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IMUNIZAÇÃO. 8 E 9 | O ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, disse 
neste domingo, 17, que o Plano 
Nacional de Imunização (PNI) 
contra a Covid-19 será iniciado 
na quarta-feira, às 10h.
O anúncio foi feito logo após a 
aprovação do uso emergencial 
da chinesa CoronaVac, 
produzida no Brasil pelo 
Instituto Butantan, e da vacina 

desenvolvida pela Universidade 
de Oxford pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).
O governo de São Paulo, que 
iniciou a vacinação contra 
a Covid-19 neste domingo, 
informou que enviará 4.636.936 
doses da vacina do Instituto 
Butantan para o Ministério da 
Saúde. A Coronavac será, 

então, distribuída a partir desta 
segunda-feira 18 para os 26 
estados e para o Distrito Federal. 
A primeira pessoa a tomar 
a CoronaVac no Brasil foi a 
enfermeira Mônica Calazans, 54, 
que trabalha na UTI do Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas, 
em São Paulo. Negra, ela é 
moradora de Itaquera, na zona 
leste da capital paulista.

VACINAÇÃO NACIONAL 
CONTRA COVID-19 
COMEÇA NA QUARTA

GOVERNO DE SÃO PAULO

 Governo de São Paulo iniciou a vacinação contra a Covid-19 neste domingo. Primeira pessoa a tomar a CoronaVac no Brasil foi a enfermeira paulista Mônica Calazans, de 54 anos, que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

BAIRRO DA RIBEIRA DEVE 
SER REPENSADO PARA A 
HABITAÇÃO, APONTA JOSÉ 
VANILDO

MAIS DE 60 MIL FALTAM 
AO PRIMEIRO DIA DE 
PROVAS DO ENEM NO RIO 
GRANDE DO NORTE

ENTREVISTA. 4 | Novo titular da 
Secretário Municipal de Habitação, 
Regularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes (Seharp)
 fala sobre as ações relacionadas com 
os problemas do déficit habitacional e 
da regularização latifundiária em Natal

PROVAS. 11 | Tema da redação da 
edição desta edição foi o  “O Estigma 
Associado às Doenças Mentais na 
Sociedade Brasileira”, conforme 
divulgou o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep)
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SERÁ UMA SURPRESA
Um senador aliado de 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) está 
preocupado. “Ele não faz ideia dos 
compromissos que Davi Alcolumbre 
assumiu em nome dele”, disse, 
referindo-se à campanha para 
presidente do Senado.

TRÊS PALAVRAS, UM DESTINO
Há uma preocupação em Brasília 

com a deterioração das expectativas 
de retomada da economia em 
2021 em razão da pandemia. 
“Se pudesse dar um conselho ao 
presidente Bolsonaro”, diz o cientista 
político Paulo Kramer, “eu diria só 
três palavras: vacinar, reformar e 
privatizar”.

NÃO FALTA DINHEIRO
Prefeitos e governadores só 

precisam fundamentar o pedido e 
o dinheiro é liberado sem demora 

pelo Ministério da Saúde. É assim há 
anos. Não falta dinheiro. O governo 
do Amazonas foi incapaz de fazer seu 
trabalho.

SUS FUNCIONA BEM
O Ministério da Saúde paga em 

segundos até consultas médicas 
do SUS, nas unidades estaduais e 
municipais de saúde. É só receber o 
informe por internet, do Estado ou da 
prefeitura. Tudo automatizado.

CARA DE PAU
O site e-Cidadania comemorou 

esta semana os resultados de 2020. É 
o site que foi censurado pelo Senado 
após projeto que pretendia permitir a 
reeleição de Davi Alcolumbre receber 
avaliação negativa de 99%.

PENSANDO BEM...
...apontar culpados é mais fácil 

que resolver os problemas.

A decisão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de retirar 
a isenção de impostos de medicamentos, em plena pandemia, prejudica 
diretamente pacientes que estão em tratamento de câncer, segundo 
a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos 
(Progenéricos). O preço do medicamento genérico Letrozol, usado no 
tratamento de câncer de mama, por exemplo, disparou 13,64%.

SÓ PREJUÍZO
O Lezotrol passa de R$140 

para R$159. Também usado 
contra de câncer de mama, o 
genérico Tamoxifeno vai de 
R$55,14 para R$62,66.

INSUFICIENTE
O recuo anunciado por Doria, 

mantendo o ICMS em 12% para 

genéricos, não foi su� ciente para 
proteger os consumidores, diz a 
associação

NA SAÚDE E NO BOLSO
“Isso trará grande peso no 

orçamento”, explica Telma Salles, 
presidente da PróGenéricos. 
“Além de enfrentar a doença”, 
lembra ela.

O presidente Bolsonaro denunciou o uso abusivo de aviões da Força 
Aérea Brasileira (FAB) ao acusar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
de usar jatinhos na campanha em favor do seu candidato à sucessão, 

Baleia Rossi. Presidentes de Poder podem requisitar jatinhos da FAB, mas 
Maia usa a mordomia sem dó: 882 vezes desde que assumiu, segundo dados 
do Comando da Aeronáutica aos quais esta coluna teve acesso. Desde 
dezembro, mês que iniciou o recesso, foram 25 voos. Aliados de Maia atribuem 
seu nervosismo à iminente perda da mordomia. Deixando de ser presidente, 
ele terá de voltar às � las nos aeroportos. O deputado viajou a São Paulo oito 
vezes, dede dezembro. Foram três viagens para Rio; uma no Natal e outra no 
Ano Novo. Ele realizou 140 voos com jatinhos da FAB em plena pandemia de 
2020. Em 2019 foram 250; em 2018, 198. Em 2017, 211. E em 2016, 79. Além dos 
presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo, ministros e comandantes 
militares têm direito de requerer jatos da FAB.

Os dois principais candidatos 
à Presidência da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi 

(MDB-SP), sinalizaram o apoio ao de-
bate em torno da ajuda emergencial 
do governo na esteira da covid-19, 
embora ambos tenham reforçado a 
necessidade de compromisso com as 
contas públicas.

“Muitas incertezas ameaçam o 
futuro imediato dos brasileiros: a pan-
demia; a premente necessidades de 
vacinarmos a população; os terríveis 
efeitos da crise; a urgência de assegu-
rarmos uma rede de proteção social; 
e a necessidade inadiável de conciliar 
um diálogo com a sociedade e o mer-
cado sobre tudo o que precisa ser feito 
para a economia não entrar em colap-
so, para as � nanças públicas não saí-
rem do controle e para o povo não ser 
penalizado”, escreveu Lira, candidato 
do governo Jair Bolsonaro

O deputado alagoano disse ainda 
que, diante das dúvidas que o futuro 
do País se coloca, são necessárias res-
postas “claras”. Para ele, a gestão de 
Baleia será continuidade da de Rodri-
go Maia (DEM-RJ), marcada pelo que 
chamou de “interrogação”. “Acordou 
com raiva do governo? Põe para votar 
um projeto bomba e derruba as bolsas 
e cria pânico na política e no mercado. 
Ficou com raiva de um tuíte? Segura 
por meses uma ou várias reformas 

fundamentais para o País”, atacou Li-
ra, em referência a Maia.

Baleia, por sua vez, a� rmou que 
Lira se associou a políticos que “passa-
ram os últimos meses em campanha 
aberta contra a vacinação, semeando 
o ódio, estimulando uma ruptura so-
cial e defendendo pautas que não são 
prioridade”. 

Ainda assim, acenou com o diálo-
go com o governo. Segundo o emede-
bista, a conversa com a gestão federal 
pode � uir “sem perturbações, mesmo 
quando há divergências” e que sua 
eventual gestão será marcada pelo 

“equilíbrio” com as demandas do Exe-
cutivo, do Parlamento e da sociedade.

“Muitos brasileiros sobreviveram 
em 2020 graças ao auxilio emergencial. 
Chagaram em 2021 na porta do aban-
dono. Foi a Câmara quem trouxe o am-
paro. Não pode faltar agora. É preciso 
encontrar recursos para atendê-los 
e, ao mesmo tempo, recuperar rigor 
� scal e previsibilidade da economia. 
A PEC emergencial também é prioritá-
ria”, escreveu o deputado emedebista, 
reforçando também apoio à PEC 45 
(reforma tributária), da qual ele é au-
tor.

CÂMARA FEDERAL

CÂMARA 

Baleia e Lira sinalizam apoio a ajuda 
emergencial, mas avaliam lado fiscal
CÂMARA FEDERAL | Principais candidatos à presidência da Casa, Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP), 
sinalizaram apoio ao debate em torno da continuidade da ajuda emergencial em razão da crise da Covid-19

Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP) disputarão presidência da Câmara em fevereiro

Senador Styvenson Valentim (Podemos-RN)

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) publicou um 
vídeo nas redes sociais nesta 

sexta-feira 15 no qual isenta o governo 
do presidente Jair Bolsonaro de res-
ponsabilidade pelo agravamento da 
crise sanitária no Amazonas.

A opinião do parlamentar vai de 
encontro à do Ministério Público, que 
já entrou com ação na Justiça para 
culpar a gestão federal pela situação 
caótica nos hospitais. O presidente Jair 
Bolsonaro disse que fez o que estava ao 
seu alcance.

Nesta semana, o sistema de saúde 
do Amazonas entrou em colapso por 
falta de cilindros de oxigênio e outros 
insumos nas unidades hospitalares. 
Em razão do desabastecimento, mais 

de 200 pacientes estão sendo transferi-
dos para outros locais do País, inclusive 
o Rio Grande do Norte. 

Na última quinta-feira 14, pacien-
tes morreram por falta de assistência 
em hospitais de Manaus (AM).

