o comandante 
da Minusco, o general 

Costa Neves) mostra que o 
Brasil tem “algo a oferecer 
em termos de missão de 

paz, que respaldam e dão 
legitimidade”. “Quando 
olhamos a participação 

do Brasil no Haiti, a 
repercussão e os ganhos 

políticos em termos de 
projeção são flagrantes.” De 
acordo com ele, 23 dos 140 
alunos da Eceme estudam 

atualmente missões de paz. 
O aprendizado do Exército 

em missões no exterior 
ajudou a consolidar o 
interesse pelo estudo 

dessas operações no País. 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação de 01 (um) poço petrolífero de códigos 7-BAL-0068-ARN, localizados 
no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço de petróleo de código 7-BAL-
0068A-RN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço de petróleo de código 7-JZ-
0002-RN, localizado no Campo de Produção de Juazeiro, município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço de petróleo de código 7-AC-0002-RN-A, localizado 
no Campo de Produção de Acauã, município de Mossoró/RN.  
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço de petróleo de código 7-BE-0029A-RN, localizado 
no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 02 (duas) linhas de surgência para poços petrolíferos de códigos 
7-BE-0032-RN-A e 7-BE-0033-RN-A, localizados no Campo de Produção de Boa Esperança, município de 
Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LOR-0058-RN, localizados 
no Campo de Produção Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 6-CAC-0024-RN, localizados 
no Campo de Produção de Cachoeirinha, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos -LPX-0018-RN-A e 7-LPX-
0011D-RN-A, localizado no Campo de Produção de Leste de Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero com código 7-FC-0013-RN, localizados 
no Campo de Produção de Fazenda Curral, município de Mossoró/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 3-JAN-0001-RN, 
localizados no Campo de Produção de Jaçanã, município de Apodi/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 02 (dois) acessos aos poços petrolíferos de códigos 7-BE-0032-
RN-A e 7-BE-0033-RN-A, localizados no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe 
Guerra/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 03 (três) acessos aos poços petrolíferos de códigos 7-LOR-0087-
RN-A, 7-LOR-0088-RN-A e 7-LOR-0089-RN-A, localizados no Campo de Produção de Lorena, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 
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SOCIEDADE ESPORTIVA UNIÃO 
Filiado à Federação Norte Riograndense de Futebol 

Fundado em 19 de setembro de 1983 
Sede: Rua Três de Outubro, 135, Bairro Rocas – Natal/RN - CEP: 59010-630 

CNPJ: 08.693.665/0001-30 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Presidente da SOCIEDADE ESPORTIVA UNIÃO no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com item III 
do artigo 27 c/c artigo 47 do Estatuto da Entidade, CONVOCA, todos os sócios quites com a Tesouraria do 
Clube, para uma reunião de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar no dia 28 de janeiro de 2021, em 
primeira convocação com qualquer número, tendo como local a Rua Três de Outubro, 135 – Rocas – Natal/RN, 
para deliberar a seguinte ordem do dia:  
Eleição para presidente e vice-presidente do clube, bem como membros Efetivos do Conselho Fiscal, para o 
biênio de 2021/2023. Dê-se Ciência, Comunique-se, Cumpra-se E Arquive-se.  

Natal, 05 de janeiro de 2021 
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SPORT CLUB DE NATAL 
CONSELHO DELIBERATIVO 

E D I T A L 
O Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club de Natal, no uso de suas atribuições e de acordo com os 
§ 4º e 5ª do Art. 45,  letras “b”, “d” e “f”  do Art. 56 e letras “a”, “b” e “d” do Art. 57 do Estatuto do Clube, 
convoca os membros do Conselho para uma sessão ordinária, a ser realizada na sede do Clube, sito à rua 
Chile nº 48 – Ribeira, às 17h do dia 12 de janeiro de 2021 (terça-feira), em primeira convocação com maioria 
absoluta dos seu membros, ou às 17h30 em segunda convocação, com qualquer número, para os fins 
específicos de:  1 - Julgar as contas da Diretoria, o parecer do Conselho Fiscal e apreciar o relatório do 
Presidente; 2 - Apreciar o orçamento do exercício, elaborado pela Diretoria; 3 - Eleger o Presidente, os 04 
(quatro) Vice-Presidentes do Clube e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o triênio 
2021/23. 
O regulamento da eleição será, nesta data, afixado no quadro de avisos do Clube, conforme determina o § 5º 
do Art. 45 do Estatuto do Clube. 

Natal, 05 de janeiro de 2021 
Jair de Lima Paiva 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

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

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

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

se deu pancada na máquina. Esse duplo sentido ocorre, geralmente, nas locuções 
que indicam meio e instrumento: Feriu-se à faca; Escrever à tinta; Feito à mão; 
Fechar à chave. Sem risco de duas interpretações, � ca a critério de quem escreve.

