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DUDA REIS 
GANHA MEDIDA 
PROTETIVA DA 
JUSTIÇA

 Justiça do Rio de Janeiro 
concedeu a Duda Reis medidas 
protetivas de urgência contra o ex-
noivo, Nego do Borel. Pág. 12



 Exame Nacional do 
Ensino Médio vai acontecer 
nos próximos dois 
domingos. No RN, serão 
221 locais de prova em 40 
municípios. Pág. 7



Com 129 mil potiguares 
inscritos, Enem começa 
neste domingo 

Arthur Lira visita Natal e 
fortalece candidatura à 
Câmara Federal

MP denuncia 11 pelo 
incêndio que matou 10 
jovens do Flamengo

EDUCAÇÃO. 7 | Mesmo após protesto 
pedindo novo adiamento por causa 
da pandemia, provas serão aplicadas

POLÍTICA. 6 | Deputado do PP ampliou 
rede de apoios para a eleição do dia 
1º de fevereiro, em Brasília

JUSTIÇA. 16 | Ministério Público do RJ  
denunciou os envolvidos pelo crime 
de incêndio culposo

Empreendedorismo com 
criatividade é tema de 
podcast 

Body positive: conheça o 
movimento que incentiva 
o amor próprio

Tiquinha Rodrigues lança 
álbum para alegrar todos 
os corações

PROJETO. 14 | Carla Nogueira e 
convidados trazem dicas para 
embarcar no mundo dos negócios

SAÚDE. 10 | Especialistas comentam 
corrente que questiona padrões 
estéticos e quebra estigmas

CULTURA. 13 | Primeiro disco da 
carreira solo da artista é de curta 
duração, mas de alta intensidade

MAYRA CARDI 
DIZ QUE 
PERDOOU 
ARTHUR

ENEM COMEÇA 
NESTE 
DOMINGO PARA 
129 MIL NO RN

ELEIÇÕES. 4 | Analistas políticos 
apontam que a governadora 
do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra (PT), tem cumprido com 

todas as obrigações impostas 
ao governo potiguar, o que fica 
nítido quando se faz paralelo, por 
exemplo, com o governo anterior, 

do ex-governador Robinson 
Faria (pai de Fábio Faria). 
Diferentemente do antecessor, a 
petista paga em dia fornecedores 

e funcionários públicos, contas 
que o gestor anterior deixou em 
atraso para atual gestão. 
Considerando o cenário atual, 

a petista caminha para uma 
reeleição tranquila em 2022, por 
total ausência de adversários 
competitivos.

Com oposição dispersa, Fátima 
pavimenta reeleição em 2022

MAYRA CARDI 

Mayra Cardi 
contou sobre o 
relacionamento com 
o ex-marido, o ator 
Arthur  Aguiar. Pág. 
12



DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

IMUNIZAÇÃO

PANDEMIA. 8 E 9 | Fátima Bezerra anunciou negociação para aquisição de doses da vacina russo com o 
apoio do Consórcio Nordeste, e reafirmou que RN está pronto para começar a vacinação contra a Covid-19

RN vai adquirir doses da Sputnik V

SANDRO MENEZES  / ASCOM



Alvo de três operações da Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral 
da União (CGU), o governador do Amazonas, Wilson Lima, é acusado 
de ter se preocupado demais com a manutenção do cargo e ignorou a 
covid-19 que tem desolado o Estado. O deputado José Medeiros (Rep-
MT) cobrou do governador o que foi feito com os R$ 2,8 bilhões entre 
transferências e gastos diretos do governo federal apenas para a capital 
Manaus. “Nem oxigênio compraram, não aumentaram leitos”, disse o 
parlamentar.

CULPA DO GOVERNADOR
Apesar de recentes 

providências, incluindo o toque 
de recolher entre 19h e 6h, o 
governador do Amazonas tem 
sido responsabilizado pelo caos.

WILSON LIMA ENROLADO
Além da forte oposição 

da Assembleia Legislativa, o 

governador Wilson Lima é alvo 
de investigação de corrupção pela 
Polícia Federal.

AÇÕES FEDERAIS
Bolsonaro diz ter feito sua 

parte: transferiu R$8 bilhões, 
50 toneladas de materiais para 
montar hospital de campanha e 
leva cilindros de oxigênio.
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FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
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zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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OPORTUNISMO RASTAQUERA
A crise no Amazonas virou 

pretexto para a proposta oportunista 
de convocação extraordinária do 
Congresso no restinho de recesso. Eles 
não estão interessados na sorte dos 
amazonenses, mas na campanha para 
as presidências da Câmara e do Senado. 
Que horror.

CRUELDADE TUCANA
Os tucanos de São Paulo não 

gostam de idosos. Tanto a prefeitura 
quanto o governo estadual de São 
Paulo acabaram com a gratuidade 
para velhos nos transportes públicos, 
prevista no Estatuto do Idoso. 

DEMANDA EXCESSIVA 
A White Martins, que fornece 

oxigênio hospitalar no Amazonas, diz 
que a demanda no estado chegou aos 
70 mil metros cúbicos por dia, esta 

semana, isto é, quase o triplo dos 25 mil 
m3 que produz diariamente.

AVAL IMPORTANTE
O cientista Willy Beçak, ex-

presidente da Fundação Butantan, 
dono de currículo único na área, con� a 
no trabalho que resultou na Coronavac. 
Ele tem dito a amigos que vai tomar a 
vacina tão logo esteja disponível.

DITADURA DISFARÇADA
O noticiário sobre a primeira 

eleição na Palestina após longo jejum 
não informa que ali se mantém 
uma ferrenha ditadura, marcada 
por repressão, prisões políticas, 
assassinatos e censura prévia da 
imprensa.

PENSANDO BEM...
...2022 está mais próximo do que 

parece.

Começa a fazer água a candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) à presidência do 
Senado. Escolhida pelos colegas de bancada em razão de suposta garantia de 
voto de senadores de diversos partidos e até de bancadas completas, a verdade é 

que isso não tem se confirmado. A demora na definição do MDB pode ter sido fatal para 
a candidatura. Enquanto o partido se demorava na escolha, o senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) fechava acordo com cada um dos votos prometidos a Tebet. Para se viabilizar 
em sua bancada, a senadora listou suas chances de apoio. Acabou convencendo os 
demais candidatos do MDB a desistir. A senadora dava como certo o apoio da bancada 
do Podemos, por exemplo, mas parte dela já avisou ao MDB: “Não podemos”.  Simone 
Tebet também contava com o apoio integral dos senadores do PSDB, mas os tucanos 
caíram fora e fecharam com Pacheco. A senadora diz que está em campanha há dois dias 
e que trabalha com “o crescimento orgânico da candidatura”, mas evita citar números.

PR

SECRETARIADO | Delegado de Polícia Civil Adjuto Dias Neto vai substituir a tia Andréa Dias, irmã do prefeito. 
Na prática, Álvaro Dias troca a irmã pelo filho. Novo secretário vai coordenar área assistencial do Município

OO prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), o� cializou nesta sex-
ta-feira 15, no Diário O� cial do 

Município, a nomeação de Adjuto Dias 
Neto como secretário municipal de 
Trabalho e Assistência Social. Filho do 
prefeito, Adjuto é delegado de Polícia 
Civil na Paraíba e já vinha sendo cogi-
tado para o cargo há alguns dias.

Adjuto – que é suplente de deputa-
do estadual e – vai substituir a tia An-
dréa Dias, irmã do prefeito. Na prática, 
Álvaro Dias troca a irmã pelo � lho. O 
novo secretário vai coordenar a área 
assistencial do Município e da política 
de promoção de empregos. A gestão 
dos cadastros do programa Bolsa Fa-
mília no Município também cabe à 
Secretaria de Assistência.

O Agora RN apurou que Álvaro 
Dias requereu pessoalmente ao go-
vernador da Paraíba, João Azevêdo, a 
cessão do � lho à Prefeitura do Natal. 
Ao escalar o � lho para uma das pastas 
de maior repercussão social do Muni-
cípio, o prefeito de Natal já estaria vi-

sando à eleição de 2022, na qual Adjuto 
deve ser novamente candidato.

A nomeação de Adjuto Dias como 
secretário municipal de Assistência 
Social faz parte de uma reforma no 
primeiro escalão da Prefeitura do Na-

tal. No último dia 5 de janeiro, poucos 
dias após tomar posse para o segundo 
mandato, o prefeito exonerou todos os 
secretários e cargos comissionados da 
gestão municipal. Parte foi renomeada 
e parte foi substituída.

Adjuto Dias ficará à frente dos cadastros do programa Bolsa Família no Município 

Prefeito de Natal coloca filho como 
secretário de Assistência Social

Os prefeitos e prefeitas que vão 
compor a nova diretoria e con-
selho � scal da Federação dos 

Municípios do Rio Grande do Norte 
(Femurn) foram eleitos e empossados 
na manhã desta sexta-feira 15. A chapa 
única foi eleita por aclamação, e con-
tou com o voto de 80 Prefeitos do RN.

Para o biênio 2021-2022, a Femurn 
terá como presidente Anteomar Pe-
reira da Silva (“Babá”), prefeito de São 
Tomé, município localizado na mesor-
região Agreste/Potengi, a 110 Km da 

capital, Natal. Natural de São Tomé, ele 
administra a cidade pela quarta vez. É 
funcionário público municipal, casado 
e pai de dois � lhos.

Durante a posse como Presiden-
te da Femurn, Babá considerou que 
a chapa única indica fortalecimen-
to do movimento municipalista no 
Rio Grande do Norte, e agradeceu 
o apoio recebido dos colegas: “Com 
esse consenso, eu não tenho dúvidas 
que tenhamos ainda mais força para 
defender os interesses dos municípios 

norte-riograndenses”, a� rmou.
Segundo ele, a expectativa é para 

uma atuação que contribua com as 
pautas dos municípios, além de par-
cerias a serem feitas: “Nossa atuação 
será com o objetivo de buscar o diá-
logo, mas defendendo os municípios. 
Entre as pautas, destaco temas como 
a farmácia básica, o Proedi , e apoio 
aos consórcios. Temas tanto a nível es-
tadual, quanto federal. Além de parce-
rias a serem � rmadas com entidades e 
instituições”, considera.

Com chapa única, nova diretoria 
da Femurn é eleita até 2022

MUNICIPALISMO

CONFIRA A LISTA DOS SECRETÁRIOS JÁ NOMEADOS:

Ludenilson Araújo Lopes, secretário de Tributação
Joanna de Oliveira Guerra, secretária de Planejamento
George Antunes, secretário de Saúde
Sheila Freitas, secretária de Segurança e Defesa Social
Adjuto Dias, secretário de Trabalho e Assistência Social
José Vanildo da Silva, secretário de Habitação
Cristina Diniz, secretária de Educação
Adamires França, secretária de Administração

Irapoã Nóbrega, secretário de Serviços Urbanos
Thiago Mesquita, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo
Dácio Galvão, secretário de Cultura
Heverton Freitas, secretário de Comunicação
Thiago Costa Marreiros, presidente do NatalPrev
Rodrigo Ferraz Quidute, controlador-geral do município
Joham Alves Xavier, secretário municipal de Governo
Fernando Pinheiro de Sá e Benevides; procurador-geral do 
município,
Genildo Pereira da Costa, consultor do município
Esdras Alves de Queiroz, coordenador do gabinete



O  ministro aposentado do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Celso de Mello disse ontem que 

os projetos de lei que tiram poder de 
governadores sobre polícias são um 
“retrocesso inaceitável”. O ex-decano 
do Supremo abriu mão do silêncio que 
marca sua postura desde a aposenta-
doria, em outubro do ano passado, 
para criticar a proposta que prevê 
mandato de dois anos para os coman-
dantes-gerais e delegados-gerais e 
impõe condições para que eles sejam 
exonerados antes do fim do prazo.

“A padronização nacional dos 
organismos policiais estaduais, com 
expressiva redução do poder e com-
petência dos Estados-membros, se 
implementada, traduzirá um ato de 
inaceitável transgressão ao princípio 
federativo”, disse Celso de Mello à re-
portagem.

“Não se pode ignorar que a autono-
mia dos Estados-membros representa, 
em nosso sistema constitucional, 
uma das pedras angulares do modelo 
institucional da Federação”, afirmou 
o ministro aposentado. “Qualquer 
proposição legislativa que tenda à cen-
tralização em torno da União Federal, 
com a consequente minimização da 

autonomia estadual, significará um 
retrocesso inaceitável em termos de 
organização federativa.”

O Congresso se prepara para vo-
tar dois projetos de lei orgânica das 
polícias civil e militar que sugerem 
mudanças na estrutura das polícias, 
como a criação da patente de general, 
hoje exclusiva das Forças Armadas, 
para PMs, e de um Conselho Nacional 
de Polícia Civil ligado à União.