No vídeo compartilhado por Sty-
venson, é apresentada a informação 
de que, só em 2020, o Governo Federal 
encaminhou para o Estado do Amazo-
nas R$ 1,7 bilhão – sendo R$ 1,1 bilhão 
para serviços de rotina do SUS e outros 
R$ 513,1 milhões para enfrentamento 
especí� co da pandemia da Covid-19.

“Por que está faltando oxigênio 
nos hospitais de Manaus? É incompe-
tência? Falta de dinheiro? Corrupção? 
Tire suas próprias conclusões”, traz um 
trecho do vídeo, sem narração.

Styvenson isenta Bolsonaro por crise 
em Manaus: “Não é falta de dinheiro”

AVALIAÇÃO



Em meio à pressão pelo afasta-
mento do presidente Jair Bol-
sonaro, um per� l no Twitter 

inaugurou na sexta-feira 15 o “placar 
do impeachment”. A última atua-
lização, publicada neste domingo 
17 mostra que 106 deputados são a 
favor do impedimento e 42 são con-
tra. Os outros 365 deputados não se 
posicionaram.

O ex-prefeito de São Paulo, Fer-
nando Haddad (PT), promoveu a 
ideia ao a� rmar que somente saben-
do qual a posição de cada deputado 
seria possível abrir um processo para 
a retirada de Bolsonaro do cargo.

“É preciso abrir o placar do im-
peachment com o nome de todos 
os deputados federais e começar a 
pressão dos eleitores sobre cada um 
deles, por todos os meios. Sem isso, 
o afastamento não vai acontecer”, 

a� rmou Haddad.
O per� l, chamado “SOS impeach-

ment”, que existe desde 2019, inau-
gurou o placar.

Para compor o resultado, eles 
monitoram as redes sociais dos de-
putados para conferir se eles se posi-
cionaram em relação ao tema.

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse que é “inevitável” discutir o te-
ma “no futuro”.

“Eu acho que esse tema de forma 
inevitável será discutido pela casa no 
futuro. Temos de focar no principal, 
que agora é salvar o maior número 
de vidas, mesmo sabendo que há 
uma desorganização e uma falta de 
comando por parte do ministério da 
Saúde”, a� rmou Maia.

O presidente da Câmara tem so-
frido pressão para iniciar um proces-
so de impedimento contra Bolsonaro 
por causa da gestão da pandemia.
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CABEÇA DO ELEITOR EM 2022

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

O ano começa e os problemas da pandemia não impedem que as 
eleições de 2022 sejam a prioridade no debate nacional, todos 
preocupados com o que “virá” depois. O RN não é exceção. Rápido 

exercício de futurologia antecipa, que mudará a “cabeça do eleitor”, cuja 
tendência será afastar-se do “desconhecido” e “aventureiros”. O critério 
não envolverá exigência da idade biológica (novo ou velho), nem o fato 
de já ser, ou não detentor de mandatos.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

BANCO DO BRASIL
A proposta da demissão de 

pessoal e fechamento de agências 
do Banco do Brasil tem endereço 
certo: enfraquecer a instituição, 
piorar os serviços, di� cultar acesso 
dos clientes e assim reduzir o 
“preço” na hora da privatização. 
É o “mercado” trabalhando, em 
seu próprio benefício, através de 
“lobbies”.

EEUU
Nada contra as privatizações, mas 

com critérios. Banco não dá prejuízo 
(o BB tem lucro). Pode faltar gestão. 
O BB é instrumento essencial para 
políticas públicas. Os Estados Unidos, 
na crise de 2008, ao invés de privatizar 
a instituição de crédito “Fannie Mae”, 
criada pelo governo em 1938, injetou 
100 bilhões de dólares e manteve o 
controle federal.

EEUU- Desde o fatídico 22 
de novembro de 1963, quando o 
presidente John F. Kennedy foi 
assassinado, ou os ataques de 11 
de setembro, não existe tensão 
tão grande, em torno de evento 
presidencial, como o da posse de 
Biden.

Hino- Lady Gaga, a quem Biden 
chama de “grande amiga”, cantará o 
hino nacional, durante a cerimônia. 
Ela, com apenas 35 anos, é cantora, 
compositora, atriz, produtora 
musical e empresária.

Presenças- O vice-presidente 
Mike Pence planeja participar do 
ato solene, que contará com as 
presenças dos ex-presidentes Barack 
Obama, George W. Bush e Bill 
Clinton.

Cemitério- Biden e os 
convidados irão ao Cemitério de 
Arlington para depositar uma coroa 
de � ores no túmulo do soldado 
desconhecido e fazer apelo pela 
união do país.

150 anos - Trump é o primeiro 
presidente a desprezar a posse de 

seu sucessor, em mais de 150 anos. 
Ele nunca parabenizou Biden.

Nero- Do jornalista português 
Mario Carneiro: “Comparar Trump 
a Nero seria dar-lhe dignidade 
imperial. A história há de recordá-lo 
como musa decrépita dos � lmes 
mudos, que se recusou a aceitar 
o cinema sonoro. A história não 
o esquecerá, para não morrer a 
esperança de que ele nunca se 
repita”.

1.    As incertezas da pandemia e decepções com os atuais detentores 
de mandatos despertam no cidadão o instinto da sobrevivência, que é 

a consciência do futuro depender de suas escolhas pessoais.

2.    Os prefeitos e lideranças municipais (“colégios eleitorais”) correrão 
o risco de decepções nas urnas, se não apoiarem candidatos, que 

atendam as expectativas do eleitor. Para o executivo, aptidões de bom 
administrador. No legislativo, competência para legislar.

3.    Quem já tiver vida pública, “prestará contas” do que fez. Quem for 
“iniciante”, falará a linguagem do realismo, sem pregar ilusões.

4.    Será “gol” contra, sobretudo nas coligações majoritárias, a 
companhia na chapa de “nome sujo, ou incapaz”. Signi� cará “covid 

política” e o eleitor rejeitará.

5.    Uma indagação: será que ainda terão “vez” adesistas de governos, 
“notoriamente despreparados” e “currículos” já conhecidos, pela 

incompetência demonstrada no passado?

6.    A futurologia prevê, que a falta de “credibilidade” e a “experiência” 
dos candidatos causarão fatais derrotas eleitorais em 2022. O eleitor 

estará de “olho aberto” e “zebras” podem acontecer.

OLHO ABERTO

POSSE DE BIDEN E KAMALA

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
embarca nesta segunda-feira 

18 para Brasília, no Distrito Federal, 
onde vai participar da reunião do Fó-
rum de Governadores com o Ministé-
rio da Saúde nesta terça-feira 19. O en-
contro vai de� nir as estratégias para a 
aplicação das vacinas contra Covid-19 
no território brasileiro. A previsão é 
de que a imunização seja iniciada na 
próxima quarta-feira 20, às 10h, nas 
unidades de saúde de todo o País.

Em artigo publicado no jornal 
Tribuna do Norte neste domingo 17, 
a governadora disse que os “olhos de 
todo o país” estarão voltados para o 
encontro com o Ministério da Saúde, 
porque, segundo ele, será apresentado 
o calendário de vacinação para todos 

os brasileiros e brasileiras.
Ela reforça que, com relação ao 

Plano de Imunização para a Covid-19, 
o Rio Grande do Norte fez o “dever de 
casa”. Fátima Bezerra diz que o Estado 
está preparado e pronto para iniciar a 
imunização. “E nesse contexto, sem 
qualquer falsa modéstia, o Rio Grande 
do Norte assumiu papel protagonista 
no Brasil. (...) Não fomos somente o 
primeiro estado a apresentar o plano 
de vacinação. Mas também somos o 
único no Brasil a adquirir, via parce-
ria com o LAIS/UFRN, um sistema 
exclusivo e pioneiro de transparência 
e monitoramento do processo de imu-
nização”, pontuou a governadora.

Segundo ela, a nova plataforma, 
que é chamada de RN+Vacina, o go-
verno estadual faz o controle comple-

to do processo de imunização, desde 
a chegada da vacina até � nalmente a 
aplicação na população. “Já na próxi-
ma segunda-feira, 18, as pessoas po-
dem se autocadastrar e a sociedade, 
imprensa e órgãos de controle pode-
rão acompanhar todo esse processo. 
São legados dos quais temos muito 
orgulho”, detalhou a governadora.

Ainda de acordo com a governa-
dora, a gestão estadual está ofertan-
do suporte para todas as Prefeituras 
do Rio Grande do Norte. O plano de 
logística para distribuição de vacinas 
e insumos foi iniciado neste sábado 
16. Ela explicou que há disponíveis 
900 mil seringas para que, tão logo 
a vacina chegue ao Rio Grande do 
Norte, a imunização seja iniciada em 
até 72h.

PLANALTO

PLANALTO

“Fizemos o dever de casa”, diz 
Fátima sobre plano de vacinação
PANDEMIRA | Governadora Fátima Bezerra embarca nesta segunda-feira 18 para Brasília, no Distrito Federal, 
onde participa de reunião com o Ministério da Saúde para definir as estratégias da vacinação contra Covid-19

Governadora disse que os “olhos de todo o país” estarão voltados para a definição do calendário de vacinação em todo o território brasileiro

Presidente Jair Bolsonaro

Placar do Impeachment de 
Bolsonaro tem 106 votos a favor

INTERNET
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novo projeto que trata da moradia, 
implantada pelo Governo Federal 
agora, da “Casa Verde e Amarela”. 
Isso vai inovar, ampliar e oferecer 
uma fatia maior de possibilidade 
de mercado a habilitação nesses 
projetos, isso é muito importante. 
Somado a isso, ampliar a regula-
rização fundiária. É um projeto 
fortíssimo e isso já está em anda-
mento, onde você legaliza o imóvel 
e terreno, isso gera, consequente-
mente, um avanço da qualidade 
de vida do cidadão. Nós temos 
também todo um acompanha-
mento da questão dos sem-teto, 
um acompanhamento das pesso-
as que não têm onde morar. Nós 
temos projetos já em andamento 
e vamos ampliar isso a nível Natal. 