BATE OUTRA VEZ
E o “bater a porta”, “bater à porta” e “bater na porta”? Eis a explicação: uma 

pessoa educada “bate à porta”, quando toca a campainha de alguém; uma pessoa 
descuidada “bate a porta”, quando sai apressada do ambiente; uma pessoa irritada 
“bate na porta”, quando expressa desespero ou chateação.

PELAS RUAS
Quando o assunto é nome de logradouros, grafam-se com inicial maiúscula 

os nomes de ruas, praças avenidas e edifícios: avenida Roberto Freire, avenida 
Jaguarari, rua Ulysses Caldas. Isso todo mundo sabe. Mas há um detalhe que 
poucos observam: as palavras que identi� cam o tipo de logradouro e a palavra 
“edifício” são grafadas com inicial maiúscula, se antes do nome ocorrer preposição. 
Por isso, deve-se escrever “praça Pedro Velho”; mas Praça das Flores; edifício Barão 
do Rio Branco; mas Edifício da Torre; avenida Seis; mas Beco da Lama.

ZAPPING

Marília Mendonça publicou tweet nesta segunda-feira 4 para brincar sobre a especulação dos internautas de que 
teria passado por uma cirurgia bariátrica para perder peso. A cantora de 25 anos de idade emagreceu após mudar 
a alimentação e começar a fazer exercícios físicos. “Alguém acha o tuíte que eu disse que � caria satisfeita quando 
começasse o surto coletivo vulgo: com cirurgia é fácil?”, escreveu a cantora, relembrando que publicou no Twitter, no 
� nal de outubro, que sua meta seria fazer com que as pessoas especulassem que passou pelo procedimento estético.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
A LINGUAGEM DAS PLACAS

 “Vendemos à vista” ou 
“Vendemos a vista”? Esse é um 
caso do que podemos chamar 
de “falsa crase”, pois usa-se “à”, 
mesmo sem a contração de dois 
“aa”. 

A lógica diz que não deve 
ocorrer o acento indicativo 
de crase (que signi� ca fusão). 
Basta recorrer ao masculino: 
Vendemos a prazo.

 Então, por que o “à”? Para 
evitar confusão. Sem o acento, 
poder-se-ia entender que se quer 
vender “a vista” (o olho), explicam 
as gramáticas tradicionais.

ABRE ASPAS
Aquele que se volta para 

o próprio passado não merece 
vislumbrar um futuro.

Oscar Wilde“

“

MARÍLIA MENDONÇA COMENTA RUMORES 
DE CIRURGIA BARIÁTRICA: “SURTO COLETIVO”

FOTOS: GETTY IMAGES

FÁTIMA BERNARDES VOLTA 
AO COMANDO DO “ENCONTRO”

Acabou a licença-médica de Fátima Bernardes e 
ela retornou nesta segunda-feira 4 ao comando do 
Encontro. A apresentadora, que no início de dezembro 
descobriu ter câncer de útero em estágio inicial, se 
submeteu a uma cirurgia e � cou fora do programa por 
um mês. “É com uma alegria enorme dar bom dia a 
vocês. Agradeço ao André (Curvelo), a Patrícia (Poeta), 
a todo o público. Estou com a sensação de reestreia; 
lembro muito da sensação de dezembro, estava 
preocupada, e hoje eu volto com a energia renovada.”

BBB 21 A infl uenciadora digital Flávia Pavanelli, de 
22 anos, é uma das famosas que devem o grupo de 
confi nados do BBB 21. A infl uenciadora, que tem mais de 
17 milhões de seguidores no Instagram, fez suas malas 
para avaliação da produção do reality show.



LANÇAMENTOS
PROMETEM 

SER TENDÊNCIA 

EM 2021EM 2021EM 2021
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Depois de um ano de adia-
mentos, atrasos e adaptações 
por causa da pandemia da 

Covid-19, o cenário cultural promete 
voltar a se agitar em 2021. No mundo 
da música, os artistas aproveitaram 
o isolamento social para se dedicar a 
novos álbuns, que chegam este ano. 
Quem teve que mudar os planos 
pretende retomar em 2021. O cenário 
é parecido no cinema, uma das 
áreas mais impactadas pelo novo 
coronavírus. Tanto no Brasil quanto 
internacionalmente, a aposta é na 
divulgação dos blockbusters nas 
salas tradicionais. Já os demais � lmes 
devem ganhar espaço no streaming, 
como aconteceu no ano passado. O 
mundo seriado, que ganhou ainda 
mais adeptos na quarentena, também 
chega com novidades. Veja a seguir 
� lmes, séries e discos para � car de 
olho neste ano!

CINEMA
O ano de 2021 terá estreias que 

estavam previstas para 2020 e foram 
adiadas. Duas aguardadas continu-
ações encabeçam a lista: o thriller 
“Um lugar silencioso — Parte II” e o 
25º longa de James Bond, “007 - Sem 
tempo para morrer’’, ambos previstos 
para abril. Outros grandes títulos, 
como a nova adaptação da � cção 
cientí� ca “Duna”, e o documentário 
da lendária banda britânica “� e 
Beatles: Get back” também migraram 
do calendário de 2020 para outubro e 
agosto deste ano, respectivamente.