No caso da Polícia Militar, a suges-
tão é para que a nomeação do coman-
dante saia de uma lista tríplice indica-
da pelos oficiais. O texto prevê que a 
destituição, por iniciativa do governa-
dor, seja “justificada e por motivo rele-
vante devidamente comprovado” Na 
Polícia Civil, o delegado-geral poderá 
ser escolhido diretamente pelo gover-
nador entre aqueles de classe mais alta 
na carreira. A dispensa “fundamenta-
da”, porém, precisa ser ratificada pela 
Assembleia Legislativa ou Câmara 
Distrital, em votação por maioria ab-
soluta dos deputados.

O projeto de lei que pretende re-
mover alguns dos controles que go-
vernadores de Estado têm sobre suas 
forças policiais também invade atri-
buições da Polícia Federal em relação 
à fiscalização e regulação de empresas 
particulares de segurança privada, 
conforme avaliação de representan-
tes e entidades do Ministério Público 
e da PF. O novo modelo é defendido 
por aliados do Palácio do Planalto 
no momento em que o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, endurece 
o discurso da segurança pública para 
alavancar sua popularidade na segun-
da metade do mandato.
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A SABATINA DE ADJUTO DIAS 

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

Oprefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), indicou o filho Adjuto Dias para o 
cargo de secretário de Trabalho e Assistência Social. Pela Lei Orgânica 
do Município, a Câmara precisa sabatinar o indicado e aprovar sua 

nomeação. Quando Andrea Ramalho e Andrea Dias, respectivamente 
mulher do ex-prefeito Carlos Eduardo e irmã do prefeito Álvaro Dias foram 
nomeadas, uma articulação junto aos vereadores “passou por cima” dessa 
prerrogativa, com o grupo governista livrando-as da inquirição da oposição. 
Resta saber se, no caso de Adjuto, o governo usará o mesmo modus 
operandi e se a nova oposição a Álvaro irá cutucar o prefeito a cumprir a 
Lei Orgânica. Os trabalhos legislativos retomam em meados de fevereiro.

 CENÁRIO FAVORÁVEL
O cenário para Álvaro deverá ser 

de tranquilidade na Câmara. Dos 29 
vereadores, apenas cinco são certos 
na oposição: Robério Paulino (PSOL), 
Divaneide Basílio (PT), Brisa Bracchi 
(PT), Ana Paula Araújo (PL) e Júlia 
Arruda (PCdoB). Sobram 24 vereadores 
e o prefeito poderá escolher quem e 
quantos integrarão sua bancada.

 ALPENDRES FORTES
As famosas conversas políticas 

de alpendre, tão tradicionais nos 
veraneios potiguares, apontam que 
o alpendre político mais forte este 
ano tem sido o do ministro Rogério 
Marinho. Ele tem trazido ministros 
e reunido a classe política local, que 
estaria voltada para a movimentação 
de Rogério, que, por sua vez, estaria 
demonstrando musculatura, 
diferentemente do seu colega de 
Esplanada dos Ministérios Fábio 
Faria, considerado mais família, 
e que está com a esposa, Patrícia 
Abravanel, com atividade política 
mais tímida. Ambos, contudo, têm 
trazido ministros, e andado pela 
cidade com eles.

FINANCIADORES DO CAOS
O ministro Dias Toffoli, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), visitou 
Natal nesta sexta-feira 15. Em palestra, 

enfatizou que, sem democracia e 
lei, não há como falar em segurança 
jurídica para investimentos no País. 
Para exemplificar, disse que há pessoas 
que “financiam” interesses escusos e 
ataques à democracia e às instituições. 
“Essas pessoas querem o caos”, 
destacou. Na palestra, também elogiou 
o ministro Fábio Faria (Comunicações), 
que teve, segundo Toffoli, “papel 
fundamental” para preservar a 
harmonia entre os poderes no auge dos 
ataques às instituições registrados no 
começo do governo  Bolsonaro.

GESTÃO CRIMINOSA
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT-RN) defendeu 
a abertura de um processo de 
impeachment, no Congresso 
Nacional, contra o presidente Jair 
Bolsonaro. Em publicação no Twitter, 
a parlamentar afirmou que Bolsonaro 
conduz uma “gestão criminosa”.

ARMA QUENTE
Segundo a deputada potiguar, já 

há motivos para abrir um processo 
de impeachment contra o presidente, 
que estão sendo ignorados pelo 
Congresso. “Acho que a direita que 
controla o Congresso só abre processo 
de impeachment se acharem 
Bolsonaro do lado de um corpo com 
uma arma quente”, ironizou.

SEM INDICAÇÕES

STF

PLANALTO

Ministro aposentado Celso de Mello

Celso de Mello vê ‘retrocesso 
inaceitável’ em projeto das polícias

OPINIÃO

PANDEMIA | Cresce a pressão nas redes sociais para que autoridades tomem providências contra o presidente 
Jair Bolsonaro, responsabilizado pelos internautas pelo colapso no sistema público de saúde em Manaus

Com a repercussão do colapso no 
sistema de saúde em Manaus, 
que enfrenta um problema de 

escassez de oxigênio nas redes públi-
cas e privadas de hospital provocadas 
pela pandemia do novo coronavírus, 
cresce a pressão nas redes sociais para 
que autoridades tomem providências 
contra o presidente Jair Bolsonaro, 
responsabilizado pelos internautas 
pelo problema devido ao seu discurso 
negacionista com relação ao vírus.

Nesta sexta-feira 15, entre os dez 
assuntos mais comentados no Twitter, 
sete são referentes ao problema em 
Manaus, sendo o primeiro a hashtag 
“#ImpeachmentBolsonaroUrgente”. 
Também houve a convocação para um 
“panelaço” que ocorreu às 20h30 em 
todo o País. O anúncio do protesto diz: 
“Sem oxigênio, sem vacina, sem gover-
no #brasilsufocado”.

O ex-governador do Ceará e can-
didato à Presidência da República em 
2018, Ciro Gomes (PDT), classificou o 
presidente Jair Bolsonaro de “genoci-
da” e comentou que “enquanto nossos 
irmãos e irmãs de Manaus morrem 
sem oxigênio, Bolsonaro insiste em 
indicar medicamentos sem eficácia 
comprovada”.

O líder do PT na Câmara, Enio Ver-

ri (PR), foi adepto da hashtag e afirmou 
que a ausência do presidente em Ma-
naus “apenas confirma e reforça que 
ele não sabe mesmo o que fazer para o 
bem do Brasil”.

A pressão nas redes também mi-
ra no presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que também figura na 
lista dos dez assuntos mais comenta-
dos no País dentro da plataforma, para 
que o parlamentar paute o processo 
de impeachment do presidente Bol-

sonaro. A deputada do PSOL, Talíria 
Petrone (RJ), escreveu que Maia “finge” 
fazer oposição ao governo pelo Twitter, 
enquanto “está sentado em mais de 60 
pedidos de impeachment”. Na quin-
ta-feira, 14, o presidente da Câmara 
apontou que a falta de oxigênio em 
Manaus é fruto de “uma agenda nega-
cionista” e disse ser fundamental que 
o Congresso retome as atividades na 
semana que vem.

A ajuda da Venezuela ao Estado 
brasileiro, anunciada pelo ministro das 
Relações Exteriores daquele país, Jorge 
Arreaza, nesta quinta-feira, também é 
comentada por usuários.

Na rede, usuários destacam a ajuda 
recebida do país vizinho, que é dura-
mente criticado pelo presidente Bolso-
naro devido a seu modelo de governo e 
econômico.

Durante uma de suas “lives” se-
manais, em outubro do ano passado, 
Bolsonaro criticou Venezuela, Cuba 
e Argentina. Segundo o presidente, as 
economias dos três países vão mal por 
terem optado pelo socialismo. “Tudo 
por optarem por um regime que não 
dá certo em lugar nenhum do mundo, 
o socialismo. O Brasil correu sério risco 
há pouco tempo, no meu entender”, 
afirmou.

Presidente Jair Bolsonaro: sob pressão 

Nas redes sociais, cresce pressão 
por impeachment de Bolsonaro

Por falar em Álvaro Dias, o chefe do Executivo Municipal está 
finalizando a reforma administrativa que faz nos cargos do governo. 
Só então irá conversar com os vereadores. O objetivo é evitar que haja 
indicações políticas para o seu novo secretariado.

FINALIZANDO
A reforma administrativa 

em Natal está quase finalizada, 
restando apenas as indicações 
do ex-prefeito Carlos Eduardo 
(Procon e Secretaria da Mulher) 
e do presidente da Câmara, 
Paulino Freire (Esportes ou 
Mobilidade Urbana). Para 
esta última pasta, estaria 
sendo cogitada a indicação da 
vereadora Nina Souza (PDT).

LICITAÇÃO DO LIXO
Em relação à Urbana, 

Álvaro convenceu Jonny Costa 
a permanecer até pelo menos a 
conclusão da licitação do lixo, 

prevista para este ano. Jonny, 
que faz tratamento contra o 
câncer, já havia solicitado seu 
desligamento, mas atendeu ao 
apelo do amigo de confiança.

 DUTO FEDERAL
Entre as indicações políticas 

do seu novo governo, até 
agora Álvaro só confirmou 
José Vanildo para a pasta de 
Habitação, por indicação do 
ministro Rogério Marinho, do 
Desenvolvimento Regional, com 
o fito de criar um duto entre 
governo federal e a prefeitura 
de Natal para a passagem de 
dinheiro para obras.
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Sempre 
comprometido 
com a verdade.

Faltando menos de dois anos 
para as próximas eleições, a 
governadora do Rio Grande do 

Norte, Fátima Bezerra (PT), “nada de 
braçada”, na avaliação de analistas po-
líticos. Considerando o cenário atual, 
a petista caminha para uma reeleição 
tranquila em 2022, por total ausência 
de adversários competitivos.

Dois dos nomes que se desenha-
riam como “fortes” oponentes na dis-
puta, os ministros bolsonaristas Fábio 
Faria (PSD) e Rogério Marinho esta-
riam mais interessados em disputar 
uma vaga no Senado do que propria-
mente disputar a cadeira hoje ocupa-
da pela petista. Para analistas, faltam 
postulantes de peso, até o momento, 
para enfrentar a governadora – que 
tem a administração avaliada positi-
vamente por parcela significativa de 
potiguares, apontam as pesquisas.

Conforme esses analistas, o gover-
no Fátima tem cumprido com todas 
as obrigações impostas ao governo 
potiguar, o que fica nítido quando se 
faz paralelo, por exemplo, com o go-
verno anterior, do ex-governador Ro-
binson Faria (pai de Fábio Faria).

Diferentemente do antecessor, 
a petista paga em dia fornecedores 
e funcionários públicos, contas que 
Robinson não pagou, o que chega a 
se tornar proeza quando se leva em 
consideração que o Estado está qua-
se em estado de insolvência e não 
sobra recursos para investimentos. 
Aliás, o primeiro ato de Fátima foi 
decretar situação de calamidade fi-
nanceira logo após assumir em 1º de 
janeiro de 2019.

Neste sentido, tem especial reper-
cussão positiva para a governadora o 
pagamento dos salários atrasados dos 
servidores. Parte das folhas salariais 
herdadas da administração de Robin-
son Faria já foram quitadas e as duas 
que ainda estão em aberto começa-
ram a ser pagas no fim desta semana. 
Profissionais da segurança pública 
que recebem até R$ 3,5 mil receberam 
o 13º salário de 2018 nesta sexta-feira 
15.

Uma das fontes ouvidas pela re-
portagem acrescenta que Fátima se 
destaca por ser “uma governadora 
simples, que controla o Estado e cen-
traliza as funções estatais na própria 
Governadoria”, em contraposição ao 
governo anterior, que era composto 
por “ilhas e que tinha um governador 
que tomava café nos shoppings”.

“Fátima governa mesmo, tem uma 
equipe boa. Tributação e Planejamen-
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Sem adversários, Fátima “nada de 
braçada” para a reeleição em 2022
ELEIÇÕES | Governo Fátima 
tem cumprido com todas as 
obrigações impostas ao governo 
potiguar, o que fica nítido quando 
se faz paralelo, por exemplo, 
com o governo anterior, do ex-
governador Robinson Faria

Considerando o cenário atual, a governadora Fátima Bezerra caminha para uma reeleição tranquila em 2022, por total ausência de adversários competitivos

to são destaques. Ela tem feito um 
bom governo. Agora, claro, tem a dis-
criminação de quem não gosta do PT, 
mas é preciso dar o credito ao gover-
no, porque faz...”, enfatiza um analista.

ÁLVARO DIAS
Apesar do que é ventilado nos 

bastidores, o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), não estaria disposto a 
ser candidato a governador, afirma 
um analista. Com uma atuação bem 
avaliada no enfrentamento da pan-
demia – o que foi fundamental para a 
reeleição do tucano em Natal – Álvaro 
até poderia representar uma ameaça 
a Fátima, mas ele tem reafirmado que 
não renunciará em 2022 para disputar 
o cargo de governador.