Agora RN – Quais as principais 
deficiências que você enxerga para 
a pasta? Há recursos suficientes 
disponíveis?

José Vanildo – Olha, a carac-
terística dessa secretaria é que ela 
é uma secretaria de ideias, uma fá-
brica de ideias e projetos e nós te-
mos uma parceria muito forte com 
o Governo Federal, Caixa Econô-
mica e alguns órgãos sociais nes-
se sentido. Me surpreendeu isso 
porque a qualidade dos processos 
executados em andamento é de re-
cursos importantes e com grande 
possibilidade de nós ampliarmos 
os horizontes desses objetos. É 
indiscutível a dificuldade do po-
der público no geral, imagine no 
período de pandemia. Mas os bons 
projetos serão, não tenho dúvida, 
contemplados na nossa cidade. 
Essa secretaria tem uma caracte-
rística muito técnica, ela é uma 
secretaria onde os ocupantes e 
seus cargos, pela própria atividade, 
é formada por pessoas de elevado 
nível de qualificação, de engenhei-

ros, de arquitetos, de estatístico, 
de assistente social, de pesquisa 
de campo e isso qualifica muito o 
trabalho que é desenvolvido por 
esse órgão. Posso lhe garantir que 
me surpreendeu até a qualidade e 
a composição das funções estabe-
lecidas no organograma. Ela tem 
uma característica muito.

Agora RN – Segundo dados da 
gestão anterior, informados em 
dezembro de 2020, Natal tem cerca 
de 30 mil imóveis abandonados e 
diversos motivos são dados para 
que não haja uma revitalização e 
um remanejamento desses espa-
ços para resolver o problema do 
déficit habitacional, entre eles o 
custo das dívidas anteriores e as 
estruturas deterioradas dos pré-
dios. Podemos esperar dessa nova 
gestão uma releitura desses casos? 
É viável um projeto de revitaliza-
ção?

José Vanildo – Isso é uma 
ideia que eu já discuti informal-
mente com algumas pessoas, eu 
acredito que a Ribeira poderia ser 
pensada para ser revitalizada e 
utilizada como local de moradias. 
Se utilizar determinados prédios, 
mantendo as características, como 
uma moradia do trabalhador, da ci-
dade. Passando o bairro a ter uma 
vida não só à noite, mas a vida com 
o comércio reestabelecido, com 
vida social, com a importância que 
a Ribeira representa nesse contex-
to. Hoje nós ainda vemos a pouca 
utilização do bairro, salvo casos 
pontuais como: a revitalização do 
Teatro, aquela praça que funcio-
na a rodoviária (Praça Augusto 
Severo) e alguns prédios públicos 
que tenham uma vida diurna, que 
funcionam órgãos públicos. Nós 
temos que ampliar isso, buscar 
alternativas de transformar aquele 

ANA LUÍZA VILA NOVA
REPÓRTER

O presidente da Federação 
Norte-rio-grandense de Fu-
tebol (FNF), José Vanildo, é 

o novo Secretário Municipal de Ha-
bitação, Regularização Fundiária e 
Projetos Estruturantes (Seharp). O 
advogado, ex-procurador Geral da 
Câmara Municipal de Natal, tam-
bém já esteve à frente da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU) e da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (SEL). Em entre-
vista, ele contou sobre a chegada à 
pasta e dos projetos que almeja pa-
ra a cidade, mas não detalhou co-
mo pretende atuar para resolver os 
problemas do déficit habitacional 
e da regularização latifundiária.

A capital do Rio Grande do 
Norte tem um déficit habitacio-
nal estimado em 70 mil imóveis, 
segundo dados da própria secre-
taria, e cerca de 2 mil pessoas em 
situação de rua. Além de 72 favelas 
e 70 áreas de interesse social, que 
são aqueles espaços que foram 
crescendo de maneira desorde-
nada, urbanizados, porém, pouco 
estruturados.  Todas estas proble-
máticas passam pela Seharp, que 
tem, entre outras funções, garantir 
programas de moradia populares, 
regularizar e titular as áreas ocupa-
das pela população de baixa renda 
e promover o reassentamento das 
famílias residentes em áreas insa-
lubres, de risco ou de preservação 
ambiental. Veja na íntegra o que 
falou o novo titular da Seharpe:

Agora RN – Já está começando 
a atuar? Está se atualizando ainda 
dos processos e projetos?

José Vanildo – Estou obser-
vando a importância que tem essa 
secretaria no contexto social, de 
respeito a cidadania, quando se 
trata de moradia, da regulariza-
ção fundiária, da regularização do 
imóvel; tudo isso é cidadania. E as 
obras estruturantes também que 
passam por aqui, são obras que 
são fundamentais em uma cidade. 

Agora RN – Qual será o seu pro-
jeto para a pasta? Algum que seja a 
prioridade?

José Vanildo – Existe esse 

BAIRRO DA RIBEIRA DEVE SER 
REPENSADO PARA A HABITAÇÃO, 
AFIRMA JOSÉ VANILDO

bairro não só como bairro da bo-
emia, mas também da morada do 
artista, do popular, do artesão, do 
trabalhador. Já existem vários edi-
fícios ali na Ribeira, privados, que 
se poderia imaginar um projeto 
sem deformar os prédios bonitos, 
históricos e tombados, como uma 
utilidade prática, viável e saudável 
para a população”.

Agora RN – Sobre a regulariza-
ção fundiária, a pasta já tem uma 
projeção de quantos títulos pre-
tende entregar em 2021?

José Vanildo – Já esse ano nós 
vamos fazer uma entrega de um 
número representativo, já agora. 
Não vou confirmar o número, nem 
como, nem a data exata, porque 
esse momento de pandemia que 
existiu dificultou aglomeração 
dessas pessoas. Vamos encontrar 
um jeito de fazer efetivamente a 
conclusão da entrega desses equi-
pamentos urbanos e dos títulos 
dos imóveis urbanos que estão 
ainda na ilegalidade. Estão em pro-
cesso de andamento, vamos agora 
concluir isso

Agora RN – Como está a 
situação das famílias da Ocu-
pação Emmanuel Bezerra no 
âmbito da Prefeitura?

José Vanildo – O Movimento 
[de Luta nos Bairros, Vilas e Fave-
las - MLB] pediu uma audiência, eu 
já marquei para a semana, logo que 
definir esse quadro. A prefeitura 
fez a doação da área e a execução 
deste projeto será pelo Governo do 
Estado, já foi feito o cadastramen-
to dos ocupantes, de forma mais 
geral é essa a informação. Recebi 
um pedido de audiência e espero 
que, tão logo concluído os nossos 
quadros específicos dessa atuação, 
nós estaremos marcando para a 
próxima semana uma audiência 
com o MLB.”

Agora RN – E sobre o recurso que a 
Procuradoria Geral do Município 
apresentou?

José Vanildo – Isso, o que eu 
posso dizer é que houve algo que se 
refere a algum procedimento junto 
a procuradoria. Um movimento 
no sentido jurídico, mas isso eu 
não posso te detalhar, por não ter 
ainda essa informação concreta, 
isso pra semana nós vamos ter. De 
forma geral, foi feita a doação da 
área, houve um apelo pela conces-
são do espaço da escola pública no 
bairro de Santos Reis, mas há uma 
situação das aulas começarem 
agora em fevereiro também. Então 

há alguns detalhes que precisam 
ser analisados e definidos por essa 
nova equipe”.

Agora RN – E sobre o recurso 
que a Procuradoria Geral do Muni-
cípio apresentou?

José Vanildo – Isso, o que eu 
posso dizer é que houve algo que se 
refere a algum procedimento junto 
à procuradoria. Um movimento 
no sentido jurídico, mas isso eu 
não posso te detalhar, por não ter 
ainda essa informação concreta, 
isso pra semana nós vamos ter. De 
forma geral, foi feita a doação da 
área, houve um apelo pela conces-
são do espaço da escola pública no 
bairro de Santos Reis, mas há uma 
situação das aulas começarem 
agora em fevereiro também. Então 
há alguns detalhes que precisam 
ser analisados e definidos por essa 
nova equipe”.

Agora RN – O que achou da ree-
leição de Álvaro Dias? O que espera 
desse mandato?

José Vanildo – Essa reeleição 
de Álvaro me surpreende a vita-
lidade que ele tem de renovar o 
mandato como se fosse o primeiro. 
A disposição que ele tem de traba-
lho, de presença na comunidade. 
Eu conhecia o prefeito mas me 
impressiona o vigor que ele tem, 
de estar logo cedo nas ruas, aten-
dendo até a noite, até qualquer 
hora presente e cobrando a todo 
instante dos seus auxiliares a efe-
tiva execução das suas atividades. 
Isso é bom e estimula, serve até de 
provocação de melhoria da quali-
dade e funcionalidade dos órgãos 
públicos. Isso é bom”.

Agora RN – O que o senhor espe-
ra exercer a frente da Secretaria e 
o que gente, como cidadão, pode 
esperar que seja a marca da sua 
gestão?

José Vanildo – Eu já exerci, 
várias vezes, cargos de secretário 
em Natal. Titular das pastas de 
transporte e de esporte. Já fui Pro-
curador Geral da Câmara e sempre 
entendo isso como desafio. Eu sou 
natalense, nasci e moro aqui e eu 
sempre recebo um convite desses 
como uma forma de eu poder con-
tribuir em favor da cidade. Eu acho 
que essa secretaria é uma coisa 
moderna e deve ser vista assim, 
com os olhos do futuro. É isso que 
imagino desta secretaria: tem futu-
ro, é importante e tem um quadro 
de técnicos importantes que deve 
ser muito bem observado em favor 
da cidade, é o que eu espero.