Em maio, o � lme solo da “Viú-
va-Negra” abrirá o caminho para os 
� lmes de heróis. Só a Marvel chega 
com, além da heroína interpretada 
por Scarlett Johansson, mais três 
produções: o primeiro super-herói 
asiático dos cinemas, o “Mestre 
Kung-Fu”, em “Shang-Chi e a lenda 
dos dez anéis”, marcado para julho; o 
grupo dos seres superpoderosos que 
protegem o universo, “Os Eternos”, 
em novembro; e o terceiro � lme do 
“Homem-Aranha”, ainda sem título, 
em dezembro. A DC apresenta a nova 
versão do “Esquadrão Suicida”, dirigi-
da por James Gunn e com a presença 
da brasileira Alice Braga no elenco, em 
agosto.

A Disney dividirá as novidades 
entre a plataforma on-demand e 
as salas tradicionais de cinema. No 
streaming estão previstos “Raya e o 
último dragão”, com protagonismo 
feminino sobre as civilizações antigas, 
em março, e “Cruella”, história de 
origem da vilã dos 101 Dálmatas, em 
junho. Nos cinemas, em dezembro, 
“Avatar 2’’, a continuação da produção 
que por anos foi detentora da maior 
bilheteria da história, e “Amor, sublime 
amor”, remake do musical vencedor 
de 10 estatuetas do Oscar em 1962.

O ano também será marcado pela 
estreia no Brasil do HBO Max, strea-
ming da Warner Media que terá � lmes 
lançados simultaneamente com o 
cinema. As grandes duas estreias são 
continuações. “Space Jam: Um novo 
legado” tem Michael Jordan passando 
a bola para que Lebron James salve a 
Terra de uma dominação alienígena 
por meio do basquete, em julho. 
Quem também retorna é o persona-
gem Neo, que precisa lidar mais uma 
vez com a realidade cibernética em 
“Matrix 4”, previsto para dezembro. 
Apenas para o on-demand está o corte 
de quatro horas e meia do diretor 

Zack Snyder para o � lme “Liga da 
Justiça”, em março na plataforma HBO 
Max.

AUDIOVISUAL BRASILEIRO
A grande expectativa do cenário 

nacional é “Eduardo e Mônica’’, adap-
tação da música de Renato Russo sob 
direção de René Sampaio e protagoni-
zada por Alice Braga e Gabriel Leone. 
Mesmo sem data � xa, a � ta é esperada 
nas salas do Brasil neste ano. Outro 
� lme que envolve a capital federal está 
previsto para chegar aos cinemas em 
2021, “Hermanoteu — O � lme”, versão 
cinematográ� ca de Hermanoteu na 
Terra de Godah, espetáculo de sucesso 
da cia “Os Melhores do Mundo”.

Mais um lançamento que seria 
de 2020, mas passou para 2021 foi 
“Marighella”, dirigido por Wagner 
Moura e estrelado por Seu Jorge sobre 
o guerrilheiro Carlos Marighella, mar-
cado para abril. Seu Jorge também está 
em outras estreias previstas para 2021. 
Uma é “Medida provisória”, primeira 
obra de direção de Lázaro Ramos, que 
apresenta um futuro distópico em que 
todos os negros do Brasil são obriga-

dos a voltar à África. A outra é “Abe”, 
história da amizade de um menino 
de 12 anos e um chef de culinária 
brasileira. O � lme é uma colaboração 
entre Brasil e Estados Unidos e estreia 
na Net� ix. A plataforma de streaming 
continuará em 2021 sendo espaço 
para o cinema nacional e no dia 15 es-
treia “Pai em dobro”, primeiro projeto 
de Maisa com a plataforma.

SÉRIES E MINISSÉRIES
A televisão e o streaming foram 

grandes aliados na pandemia da 
Covid-19 e prometem continuar sendo 
em 2021. O ano será marcado pelo 
retorno de séries aguardadas e que 
acabaram atrasando por causa da 
pandemia. Além disso, há uma seleção 
de novidades, como já é natural a cada 
ano.

A atriz Nicole Kidman volta à 
telinha na versão seriada do livro 
“Nove desconhecidos”, de Liana 
Moriarty. A adaptação é do serviço de 
streaming Hulu e retrata nove pessoas 
que passam 10 dias em um retiro de 
bem-estar. Outra novidade no formato 
de adaptação é a minissérie “Ameri-

canah”, inspirada no livro de Ngozi 
Adichie. A produção da HBO Max tem 
Lupita Nyong’o no papel principal 
e aborda a imigração africana nos 
Estados Unidos.

No Disney+, o esforço é pela 
divulgação das séries dos heróis da 
Marvel. No dia 15, a sitcom “Wandavi-
sion” sobre os Vingadores, “Feiticeira 
Escalarte” e “Visão”, estreia iniciando 
os lançamentos, que tem, ainda, 
“Falcão e o Soldado Invernal” em 19 de 
março, além de “Loki”, “Ms. Marvel” 
e “She-Hulk”, esses sem data de 
lançamento.