Além disso, o prefeito de Natal te-
ria como principal meta eleger o filho, 
Adjuto Dias, para deputado estadual, 
algo que ele não conseguiu em 2018, 
quando Adjuto ficou na suplência. Ad-
juto, a propósito, foi nomeado secretá-
rio de Trabalho e Assistência Social da 
Prefeitura de Natal esta semana, cargo 
considerado “uma Ferrari” quando o 
assunto é construção de candidatura.

O trabalho de Álvaro Dias nos bas-
tidores seria no sentido de convencer 
o atual presidente da Assembleia Le-
gislativa, Ezequiel Ferreira de Souza 
(PSDB), seu colega de partido, a dis-
putar o governo, de modo que, Adjuto 
eleito deputado estadual, disputaria 
a presidência da Assembleia, cargo já 
ocupado por Álvaro durante o gover-
no Garibaldi Filho.

No entanto, existiria uma resis-
tência atual da parte de Ezequiel a 
disputar cargo majoritário, talvez pre-
ferindo permanecer como presidente 
do Poder Legislativo.

STYVENSON VALENTIM

Suposto pré-candidato azarão, 
correndo por fora, o senador Styven-
son Valentim (Podemos), que teve 
pré-candidatura lançada, seria uma 
incógnita, pelo fato de que sua candi-
datura só depende de si mesmo, tendo 
em vista que é presidente de partido.

Político antissistema, entretanto, 
Styvenson tem acumulado desgaste 
por não estar conseguindo entregar 
para o Rio Grande do Norte as verbas e 
obras que os senadores mais tradicio-
nais (leia-se José Agripino e Garibaldi 
Filho) conseguiam viabilizar para o 
Estado.

“Ele tem sido apático nesse senti-
do, mas é um postulante forte até pela 
musculatura que construiu nas urnas, 
algo que Fátima e os demais postulan-
tes ao governo não podem descuidar”, 
diz um analista.

JAIR BOLSONARO
Na avaliação desses observadores 

da cena política potiguar, o presidente 
Jair Bolsonaro desfruta, momentane-
amente, de força significativa no elei-
torado norte-rio-grandense, algo co-
mo 20% a 30% de apoio do eleitorado. 
No entanto, a má gestão presidencial 
frente à pandemia da Covid-19 poderá 
pesar negativamente na viabilidade 
dos candidatos dele no Estado em 
2022.

“O cenário de Bolsonaro na pande-
mia é muito ruim. Vejamos a situação 
do Amazonas, onde a inoperância do 
governo é muito forte, batendo cabe-
ça com o governo estadual, sem ação, 
com pessoas morrendo aos montes. 
Se Bolsonaro não mudar a gestão da 
Covid, vai chegar muito fraco em 2022. 
Veja que Álvaro foi eleito no primeiro 
turno por imagem de grande gestão 
que teve na Covid. O povo reconhe-
ceu”, finalizou.
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Apesar de ainda estar distante no 
horizonte para a maioria dos 
potiguares, as eleições para o 

Governo do Estado em 2022 já estão 
no radar do jogo político das principais 
lideranças do Estado. As articulações 
para a disputa eleitoral do próximo ano 
seguem a todo vapor durante o recesso 
do Legislativo – federal e estadual – em 
casas litorâneas de figuras proeminen-
tes do cenário político potiguar.

Como mostrou o Agora RN esta 
semana, um grupo de pelo menos qua-
tro partidos deu início nas articulações 
para formar uma chapa competitiva 
com o objetivo de disputar o Governo 
do Estado nas eleições de 2022 contra a 
governadora Fátima Bezerra (PT). 

A articulação gira em torno da 
construção de um polo alternativo ao 
do PT – que deve confirmar em 2022 
a candidatura à reeleição de Fátima 
Bezerra. Dentro desse bloco que busca 

se viabilizar como oposição, estão inte-
grantes de PSDB, MDB, PSD e PL.

Segundo as conversas de bastido-

res, as conversas entre os quatro parti-
dos estão em caráter preliminar, mas já 
são esboçados possíveis nomes para a 

disputa no próximo ano. O grupo tem 
trabalhado em um nome de cada par-
tido.

Do PSDB, o nome considerado 
mais competitivo é o do presidente 
da Assembleia Legislativa, deputado 
estadual Ezequiel Ferreira. Ele é tido 
como possível candidato a governador 
contra Fátima Bezerra. No PL, o nome 
cogitado é o do deputado federal João 
Maia, também para governador ou se-
nador. Já no MDB, fala-se no deputado 
federal Walter Alves ou no ex-governa-
dor e ex-senador Garibaldi Alves Filho. 
Por fim, pelo PSD, o nome para a dis-
puta seria o do ministro das Comuni-
cações, o deputado federal licenciado 
Fábio Faria.

Uma fonte ouvida pela reportagem  
aponta que “muita água vai rolar” até 
2022, mas que é preciso iniciar o es-
boço da chapa a fim de construir em 
tempo hábil um palanque que possa 
enfrentar em condições de igualdade 
a governadora Fátima Bezerra e o polo 
do PT em 2022.

Oposição articula montagem de chapa 
para derrotar Fátima Bezerra em 2022
DISPUTA ELEITORAL | Articulação gira em torno da construção de um polo alternativo ao do PT – que deve confirmar em 2022 a candidatura à reeleição de Fátima Bezerra. Dentro desse 
bloco que busca se viabilizar como oposição, estão integrantes de PSDB, MDB, PSD e PL, que terão de formar base capaz de enfrentar a candidata petista nas urnas no próximo ano

Walter Alves (MDB), Fábio Faria (PSD), João Maia (PL) e Ezequiel Ferreira (PSDB) articulam base oposicionista para as eleições de 2022
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O deputado Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL), candidato 
apoiado pelo governo Jair Bol-

sonaro para a presidência da Câmara 
dos Deputados, terá maioria de votos 
entre os parlamentares potiguares na 
eleição que está marcada para o dia 1º 
de fevereiro. O vencedor do pleito vai 
substituir o atual presidente, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

Em café da manhã em Natal nesta 
sexta-feira 15, Lira recebeu o apoio de 
cinco deputados e, com isso, garantiu 
maioria entre a bancada do Estado. 

Declararam voto no deputado 
alagoano do partido Progressista, os 
deputados federais Benes Leocádio 
(Republicanos), Beto Rosado (Pro-
gressistas), Carla Dickson (Pros), Ge-
neral Girão (PSL) e João Maia (PL).

Os outros três deputados do Es-
tado – Natália Bonavides (PT), Rafael 
Motta (PSB) e Walter Alves (MDB) – 
devem votar em Baleia Rossi (MDB-
-SP).

Durante a visita a Natal, Lira pro-
meteu valorizar os deputados que 
compõem o chamado “baixo clero”. 
Em discurso, o candidato de Bol-
sonaro para presidente da Câmara 
afirmou que “todos os deputados são 
iguais” e que não vai defender “ideolo-
gia” caso vença o pleito.

Arthur Lira falou também que 
“não tem preconceito” com nenhuma 
pauta e que vai defender o debate 
de todos os temas necessários no 
comando da Câmara, caso vença a 
eleição. 

Ele prometeu, ainda, melhorar a 
transparência e estimular o que cha-
mou de “articulação do voto”.

O candidato do Progressistas 
acrescentou que, se chegar à presi-
dência da Câmara, não terá conversas 
privadas que sejam desmentidas em 
público. Ele enfatizou também que 
“Brasília não pode atrapalhar o cres-
cimento do País”. 

“Aquela é a maior cadeira da de-
mocracia brasileira, que representa a 
casa do povo”, enfatizou.

Lira declarou também que vai 
trabalhar pela aprovação de reformas 
estruturais, especialmente a aprova-
ção da PEC Emergencial, considerada 
prioritária pelo governo Jair Bolsona-
ro para a retomada econômica após a 
paralisação da pandemia do corona-
vírus.

 APOIO
A deputada federal Carla Dickson 

(Pros-RN), vice-líder do governo na 
Câmara dos Deputados, afirmou que, 

JOSÉ ALDENIR/ AGORA RN

Arthur Lira visita Natal para fortalecer 
candidatura à presidência da Câmara 
CÂMARA FEDERAL | Deputado 
Arthur Lira (PP-AL), em visita 
à bancada federal potiguar, 
buscou ampliar rede de 
apoios para a eleição do dia 
1º de fevereiro 

Em Natal, nesta sexta-feira 15, Lira recebeu o apoio de cinco deputados e, com isso, garantiu maioria entre a bancada do Rio Grande do Norte

Brasília não pode atrapalhar 
o crescimento do País. 
Aquela é a maior cadeira 
da democracia brasileira 
[presidência da Câmara dos 
Deputados], que representa 
a casa do povo”

“
ARTHUR LIRA (PP-AL)
DEPUTADO FEDERAL

se Baleia Rossi (MDB-SP) vencer a 
eleição para presidência da Casa em 
1º de fevereiro, o presidente Jair Bol-
sonaro corre risco de enfrentar um 
processo de impeachment no Con-
gresso.

Ao Agora RN, a deputada federal 
afirmou que torce pela vitória de Lira 
para que o País tenha “estabilidade”. 

“Por mais que o candidato (Baleia 
Rossi) não tenha levantado bandeira, 
a gente vê uma possibilidade. A gente 
fica um pouco apreensiva, porque o 
Brasil precisa agora de estabilidade 
para conter a Covid-19, porque a 
pandemia não acabou, e também 
para crescer a economia”, destacou, 
e completou: “ninguém quer isso, 
ninguém precisa disso agora, desse 

movimento (pró-impeachment)”.
Carla Dickson disse também 

que decidiu apoiar Arthur Lira por-
que o deputado se comprometeu a 
valorizar os deputados do chamado 
“baixo clero”, ou seja, parlamentares 
de menor expressão na Câmara dos 
Deputados – grupo no qual ela diz 
estar incluída, apesar de ser uma das 
vice-líderes do governo. 

“Eu tenho interesse de fazer re-
latoria de projetos importantes. Ele 
disse que o olhar seria para esses que 
são meio excluídos. Isso me encantou 
nele”, complementou a deputada.

A parlamentar acrescentou que, 
além disso, Arthur Lira prometeu 
pautar projetos de cunho conserva-
dor, “em defesa da vida”. 

Ela disse ter ouvido a promessa 
durante reunião do candidato com 
representantes da Frente Parlamen-
tar da Medicina e da bancada evan-
gélica, que ela integra. Carla também 
ressaltou que o seu partido, o Pros, 
fechou votação no deputado apoiado 
por Bolsonaro.

O deputado Beto Rosado (PP-RN) 
defendeu o protagonismo do colega 
de partido, que, já foi líder da bancada 
do Progressista e, segundo ele, é bas-
tante conhecido na Casa. 

Ele acredita que esse currículo, 
somado às características compor-
tamentais, farão de Lira o novo presi-
dente da Câmara Federal.

“É de amplo conhecimento do 
legislativo nacional. Ele representa 
muita seriedade, firmeza nas suas 
decisões e compromisso, e isso leva a 
maioria dos deputados a terem uma 
tendência de apoiamento ao Arthur 
Lira. Ele está em consonância com 
as pautas nacionais, entendendo to-
das as dificuldades que o Brasil tem 
passado. Isso pautará a Câmara de 
acordo com o interesse nacional, o 
que é necessário para um presidente”, 
disparou.

Nesse sentido, o deputado federal 
Benes Leocádio, do Republicanos, 
revelou que vai votar alinhado com a 
sigla, que decidiu, por unanimidade, 
apoiar o candidato do Progressista.

Além disso, Benes Leocádio ga-
rantiu que “como nordestino, conheço 
de perto o estado do Alagoas, que tem 
uma colocação, de certa forma, pro-
gressista, equiparado ao meu pensa-
mento e comportamento na Câmara 
dos Deputados, espero e confio que ele 
nos represente bem para colocarmos 
em discussão as pautas que o Brasil 
precisa”.

ALÉM DO LEGISLATIVO
O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 

também participou do encontro e 
defendeu a candidatura de Arthur 
Lira. O chefe do executivo avalia que 
a vitória de Lira será benéfica para o 
Rio Grande do Norte. 

A análise decorre após o anúncio 
de apoio de cinco dos oito deputados 
federais do Rio Grande do Norte à 
candidatura de Lira. 

“Temos cinco deputados que o 
apoiam. E isso vai se transformar em 
ponto positivo em favor do Rio Gran-
de do Norte”, disse.

Ainda segundo Álvaro Dias, o de-
putado Arthur Lira – que é apoiado 
pelo presidente Jair Bolsonaro – é um 
nome que defende boas propostas, 
ideias inovadoras e que vai moder-
nizar as relações institucionais da 
Câmara dos Deputados. 