ENTREVISTA | Novo titular da Secretário Municipal de Habitação, 
Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharp)
 fala sobre as ações relacionadas com problemas do déficit 
habitacional e da regularização latifundiária em Natal

REPRODUÇÃO
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AGORA RN - Como será a rela-
ção com os demais poderes, caso 
eleito?

ARTHUR LIRA - As decisões 
do Legislativo são, hoje, do “eu”. As 
pautas são do “eu”. Um exemplo foi 
a discussão provocada pelo Legis-
lativo sobre o processo de reeleição, 
quando a Constituição é clara (que 
não pode). E não houve, por parte 
da Câmara, uma defesa da Cons-
tituição, pois a pauta do eu estava 
imperando. Lógico que buscarei 
mudar essa prática, pois sei que te-
rei o respaldo, o respeito e a parceria 
de todos os deputados para que as 
decisões tomadas sejam cumpri-
das. É de praxe eu abrir nossa entre-
vista falando que o poder legislativo 
vai manter sua altivez, seus espaços 
e seus limites, mas os limites preci-
sam ser de todos. Olhando arquite-
tonicamente para a Praça dos Três 
Poderes, em Brasília, vemos que 
ela é um vazio atrás da Câmara, do 
Supremo Tribunal Federal e do Pa-
lácio do Planalto. Por qual motivo? 
Para que todos os poderes saibam 
que eles não tem limites para an-
darem naquela praça, mas que eles 
não podem invadir os limites do 
poder vizinho. Lógico que eu farei 
uma agenda, assim que eleito, com 
o presidente da República e  com o 
presidente do STF. Contudo, nes-
sas conversas, vamos estabelecer 
um convívio pacífico, harmônico, 
respeitoso e obediente aos limi-
tes de cada poder. Não vamos, a 
princípio, deflagrar guerra com 
ninguém. Vamos só estabelecer os 

nossos limites. A Constituição não 
tem que ser usada para diminuir o 
poder de ninguém. Deixando bem 
claro quais são os limites de atua-
ção de cada poder, cada um deles 
trabalharão harmonicamente sem 
a interferência do outro, com muita 
tranquilidade e respaldo da maioria 
dos deputados.

AGORA RN - Quais reformas 
pretende priorizar ainda no pri-
meiro trimestre de 2021, se eleito 
presidente?

ARTHUR LIRA - Nós temos 
um sistema de Código de Processo 
Eleitoral (CPE) confuso no Brasil. O 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte julga um assunto 
de um jeito diferente do Tribunal da 
Paraíba, por exemplo. Às vezes, de-
cisões diferentes de ações iguais em 
um mesmo TRE. Por isso, precisa-
mos começar no primeiro trimestre 
de 2021 uma discussão sobre a siste-
matização do CPE. Isso vai permitir 
maior autonomia da política sobre 
as eleições. Hoje, nós somos absolu-
tamente tutelados. Nós temos deci-
sões há um mês e meio das eleições 
que mexem em todo processo elei-
toral. Se começarmos por essa siste-
matização para o unificar no Brasil, 
isso nos permitirá, ao longo dessa 
discussão, trazer as pautas que es-
tão dificultando a vida da reforma 
política, que é essa questão eleitoral, 
do voto de legenda, da lista aberta 
ou fechada, por exemplo. Nós pro-
metemos que essa discussão será 
aberta com antecedência para que 

não digam que não deu tempo de se 
discutir e votar. A obrigação do pre-
sidente é flexibilizar e dar condições 
para que o debate aconteça. Esse 
assunto vai ferver; eu não tenho dú-
vidas. Mas, com tempo, paciência 
e diálogo, nós haveremos de achar 
um caminho mais previsível partin-
do de um CPE.

AGORA RN - Há 60 pedidos de 
impeachment protocolados contra 
o presidente Bolsonaro, que tem 
lhe apoiado. Essa pauta terá espaço 
em mandato?

ARTHUR LIRA - Antigamente, 
o plenário decidia se recebia ou não 
de um processo de impeachment. 
Agora, esse processo é iniciado pelo 
presidente da Casa, que, após uma 
mudança, ganhou um super em-
ponderamento. É descabível. Esse 
assunto (de impeachment) mexe 
com a economia e a estabilidade do 
País. Se o presidente Rodrigo Maia 
não tocou para frente 60 processos, 
nada ele viu ali para tocar. Por cer-
to, ele não identificou nenhum fato 
grave, nenhum fato relevante que 
cause uma instabilidade (motivada 
por) um processo de impeachment. 
É um assunto que não é pauta da 
campanha, não é pauta desse mo-
mento da eleição, e não será assim, 
desse nível de coisa, que a gente vai 
discutir na Câmara. Eu acho que 
tem que votar o processo com au-
torização para o plenário sob qual-
quer risco de decisão.

AGORA RN - Espera que o apoio 

PEDRO TRINDADE

O deputado federal Arthur Lira 
(PP-AL), candidato à presi-
dência da Câmara Federal, 

afirmou que o impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro (Sem Par-
tido) não é pauta da sua campanha. 
O parlamentar defende o diálogo e 
o respeito aos interesses da maioria 
dos deputados, mas acredita que o 
processo em questão impactaria a 
estabilidade do País.

Lira argumenta que nenhum 
processo contra Bolsonaro avan-
çou até o momento, pois o atual 
presidente da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), não encontrou “nenhum 
fato grave, nenhum fato relevante” 
nos pedidos. A fala é dada em meio 
aos 60 protocolos de impeachment 
contra o atual presidente - 8 a menos 
que a recordista nesse quesito, a ex-
-presidente Dilma Rousseff (PT), que 
teve 68.

O candidato do PP tem como 
principal adversário o deputado 
federal Baleia Rossi (DEM-SP) - 
apadrinhado por Maia. O bloco do 
parlamentar paulista reúne partidos 
que fazem oposição ao presidente, 
como o PT, que acordou, nos basti-
dores, apoio em troca da votação do 
impeachment.

Segundo Lira, há divergências 
internas nos partidos que declara-
ram apoio a Baleia, a exemplo do 
PSL. Tal comportamento, de acordo 
com Lira, deve se repetir em outras 
siglas, como PSDB e PSB, já que os 
parlamentares integrantes “não fo-
ram ouvidos”. Como resultado, ele 
acredita ter votos de deputados do 
“outro lado”.

O parlamentar tem viajado o 
Brasil com o objetivo de articular, 
pelos menos, 257 votos para se ele-
ger ainda no primeiro turno, a ser 
realizado no dia 1º de fevereiro. Natal 
fez parte do roteiro e foi visitada pelo 
candidato na última sexta-feira 15. 
Ele tem o apoio de 5 dos 8 deputa-
dos federais do Rio Grande do Norte 
-  todos alinhados com as agendas do 
governo liderado por Bolsonaro.

Nessa entrevista, Arthur Lira co-
menta, ainda, sobre sua relação com 
o presidente, prioridade no mandato 
e a atuação conjunta com os demais 
poderes, caso seja eleito.

Confira:

IMPEACHMENT DE 
BOLSONARO NÃO É A PAUTA, 
GARANTE ARTHUR LIRA

declarado do presidente à sua can-
didatura o eleja ainda em primeiro 
turno?

ARTHUR LIRA - O presidente 
Bolsonaro atua no poder Execu-
tivo. Essa eleição é interna dos 
deputados. Eu queria colocar bem 
claramente que eu peço voto aos 
512 deputados. Não peço aos 513 
porque não duvido do meu. Eu não 
tenho problema em pedir voto de 
parlamentares da direita, esquerda 
ou centro. Do alto ou baixo clero. Da 
bancada feminina, evangélica ou 
da saúde. Todo apoio é bem vindo. 
A única coisa que o Brasil precisa e 
que eu acho que a gente encarna é 
que nós temos previsibilidade de 
ações e de posicionamentos. Nós 
não vamos usar a cadeira da Câ-
mara, nem a Câmara, para facilitar 
a vida de ninguém. E muito menos 
para prejudicar o país.

AGORA RN - O senhor tem via-
jado o Brasil para articular votos. 
Acredita que essa estratégia o fará 
conquistar votos da oposição?

ARTHUR LIRA - Na próxima 
semana teremos uma fotografia 
mais clara. O que eu costumo dizer 
nesse aspecto é que essa eleição não 
funciona por bloco, por presidente 
de partido, por governadores ou 
prefeitos. Ela funciona por voto a 
voto dos deputados. Como é uma 
eleição para o segundo biênio, os 
deputados já conhecem o perfil de 
quem eles querem para comandar 
a Casa. É preciso muita conversa, e 
nós estamos fazendo isso. Uma coi-
sa que eu posso deixar claro é que o 
nosso bloco foi formado organica-
mente. Os partidos pensam igual. 
São partidos de centro. Nós nunca 
rechaçamos a ideia de ser centro, 
centrão ou centro democratico. 
Nós só não somos centro gourmet. 
Hoje vou comer peixe, amanhã vou 
comer camarão, depois de amanhã 
vou comer carne... não. Nós somos 
centro, e partidos de centro pensam 
igual, em resolver os problemas do 
Brasil de forma efetiva.

AGORA RN - Como analisa o blo-
co formado em torno do seu princi-
pal adversário, o Baleia Rossi?