A Net� ix inicia o ano apostando 
nas séries. O destaque do primeiro 
mês é “Fate: A saga Winx”, no dia 22, 
uma versão do desenho animado 
italiano O clube das Winx em live-ac-
tion. Entre as produções nacionais, 
a expectativa � ca por conta de 
“Maldivas”, com Bruna Marquezine e 
Manu Gavassi, com roteiro de Natália 
Klein sobre um grupo de jovens num 
condomínio de luxo na Barra, no 
Rio de Janeiro. Ao longo do ano são 
aguardadas as novas temporadas de 
“Lucifer”, “� e stranger things”, “� e 

witcher”, “La casa de papel”, “Elite”, 
“Sex education” e “Ozark”, produções 
conhecidas do público.

A HBO preparou um começo de 
ano com muitas novidades. A aposta 
de janeiro é na segunda temporada de 
“Batwoman”, que chega ao canal no 
dia 28 com a nova intérprete da he-
roína Javicia Leslie substituindo Ruby 
Rose. O mês ainda reserva o segundo 
episódio especial de “Euphoria”, no 
dia 24, série que conquistou no ano 
passado o Emmy de melhor atriz para 
a jovem Zendaya. A outra série que 
está de volta é a teen “Riverdale”, com 
estreia simultânea no Brasil e nos EUA, 
em 29 de janeiro. 

MÚSICA NACIONAL
Muitos artistas adiaram lança-

mentos em decorrência da pandemia. 
Foi o caso do rapper Baco Exu do 
Blues, que postergou a estreia de 
“Bacanal”. A produção chegaria às pla-
taformas em abril de 2020 e deve ser 
lançada este ano, após o � m da crise 
sanitária da Covid-19. O disco conta 
com participações de Ney Matogrosso, 
Duda Beat, Hamilton de Holanda, BK, 
Urias e Kiko Dinucci.

Grande nome do pop brasileiro, 
Anitta lança “Girl from Rio”, disco que 
está pronto todo em inglês e espanhol, 
intensi� cando a carreira internacional 
da estrela. A sonoridade do projeto 
agrega elementos brasileiros e une 
batidas do funk, do pagode e do forró a 
ritmos latinos. Até o momento, a única 
faixa do álbum apresentada ao público 
foi “Me gusta”, uma parceria com Car-
di B e Myke Towers. A produção-exe-
cutiva do álbum é do americano Ryan 
Tedder. Após lançar um EP de pagode 
em abril, Ludmilla investe mais uma 
vez no gênero musical ao registrar 
“Numanice ao vivo”. A produção apre-
senta novas roupagens das músicas do 
EP e faixas inéditas.

A cantora Duda Beat aproveitou 
o momento de isolamento social para 
fazer um novo disco, previsto para o 
primeiro semestre de 2021. O trabalho 
traz uma versão mais madura da 
pernambucana que ascendeu com o 
disco “Sinto muito”, sem deixar de lado 
a sofrência pop. Quem também está 
com um material engatilhado para 
2021 é o sertanejo Felipe Araújo. Um 
EP previsto ainda em janeiro, que traz 
o single “Você não vale”, com Japinha 
Conde, e outras faixas inéditas. O ma-
terial foi concebido durante o período 
de isolamento social.

 
INTERNACIONAL

No cenário musical internacional, 
o ano de 2021 será de lançamentos 
para artistas como Demi Lovato. A 
cantora anunciou na reta � nal de 
2020 que este será um ano agitado 
para a carreira, com novo álbum e um 
documentário. Lorde é outra artista 
que prometeu novidades em 2021. O 
anúncio foi feito em outubro durante 
as eleições da Nova Zelândia. Cardi B. 
também pretende lançar o próximo 
álbum em 2021. A ideia é esperar o � m 
da pandemia para que a divulgação 
ocorra com uma turnê de shows. O ca-
nadense Drake fará a divulgação neste 
mês de “Certi� ed lover boy”. Ainda 
no território das especulações está o 
lançamento de um disco de Kendrick 
Lamar. O rumor começou depois que 
um festival dinamarquês divulgou que 
o artista voltaria na edição prevista 
para 30 de dezembro.

Novo ano promete 
agitar o cenário 
cultural após 
adiamentos por 
causa da pandemia 
da Covid-19. Confira 
as produções mais 
esperadas para 2021

Novo filme da franquia de James Bond é aguardado pelos entusiastas do audiovisual e deve chamar a atenção nos cinemas

REPRODUÇÃO
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Para trazer um panorama geral 
sobre como será 2021 no Brasil, 
o astrólogo Francisco Seabra 

realizou um mapa astral do governo 
Jair Bolsonaro para o ano que se inicia. 
Ao Agora RN, Francisco afirmou que 
o mapa astral do governo de um país 
influencia diretamente nos rumos de 
uma nação. Ele é calculado de acordo 
com a data, hora e cidade onde se dá a 
posse do presidente. A partir do mapa 
da posse, é calculado outros mapas 
para cada ano de governo, chamados 
de revoluções solares. É a partir da re-
volução solar para 2021 do governo Bol-
sonaro que o astrólogo fez as previsões 
para o novo ano. 