“Ele vai manter um diálogo per-
manente com os deputados, ouvindo 
todos os setores, sem centralizar as 
decisões e procurando ouvir os líde-
res de partidos, também ouvindo a 
base e o baixo clero”, encerrou.
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Uma prova completamente 
atípica aguarda os 5,7 milhões 
de candidatos que vão prestar 

o Exame Nacional de Ensino Médio 
(Enem) este ano no Brasil. Relativa 
ainda à edição de 2020, a prova vai 
acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro, 
após já ter sido adiada por conta da 
pandemia da Covid-19. Ao Agora RN, 
o secretário de Educação, da Cultura, 
do Esporte e do Lazer do Rio Grande 
do Norte, Getúlio Marques Ferreira, 
adiantou que não pretendia solicitar 
o adiamento da prova no estado. Por-
tanto, a primeira parte do Exame se-
rá aplicada amanhã. Ao todo, 129.101 
potiguares estão inscritos no Exame. 
Os estudantes serão divididos entre 
221 locais de prova em 40 municípios. 

Em um quadro de insegurança 
que se agravou com o aumento de ca-
sos confirmados da Covid-19, houve 
pressão popular e até mesmo um pe-
dido na justiça feito pelo Ministério 
Público Federal e Defensoria Pública 
da União para que a data da prova 
fosse novamente adiada, por conta 
dos riscos que a realização do exame 
em plena segunda onda de contami-
nação oferece. No entanto, o pedido 
de adiamento foi negado pela justiça. 

Neemias Santos, de 40 anos, vai 
prestar o Enem para tentar ingressar 
no curso de direito. Na opinião dele, a 
prova não deve ser postergada. “Vejo 

que nas eleições houve aglomeração, 
as casas noturnas estão tendo aglo-
meração, porém somente as aulas 
estão sendo adiadas por causa da 
pandemia. Então acredito que não o 
Enem não deveria ser mais adiado, já 

existem os meios necessários para a 
prevenção”, afirmou o candidato. 

Já o estudante Artur Gabriel, 17, 
vai fazer a prova para cursar econo-
mia. Ele diz que se sente inseguro, e 
que o exame deveria ser adiado, mas 

acredita não ser mais possível agora. 
“Estou um pouco nervoso, não sei 
se o MEC conseguirá pôr em prática 
todas as medidas necessárias para a 
segurança”, explicou. Artur cursou o 
último ano do ensino médio de for-

ma remota. “Para muitos estudantes 
as aulas online foram muito difíceis. 
No meu caso em específico não foi 
tanto, porque eu já tinha o costume 
de usar a internet como ferramenta 
de ensino”, relatou. 

No dia da prova, a única caneta 
aceita para preencher o cartão-res-
posta é a esferográfica de tinta preta, 
fabricada com material transparen-
te. Nenhum outro tipo será permi-
tido permanecer sobre a mesa dos 
inscritos. É importante lembrar que 
é obrigatório apresentar via original 
de documento oficial de identifica-
ção com foto para a realização das 
provas. 

Apesar de não ser obrigatório, o 
Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) recomenda que o participan-
te leve o Cartão de Confirmação de 
Inscrição nos dias de aplicação. O 
documento contém número de ins-
crição, data, hora e local do exame 
e registra que o inscrito deve contar 
com determinado atendimento es-
pecializado, assim como tratamento 
pelo nome social, caso essas solicita-
ções tenham sido feitas e aprovadas. 
O documento está disponível online 
na Página do Participante.

A reportagem conversou com a 
neuropsicóloga Glauciane Santana e 
elencou algumas dicas. Confira:

Com 129 mil potiguares inscritos, 
Enem começa neste domingo
EDUCAÇÃO | Mesmo após polêmica e protesto virtual pedindo novo adiamento, o Exame vai acontecer nos próximos dois domingos. Ao todo, 129.101 potiguares estão inscritos no 
Exame e serão divididos entre 221 locais de prova em 40 municípios. Transporte público terá reforço da STTU, assim como a segurança, que terá o auxílio de 1.800 PMs extras

Edição do Enem será diferente em decorrência da pandemia da Covid-19, após um ano atípico com aulas online para alguns estudantes

ANTES DA PROVA 

1- Evite virar a noite estudando, procure dormir, pelo menos, de 7 a 8 horas 
por noite. O sono é regenerador, tanto para consolidar aprendizado, como 
para resgatar memórias. 

2- Evite os alimentos que possam causar ansiedade, como café, 
refrigerantes, energéticos, e comidas de difícil digestão. 

3- Nesse período de isolamento social, caminhadas ou passeios de 
bicicleta de 30 min a 1h trazem enormes benefícios, melhoram o sono, a 
digestão, e diminuem a ansiedade. 

4- Não altere muito a rotina. Revisões de última podem agir de duas formas: 
tranquilizar ou te deixar mais inseguro e interferir no seu desempenho. 
Avalie se realmente será positivo para você.  

5- Não se deixe impressionar pelos resultados individuais compartilhados 
por seus colegas. Preocupar-se ou comparar seu desempenho em 
simulados ou no primeiro dia de prova pode interferir no seu rendimento. 
Foque nos seus resultados. 

Para o dia da prova 

1- Será obrigatório o uso de máscara. O participante poderá levar mais de 
uma máscara para trocar ao longo da prova, e retirá-la somente para beber 
água e comer o lanche. 

2- O participante deverá higienizar as mãos com álcool em gel na entrada 
da sala de provas, e lavar com água e sabão antes e depois de ir ao 
banheiro. 

3- As salas de provas serão higienizadas e vão comportar menos 
participantes, em razão do distanciamento necessário entre as carteiras. 
As portas e janelas devem ficar abertas para manter a ventilação natural do 
ambiente, e o ar condicionado desligado. 

4- Pessoas do grupo de risco vão fazer a prova em salas especiais. 

5- Os participantes contaminados ou com sintomas de Covid-19 ou outras 
doenças infectocontagiosas não devem comparecer no dia da prova. 
Para solicitar a reaplicação, o candidato deve inserir um documento 
que comprove a doença na Página do Participante, que conste o nome 
completo da pessoa, o diagnóstico e a descrição da condição, o código 
correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da 
assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo 
registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde 
(RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. 

Reforço no transporte 

Para facilitar o transporte público em Natal nos dois domingos de prova, a 
Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) estabeleceu algumas mudanças 
em determinadas linhas de ônibus. Os ônibus N-07 (Alvorada IV/Cidade 
Jardim) e N-29 (Nova Natal/Nova Descoberta, via Campus) terão seus 
itinerários estendidos até o Praia Shopping, de modo a dar acesso às 
instituições de ensino localizadas ao longo da Av. Eng. Roberto Freire. 

Para os candidatos que vão fazer a prova no Campus Universitário da 
UFRN, as opções vão ser as linhas N-60 (Pajuçara/Mirassol), N-77 (Parque 
dos Coqueiros/Mirassol), N-29, O-63 (Felipe Camarão/Campus), 304 
(Parque dos Coqueiros/Mirassol) e 503 (Planalto/Nova Descoberta), e a 
linha 588 (Circular UFRN) com três veículos. Para quem está no Parque 
das Dunas e precisa acessar as escolas na Ribeira, Cidade Alta, Alecrim e 
Petrópolis, a linha N-75 (Parque das Dunas/Alecrim, via Petrópolis) também 
irá circular neste domingo. Além das linhas citadas, também terão reforço 
na frota as linhas N-08 (Redinha/Mirassol, via Rodoviária), N-15 (Pajuçara/
Petrópolis), O-21 (Felipe Camarão/Areia Preta), O-22 (Felipe Camarão/
Rocas, via Bom Pastor), O-30 (Felipe Camarão/Mirassol, via Candelária), 
N-35 (Soledade/Candelária), L-37 (Rocas/Cidade Satélite, via Praça), O-39 
(Cidade Nova/Tirol), S-46 (Ponta Negra/Ribeira, via Praça), L-54 (Rocas/
Ponta Negra, via Alecrim), N-70 (Parque dos Coqueiros/Ribeira) e N-84 
(Soledade/Petrópolis). A STTU reforça que os estudantes não deixem 
para sair de casa em cima da hora da realização da prova, de modo a 
evitar aglomeração no sistema de transporte público, além de possíveis 
incidentes que gerem atrasos no deslocamento. Em caso de dúvidas, os 
passageiros podem ligar para STTU, no telefone 156.  

PM intensifica segurança 

1.800 policiais militares em escala extraordinária vão atuar na segurança 
dos locais de prova. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 
Defesa Social (Sesed) e a Polícia Militar do estado realizarão a “Operação 
Enem 2021”. Em escala extraordinária, 1800 policiais militares por dia, 
serão empregados nos 358 locais de prova. Não havendo prejuízo 
para o policiamento normal.  Para o comandante da operação, Coronel 
Castelo Branco, o emprego dos policiais militares irá garantir a ordem e 
a segurança de estudantes e funcionários, como também, no apoio ao 
deslocamento dos malotes com as provas, possibilitando desta forma, a 
obtenção da qualidade necessária para o êxito na realização das provas. 
“O Gabinete de Gestão de Integrada (GGI) do RN estará interligado 
com Brasília durante todo o evento, onde concentrarão as atividades de 
monitoramento em tempo real “, disse. 
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
anunciou nesta sexta-feira 15 

a abertura de negociação para adqui-
rir doses da vacina Sputnik V, produ-
zida pela Rússia. O imunizante será 
fabricado no Brasil pela companhia 
União Química. Na próxima terça-fei-
ra 19, segundo a governadora, haverá 
uma reunião com representantes da 
União Química para o fornecimento 
da vacina russa ao estado potiguar.

“O Rio Grande do Norte está em 
contato para comprar a Sputnik V. 
Estamos em contato com a União 
Química para a compra do imunizan-
te”, disse. Ainda segundo a governa-
dora Fátima Bezerra, o RN também 
será beneficiado pelo acordo entre o 
Consórcio Nordeste e a companhia 
União Química. Os governadores do 
Nordeste estão negociando a compra 
de 50 milhões de doses emergenciais 
da vacina russa Sputnik V para os no-
ve estados. 

O presidente do Consórcio Nor-
deste, o governador do Piauí, Wellin-
gton Dias (PT), participou de uma 
videoconferência na quinta-feira 14, 
para articular a aquisição das doses 
com representantes da Embaixada 
da Rússia no Brasil e da Farmacêuti-
ca União Química. “O Consórcio Nor-
deste iniciou este processo de com-
pra, mas o governo do Rio Grande do 
Norte também vai buscar assegurar 
doses da Sputnik V”, encerrou. 

Na última quarta-feira 13, a União 
Química e o Fundo Russo de Investi-
mento Direto fecharam acordo para 
a farmacêutica brasileira fornecer ao 
Brasil 10 milhões de doses da vaci-
na Sputnik V no primeiro trimestre 
deste ano. As entregas de doses im-
portadas e fabricadas no Brasil co-
meçariam em janeiro. O imunizante 
foi desenvolvido pelo Instituto Ga-
maleya, de Moscou. A Sputnik V foi a 
primeira vacina contra a Covid-19 a 
ser registrada no mundo, em agosto 
de 2020. Segundo informações divul-
gadas pela Rússia, a eficácia do imu-
nizante é de 91%. 

O estado também já assinou um 
protocolo de intenções com o Insti-
tuto Butantan, para aquisição da va-
cina CoronaVac - o imunizante ainda 
não foi aprovado pela Anvisa, porém, 
o aval da agência deve ser divulgado 
neste domingo 17. O governo ainda 
não divulgou quantidades e valores 
das doses que deverão ser compra-
das, mas havia confirmado uma 
negociação para compra da vacina. 
Fátima também vai aderir ao plano 
nacional de imunização contra a Co-
vid-19, que é de responsabilidade do 
Ministério da Saúde.

Por meio da Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesap), o governo con-

firmou ao Agora RN que há 900 mil 
seringas em estoque, armazenadas 
na Unidade Central de Agentes Te-
rapêuticos (Unicat), em Natal. A 
quantidade de insumos é suficiente 
para garantir a primeira dose aos 
potiguares que devem ser vacinados 
nas primeiras fases da campanha. 
Outras 2 milhões de seringas estão 
sendo adquiridas pelo governo do 
estado a partir de uma licitação, que 
já tem empresa vencedora.

A chefe do Executivo estadual 
confirmou ainda a parceria com a 
Cosern para instalação da rede de 
frio necessária para a conservação 
da vacina. 

São 95 geladeiras especiais e dois 
refrigeradores científicos para os mu-
nicípios e para a Unicat, órgão que 
vai armazenar as vacinas na capital 
potiguar antes da distribuição às 
centrais de distribuição aos municí-
pios localizados em Mossoró, Caicó, 
Santa Cruz, São José do Mipibu, Pau 
dos Ferros e João Câmara. 

Com isso, o governo estadual in-
dicou em diversas situações que o RN 
está com toda a logística pronta para 
receber e distribuir a vacina contra a 
Covid-19 para todos os 167 municí-
pios potiguares. 

A expectativa é de que isso acon-
teça ainda em janeiro. A chefe do 
Executivo estadual garantiu que as 
aplicações da vacina começarão 72 
horas após a chegada das doses.

O transporte e guarda da vacina 
será acompanhado pelas polícias Mi-
litar e Civil do estado, com apoio das 
polícias Federal e Rodoviária Federal.   