ARTHUR LIRA - Notamos 
que no outro lado o bloco não foi 
formado; ele foi só noticiado. Então, 
um bloco para ser formado tem que 
ser como o nosso, que coletou as 
assinaturas da maioria de cada par-
tido e protocolou na mesa. Lá isso 
não acontece, não tem bloco. Existe 
uma previsão, uma possibilidade. 
Quando as lideranças não consul-
tam seus deputados, (e eles votam 
diferente da liderança), eles não são 
traidores, pois não foram ouvidos. 
E quando a gente não é ouvido, a 
gente toma a decisão que quer, já 
que “você não me perguntou, deci-
diu sozinho”. Então o que aconteceu 
no PSL, vai acontecer em mais um 
ou dois partidos do bloco de lá, 
pois nós sabemos claramente que 
há uma maioria que não concorda 
com o que foi definido, a exemplo 
do PSDB e PSB. Isso vai demonstrar 
o seguinte: se os deputados do meu 
bloco estão alinhados e os de lá es-
tão em discordância, lógico que nós 
vamos ter a maioria. Eu não posso 
afirmar que serão 300 votos, mas 
nós teremos muitos votos.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN  

ENTREVISTA | Candidato do PP à presidência da Câmara 
Federal comenta sobre os 60 pedidos de afastamento do atual 
presidente do Brasil. O deputado federal de Alagoas é apoiado, 
principalmente, por parlamentares bolsonaristas



7CIDADES|  SEGUNDA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2021

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MARCELO HOLLANDA
REPÓRTER

O Egito, que a exemplo de todo o 
Oriente Médio tem uma relação 
milenar com cabras e ovelhas, 

quer pagar à vista em dólar por cada 
exemplar da raça Boer, entre seis a 18 
meses de idade, que puder conseguir 
no Nordeste, de longe a região que 
mais cria caprinos e ovinos no Brasil.

Seiscentos dólares por uma fêmea 
Pura de Origem; US$ 1,5 mil por um 
reprodutor PO e US$ 300 pelo chama-
do PA (Puro por Avaliação), desde que 
tenha registro junto à Associação Bra-
sileira de Caprinos e Ovinos (Ancoc).

Nesta quarta-feira, o presidente 
da Associação Norte-rio-grandense de 
Caprinos e Ovinos, Alexandre Confes-
sor, foi convocado às pressas pelo pre-
sidente da entidade nacional, em Reci-
fe, Arlindo Ivo, a ajudar na mobilização 
de produtores para atender à demanda 
do governo egípcio.

“A demanda inicial era por 65 mil 
cabeças, mas com não temos tudo 
isso no Brasil, caiu para 15 mil e ago-

ra estamos correndo para atender a 
um embarque mais modesto de 3.500 
exemplares de Boer por ano, mas te-
nho certeza que poderemos ampliar 
esse número rapidamente”, afirmou 
Confessor ao Agora RN.

Ele explica que essa janela de opor-
tunidade se abriu com o fechamento 
sanitário da África do Sul, um dos 
maiores criadores mundiais de capri-
nos e ovinos, que atravessa problemas 
com surtos de febre aftosa e scrapie, 
uma doença neurodegenerativa fatal 
que acomete o sistema nervoso dos 
animais.

Sem caprifeiras no ano passado 
por causa da pandemia do novo coro-
navírus, os produtores não puderam se 
capitalizar e a oportunidade de fazer 
dinheiro com exemplares vivos podem, 
segundo Confessor, oxigenar as finan-
ças do setor.

Ele explica que a Ancoc poderá re-
alizar a certificação dos animais aptos 
e que o valor pago em dólar equipara-
-se ou mesmo supera ao realizado em 
leilões locais, com a vantagem de ser à 
vista e não em 24 parcelas, com toda a 

Egito quer comprar Boer do
RN e pagar à vista em dólar
ECONOMIA  | Presidente da Associação Norte-rio-grandense de Caprinos e Ovinos foi convocado pelo presidente da entidade nacional, em Recife (PE), para ajudar na mobilização de 
produtores e atender à demanda do governo egípcio; Rio Grande do Norte concentra atualmente 4,35% do total do rebanho caprino nacional, ou seja, mais de 405 mil caprinos

A cabra Boer atinge a puberdade precocemente, geralmente cerca de 6 meses de idade e é considerado um animal de baixa manutenção, sendo que a fêmea possui leite suficiente para alimentar seu filhote

O QUE O BOER TEM

Raça que anda por aqui 
desde o fim dos anos 80, 
o Boer era caro demais 
para ser disseminado 
rapidamente entre os 

produtores. Carne com 
baixo percentual de gordura 
(menos de 3%), colesterol, 

gordura saturada e calorias, 
é muito macia, saborosa 

e suculenta quando 
comparada às outras raças 

de caprinos.
A cabra Boer atinge a 

puberdade precocemente, 
geralmente cerca de 
6 meses de idade e é 

considerado um animal de 
baixa manutenção, sendo 
que a fêmea possui leite 
suficiente para alimentar 

seu filhote, o que dispensa 
o fornecimento de 

concentrado.

possibilidade de calote que isso impli-
cava.

“É também a possibilidade de 
usarmos um contrato como esse para 
reorganizar a nossa cadeia produtiva, 
retomando e ampliando negócios a 
partir de um novo nicho, no caso, com 
o Oriente Médio”, explica Confessor.

Segundo ele, há muitos produtores 
de Boer que não certificaram seus ani-
mais, mas podem resolver isso desde 
que um técnico da Ancoc examine o 
exemplar e realize o atestado. Uma 
vez feito isso, é só esperar o embarque 
do caminhão para o Recife, de onde a 
encomenda seguirá por navio para o 
Egito, com todo o acompanhamento 
profissional que essa operação exige.

“Levantei a informação, só um em-
barque desse entre Recife e o porto de 
Alexandria, no Egito, custa a bagatela 
de US$ 100 mil”, diz o presidente da 
Ancoc.

Essa possibilidade de negócios foi 
aberta em setembro de 2019 durante 
uma missão comercial da ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, ao Orien-
te Médio, quando  participou de um 

seminário na Federação das Câmaras 
Egípcias de Comércio e defendeu a 
diversificação da pauta comercial agrí-
cola entre Brasil e Egito.

Na ocasião, a ministra reuniu-se 
com o ministro da Agricultura e Recu-
peração de Terras, Ezz el-Din Abu Steit, 
para tratar do processo de importação 
de uva e alho egípcios e o envio de ovi-
nos e caprinos para o Egito para bene-
ficiar criadores do Nordeste brasileiro.

Em 2018, as exportações agrope-
cuárias do Brasil para 22 países árabes 
e integrantes da Organização para a 
Cooperação Islâmica, totalizando 55 
países, somaram US$ 16,13 bilhões ou 
19% do total das vendas externas do 
agro brasileiro, um porcentual supe-
rior ao que foi exportado para a União 
Européia (16%).

Segundo os dados mais recentes, 
das 9.592.079 cabeças de ovinos e ca-
prinos do Brasil, 93% do rebanho  está 
no Nordeste, com 8.944.461 animais. 
O Rio Grande do Norte tem 4,35% do 
total do rebanho caprino nacional, ou 
seja, 405.983 caprinos, o que equivale 
ao sexto maior rebanho do país.
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VACINAÇÃO CONTRA  
COVID-19 NO BRASIL 
SE INICIA NA QUARTA
IMUNIZAÇÃO | Anúncio foi feito logo após a aprovação do uso emergencial da CoronaVac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Ministério da Saúde enviará 4,6 milhões de doses da Coronovac, vacina do Instituto Butantan, a partir desta segunda-feira para para todos os estados brasileiros

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse neste domin-
go, 17, que o Plano Nacional 

de Imunização (PNI) contra a Co-
vid-19 será iniciado nesta quarta-fei-
ra, às 10h. Segundo ele, os verdadei-
ros executantes da vacina serão os 
municípios.

 “A partir da chegada de doses 
em São Paulo ou qualquer estado, há 
a distribuição para os municípios”, 
disse Pazuello, observando também 
que “cada estado tem seu plano de lo-
gística para distribuição de vacinas”.

O anúncio foi feito logo após a 
aprovação do uso emergencial da 
CoronaVac e da vacina desenvolvida 
pela Universidade de Oxford em par-
ceria com a AstraZeneca pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

O governo de São Paulo, que ini-
ciou a vacinação contra a Covid-19 
neste domingo 17, informou que 
enviará 4.636.936 doses da vacina do 
Instituto Butantan para o Ministério 
da Saúde. A Coronavac será, então, 
distribuída para os 26 estados e para 
o Distrito Federal. O estado de São 
Paulo ficará com 1.357.940 doses, 
número determinado pelo Programa 
Nacional de Imunização (PNI), para 
imunizar os profissionais de saúde.

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, ressaltou que a imunização 
começará simultaneamente em todo 
o Brasil e criticou a aplicação da pri-
meira dose em São Paulo. Segundo 
Pazuello, a aplicação da vacina na 
enfermeira Mônica Calazans, está 
“em desacordo com a lei”.

“Poderíamos num ato simbólico 
ou numa jogada de marketing iniciar 
a primeira dose em uma pessoa, mas 
em respeito a todos os governado-
res, prefeitos e todos os brasileiros, 
o Ministério da Saúde não fará isso”, 
acrescentou o ministro.

Segundo o Ministério da Saúde, 
todas as vacinas produzidas pelo Bu-
tantan estão contratadas de forma 
integral e de forma exclusiva para o 
PNI. “Isso é uma questão jurídica. 
Não vou responder agora, porque a 
Justiça que tem que definir. Como 
foi feita a entrega sem ter feito a li-

quidação nos nossos depósitos, pa-
ra depois para a distribuição para o 
estado”, afirmou Pazuello. Pazuello 
disse que as 6 milhões de doses do 
Butantan serão distribuídas propor-
cionalmente aos estados. “Qualquer 
movimento fora desta linha está em 
desacordo com a lei”.

DISTRIBUIÇÃO COMEÇA A PARTIR 
DESTA SEGUNDA-FEIRA

“Amanhã, às 7 horas, farei entrega 
simbólica de vacinas aos estados”, 
acrescentou o ministro. Ele indicou 
também que “regiões com maior 
ocorrência podem receber mais do-
ses proporcionalmente”. “Determinei 
inclusão de ‘taxa de risco’ dentro da 
proposta de distribuição de vacinas”, 
observou o ministro. 

“Às vezes, uma vacina é mais inte-
ressante em algum lugar e outra em 
outro lugar Vacinas são diferentes, 
têm eficácias diferentes.” 