CONFIRA: 

1.   A famosa conjunção entre 
os planetas Saturno e Júpiter 
no signo de Aquário, ocorrida 
no último 21 de dezembro, veio 
para nos dar boas notícias para 
2021. De maneira geral, esses 
astros estão trazendo otimismo 
e maior respeito e amizade entre 
as pessoas e povos de todas as 
nações, fazendo com que os 
indivíduos se sintam mais leves e 
livres. Porém, essa energia só será 
sentida em sua plenitude pelas 
pessoas que aniversariaram ou 
comemoram seus aniversários 
após essa data. Por isso os efeitos 
da pandemia continuarão a ser 
sentidos por todo o 2021, com 

menor intensidade para os que 
aniversariam no decorrer do ano, 
apontando para a necessidade 
de a população continuar no 
isolamento social pelos próximos 
12 meses.  

2.   O mapa do governo 
Bolsonaro para 2021 nos dá 
informações gerais de como 

estará o País. O planeta Marte 
em seu trânsito pelo signo de 
Áries indica o incremento da 
política impulsiva, militarista 
e armamentista do presidente. 
Ele estará ainda mais agressivo 
e abrupto do que é seu costume, 
atitude que trará novos 
problemas legais e nas relações 
internacionais.  

3.   O aumento de casos da 
transmissão de coronavírus nos 
primeiros meses do ano fará 
com que as pessoas mais atentas 
continuem buscando as medidas 
preventivas, como o isolamento, 
uso de máscaras e, óbvio, a vacina. 
A saúde passará a ser o principal 
foco da política de governo, 
porém continuará sofrendo por 

ações precipitadas. Haverá maior 
desenvolvimento tecnológico e 
as aulas continuarão a ser por 
videoconferência, apesar da 
insistência do governo em reabrir 
as escolas para aulas presenciais. 
O número de mortes começará 
a decair lentamente, a partir de 
março.  

4.   Serão feitos novos 
investimentos na área social e na 
construção civil que repercutirão 
positivamente na economia do 
país.  

5.   Bolsonaro precisará 
se render às evidências do 
quadro de calamidade em 
que o país se encontra. Suas 
preocupações estarão direcionadas 
especialmente para as questões 
da saúde. Ele próprio terá a saúde 
física e mental ainda mais abalada; 
precisará de atendimentos 
hospitalares e de fazer uso de 
medicamentos psiquiátricos para 
se manter são. Também terá que 
continuar apagando incêndios 
jurídicos criados por ele próprio e 
pelos filhos. O isolamento político 
fará com que novamente a sua 
permanência na presidência seja 
questionada, obrigando-o a usar do 
destempero e das forças militares 
para se manter no poder. O mês 
de fevereiro será um verdadeiro 
inferno astral para o presidente. 

CAROLINA ANTUNES/PR

O que os astros reservam para 
o governo Bolsonaro em 2021? 
ESOTERISMO | Com um novo ano, quem resiste em dar uma espiadinha no futuro? Ainda mais depois de um período tão difícil como foi 2020. Astrólogo traz panorama geral para o 
Brasil, baseado no mapa astral do governo de Jair Bolsonaro. Segundo informou Francisco Seabra ao Agora RN, o presidente da República terá permanência no cargo questionada  

Segundo previsão de astrólogo, Jair Bolsonaro terá a saúde física e mental ainda mais abalada em 2021

Mapa astral do presidente Jair Bolsonaro para 2021 Mapa astral do governo da República para 2021



Meio que no escuro, direção do SBT trabalha na nova programação
O SBT tem, como certeza, a 

volta de Eliana e Celso Portiolli 
com programas inéditos no dia 7 
de fevereiro e, além deles, o estudo 
de novas produções, já em estágio 
bem avançado. Um trabalho que a 
sua direção começou a desenvolver 
há alguns meses, com a ideia de 
suprir diferentes espaços da sua 
grade, para tornar mais igual a 
disputa com Globo e Record, mas, 

para também comemorar os 40 
anos da emissora em agosto.

Sem saber ainda quando será 
possível a volta de alguns dos seus 
principais apresentadores, como 
Silvio Santos, Carlos Alberto de 
Nóbrega e Raul Gil, alternativas 
diferentes estão sendo pensadas, 
até saindo um pouco do auditório, 
uma marca registrada desde o seu 
começo.