A ansiedade pela aprovação das 
vacinas contra a Covid-19 parece 
estar chegando ao fim. A Anvisa vai 
decidir neste domingo 17 sobre a 
autorização para uso emergencial, 
temporário e experimental das vaci-
nas do Instituto Butantan e da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz) contra 
a Covid-19. A data é o penúltimo dia 
do prazo estabelecido pela própria 
agência como meta para análise dos 
pedidos.

As duas instituições apresenta-
ram suas solicitações de uso emer-
gencial na sexta-feira 8 à Anvisa. O 
pedido do Instituto Butantan vale pa-
ra 6 milhões de doses que o instituto 
recebeu prontas, vindas da China. Já 
o da Fundação Oswaldo Cruz vale pa-
ra 2 milhões de doses, que devem ser 
importadas do laboratório Serum, 
sediado na Índia. 

No entanto, o governo da Índia 
negou a entrega imediata do lote de 
imunizantes da Oxford/AstraZeneca 
ao Brasil, o que frustrou uma opera-
ção montada para buscar o material 
no país asiatíca ainda neste fim de 
semana.

O governo do Rio Grande do 
Norte lançou um programa que 
vai monitorar todo o processo de 
vacinação, desde a distribuição 
dos imunizantes contra a Co-
vid-19 até a aplicação nos postos 
municipais. A iniciativa, intitula-
da RN+Vacina, segue o modelo 
do Regula RN - um programa que 
atualmente permite acompanhar 
a ocupação de leitos de assis-
tência aos infectados pelo novo 
coronavírus em tempo real pela 
internet.

Na próxima segunda-feira 18, 
o programa estará disponível para 
o cidadão iniciar o autocadastra-
mento, que não é obrigatório, mas 
importante para agilizar o proces-
so. Dentro da estruturação do es-
tado para a vacinação, Fátima Be-
zerra anunciou também a compra 
de mil tablets que serão utilizados 
nas 711 salas de vacinação ativas 
nos municípios. O equipamento 
vai agilizar o cadastramento e o 
controle da aplicação.

“O novo programa, o RN+Vaci-
na, é mais uma parceria exitosa do 
nosso governo com o Laboratório 
de Inovação Tecnológica em Saú-
de (LAIS), da UFRN. Criamos um 
sistema pioneiro e inovador em 
nível nacional. Um sistema que 
traz transparência e seriedade 
no acompanhamento de todo o 
percurso da vacina - da chegada 
ao estado até a aplicação junto 
ao cidadão nos municípios. E 
queremos o apoio dos Ministérios 
Públicos, que consideramos fun-
damental para o sucesso da inicia-
tiva”, afirmou a governadora. 

“O RN está pronto para a va-
cinação. Temos feito nossa parte, 
temos seringas e agulhas, estamos 
capacitando vacinadores, instala-
mos redes de frio e estamos orien-
tando e apoiando os municípios 
para que tenhamos transparên-
cia, equidade e responsabilidade 
em nosso estado. A data do nosso 
calendário é a seguinte: chegando 
a vacina, iniciaremos em 72 ho-
ras”, voltou a declarar.

Pesquisador do LAIS, Fernan-
do Lucas de Oliveira disse que o 
novo programa vai melhorar a 
atuação de quem estará nas salas 
de vacina e da gestão da saúde pú-
blica, porque simplifica o acompa-
nhamento da aplicação das doses 
e o controle em tempo real. “O ges-
tor público poderá acompanhar o 

GOVERNO DO ESTADO VAI ADQUIRIR 
DOSES DA VACINA RUSSA SPUTNIK V

RN+Vacina, lançado nesta quinta-feira 15 , é uma parceria entre o Governo do Estado e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da UFRN. Plataforma vai simplificar o acompanhamento da aplicação das doses das vacinas em tempo real

PROGRAMA RN+VACINA 
INICIA NESTA SEGUNDA O 
AUTOCADASTRAMENTO 

índice de vacinação em cada sala 
e corrigir possíveis dificuldades”, 
afirmou, acrescentando que outra 
vantagem será identificar quantas 
doses estão nas centrais e nas sa-
las de vacinação, quantas foram 
aplicadas, quantas perdidas e cor-
rigir alguma distorção.

O cidadão poderá acessar o 
RN + Vacina inclusive pelo celu-
lar, mediante rápido cadastro. O 
programa também vai disponibi-
lizar o acesso a informações sobre 
vacinas e um cartão virtual de va-
cinação. “É bom para o cidadão e 
para a gestão pública na execução 
das políticas públicas de saúde”, 
avaliou. 

De acordo com o coordenador 
do LAIS, Ricardo Valentim, os da-

dos serão enviados ao Ministério 
da Saúde, por meio da Rede Nacio-
nal de Dados em Saúde (RNDS), 
que é a plataforma nacional de 
interoperabilidade de dados em 
saúde. “É um serviço que fica de 
legado para o futuro, pois vai per-
mitir o cadastro do planejamento 
de outras vacinações”, explicou. 

Segundo Fátima, “o sistema 
cumpre papel fundamental para 
a transparência de todo o proces-
so e assegurar o uso da vacina de 
forma justa e eficaz. Faremos o 
rastreamento da vacina em todo o 
Rio Grande do Norte”. 

“Estamos confiantes e espe-
rançosos que a vacinação come-
çará na próxima quarta-feira”, 
pontuou a governadora do RN. 
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SANDRO MENEZES

GOVERNO DO ESTADO VAI ADQUIRIR 
DOSES DA VACINA RUSSA SPUTNIK V

IMUNIZAÇÃO | Fátima Bezerra anunciou a negociação para aquisição 
de doses do imunizante russo com o auxílio do Consórcio Nordeste, 
e reafirmou que o Rio Grande do Norte está pronto para começar a 
vacinação. Nesta sexta 15, foi lançado um sistema que vai monitorar o 
transporte, distribuição e a aplicação dos imunizantes no estado

RN+Vacina, lançado nesta quinta-feira 15 , é uma parceria entre o Governo do Estado e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da UFRN. Plataforma vai simplificar o acompanhamento da aplicação das doses das vacinas em tempo real

LABORATÓRIO ULTRAPASSA 
MARCA DE 100 MIL EXAMES 

O RN está pronto para a 
vacinação. Temos feito 
nossa parte, temos seringas 
e agulhas, estamos 
capacitando vacinadores, 
instalamos redes de frio 
e estamos orientando e 
apoiando os municípios para 
que tenhamos transparência”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA 

Desde o início da pandemia no 
país, o Laboratório Central de Saú-
de Pública (Lacen/RN) é referência 
no Rio Grande do Norte no diag-
nóstico laboratorial de Covid-19. 
Com agilidade e atendimento em 
todo o estado, o Lacen ultrapassou 
a liberação de 100 mil exames para 
o novo coronavírus, através da me-
todologia de RT-PCR. Este método 
é o padrão-ouro para o diagnóstico 
da doença.  

Segundo o diretor administra-
tivo do Lacen, o biomédico Derley 
Galvão, este número “representa 
o esforço coletivo entre Governo 
do Estado, Secretaria de Saúde 
e Laboratório Central do Estado 
durante a pandemia para permitir 
um acesso cada vez maior ao exa-
me, mesmo diante de dificuldades 
inerentes ao contexto de uma pan-
demia”. 

De acordo com o Derley, todos 
os investimentos em equipamen-
tos, insumos e contratação de 
profissionais feitos pelo Governo 
do Rio Grande do Norte foram 
decisivos para um número tão 
expressivo de exames, visto que é 
uma metodologia mais complexa 
e onerosa.  

O serviço ainda destaca-se pela 
testagem de todas as pessoas com 
sintomas e rapidez na liberação 
do resultado, com média de até 
24 horas. “Isto somente é possível 
graças ao esforço dos servidores do 
laboratório, os quais desde o início 
da pandemia trabalham de manei-
ra dedicada e comprometida com 
a Saúde Pública do Estado. Sem a 
atuação profissional das pessoas 
envolvidas, não atingiríamos um 

número tão expressivo”, ressaltou 
Magaly Cristina, diretora geral do 
Lacen. 

CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS
A esperança pela vacina vem 

em um momento nebuloso, de al-
tos números de casos confirmados 
e óbitos pela Covid-19. Nesta sex-
ta-feira 15, o RN confirmou novos 
982 casos da doença. Agora, são 
127.847 casos registrados em terri-
tório potiguar. O boletim apontou, 
ainda, para 11 novas mortes cau-
sadas pela Covid-19 no Rio Grande 
do Norte. Com os óbitos, o estado 
chega a 3.138 mortes em decor-
rência do coronavírus desde o iní-
cio da pandemia. Também nesta 
sexta, o mundo ultrapassou os 2 
milhões de mortos por Covid-19, 
de acordo com a contagem da Uni-
versidade Johns Hopkins. Segundo 
o levantamento, 2.000.905 pessoas 
morreram por causa do vírus SAR-
S-CoV-2 em mais de 93,4 milhões 
de casos. A taxa de letalidade da 
doença atual é de 2,1%. 

O primeiro milhão de vítima 
foi atingido em 29 de setembro, 
mais de nove meses depois de os 
primeiros casos terem sido repor-
tados em Wuhan, na China. Este 
segundo milhão foi atingido em 
menos da metade do tempo: 108 
dias. Os países com mais mortes 
são Estados Unidos (389.581 mor-
tes em 23,4 milhões de casos); Bra-
sil (207.095 mortes em 8,3 milhões 
de casos); Índia (151.918 mortes 
em 10,5 milhões de casos); México 
(137.916 mortes em 1,6 milhões de 
casos); e Reino Unido (87.448 mor-
tes em 3,3 milhões de casos).

PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO 

Ao todo, o governo do Rio Grande do Norte estima vacinar 825.746 pessoas  
na primeira etapa da campanha de imunização contra o novo coronavírus.  

1ª fase

- Trabalhadores da saúde (96.099 habitantes);
- Indígenas (2.447);
- Pessoas com 75 anos ou mais (133.621);
- Pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais (1.400);

2ª fase

- Pessoas com idade entre 60 e 74 anos (328.236);

3ª fase

- Pessoas com comorbidades (263.943).
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ISTOCK

O  início do ano é época de alta nos 
cuidados estéticos para curtir o 
verão e, enquanto muitos ado-

tam dietas “milagrosas”, tratamentos 
de pele radicais e exercícios intensos 
para entrar no padrão que acreditam 
precisar estar para aproveitar a es-
tação, um movimento cresce contra 
esse comportamento. O body positive 
é uma corrente que surgiu para ques-
tionar os padrões estéticos impostos 
pela sociedade e incentivar as pessoas 
a amarem seus corpos como são.

É sobre mulheres que vestem 44. 
Sobre pessoas de nariz grande. Sobre 
gente e suas cicatrizes. Sobre senhoras 
e senhores com suas rugas. Enfim, bo-
dy positive é a ideia de ser positivo em 
relação ao seu corpo. Aceitar o próprio 
corpo não é conformismo, longe disso. 
É entender a própria existência como 

um ser único no mundo. 
No Brasil, país que mais realiza 

cirurgias plásticas no mundo, tendo a 
prótese de silicone mamária, lipoaspi-
ração e abdominoplastia na liderança 
dos procedimentos, o movimento che-
ga através de influenciadores digitais 
que falam sobre autoestima e amor 
próprio. Para Zacarias Ramalho, pro-
fessor de psicologia da Estácio, a abor-
dagem do body positive é necessária 
para que a sociedade passe a respeitar 
todos os tipos de corpos, sem levar em 
consideração um único ideal de “belo”.

“As modificações realizadas no 
corpo, principalmente no que diz res-
peito às questões estéticas, são uma ex-
pressão da tentativa de poder adequar-
-se e fazer parte de um grupo, porque 
somos seres sociais e necessitamos uns 
dos outros. Porém, quando alguém se 

importa muito com as expectativas do 
outro, isso gera sofrimento e pode che-
gar a ocasionar distúrbios emocionais 
relacionados à autoimagem”, alertou.

O body positive é sobre diminuir a 
importância dessas expectativas e au-
mentar a autoestima e amor próprio, 
incentivando que não é preciso mudar 
esteticamente para poder vivenciar 
experiências como ir à praia ou à aca-
demia. “Independente de ter rugas, 
celulite, sobrepeso ou cicatrizes, cada 
marca conta a história da pessoa e, da 
forma que é, todo corpo é potente e 
tem o direito às práticas de esporte e 
lazer”, apontou Emanuelle Justino dos 
Santos, professora de educação física 
na Estácio.

De acordo com a especialista, o bo-
dy positive pode contribuir para que os 
indivíduos se sintam mais confortáveis 

na busca pelo exercício físico, mesmo 
sem fazer parte de determinado pa-
drão estético. Isso ajuda a quebrar o es-
tigma de que o exercício é uma ativida-
de exclusiva para emagrecimento e, na 
verdade, colabora para o aumento da 
qualidade de vida de um modo geral.