“Hoje é o dia V. É o dia da vacina, 
é o dia da verdade, é o dia da vitória, 
é o dia da vida.” Com essa frase o 
governador de São Paulo, João Do-
ria, iniciou entrevista coletiva neste 
domingo, 17, sobre a aprovação do 
uso emergencial de vacinas no Brasil, 
entre elas a Coronavac, produzida 
pelo Instituto Butantã com a chinesa 
Sinovac.

“É o triunfo da vida contra os 
negacionistas, contra aqueles que 
preferem o cheiro da morte, ao invés 
do valor e da alegria da vida”, disse 
Doria, ao lado da enfermeira Mônica 
Calazans, do Hospital Emílio Ribas, a 
primeira pessoa no Brasil a receber 
uma dose da Coronavac. O gover-
nador chamou a vacinação de uma 
vitória da democracia e dedicou o 
avanço às mais de 209 mil vítimas do 
coronavírus no Brasil e aos mais de 
8,4 milhões de pessoas que se infec-
taram com a doença.

“A vacina vai ajudar a evitar cenas 
dramáticas e trágicas como o Brasil 
e o mundo viram em Manus. Cenas 
que chocaram a opinião pública 
mundial”, disse o governador.

Doria aproveitou o momento pa-
ra criticar o presidente Jair Bolsona-
ro, seu adversário político, com quem 
vem travando discordâncias desde o 
início da pandemia. “E daí?, disse 
um brasileiro. Pressa para quê, disse 
outro brasileiro. Toma cloroquina 
que passa, disse um líder do País. A 
vacina é uma lição para vocês, autori-
tários que desprezam a vida, que não 
têm compaixão, que desprezam a 
atenção, a dedicação e a necessidade 
de proteger brasileiros. Você não fi-
zeram isso”, disse mencionando falas 
de Bolsonaro e do ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello.

Doria elogiou o corpo técnico da 
Anvisa , dizendo que eles cumpriram 
seus deveres e obrigações e mos-
traram a autonomia de um órgão 
regulador. “Resistiram às pressões. A 
ciência falou mais auto do que o au-
toritarismo.”

O governador também criticou o 
chamado “tratamento precoce” de-
fendido por Bolsonaro e por Pazuello, 
que não tem nenhuma eficácia, de 
acordo com a ciência, contra a Co-
vid-19. “Espero que o comportamen-
to do ministério da saúde seja pela 
vida e que parem de recomendar e 

distribuir a cloroquina”, disse.
Após a manifestação de Doria, o 

diretor do Instituto Butantã, Dimas 
Covas, disse que este domingo é um 
dia de luz e se queixou do que cha-
mou de “torcida contra” a vacina e 
defesa de “tratamentos obscuros que 
não tem nenhuma efetividade, em 
vez de defender a vacina”, em uma 
nova crítica a Bolsonaro.

“Hoje temos a melhor vacina, 
porque a melhor vacina é a que chega 
ao braço das pessoas. A única vacina 
que está sendo produzida e distribu-
ída no Brasil. A vacina que foi com-
batida pelas mais altas autoridades 
da República, relegada ao discurso 
chulo muitas vezes”, afirmou Covas.

Em pronunciamento após au-
torização pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso 
emergencial de duas vacinas contra 
a covid-19 no Brasil, o ministro da 
Saúde, general Eduardo Pazuello, 
disse ter em mãos os imunizantes, 
mas afirmou que não iria começar 
a aplicação de doses neste domingo, 
17, em um “ato simbólico ou um ato 
de marketing”. Ao mesmo tempo, o 
governador João Doria (PSDB) fez 
evento em que houve a vacinação 
da primeira pessoa no Brasil com a 
Coronavac, desenvolvida pelo Insti-
tuto Butantã e o laboratório chinês 
Sinovac.

“O Ministério da Saúde tem em 
mãos, neste instante, as vacinas tanto 
do Butantã quanto da AstraZeneca. 
Nós poderíamos, num ato simbólico 
ou numa jogada de marketing, iniciar 
a primeira dose em uma pessoa. Mas 
em respeito a todos os governadores, 
prefeitos e todos os brasileiros, o Mi-
nistério da Saúde não fará isso. Não 
faremos uma jogada de marketing”, 
afirmou.

Conforme o ministro, o governo 
federal determinou que a vacinação 
contra a covid-19 seja executada pela 
pasta e argumentou que não poderia 

ser desprezada a igualdade entre to-
dos os Estados e todos os brasileiros. 
Ele ainda conclamou os governa-
dores a não permitir movimentos 
político-eleitoreiros relacionados à 
vacinação. Segundo ele, foi “dado o 
primeiro passo para o início da maior 
campanha de vacinação do mundo” e 
a distribuição da vacina será iniciada 
nesta segunda, a partir das sete ho-
ras, para todos os Estados.

O imunizante produzido pela 
Universidade de Oxford e a farma-
cêutica AstraZeneca, que teve aval de 
uso emergencial pela Anvisa, não es-
tá no Brasil. O governo federal tentou 
a importação de 2 milhões de doses 
na Índia, mas o plano enfrentou pro-
blemas. O avião que iria para o país 
asiático buscar o produto nem che-
gou a decolar. Com isso, o governo 
federal se apressou para solicitar nes-
sa sexta, 15, as doses da Coronavac 
do Instituto Butantã para começar a 
campanha de vacinação.

Segundo Pazuello, o plano de tra-
zer as doses da Índia não foi levado 
à frente porque o governo local ainda 
não havia começado a campanha 
de imunização contra a covid-19. O 
desgaste político dos governantes 
indianos de eventual liberação das 2 
milhões de doses antes de começar a 
vacinação local, portanto, foi um em-
pecilho. “Estamos nas negociações 
diplomáticas para que seja autoriza-
da a entrega”, afirmou Pazuello.

A primeira pessoa a tomar a 
CoronaVac no Brasil é a enfermeira 
Mônica Calazans, 54, que trabalha 
na UTI do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, em São Paulo. Negra, 
ela é moradora de Itaquera, na zona 
leste da capital paulista. A vacinação 
ocorreu no Hospital das Clínicas.

Há oito meses, dia sim, dia não, 
Mônica Calazans, 54, sai de sua casa 
em Itaquera, na zona leste da capital 
Paulista, e leva cerca de uma hora e 
meia se deslocando até o trabalho no 

VITÓRIA DA 
DEMOCRACIA, 
DIZ JOÃO DORIA

‘JOGADA DE MARKETING’, 
CRITICA  EDUARDO 
PAZUELLO

ENFERMEIRA DE SP, 
NEGRA E MORADORA DE 
ITAQUERA É 1ª VACINADA

E daí?, disse um brasileiro. 
Pressa para quê, disse outro 
brasileiro. Toma cloroquina 
que passa, disse um líder do 
País. A vacina é uma lição 
para vocês, autoritários que 
desprezam a vida, que não 
têm compaixão”

“
JOÃO DORIA (PSDB)
GOVERNADOR DE SP
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Emílio Ribas, hospital de referência 
para a covid-19 na região central de 
São Paulo.

Mônica atua na UTI da unida-
de, que hoje possui 60 leitos e desde 
abril mantém mais de 90% de taxa de 
ocupação no combate à covid-19. A 
enfermeira é do grupo de risco: obe-
sa, hipertensa e diabética. Mesmo as-
sim, há oito meses, dia sim, dia não, 
vai ao hospital trabalhar.

Em maio, quando a pandemia 
atingiu alguns de seus maiores pi-
cos, se inscreveu para vagas de CTD 
(Contrato por Tempo Determinado) 
e, dentre vários hospitais, escolheu 
trabalhar no Emílio Ribas, mesmo 
ciente de que a unidade estaria no 
epicentro do combate à pandemia. 
Segundo ela, a vocação falou mais 
alto.

Mônica atuou como auxiliar de 
enfermagem durante 26 anos e re-
solveu fazer faculdade já numa fase 
mais madura, de acordo com o go-
verno paulista. O diploma veio aos 
47. Ela é viúva e mora com o filho Fe-
lipe, 30. Antes da vacina, ela se emo-
cionou e chorou junto ao governador 
João Doria (PSDB).

Durante a pandemia, ela teve seu 
irmão caçula, auxiliar de enferma-
gem de 44 anos, internado por 20 dias 
com a doença.

 

As cidades da Grande Natal, re-
gião que concentra cerca de meta-
de da população do Rio Grande do 
Norte, vivem a reta final de prepara-
ção para receber as doses da vacina 
contra o coronavírus. O Agora RN 
conversou com autoridades sanitá-
rias de Natal, Parnamirim, Extremoz, 
São Gonçalo do Amarante e Macaíba 
para conferir como andam os planos 
locais de vacinação, uma vez que os 
municípios serão os responsáveis por 
aplicar os imunizantes.

Na capital potiguar, cerca de 70 
unidades básicas de saúde servirão 
como postos de vacinação. Além dis-
so, a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) informou que planeja levar 
a vacina anti-Covid a condomínios. 
Ainda de acordo com a pasta, seis 
postos de imunização no forma-
to drive-thru serão montados em 
pontos estratégicos da cidade. O es-
quema, que permite a vacinação de 
pessoas sem a necessidade de descer 
do carro, já foi utilizado para a vaci-
nação contra a H1N1 e também para 
a testagem rápida do coronavírus na 
capital.

Em Parnamirim, a secretária Te-
rezinha Rêgo destacou que a pasta 
está convocando profissionais apro-
vados em concurso para fortalecer 
a rede de vacinadores da cidade. A 
ideia é que as salas de imunização 
ganhem o reforço de um técnico trei-
nado especificamente para a campa-
nha. Ao todo, cerca de 210 profissio-
nais estarão envolvidos na ação em 
29 salas.