Há, ainda, um grande segredo 
em torno de tudo, porque no SBT 
tudo depende muito da aprovação 
do dono. E também porque, de 
uns tempos para cá, “o quanto vai 
custar” passou a impossibilitar 
o avanço das suas atividades 
artísticas. A sensibilidade para 
toda e qualquer investida sempre 
esbarra em números colocados 
como in� exíveis.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A partir desta terça, o “#Provoca”, 
do Marcelo Tas, apresenta na Cultura 
uma seleção dos melhores programas 

de 2020...E começa com uma 
entrevista da Denise Fraga, atriz e 
escritora.Por enquanto, a direção 
da Globo não trabalha com novos 
projetos para o humor... Ou, pelo 
menos para este ano, além do novo 

programa do Antonio Prata não existe 
o plano de mais nenhum.Hoje, 

21h30, tem River e Palmeiras pela 
“Libertadores” no SBT...Narração 

de Téo José, com comentários de 
Jorginho e Mauro Beting...Houve 

a tentativa de mandar o repórter 
André Galvão para Buenos Aires...
Mas a Argentina fechou as 

fronteiras.Por causa dos cuidados 
que são necessários, a Globo será 
bem cautelosa na divulgação dos 

participantes do “BBB”...Os nomes 
só serão divulgados após rigorosos 

testes de saúde.Nesta terça, 22h, no 
“Cine Record Especial” o fi lme “A 

Casa de Vidro”, “The Glass House”, 
drama com Leelee Sobieski, Diane 

Lane e Trevor Morgan.

HORÓSCOPO

Você está cheio/a de energia e sempre querendo 
ir. Pode ser difícil discipliná-lo/a quando você é 
desafi ado/a. Você gosta de experimentar e explorar, 
mas deixa as coisas no meio do caminho, quando está 
entediado/a. 

Sua natureza descontraída garante que você tenha 
amigos e familiares que amam você e hoje você será 
lembrado/a da presença deles em sua vida como uma 
bênção que você está dando como certa. Hoje, você se 
sentirá orgulhoso/a e confi ante.

Uma pessoa sensata para ter por perto em caso de 
problemas, você é estável e confi ável, difi cilmente 
mostrando sua raiva, mesmo quando provocada. 
Mas, às vezes, quando você fi ca agitado/a, pode 
atormentar emocionalmente seu oponente.

A Lua em Libra fará você querer relaxar. Você pode 
planejar um passeio e levar seu/sua parceiro/a 
ou amigos a alguns de seus lugares favoritos. 
Sua inclinação para a água não é surpreendente, 
Escorpião. 

Como a qualidade mutável é atribuída ao seu 
signo, você é propenso/a a mudar de humor com 
um simples capricho. As pessoas que estão perto 
de você e entendem essa sua natureza se ajustam 
confortavelmente a você.

Sempre querendo estar em movimento, para 
aprender algo melhor, às vezes você pode fi car 
muito impaciente e inquieto/a. E uma das principais 
desvantagens para você são as pessoas que 
interferem e são intrometidas em seus negócios. 

Sendo um signo de água, você é muito sensível e 
empático/a com os outros e isso pode torná-lo/a 
frequentemente vulnerável à ansiedade e em casos 
agudos; depressão. A Lua em Libra estará produzindo 
uma série de emoções hoje em dia.

A Lua em Libra o/a deixará sem foco hoje. Você 
normalmente tem um senso de responsabilidade tão 
forte em relação ao seu trabalho e sua família que isso 
é bastante diferente da sua natureza. Você é a pedra 
de confi ança da família.

Você gosta de ser o/a líder orgulhoso/a de qualquer 
grupo que adora e garante que tudo seja “maior que 
a vida”, onde quer que você vá. Estar em um estado de 
poder é o que lhe dá o pontapé na vida. Sua natureza 
dominante e ego fazem com que as pessoas se irritem. 

Enquanto você é um/a amiga/o de “baixa manutenção”, 
pelo qual você também é muito popular; você precisa 
se inspirar para manter o humor alto ou se cansar 
facilmente. Sendo um Signo de Ar, você precisa se sentir 
mentalmente estimulado/a o tempo todo. 

Há momentos em que você precisa soltar o cabelo 
e a Lua em Libra está hoje incentivando você a fazer 
isso. Você é tão trabalhador/a e meticuloso/a que às 
vezes se esquece de “brincar”. Hoje você pode estar 
com vontade de afrouxar as rédeas do fastidioso.

Sua natureza altamente sensível exige que você 
trabalhe em um ambiente livre de estresse. Se você 
tiver pessoas agressivas ao seu redor, perderá o 
interesse em seu trabalho. A Lua em Libra pode lhe 
dar vibrações negativas de seus colegas ou superiores.

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)

PLANOS PARA 2021
José Roberto Maluf, presidente 

da TV Cultura, já tem de� nido que 
para este novo ano há o desejo de 
ampliar a presença do jornalismo 
em diferentes espaços da grade. 
Mas sem descuidar dos horários 
da programação infantil, cultura e 
educação.

TABELINHA
Existe uma negociação em 

curso, SporTV e BandSports para a 
transmissão dos torneios de tênis de 
Roland Garros e Wimbledon. Uma 
negociação ainda complicada. Os 
valores, para um tempo ainda bem 
complicado, são muito altos.