“O exercício físico deve entrar na 
vida das pessoas para que tenham uma 
vida mais saudável, um estilo de vida 
mais ativo. Trata-se de um cuidado não 
só estético, mas com a saúde, visando 
prevenir doenças cardíacas, articulares 
e transtornos de humor, por exemplo”, 
afirmou. “Muitas vezes a pessoa se im-
porta demais com o que o outro pensa 
ou se compara tanto, que fica paralisa-
da. É por isso que o body positive é tão 
importante, por estimular a iniciativa 
de se gostar e viver bem consigo mes-
mo”, avaliou.

“Body positive”: conheça o 
movimento do amor próprio
SAÚDE | Especialistas comentam corrente que questiona padrões estéticos e incentiva as pessoas a aceitarem seus corpos como são. Movimento 
ainda pode contribuir para que os indivíduos se sintam mais confortáveis na busca pelo exercício físico, quebrando estigmas e preconceitos 

Body positive é sobre diminuir a importância de certas expectativas e aumentar a autoestima e amor próprio, mostrando que não é preciso mudar esteticamente para poder vivenciar experiências como ir à praia ou à academia

PRINCÍPIOS DO BODY POSITIVE 

1. Aceitação: ter um olhar 
sincero e amoroso com o 

seu próprio corpo; 

2. Autoestima: entender 
que não é necessário 

mudar nada e que as suas 
particularidades fazem 

com que você seja única; 

3. Aceitar não é se 
conformar: amar a sua 

imagem não significa que 
você não pode mudar. 
A questão é repensar a 

necessidade da mudança; 

4. Menos comparações: 
não enxergue outras 

mulheres como rivais. Não 
existe competição; 

5. Fique atenta às 
influências: evite 

ambientes tóxicos ou 
seguir perfis que exaltem 

um modelo de beleza 
irreal, pois isso gera 

frustração com seu próprio 
corpo; 

6. A principal motivação 
deve ser o bem-estar.
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REFORMAS | Ao todo, serão recuperadas 14 localidades, em um investimento de RS 9,4 milhões. Previsão é 
de que as obras das praças e equipamentos culturais sejam finalizadas até fevereiro, segundo o governo

O Governo do Rio Grande do 
Norte está investindo R$ 9,4 
milhões na revitalização do 

Centro Histórico de Natal. A governa-
dora Fátima Bezerra visitou nesta sex-
ta-feira 15 parte das obras na capital 
potiguar. A previsão é de que os inves-
timentos vistoriados sejam � nalizados 
no � m de fevereiro.

A chefe do Executivo estadual 
lembrou que há dois anos, quando as-
sumiu a gestão, estes projetos estavam 
paralisados e que apenas duas das 14 
obras haviam sido � nalizadas. A recu-
peração dos equipamentos culturais 
da cidade faz parte do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) Ci-
dades Históricas. “Conseguimos desfa-
zer os entraves técnicos e em parceria 
com a Caixa Econômica conseguimos 
dar continuidade a este projeto tão 
importante para a história e para a 
cultura do povo potiguar”, destacou 
Fátima Bezerra.

Durante a visita, a governadora e a 
equipe do governo visitaram as praças 
Augusto Severo, no bairro da Ribeira, 
das Mães, André de Albuquerque e 
Padre João Maria, na Cidade Alta. “Eu 
era deputada federal e lutei muito pa-
ra incluir nossa cidade nesse projeto”, 
comentou. O pacote de obras coorde-
nado pela Secretaria de Estado da In-
fraestrutura (SIN) inclui ainda praças 
com a da Santa Cruz da Bica e Djalma 
Maranhão, além da Parada Metropoli-
tana.

O presidente da Associação Viva 
o Centro de Natal, Delcindo Mascena, 
elogiou a atuação e o empenho do Go-
verno no investimento na região. “Há 
três anos iniciamos um trabalho de 
revitalização do comércio do Centro 
da Cidade. Também é preciso trazer de 
volta a história e a cultura da cidade, 
como o governo está fazendo”, disse 
Mascena.

 
INSTITUTO

Por � m, a governadora visitou o 
Instituto Histórico e Geográ� co do RN 
(IHGRN) que fará, em março, 119 anos 
de existência. A instituição conta atu-
almente com 300 mil documentos que 
contam a história potiguar.

Ainda este ano, a instituição será 
contemplada com a construção de 
um espaço cultural, em um terreno 
doado pelo governo, por meio da 
Fundação José Augusto (FJA). Para 
viabilizar o projeto, parte da verba 
será investida pelo Tesouro Estadu-
al - R$ 50 mil - e outra virá de uma 
emenda parlamentar destinada pelo 
senador Jean Paul Prates, no valor de 
RS 267 mil.

“O Instituto Histórico vivia uma 
angústia na busca por recursos. Agora 
será possível manter um � uxo de cai-
xa, a geração de receita, para manter 
o instituto funcionando”, explicou o 
senador.

A visita foi acompanhada pelo vi-
ce-governador Antenor Roberto, os se-
cretários de Estado da Infraestrutura, 

Governadora Fátima Bezerra visitou praças e o Instituto Histórico e Geográfico do estado 

Fátima visita obras de revitalização 
das praças históricas de Natal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
BS Indústria e Comércio ltda, CNPJ 28.651.652/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para 
uma indústria de argamassas poliméricas, localizada no Sítio Zangarelhas, 200, Zona Rural, Jardim do 
Seridó/RN. 
 

MARCOS ANTÔNIO DE BRITO JÚNIOR  
Sócio Administrador 

 

 
 

 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público a concessão ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada (LS), número 2019-137545/TEC/RLS-0092, referente ao Sistema 
de Abastecimento de água do município de Felipe Guerra, localizado no Estado 
do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

FRANCISCO FREIRE JUNIOR, CPF 010.728.768-41, torna público que recebeu do Instituto Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS Nº 2015 - 
094706/TEC/LS-0422, com prazo de validade, 23/02/2021, em favor do empreendimento, para extração de 
areia, numa área de 6,73ha, volume 1.000 m3/mês, inserida na poligonal do Processo ANM 848276/15, na 
Localidade Primavera, Município de Ielmo Marinho-RN. 

 
FRANCISCO FREIRE JUNIOR  

Requerente 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA) 
 
POSTO ALMINO AFONSENSE CNPJ/MF:08.546.773/0001-80 com sede Rua. São Sebastião, Nº07, Bairro 
Centro, Almino Afonso/RN torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Alteração para a atividade de posto de combustível. 
 

 
John Lennon Fernandes de Lima 

Diretor Administrativo 
 
 

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

AUTO POSTO MIRA SELVA, CNPJ: 04.379.596/0001-33, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Operação-LO, para revenda de combustível líquido, com capacidade de 30m3, localizado na Av. Mira Selva, 
564, Cidade Alta, Felipe Guerra/RN. 

 
SAVIO TARCIO GURGEL DIOGENES 

PROPRIETARIO 

 
 

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO SPX XAVANTES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 22.691.432/0001-29, 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: 17/07/2025, para Transporte de cargas perigosas, com 
capacidade total de carga de 46,30ton, localizado na Av. dos Xavantes, 2001, Lote 12, Quadra 05, Pitimbu, 
Natal/RN. 

VANESSA DE MENDONÇA XAVIER 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
  

PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRÉ-FABRICADOS LTDA, CNPJ 17.505.536/0001-61, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 15/01/2025, em favor do empreendimento fábrica de pré-moldados, a ser 
instalada em um terreno de 100.000,00 m²,com   2.129,30   m²   de   área   construída, localizada na Avenida 
Industrial Georgenor Chaves Barbalho, Polo Industrial, Município de Goianinha/RN. 
 

Helio Oliveira 
Diretor Executivo  

 

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 04.500.540/0001-95, 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: 30/06/2026, para Transporte de resíduos não perigosos 
(resíduos de construção civil, poda de árvore e resíduos sólidos urbanos), com capacidade total de transporte 
de 54,14t, localizado na Rua Almir Barreto, 630, centro, Lagoa de Velhos/RN. 

 
JOSE EDILSON FERREIRA DE SOUZA 

PROPRIETÁRIO 
 

 
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81 
 FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS - CNPJ: 08.510.067.0001-88 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONVOCAÇÃO DA CLASSE MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE PARA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 
 O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte –SINMED/ RN, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca os médicos do Rio Grande do Norte 
associados e em dias com suas obrigações estatutárias, para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 
de janeiro de 2021 (terça-feira), às 19 horas, na Sede do SINMED/RN, situada à Rua Apodi, 244, Cidade Alta, para 
deliberar as seguintes pautas:  

1) Prestação de Contas do Sindicato dos Médicos do RN do exercício 2020; 
2) Orçamento para o ano 2021; 
3) Contribuição sindical 2021; 
4) Contribuição assistencial 2021; 
5) Diárias de viagens, eventos, fiscalização e representações; 
6) Investimentos e funcionamento da COOPBRASIL; 
7) Empréstimo para construção da nova sede SINMEDRN;  
8) Seguro coletivo para os médicos;  
9) Outros assuntos não sujeitos a deliberação. 

 
Natal/ RN, 16 de janeiro de 2021. 

 
  

 
Dr. Geraldo Ferreira Filho 

Presidente  
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Coelho, o Secretário Adjunto 
da Infraestrutura, Haroldo Azevedo 
Filho, do Turismo, Ana Maria Costa, o 
diretor-presidente da FJA, Crispiniano 
Neto, a vereadora de Natal Divaneide 
Basílio, presidente do IHGRN, Ormuz 

Simonetti, o superintendente execu-
tivo regional da Caixa Econômica, 
Lamark Rodrigues, o superintenden-
te executivo de rede da Caixa, Fares 
Haum, e o representante da M.K Cons-
truções, Fábio Rocha.

ASCOM/GOVERNO DO RN
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METAFONIA
E, por falar em plural, vale dizer 

que certas palavras sofrem metafonia 
(é um fenômeno de mudança de 
timbre da vogal tônica e da vogal do 
radical de um verbo) quando vão para 
o plural. É o caso de fogo, porco, ovo, 
poço, destroço, corpo, caroço, esforço, 
imposto e tantas outras.

SIMPLIFICAR
A língua dispõe de várias formas 

de transmitir ideias. Além de valer-se 
da denotação preferencialmente, o 
redator deve evitar certas expressões 
prolixas, como as apresentadas a 
seguir (a sugestão adequada está entre 
parênteses): “devido ao fato de que” 
(por causa); “anterior a” (antes de); 
“com referência ao” (referente ao); “no 

futuro próximo” (basta usar verbo no 
futuro – iremos, faremos); “durante o 
transporte de” (durante); “durante o 
ano de 2021” (em 2021); “No Estado do 
RN” (no RN).

GENERALIZAÇÃO
O uso de vocabulário genérico 

deixa de particularizar, torna o 
texto comum, não característico. 
Assim, em vez de “pro� ssional”, que 
é genérico, diz-se “metalúrgico”, 
“bancário”, “revisor”, “secretária”. A 
generalidade de sentido das palavras 
torna o discurso vago, impreciso, 
inexpressivo. A vantagem em converter 
um vocabulário genérico em especí� co 
está em concretizar os fatos, torná-los 
reais, precisos. O uso de vocabulário 
concreto na redação parece obter 

melhor resultado, tornando as 
informações especí� cas. Restringindo 
o sentido, amplia-se a compreensão. 
Daí a necessidade de fugir ao 
adjetivo genérico que nenhuma ideia 
acrescenta ao substantivo. Exemplos: 
prédio feio (excessivamente vago); 
prédio abandonado, sujo (menos 
vago); prédio com rachaduras na 
estrutura, desabamento da cobertura, 
abandonado (concretização dos fatos).

 

ZAPPING

Sergio Marone voltou a dar dicas de sexo em seu canal no YouTube. Desta vez, o ator enumerou quatro coisas que as 
pessoas precisam parar de fazer na ‘hora h’. “Garimpei minhas experiências pessoais e consegui separar mais algumas 
coisinhas que podem melhorar, consideravelmente, sua performance na cama”, disse. Ele diz que é para não � car trocando 
toda hora de posição. “Sei que você deve estar superempolgado ou empolgada para, � nalmente, colocar em prática todas 
aquelas novas posições que você aprendeu no kamasutra, mas não precisa � car fazendo isso a cada trinta segundos”, disse.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

QUAL É O PLURAL 
DE SEM-TERRA?

Muitos  leitores me 
mandaram essa pergunta.  As 
palavras compostas com a 
preposição SEM (sem-terra 
e sem-teto) são invariáveis. 
Devemos dizer “os sem-terra” 
e “os sem-teto”. Não seguem, 
portanto, a regra que manda 
� exionar o segundo elemento 
(=substantivo) quando 
o primeiro for invariável 
(=preposição): contra-ataques, 
vice-campeões.