“Estamos fazendo as últimas 
checagens na estrutura para que 
esteja tudo pronto para a chegada 
da vacina, no que depende da gente 
estamos encaminhando. O estado es-

tá treinando nosso pessoal. Estamos 
com um comitê específico para esse 
acompanhamento”, ressaltou.

Em Extremoz, a coordenadoria 
da atenção básica informou ao Ago-
ra RN que a Secretaria Municipal de 
Saúde irá reforçar a estrutura de va-
cinação do município para capacitar 
e distribuir a vacina da Covid-19. A 
pasta vai mobilizar técnicos, enfer-
meiros e agentes de saúde para aten-
dimento nas nove salas de vacinas 
do município. “Quase toda a rede 
será envolvida, incluindo os agentes 
de saúde. Iremos usar as áreas onde 
vivem idosos e pessoas com dificul-
dades de locomoção para e enviar 
equipes para fazer a aplicação. A lo-
gística de informática para abastecer 
o sistema do estado também já está 
estruturada”, detalhou detalhou a co-
ordenadora da campanha Tassyana 
Andori.

Na cidade de São Gonçalo do 
Amarante, o titular da Saúde Jalmir 
Simões ressalta que o plano local 
para vacinar aproximadamente 20 
mil pessoas está em fase final de con-
solidação. De acordo com Simões, 
a estrutura do município serviu de 
modelo para a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) na gravação de 
videoaulas de capacitação, que serão 
repassados aos profissionais que irão 
atuar na campanha.

“São Gonçalo do Amarante já 
está com tudo pronto. Inclusive nos 
antecipamos na aquisição de câma-
ras frias e seringas. Serão cerca de 
30 salas e o processo vai envolver em 
torno de 200 pessoas. A gente espera 
que tudo dê certo e que a vacinação 
possa iniciar o mais breve possível 
no nosso município”, disse Jalmir 
Simões, secretário de Saúde de São 
Gonçalo do Amarante.

Em Macaíba, a população prio-
ritária poderá se vacinar nas 24 
unidades de Saúde da Família e no 
Centro Clínico do município. Cerca 
de 50 profissionais, entre técnicos e 
enfermeiros, se somarão às equipes 
de agentes de saúde para trabalhar 
na imunização contra o coronavírus. 
“Os profissionais serão realocados 
conforme a demanda na unidade, já 
instalamos a maioria das câmaras 
frias e a expectativa está muito gran-
de. Estou ansiosa para que a gente 
possa vencer essa pandemia que vem 
nos afetando”, destacou a titular da 
Saúde de Macaíba Roberta Guilher-
mina.

PLANO DE VACINAÇÃO NO RN
O Governo do Rio Grande do 

Norte aguarda o envio das doses 
pelo Ministério da Saúde para fazer 
o envio a sete centrais espalhadas 
pelo estado: Natal, Mossoró, Pau dos 
Ferros, Caicó, Santa Cruz, João Câ-
mara e São José de Mipibu. A partir 
das centrais, as vacinas serão dis-
tribuídas para todos os municípios 
potiguares. A expectativa é de que 
a aplicação da vacina comece 72 
horas após a chegada das doses. “O 
Rio Grande do Norte está com tudo 
pronto para iniciar o processo de va-
cinação e esperamos que isso acon-
teça ainda em janeiro. Para tanto, é 
preciso que a vacina chegue. Nessa 
primeira etapa iremos vacinar 825 
mil pessoas e já temos os insumos 
necessários para essa primeira fase”, 
disse a governadora em entrevista 
coletiva na semana passada.

ENFERMEIRA DE SP, 
NEGRA E MORADORA DE 
ITAQUERA É 1ª VACINADA

A primeira pessoa a tomar a CoronaVac no Brasil é a enfermeira Mônica Calazans, 54, que trabalha no Instituto de Infectologia Emílio Ribas

 Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19 será iniciado nesta quarta-feira 20

Governo do RN está preparado para iniciar a vacinação: expectativa é de que a aplicação comece 72 horas após a chegada das doses

GOVERNO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO RN

AGÊNCIA BRASIL
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Com a pandemia do coronavírus 
e a necessidade de isolamento 
social, o hábito de fazer compras 

online cresceu em 2020. No Nordeste, 
o Índice de Vendas Online teve um 
aumento de 81,89% em novembro de 
2020, em relação ao mesmo mês do 
ano anterior, de acordo com o Comitê 
de Métricas da Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico. 

Nesse cenário, tornou-se mais fácil 
ser vítima de um golpe ao tentar fazer 
uma compra pela internet, e a situação 
pode ser ainda mais perigosa quando 
se trata de bens de valores altos, como 
veículos e imóveis.

O delegado da Polícia Civil Marcu-
se Cabral relata que o chamado “Golpe 
das Plataformas de Anúncio” é um tipo 
de trapaça que já se tornou rotineira, e 
é um crime muito complexo e difícil de 
investigar. Nesse golpe, o estelionatário 
engana um vendedor e um comprador 
da seguinte forma:

O vendedor faz o anúncio online 
de um bem que está tentando vender. 
Vamos imaginar que seja um veículo;

O estelionatário, de forma bastante 
gentil e solícita, entra em contato com 
o vendedor, diz estar interessado em 
comprar aquele carro, não tenta barga-
nhar o preço e pede mais fotos e infor-
mações sobre o produto. Ele também 
diz que, na verdade, não quer o carro 
para si, mas para outra finalidade, que 
pode ser negociar uma dívida com ou-
tra pessoa ou então fazer um negócio 
na aquisição de outro bem, como um 
imóvel, etc.

O vendedor envia fotos e informa-
ções, acreditando que o estelionatário 
está mesmo interessado;

O estelionatário cria um novo 
anúncio falso utilizando o material 
enviado pelo vendedor, mas coloca um 
preço muito abaixo do mercado para 
chamar a atenção de possíveis com-
pradores;

Um comprador entra em contato 
com o estelionatário e demonstra inte-
resse em comprar o veículo, acreditan-
do que está fazendo um bom negócio 
por causa do preço baixo;

O estelionatário passa todas as in-
formações que recebeu do vendedor 
como se realmente fosse o proprietário. 
Então ele diz que está fora da cidade, 
mas que vai solicitar para um parente 
mostrar o veículo para o comprador.

A esta altura, o estelionatário con-
venceu o vendedor a mostrar o carro 
para o comprador, alegando que o 
comprador é a pessoa com quem ele 
vai fazer o negócio do veículo, e con-
venceu o comprador a dar uma olhada 
no carro com o vendedor, alegando que 
o vendedor é um parente. Tanto vende-
dor e comprador são convencidos a 

não discutir sobre o preço, pois para 
ambos essa questão já foi acertada 
com o estelionatário.

O estelionatário mente para o 
vendedor que realizou o pagamento, 
falsificando um comprovante de trans-
ferência TED. Para o comprador, ele 
envia os dados de uma conta de banco 
que pode ser fantasma, de um laranja 
ou de fora do estado.

Pode acontecer de o vendedor en-
tregar o veículo para o comprador, e 
o comprador faz o pagamento para a 
conta do estelionatário.

Quando o dinheiro não chega na 
conta do vendedor e tanto ele quanto 
o comprador descobrem que foram 
vítimas de um golpe, já é tarde.

A investigação se torna compli-
cada porque se a conta do banco do 
golpista for de outro estado, a compe-
tência para a investigação do crime fica 
a cargo da Polícia Civil daquele estado, 
então é necessário que haja um traba-
lho conjunto de vários estados. Além 
disso, o estelionatário se torna difícil 
de rastrear, pois utiliza uma conta em 
aplicativos de mensagem com nome 
falso, etc.

O delegado Marcuse Cabral faz um 
alerta para todos que desejam fazer um 
negócio por meio de plataformas onli-
ne. “Negocie apenas com o proprietário 
do bem. No caso de um veículo, o nome 
do proprietário consta no Documento 
Único de Transferência (DUT). No caso 
de um imóvel, é necessário verificar o 
número da matrícula do imóvel, iden-
tificar o cartório e solicitar a Certidão 

de Inteiro Teor, esse documento vai di-
zer toda a situação do imóvel: a quem 
ele pertenceu, se ele tem algum ônus 
perante a Fazenda Pública, se ele tem 
algum débito, e vai indicar quem é, de 
fato, o proprietário daquele imóvel. Se 
você fizer o pagamento para a conta do 
proprietário do bem, é impossível cair 
nesse tipo de golpe”, alerta o delegado.

“Outra indicação é não fazer ne-
nhum tipo de transação, de comércio 
ou de cadastramento em sites que não 
tenha o final ponto br (.br). Porque o 
ponto br quer dizer que aquele site 
é hospedado em páginas brasileiras, 
quando não tem é porque o site é 
hospedado fora do país. Isso dificulta 
a investigação, como é que a gente vai 
fazer intercâmbio com outro país pra 

poder investigar? Fica praticamente 
impossível”, relata Marcuse.

OUTROS GOLPES
De acordo com dados da Coorde-

nadoria de Informações Estatísticas e 
Análise Criminal (Coine), da Secretaria 
de Segurança Pública e Defesa Social 
(Sesed), em 2020 foram investigados 
mais de 5 mil casos de crime de es-
telionato no Rio Grande do Norte. A 
recepcionista Vitória* (nome fictício) 
foi vítima de um golpe do tipo e teve 
sua conta utilizada como laranja sem 
seu conhecimento. “Um familiar meu 
pediu minha conta do banco empres-
tada alegando que era para receber a 
pensão de seu filho, e eu emprestei, 
com a intenção de fazer uma boa ação. 
Depois de uns dias minha conta ficou 
bloqueada e fui ao banco para saber 
o que estava acontecendo e descobri 
que tinha caído em um golpe. A outra 
vítima, que teve seu dinheiro roubado 
provavelmente por roubo de senha da 
sua conta no banco pelo aplicativo, 
reportou ao banco que tinha havido 
uma transferência que não era de seu 
conhecimento. Assim, o banco blo-
queou minha conta bancária até que 
eu fizesse a devolução do dinheiro que 
tinha entrado na minha conta”, relata a 
vítima.