TEVE ALTA
Rogério Assis, narrador esportivo 

da rádio Bandeirantes e um dos 
participantes de “Os Donos da Bola”, 
do Neto, teve alta da Covid-19. Isso 
depois de mais de uma semana 
internado no 9 de Julho. 

Mas ainda vai � car alguns dias de 
molho.

LONGA LISTA
Só no esporte da Band, a Covid 

fez várias vítimas nesses últimos 

DILÚVIO Marjorie Gerardi será 
uma das atrações de “Gênesis”, 
estreia da Record no dia 19. Ainda 
pouco conhecida das novelas – es-
treou em “Rock Story”, e trabalhou 
nas séries “Se Eu Fechar os Olhos 
Agora” e “Coisa Mais Linda”.

GASTRONOMIA Daniela 
Filomeno, fundadora e editora-chefe 
do site Viagem & Gastronomia, foi 
contratada pela CNN Brasil. O canal 
trabalha agora na formatação do 
programa que será comandado pela 
jornalista. 

INSTAGRAM INSTAGRAM

tempos. Além de Rogério Assis, 
Fábio Piperno, Napoleão de 
Almeida, Rafael Oliveira e Kalinka 
Schutel. Fora o pessoal de apoio e 
técnica.

SEM DONO
A direção da ESPN Brasil 

ainda não de� niu quem irá ocupar 
de� nitivamente a quarta cadeira 
do “Linha de Passe”, vaga desde a 
saída de Mauro Cezar Pereira. Por 
enquanto, não será nenhum nome 

� xo.

AMADORES
A data convocatória dos 

selecionados para a nova versão 
amadores do “Masterchef ” está 
prevista para acontecer até o dia 30 
de abril. 

A partir daí, gravações até julho, 
a maioria em São Paulo. Falta, no 
entanto, de� nir como será o novo 
protocolo de cuidados, uma vez 
que o programa volta ao formato 



Não bastasse o momento delica-
do dentro de campo, o Fortale-
za recebeu a péssima notícia de 

que 12 pessoas foram infectadas pela 
covid-19 nos exames realizados após 
o período de folga para os festejos de 
réveillon. São dez jogadores que testa-
ram positivo para o novo coronavírus, 
além de membros da comissão técnica 
e demais funcionários. Os nomes dos 
infectados, porém, são mantidos em 
sigilo.

“O Fortaleza Esporte Clube infor-
ma que, em testagem realizada visando 
a partida diante do Sport, válida pela 
28ª rodada do Campeonato Brasileiro, 
dez atletas positivaram para covid-19. 
O Departamento Médico comunica 
ainda que todos já foram confirmados 
por contraprova, os atletas se apresen-
tam, em sua maioria, sem sintomas 
e alguns com sintomas gripais leves”, 
anunciou o clube.

Conforme protocolo de saúde e 
prevenção ao novo coronavírus elabo-
rado pela Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), os infectados vão ficar 
pelo menos 10 dias isolados. Sendo 
assim, já é certo que eles desfalcarão 
o Fortaleza nesta semana nas próxi-
mas duas rodadas do Campeonato 
Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time 
comandado pelo técnico Marcelo Cha-
musca faz um confronto direto contra 
o rebaixamento com o Sport, na Ilha 
do Retiro, no Recife, pela 28.ª rodada. 
No sábado, o adversário será o Grêmio, 
no Castelão, em Fortaleza, pela 29.ª 
jornada. “Todos seguem protocolo de 
isolamento assistidos pelos médicos 
do clube, avaliação por infectologista 
e exames complementares para com-
pleta recuperação e retorno seguro as 
atividades. O clube destaca ainda que 
21 jogadores seguem à disposição da 
comissão técnica dando continuidade 
aos trabalhos visando os próximos jo-
gos do Campeonato Brasileiro”, acres-
centou o clube.

Pouco dias depois de completar 
três anos no Palmeiras, o goleiro 
Weverton deverá ter nesta ter-

ça-feira uma das missões mais difíceis 
desde a chegada ao clube. O jogador 
terá pela frente o papel de segurar o 
ataque mais positivo desta Copa Liber-
tadores, o River Plate. A equipe argen-
tina joga como mandante no primeiro 
confronto da semifinal do torneio. Na 
semana que vem, o jogo será no estádio 
Allianz Parque, em São Paulo.

O River Plate chega à semifinal 
com o status de ter sido vice-campeão 
ano passado e de ser dono do melhor 
ataque da competição. A equipe do 
técnico Marcelo Gallardo marcou 31 
gols em 10 partidas. O time tem entre 
os principais nomes jogadores que 
brigam pela artilharia da competição: 
Borré tem seis gols e Álvarez anotou 
cinco. Os dois ainda podem alcançar 
o número do goleador Fidel Martínez, 
do Barcelona-EQU, que já está fora do 
torneio.