ABRE ASPAS

O sábio não é o homem que fornece 
as respostas verdadeiras; é o que 

formula as perguntas verdadeiras. 
Lévy Strauss“

“

SERGIO MARONE VOLTA A DAR DICAS DE
SEXO BASEADO EM EXPERIÊNCIAS PESSOAIS

FOTOS: GETTY IMAGES

JUSTIÇA CONCEDE MEDIDA 
PROTETIVA A DUDA REIS E PAIS DELA 
CONTRA NEGO DO BOREL

A concedeu nesta sexta-feira a Duda Reis 
medidas protetivas de urgência contra o ex-noivo, 
Nego do Borel. Sendo assim, o funkeiro não poderá 
se aproximar da atriz nem da família dela (os 
pais Simone de Carvalho Reis Barreiros e Luiz 
Fernando Luz Barreiros e irmã, Amanda Reis 
Barreiros), nem ter nenhum tipo de contato com 
eles, após a própria Duda dizer à policia que o 
funkeiro ameaçou a ela e aos pais de morte.

MAYRA 
CARDI 
FALA QUE 
PERDOOU 
ARTHUR 
AGUIAR
 Mayra Cardi 
resolveu falar de 
como está seu atual 
relacionamento 
com o ex-marido, 
Arthur  Aguiar, com 
quem tem uma fi lha, 
Sophia, de 2 anos. 
“Eu tenho visto 
bastante pessoas 
perguntando sobre 
a minha relação 
com Arthur. ‘Por 
que perdoou?’, 
‘por que fala de 
relacionamento 
abusivo, se perdoou 
o abusador’”, 
começou ela. “ 
“Eu escuto falar 
muito sobre amor 
próprio. ‘Você não 
pode perdoar ele’. 
Amor próprio é você 
se amar acima de 
qualquer coisa, ser 
feliz”, concluiu.

DIVULGAÇÃO
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FOTOS: AUGUSTO JÚNIOR

PARA 
ALEGRAR 
TODOS OS
CORAÇÕES 

Tiquinha Rodrigues é daquelas 
artistas que vive a música inten-
samente, seja pelos caminhos da 

cultura popular, da espiritualidade, dos 
palcos alternativos ou da prática eru-
dita. É preciso nutrir um sentimento 
genuíno de liberdade para atravessar 
tantas searas com maestria e desen-
voltura. Mais do que isso, é preciso 
conhecer a si mesma, saber de onde 
veio e para onde se vai diante de tantas 
influências permeando sua trajetória. 
Tudo isso vem com o tempo, com as 
vivências, com as andanças que fazem 
do retorno poético ao lar um verdadei-
ro movimento de aconchego. É nesse 
clima de agradecimento à vida que 
chegou em todas as plataformas digi-
tais nesta sexta-feira 15 o álbum ‘’Tica’’ 
(Rizomarte Records), primeiro disco 
‘’solo’’ desta compositora, rabequeira e 
violinista nascida em Macau e criada 
na Cidade da Esperança, em Natal.

Com mais de vinte anos de carreira 
na esquina do continente, a Violinista 
da Orquestra Sinfônica do RN (OSRN) e 
integrante fundadora da icônica banda 
Rosa de Pedra, apresenta aos ouvintes 
sete músicas de um universo que leva 
seu próprio apelido no título. Porém, 
não se trata de uma jornada solitária, 
feita só de composições da artista. Ao 
contrário, ‘’Tica’’ é um álbum povoado 
de ótimas colaborações e bons encon-
tros. 

É o caso do violonista Toni Gregó-

MÚSICA | Com mais de vinte anos de carreira, a potiguar Tiquinha Rodrigues lançou o primeiro álbum solo nesta sexta-feira 15 em todas as plataformas digitais. “Tica”, como foi 
intitulado, é um disco de curta duração, mas de alta intensidade. Através de uma sonoridade concisa, as músicas trazem poesia em um trabalho que é pura celebração à vida

rio e do percussionista Kleber Moreira, 
parceiros de longa data na Rosa de 
Pedra. Toni e Kleber também assinam 
a direção e produção musical das fai-
xas. Além deles, colaboram no disco o 
instrumentista Fernando Régis, autor 
do instrumental “Forró para Tica”, e os 
compositores Luiz Mário, Waldemar 
da Silva e o Mestre Juremeiro Romulo 

Angélico, responsável pela canalização 
dos cânticos de abertura e fechamento 
do álbum.

O principal responsável pela iden-
tidade visual do álbum é o artista visual 
Augusto Júnior, é dele as fotos e a dire-
ção de arte do ensaio. Na capa, Tiqui-
nha aparece com sua clássica cabeleira 
ruiva, defumando o espaço com sálvia 

branca e se misturando ao movimento 
da fumaça que purifica o entorno. ‘’Ti-
ca’’ é um disco de curta duração, mas 
de alta intensidade. Sua sonoridade é 
concisa, fundamentada no essencial, 
com arranjos de corda passeando em 
perfeita harmonia com as percussões 
de Kleber Moreira. 

‘’Tica’’ é ideal para a partilha de 

bons momentos, para alegrar o íntimo 
de cada coração: seja através da dança 
em excelentes temas instrumentais 
ciganos/nordestinados (Bote um nisso 
aí, Forró para Tica, Impoeira), seja pela 
força da poesia que convida à contem-
plação encantada da Jurema Sagrada 
(Força Divina e Fecha-te Mesa), seja 
numa canção singela versando sobre 
si no ato de fazer música (Licença/
Esfrega) ou na magia devotada a todas 
as mães do mundo (A benção de las 
Madres).

É nesse giro certeiro em direção 
aos mistérios da vida que Tiquinha 
Rodrigues compartilha ‘’Tica’’ com 
o mundo. Um pequeno monumento 
poético de adoração, de encantamento 
e respeito por sua própria história, de 
mulher criada em casa que também 
era o terreiro de sua mãe, uma Ebâ-
mi dedicada aos cuidados espirituais 
da comunidade, de uma jovem que 
encontrou na música a disciplina ne-
cessária para seguir seu rumo, de uma 
adulta que fez e continua fazendo his-
tória na capital potiguar, esfregando 
o arco de sua rabeca, de seu violino e 
também cantando em alto e bom som 
que a vida, apesar de tudo, vale a pena 
e deve ser louvada em cada nota. 2021 
começa com o desnudamento da ci-
gana Tica, nos convidando a trabalhar 
alegremente no exercício diário, por 
nós e pelos que vieram antes de nós, 
pelos que virão. 

Tiquinha Rodrigues já é um rosto conhecido na cena cultural potiguar. Agora, ela acaba de lançar o primeiro álbum da carreira solo. Com o selo Rizomarte Records, o disco traz ótimas colaborações com artistas da terra  

Violinista Toni Gregório e percussionista Kleber Moreira participaram do primeiro álbum de Tiquinha Rodrigues
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REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Com objetivo de discutir empre-
endedorismo e economia cria-
tiva, o Estúdio Carlota – Coleti-

vo Afetivo lançou nesta sexta-feira 15 
o podcast “Fala Carlota”. Neste pri-
meiro episódio, o podcast trata sobre 
os desafios do empreendedor raiz, 
aquele que começa um negócio com 
coragem, criatividade e pouco ou 
nenhum dinheiro. A empreendedo-
ra multicriativa do Estúdio Carlota, 
Carla Nogueira, recebeu convidados 
para um bate-papo descontraído e 
cheio de histórias. 

“Durante os primeiros meses 
de pandemia realizamos uma série 
de lives sobre empreendedorismo, e 
agora decidimos adaptar a propos-
ta para este novo formato e assim, 
contar a nossa história e a história 
de outros empreendedores. É uma 
alegria imensa poder levar nossa ex-
pertise para outros canais e desta for-
ma conquistar novos públicos, estou 
muito ansiosa para este lançamento, 
e esperamos fazer do Fala Carlota 
um projeto fixo do Estúdio Carlota”, 
comentou a empreendedora Carla 
Nogueira. 

Uma das convidadas do bate-pa-
po é Manuh Albuquerque, arquiteta 
urbanista, mestre, pesquisadora, 
mentora de carreiras e professora 
de projeto de arquitetura e estética e 
história da Arte. Além disso, empre-
ende em diversas frentes desde os 14 
anos. 

Recentemente, resgatou uma 
arte ancestral na sua família, o bor-
dado, que feito com tanto afeto, con-
quistou seu lugar como um negócio. 

Hoje ela é uma das marcas parceiras 
do Estúdio Carlota com sua maravi-
lhosa marca Plural Ateliê. 

O outro convidado é Toni Cordei-
ro, artista moderno, artesão bairrista, 
advogado especialista e empreende-
dor há mais de 4 anos, Tony é escritor 
de sua própria marca. Transformou 
sua paixão por arte em meio de vida, 

a característica de sua marca, Minos 
Tino é o uso de um vocabulário cheio 
de gírias e bordões que é um sucesso 
absoluto nos seus produtos e hoje é 
uma das marcas de maior procura e 
venda no Estúdio Carlota. 

Durante o podcast, Carla No-
gueira e os convidados falam sobre 
a trajetória empreendedora, sobre os 

desafios de empreender e dão dicas 
para quem deseja se aventurar e ter 
seu próprio negócio. O podcast foi 
lançado na plataforma Spotify. 

O público poderá acessar o pod-
cast através do perfil do Estúdio Car-
lota no Instagram (@estudiocarlota). 
Fala Carlota tem produção e roteiro 
de Comunica Ceci. Já a edição e cap-

tação ficaram por conta do Ateliê 
Sonoro. 

O podcast é parte integrante do 
Na Calçada Virtual – edição natalina 
com patrocínio da Prefeitura do Na-
tal e Governo Federal. 

Este projeto foi contemplado 
pela Lei Aldir Blanc de Emergência 
Cultural 2020 da Secult/Funcarte. 

Estúdio Carlota lança podcast sobre 
empreendedorismo com criatividade
PROJETO | Primeiro episódio do podcasta, lançado no Spotify nesta sexta-feira 15, trata sobre os desafios de começar um negócio com coragem, criatividade e pouco dinheiro. Carla 
Nogueira e convidados falam sobre a trajetória empreendedora, sobre os desafios de empreender e dão dicas para quem deseja se aventurar e embarcar no mundo dos negócios

Carla Nogueira é empreendedora multicriativa e já é um rosto conhecido na cena cultural potiguar. Nesta sexta-feira 15, lançou o podcast “Fala Carlota” no Spotify 

Com a finalidade de difundir e 
debater a produção audiovisual 
dirigida por realizadoras brasi-

leiras (cis, trans, travestis, não bináries), 
a Macambira - Mostra de Cinema de 
Realizadoras realiza a exibição gratuita 
e não-competitiva de obras nos for-
matos de curta e longa metragem. As 
inscrições para a 2ª edição da Mostra 
estão abertas até o dia 31 de janeiro e 
serão realizadas virtualmente. 

Podem ser inscritos curtas-metra-
gens finalizados a partir de janeiro de 
2018, sem restrição de gênero, desde 
que dirigidos por mulheres realizado-
ras de nacionalidade brasileira.  É per-
mitida também a inscrição de obras 
que tenham sido co-dirigidas com ho-
mens. A seleção dos curtas será realiza-

da pela curadoria da Mostra e contará 
com categorias de Mostra Nacional, 
Mostra Potiguar e Mostra Convidada.  

Os curtas selecionados ficarão dis-
poníveis na plataforma CARDUME no 
período da Mostra, de 25 a 27 de feve-
reiro de 2021. Esta é a 2ª edição da Ma-
cambira e irá ocorrer de forma online.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima para mais informações 

sobre as inscrições Primeira ediçãoi da Macambira - Mostra de Cinema de Realizadoras aconteceu em março de 2020, antes da pandemia da Covid-19

Mostra Macambira abre 
inscrições para realizadoras 

AUDIOVISUAL 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Se jogue na pista e aproveite o seu momento de 
liberdade como se não houvesse amanhã. Você 
merece um descanso de tanta pressão e conhecer 
novas pessoas te fará muito bem. Se novos projetos 
estão te interessando, não pense duas vezes e avalie.

Você está realmente abalando as estruturas de muitos 
corações e deve aproveitar esse momento favorável para 
investir em quem te interessar mais. Se joga. Cuidado ao 
se mostrar muito gananciosa, pois isso pode soar como 
algo ruim diante daqueles que trabalham com você.

Se os ciúmes forem mais constantes que os 
momentos de alegria, é sinal de que essa relação não 
vai muito longe, pois a leveza a o companheirismo 
são fundamentais. Boas pessoas estenderão a mão 
para te erguer e te guiar nesse recomeço. 

Não fi que remoendo o passado. Se a confi ança 
não tiver se reconstituído, o melhor é terminar e 
cada um seguir o seu caminho sem mágoas nem 
ressentimentos. Você está em um caminho muito 
promissor.

Se você sente que o amor não está mais batendo à sua 
porta, deixe-o ir e foque em entender o que você quer de 
uma relação e da união com um outro companheiro. Se 
você já decidiu o que quer fazer, basta investir em uma 
boa procura e achar o emprego ideal para o seu perfi l.