Para segurar o ímpeto ofensivo do 
River Plate na Argentina e trazer a deci-
são para São Paulo, o Palmeiras conta 
com mais uma temporada bastante 
segura de Weverton. O jogador trazido 
do Athletico-PR tem se notabilizado 
no clube pela segurança e pelas sequ-
ência de partidas sem tomar gols. Não 
por acaso, ele tem sido chamado com 
frequência pelo técnico Tite para de-
fender a seleção brasileira.

Weverton fechou o ano de 2020 em 
alta. Ao não ser vazado diante do Amé-
rica-MG, pela Copa do Brasil, o goleiro 
chegou ao número de 27 partidas sem 

sofrer gols. Na história do Palmeiras, o 
desempenho dele só não é melhor do 
que o de Velloso, que não foi vazado 
por 28 partidas em 1995. O atual titular 
não levou gols em 92 dos 144 jogos que 
disputou pelo clube até agora.

Esses números fazem Weverton 
ter a terceira melhor média de gols 
sofridos (0,63 por jogo) da história do 
Palmeiras. O número só leva em con-
sideração goleiros que têm no mínimo 
10 atuações pela clube. Caso mante-
nha os bons números, o jogador pode 
ser decisivo para ajudar o Palmeiras a 
voltar à decisão da Copa Libertadores 
depois de 20 anos.

O momento positivo do goleiro 
coincide com o aniversário da apre-
sentação dele no clube. Em janeiro de 
2018, Weverton concedeu a primeira 

entrevista como jogador do clube. Ago-
ra, três anos depois, tem a chance de 
coroar esse aniversário com uma boa 
atuação em um jogo decisivo. “Fico 
muito feliz em relembrar essa minha 
chegada no Palmeiras, clube que con-
fiou no meu trabalho e abriu as portas. 
Agradeço muito pela oportunidade e 
visto essa camisa com muito orgulho. 
Trabalho todos os dias com muita von-
tade de vencer e trazer conquistas para 
nossa torcida”, disse.

Fora a Libertadores, Weverton po-
de ser decisivo para o clube em outro 
torneio mata-mata. O Palmeiras vai 
disputar em fevereiro a final da Copa 
do Brasil, diante do Grêmio. “Espero 
que, no começo desse ano que se inicia, 
possamos alcançar os títulos que tanto 
almejamos”, comentou.
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River Plate. Equipe argentina joga como mandante no primeiro confronto da semifinal do torneio internacional

 Goleiro Weverton não levou gols em 92 dos 144 jogos que disputou pelo clube até agora

Nomes dos infectados são mantidos em sigilo

Weverton completa três anos de 
Palmeiras e vira trunfo contra o River

O novo presidente do São Pau-
lo, Julio Casares, concedeu 
nesta segunda-feira a primei-

ra entrevista coletiva após assumir o 
cargo e prometeu aplicar mudanças 
significativas no clube durante a 
gestão, que vai durar três anos. Um 
dos principais focos será reduzir a 
dívida, avaliada em quase R$ 600 
milhões. Além disso, prometeu apro-
veitar mais as categorias de base. O 
compromisso é dar mais chance aos 
garotos no time principal e evitar 
que sejam vendidos ao futebol euro-
peu precocemente.

Casares apresentou um plano 
de 50 metas para serem aplicadas 
nos cem primeiros dias de gestão. 
As propostas contemplam desde a 
organização de setores de gestão e 
planos de redução de despesas, até a 
ações voltadas para criar camarotes 
para ex-jogadores e setores popula-
res no Morumbi, além da definição 
de critérios para saídas e vendas de 
jogadores e de estabelecer a criação 
de comitês de trabalho.

Para reduzir as despesas, o 
presidente organizou um comitê fi-
nanceiro de trabalho para atuar na 

renegociação com credores. “A nossa 
dívida eu chamo de compromisso. 
Está ao redor de R$ 570 a R$ 580 mi-
lhões”, contou Casares.

Por causa dessa pendência, o 
dirigente ressaltou ser necessário 
ter cuidado para definir quem será 
o novo diretor executivo de futebol 
a partir de fevereiro, quando Raí dei-
xará o cargo.

Casares disse ter conversado 
com Rodrigo Caetano, ex-Inter-
nacional, porém o elevado salário 
esfriou a negociação. “Eu vejo mui-
tas notícias de nomes, vou dar um 
exemplo, o Rodrigo Caetano, um 
grande profissional, mas tem uma 
pretensão alta de salário dentro das 
nossas possibilidades”, explicou. O 
clube também vai atrás de um exe-
cutivo para comandar as categorias 
de base.

Aliás, os times da base vão re-
ceber atenção especial de Casares. 
O novo presidente quer aumentar a 
integração com o profissional e pre-
tende que o clube priorize os garotos 
formados em Cotia quando houver a 
necessidade de contratação de atle-
tas. 

Casares diz que São Paulo 
deve quase R$ 600 milhões
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Sempre 
comprometido 
coma verdade. Fortaleza tem dez casos de 

coronavírus no elenco após réveillon
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