Não deixe que fofocas e pessoas intrometidas 
inventem histórias que não fazem sentido sobre vocês. 
Só quem está participando é que sabe e deve opinar 
nessa relação. Seja mais clara quanto a suas posições 
daqui pra frente.

Se essa relação não for de equilíbrio e doação 
recíproca não vale a pena investir. Alguém que te 
limita não é interessante e você precisa pensar sempre 
além. Você está indo muito bem. Continue buscando 
sua independência acima de tudo.

Esse é um bom momento para mergulhar no amor 
e se deixar levar pelo que você está sentindo. Se ele 
também está disposto, tem tudo para dar certo. Coisas 
muito boas estão previstas e notícias há muito tempo 
esperadas parecem vir para lotar a sua semana.

Se seu coração não pede, o melhor é aquietar-se e 
fi car sozinha ao menos por um tempo. Não tente 
forçar algo que não sente, pode piorar as coisas. Se 
você quer realmente prosperar e mostrar a quê veio, 
o ideal é trabalhar com muita vontade.

Deixe bem claro para o seu amado o que você está 
sentindo e como quer levar essa relação. Esconder 
ou monimizar os fatos não te fará nada bem. Tente 
mostrar mais a cada dia o seu empenho em crescer, 
pois pessoas grandes estão de olho em você.

Sua relação caminha a todo vapor e essa fase mais 
próspera está fazendo com que vocês se unam e 
construam algo muito bom juntos. Continuem assim, 
esse é o objetivo. As intrigas e a inveja querem te 
derrubar, mas você é forte. 

Cuide-se e esqueça dessa história de que precisa de 
alguém para ser feliz. Estar bem consigo mesma é 
muito mais importante nesse momento. Não dependa 
de homem algum, não vale a pena se mostrar 
submissa. 

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)

Silvio de Abreu deixa um legado importante na dramaturgia
No momento em que praticamente toda a sua 

programação continua em home o�  ce, as instalações 
da ESPN Brasil no bairro do Sumaré, em São Paulo, 
esquina da Alfonso Bovero com a rua Piracicaba, 
passam por uma completa reforma. É uma área 
histórica da cidade.

Neste mesmo lugar, em 1950 foi inaugurada a 
primeira emissora de televisão no Brasil, a TV Tupi, 
que ali operou como cabeça de uma rede de emissoras 

até a sua extinção em 1980.
A torre da TV S, SBT – SP, que depois passou a 

ocupar o Canal 4 e também ali localizada, leva o nome 
do fundador Assis Chateaubriand.

Trata-se de um trabalho bem amplo de 
remodelação que a  ESPN vem realizando, em todo o 
complexo, incluindo escritórios e estúdios. Também 
em função da pandemia, sabe-se que a Disney, ainda 
não tem uma data para a conclusão das obras.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
A Amazon está acelerando as 
suas produções por aqui... O 
que de certa forma já começa a 

provocar uma movimentação das 
mais interessantes no mercado de 

atores.De 19 a 22 de janeiro, será 
realizada a feira NATPE, que atrai 

profi ssionais do audiovisual de 
todo o mundo...  A edição, por 

causa da pandemia, será realizada 
de forma virtual, a partir da sede 

em Miami... A diretora de vendas 
de conteúdo da BBC Studios, Paula 
Teruko, está prometendo apresentar 

diversas novidades no evento.
SBT está trabalhando para, 

antes da transmissão do jogo no dia 
30, dar uma cobertura jornalística 
especial para Santos e Palmeiras...
Existe até a possibilidade da 
abertura de espaços especiais 
na programação...Além de 

intensifi car o noticiário desses 
clubes em seus telejornais.
Carol Garcia, após “A Dona 

do Pedaço”, volta às novelas em 
“Quanto Mais Vida, Melhor!”, 

próxima novela das sete.

NÚMERO REDUZIDO
Diante do momento que estamos 

vivendo, só aqueles pro� ssionais, 
absolutamente imprescindíveis 
para colocar a emissora no ar, têm 
trabalho na sede da ESPN em São 
Paulo. Número que nunca ultrapassa 
a dez pessoas. No mais, todos em 
home-o�  ce.

IRMÃO DE ABRAÃO
Jorge Pontual também integra o 

elenco de “Gênesis”, estreia da Record 
na próxima terça-feira. Naor, seu 
personagem, é irmão de Abraão (Zé 
Carlos Machado), casado com Milca 
(Tatiane Goulart) e pai de sete � lhos.

ELEGÂNCIA
Pelo menos até abril nenhuma 

mudança na � la de novelas da Globo 
será o� cialmente comunicada, 
apesar do assunto correr solto nos 
seus interiores. Tem sentido. É que o 
mês em questão marcará a despedida 
de Silvio de Abreu. Depois, caminho 
livre para José Luiz Villamarim.  

TIME FECHADO
O elenco da quarta temporada 

de “Os Roni”, série do Multishow, está 
fechado. Com Whindersson Nunes 
e Tirullipa à frente, também estarão 

na nova edição: Gkay, Rafa Cunha, 
Raphael Viana, Ilva Niño, Titina 
Medeiros, Karla Karenina e Oscar 
Magrini.

ESQUEMA ESPECIAL
As gravações da quarta 

temporada de “Os Roni” vão começar 
em fevereiro. Só que no caso de 
Ilva Niño, 86 anos, haverá todo um 
esquema especial para ela participar 
dos trabalhos.

AVISO AOS INTERESSADOS
Estão abertas as inscrições para 

a segunda temporada do “Canta 
Comigo Teen” na Record, informa 
a Endemol-Shine. Endemol que 
também já prepara o próximo 
“Canta Comigo”. Em duas edições 
inéditas, adulto e teen, o “Canta 
Comigo Record abre suas inscrições 
para a temporada 2021”, destaca a 
produtora de conteúdo.

GAROTINHOS
Mauro Beting será o convidado do 

“Garotinhos FC”, próxima terça-feira, 
às 20h30, no canal do YouTube.

O programa tem como partici-
pantes Fred Rezende, Fernandinho 
Souza, João Palomino e Ângelo Lu-
chezi.

 JOÃO MIGUEL JR

AGORA NÃO
Janeiro não está mais valendo para 
a retomada de gravações da segunda 
temporada da série “Aruanas” 
nas locações de São Paulo. Sem 
surpresas, uma mudança de planos 
provocada pelo crescimento de 
casos de Covid-19. Agora, como 
nova previsão, fevereiro.A série tem 
à frente nomes como Leandra Leal, 
Camila Pitanga, Débora Falabella e 
Taís Araújo.   
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SANTOS

OSantos pretende rescindir o 
contrato com Robinho antes 
do término, em 28 de fevereiro. 

De acordo com o presidente Andrés 
Rueda, uma reunião com a advogada 
do atacante, Marisa Alija, e o departa-
mento jurídico do clube deve selar o 
fim do acordo nos próximos dias.

Robinho foi anunciado como re-
forço pelo Santos em outubro de 2020, 
o que provocou protestos de torcedo-
res e ameaças de patrocinadores de 
rescisão de contratos com o clube em 
função da sua condenação, então em 
primeira instância, na Itália, por viola-
ção sexual a uma mulher albanesa na 
Itália, em 2013. Pouco depois, teve o 
seu contrato suspenso, na sequência 
da divulgação de áudios em que o ata-
cante falava sobre o caso.

“O contrato dele vence em feverei-
ro. Já conversamos com ele, já sabe da 
nossa intenção de romper ou terminar 

essa relação profissional dele com o 
Santos. E isso está com o nosso de-
partamento jurídico, que vai chamar a 
advogada dele e encerrar essa questão”, 
afirmou Rueda, nesta sexta-feira, em 
entrevista coletiva.

No fim de 2020, Robinho foi con-
denado em segunda instância na Itália 
pelo caso de violência sexual em uma 
boate de Milão. E recorre em liberdade 
contra a decisão da Justiça.

Quando foi anunciado, Robinho 
firmou um contrato com salários men-
sais de R$ 1.500. E o Santos tinha, inclu-
sive, a preferência para renovar o vín-
culo. Sem clube, Robinho, de 36 anos, 
havia assinado para ter a sua quarta 
passagem pelo Santos, time pelo qual 
iniciou a sua carreira, sendo campeão 
do Campeonato Brasileiro em 2002 e 
2004, da Copa do Brasil em 2010 e pau-
lista em 2010 e 2015. Foram 109 gols em 
246 jogos com a camisa do clube.

Santos vai se reunir com Robinho 
para rescindir contrato com atacante
CONDENAÇÃO | Robinho foi anunciado como reforço pelo Santos em outubro de 2020, o que provocou protestos de torcedores e ameaças de patrocinadores de rescisão de contratos 
com o clube em função da sua condenação na Itália, por violação sexual a uma mulher, em 2013; contrato com o jogador segue suspenso e está previsto para terminar em fevereiro

Sem clube, Robinho, de 36 anos, havia assinado para ter a sua quarta passagem pelo Santos, time pelo qual iniciou a sua carreira

FUTEBOL PARALÍMPICOS

O ABC acelerou o proces-
so de reformulação da equipe 
para a temporada 2021. O 
clube anunciou a contratação 
de cinco novos atletas nas úl-
timas 72 horas, além acertar 
a chegada do novo técnico, 
Sílvio Criciúma, que terá pela 
frente o Campeonato Estadual 
e da Copa do Nordeste a partir 
de fevereiro.

Nesta sexta-feira 15, o ABC 
acertou com o lateral-direito 
Netinho, que estava no Paysan-
du (PA). Segundo a diretoria do 
ABC, o atleta fechou contrato 
até o término da disputa da 
Série D.

Antes dele, o vice-presi-
dente de Futebol, Gustavo Car-
taxo, concretizou o acerto com 
o goleiro Welligton, que estava 
no Campinense (PB).

Além disso, o clube tam-
bém definiu a chegada do 
meia Denner, formado no clu-
be em 2001, do meia Marcos 
Antônio e do volante Allef, que 
foi o principal destaque do 
Globo (Ceará-Mirim) na Série 
D do Campeonato Brasileiro 
de 2020. Marcos Antônio, 32 
anos, defendeu o Taubaté em 
2020.

A Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Caern) vai 
seguir como a patrocinadora 
master da  Sociedade Amigos 
do Deficiente Físico do Rio 
Grande do Norte (Sadef).

“O apoio da Caern é fun-
damental para a manutenção 
da Sadef. Sem o patrocínio da 
companhia, que já dura mais 
de 15 anos, certamente terí-
amos que fechar as portas”, 
destacou o presidente da asso-
ciação, Jackson Alexandre.

A Sadef atende hoje a cer-
ca de 200 paratletas, com trei-
namento em 9 modalidades 
esportivas. Além da estrutura 
para o esporte de alto rendi-
mento, a associação oferece 
suplementação para os pa-
ratletas, apoio nas viagens pa-
ra competições, atendimento 
médico em duas especialida-
des, nutricionista, fisiotera-
peuta e psicólogo.

ABC ACELERA 
CONTRATAÇÃO DE 
ATLETAS PARA A 
TEMPORADA 2021

CAERN ASSINA 
RENOVAÇÃO DO  
PATROCÍNIO  MASTER 
COM A SADEF

SADEF

Quase dois anos após o incêndio Quase dois anos após o incêndio Qque matou dez jovens atletas Qque matou dez jovens atletas Qque moravam no Ninho do Qque moravam no Ninho do Q
Urubu, nesta sexta-feira, o Ministério 
Q
Urubu, nesta sexta-feira, o Ministério 
Q
Público do Estado do Rio de Janeiro 
(MP-RJ) denunciou 11 pessoas à Justi-
ça pelo crime de incêndio culposo (sem 
intenção), qualificado pelos resultados 
morte e lesão grave.

O incêndio no Ninho do Urubu 
ocorreu em 8 de fevereiro de 2019 e, 
além da dezena de mortos, causou le-
sões graves em outros três atletas. Ago-

ra, a Justiça vai decidir se aceita ou não 
a denúncia. Se acolher, os acusados se 
tornarão réus e ficarão sujeitos a penas 
de até seis anos de prisão.

Entre os acusados pelo MP-RJ 
estão Eduardo Bandeira de Mello, 
presidente do Flamengo na época da 
compra dos contêineres que serviam 
como alojamento, e Marcus Vinícius 
Medeiros, que era monitor dos atletas 
da base e deveria estar no alojamento 
acompanhando os adolescentes.

A denúncia oferecida pelo Grupo 

de Atuação Especializada do Desporto 
e Defesa do Torcedor e distribuída à 36ª 
Vara Criminal da capital descreve uma 
série de irregularidades e ilegalidades.

Em nota, o Flamengo afirmou que 
“está acompanhando o processo judi-
cial envolvendo a eventual responsa-
bilização criminal pelo incêndio do Ni-
nho do Urubu e tomou conhecimento 
do oferecimento da denúncia pelo MP. 
O clube está à disposição da Justiça, co-
mo sempre esteve, e acredita que será 
feita justiça. 

MP denuncia 11 pelo incêndio que 
matou 10 jovens da base do Flamengo

JUSTIÇA