Vitória precisou fazer a devolução 
do dinheiro para ter a conta do ban-
co desbloqueada, mesmo não tendo 
sido responsável pelo crime, e agora 
está lutando na justiça para ser inde-
nizada pelos prejuízos que teve. “Isso 

me afetou de diversas formas. Finan-
ceiramente, pois tive meu dinheiro 
bloqueado, não podia fazer saque, 
transferência, compras em débito, e 
principalmente psicologicamente. Ah, 
e também teve a questão da perda de 
tempo, já que gastei muito tempo indo 
a vários lugares para tentar resolver a 
situação” conta.

O delegado Marcuse Cabral cita 
ainda outros tipos de fraudes que, se-
gundo ele, são muito comuns. “Tem 
também o golpe dos Leilões Virtuais, 
que são anunciados em páginas frau-
dulentas. São muito parecidos com lei-
lões verídicos, mas vendem bens e não 
entregam. É o mesmo modus operandi: 
a conta em que é depositado o dinheiro 
é de fora do estado, e nenhum leiloeiro 
oficial participa desses leilões” explica.

Ele também cita o golpe do Bilhete 
Premiado, em que os estelionatários, 
que agem em grupo de 3 ou 4 pessoas, 
geralmente escolhem vítimas idosas, 
que demonstram uma certa fragilida-
de.Cada um tem um papel nesse golpe: 
um simula ser uma pessoa humilde, 
que veio do interior, sem muita ins-
trução, e mostra um bilhete de loteria 
que supostamente foi premiado, ele 
aborda a vítima em uma via pública e 
alega que não sabe andar na cidade e 
precisa de ajuda para encontrar uma 
lotérica e sacar o prêmio. Nesse mo-
mento, chega outra pessoa que tam-
bém é um golpista e se dispõe a ajudar 
o suposto ganhador, que oferece uma 
doação em troca da ajuda para chegar 
até a lotérica, mas em troca pede uma 
garantia em dinheiro. “O falsário então 
entrega uma quantia em dinheiro para 
o outro, como garantia. A vítima então 
vai ao banco, faz o saque de um valor 
considerável e entrega aos golpistas, na 
promessa de sacar o prêmio da loteria 
e devolver um valor muito maior para 
a vítima. Obviamente isso não aconte-
ce”, explica Marcuse.

Um terceiro tipo de fraude que 
acontece é o chamado golpe do Falso 
Motoboy. O falsário descobre em que 
banco a vítima tem conta e liga para 
a pessoa se passando por um funcio-
nário do banco. Ele diz que verificou 
movimentações suspeitas no cartão de 
crédito da vítima e que será necessário 
cancelar o cartão da pessoa, e para isso 
pede a senha da vítima. O suposto fun-
cionário do banco fala que está com 
um serviço novo em que um motoboy 
vai buscar o cartão da pessoa para que 
não haja nenhum tipo de fraude quan-
do a pessoa o descartar. “A pessoa que 
sofreu algum tipo de golpe precisa ir 
imediatamente à delegacia para fazer 
o Boletim de Ocorrência. Se o prejuí-
zo for acima de 30 salários mínimos a 
atribuição é da Delegacia de Defrau-
dações. Se for abaixo desse valor, é das 
delegacias distritais, que vai fazer a in-
vestigação”, encerrou o delegado.

Saiba como se proteger dos 
golpes aplicados na internet
CRIME | l Delegado da Polícia Civil Marcuse Cabral da conta que além de fraudes em plataformas de anúncio, há diversos outros tipos de golpes de estelionato que acontecem 
frequentemente. No Nordeste, o Índice de Vendas Online teve um aumento de 81,89% em novembro de 2020, em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo pesquisa

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, em 2020 foram investigados mais de 5 mil casos de crime de estelionato no RN

Outra indicação é não fazer 
nenhum tipo de transação, 
de comércio ou de 
cadastramento em sites que 
não tenha o final ponto br 
(.br). Porque o ponto br quer 
dizer que o site é hospedado 
em páginas brasileiras”

“
MARCUSE CABRAL
DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL
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FISCALIZAÇÃO | Mais de 68 mil estudantes potiguares fizeram o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino 
Médio neste domingo; redação desta edição foi “O Estigma Associado às Doenças Mentais na Sociedade"

Mais de 68,5 mil estudantes po-
tiguares fizeram o primeiro 
dia do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) 2020 neste do-
mingo 17. A prova deste domingo teve 
5 horas e 30 minutos de duração. Co-
meçou das 13h30 e seguiu até às 19h, 
com questões de ciências humanas 
(45), linguagens e códigos (45 questões, 
sendo 5 de língua estrangeira) e reda-
ção.

Com o número de pessoas que 
prestaram as provas neste domingo,  a 
taxa de ausência foi de 46%. Ao todo, 
60,5 mil dos 129 mil inscritos no Rio 
Grande do Norte não foram fazer as 
provas. 

No Brasil, 2,8 milhões comparece-

ram aos locais de prova. A taxa de au-
sência foi de 51,5%. O maior da história 
do Enem. 

O tema da redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
desta edição é “O Estigma Associado 
às Doenças Mentais na Sociedade 
Brasileira”, conforme divulgou o Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
Os candidatos tiveram até as 19h para 
concluir as primeiras provas, aplicadas 
neste domingo 17.

Procurado pela reportagem, o Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Educacio-
nais (Inep), órgão do MEC responsável 
pela prova, não se manifestou até as 15 
horas.

O segundo dia de aplicação do 
Enem 2020 impresso será no próximo 
domingo, 24 de janeiro. Os participan-
tes resolverão itens de ciências da na-
tureza e suas tecnologias, e matemáti-
ca e suas tecnologias. Os gabaritos das 
provas objetivas da versão impressa do 
exame serão divulgados pelo Inep até o 
terceiro dia útil após a realização das 
últimas provas. 

Participantes que tiveram sinto-
mas ou diagnóstico de Covid-19 na 
véspera ou no primeiro dia de provas 
do Enem poderão apresentar exames 
e laudos médicos que comprovem a 
condição. A Página do Participante re-
ceberá os pedidos de reaplicação entre 
25 e 29 de janeiro.

Candidatos que fizeram provas do Enem no Rio Grande do Norte tiveram até as 19h para concluir as questões deste domingo

Enem 2020: mais de 60 mil inscritos 
não fizeram as provas no RN

O Estado do Amazonas solicitou 
neste domingo 17  acolhi-
mento de mais cinco pacien-

tes provenientes de Manaus (AM). 
Prontamente a Sesap e o Hospital 
Giselda Trigueiro organizaram toda 
a estrutura dos leitos e os pacientes 
serão recebidos pelo estado. Além 
deles, outros dez pacientes irão para 
o Hospital Universitário Onofre Lo-
pes (HUOL). Os pacientes vindos do 
Amazonas desembarcaram na ma-
drugada desta segunda-feira 18.

 A transferência teve início às 17h 
e foi possível através da parceria do 
Ministério da Saúde, Forças Armadas 
e Governo do Amazonas com o apoio 
do Governo do Rio Grande do Norte.

O Governo do Estado ressalta 

que assegurou o apoio logístico de 
ambulâncias, reposição de oxigênio 
da aeronave para o seu retorno, além 
de hospedagem dos profissionais e 
insumos e medicamentos ao Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) 
para garantir uma assistência segura 
e eficaz, além da garantia dos cinco 
leitos no Hospital Giselda Trigueiro 
disponibilizados para o atendimento 
com toda estrutura necessária.

Na manhã do sábado 16, a equi-
pe técnica da Secretaria Estadual de 
Saúde reuniu-se com o núcleo de di-
rigentes da Sesap, direção do HUOL 
e representante do Ministério da 
Saúde para alinhar as estratégias que 
garantirão a melhor forma de recep-
ção e acolhimento.

Giselda Trigueiro receberá 
pacientes do Amazonas

SAÚDE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN   

Hospital Giselda Trigueiro vai receber pacientes com Covid-19 do estado do Amazonas

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN í

EDITAL DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 
 
A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE – FECOMERCIO RN, em cumprimento ao disposto Art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), representando os Sindicatos a ela filiados e abaixo nominados, torna público o presente Edital de 
Cobrança da Contribuição Sindical Patronal, prevista no Art. 578 da CLT, para o exercício de 2021, cujas Tabelas 
para Cálculo dos Valores então disponíveis no site https://fecomerciorn.com.br/servicos/contribuicao-sindical/, 
fixando o prazo final para quitação o dia 31 de janeiro de 2021.  

Em Natal, RN, 12 de janeiro de 2021. 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ – Presidente da FECOMÉRCIO RN 

 
SINDICATOS FILIADOS À FECOMÉRCIO RN: Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista no Estado do Rio 
Grande do Norte; Sindicato do Comércio Atacadista do RN; Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do RN; Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do RN; Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios para Veículos do RN; Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, 
Imobiliárias, Incorporadoras, Loteadoras, Colonizadoras, Urbanizadoras e Administração de Imóveis do RN; 
Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do RN; 
Sindicato dos Representantes Comerciais e das Empresas de Representação Comercial no Estado do RN; 
Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró; Sindicato do Comércio Varejista de Caicó; Sindicato do Comércio 
Varejista de Macaíba; Sindicato do Comércio Varejista de Assú; Sindicato do Comércio Varejista de Currais 
Novos; Sindicato do Comércio Varejista de Nova Cruz; Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz; e 
Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi. 
 

 

 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO  
 

GESTAMP EÓLICA MACAMBIRA I S.A., CNPJ 15.231.588/0001-61, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da 
Licença de Operação do Parque Eólico Macambira I, localizado na Zona Rural do Município de Santana do 
Matos/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara  
Diretor Presidente 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO  
 

GESTAMP EÓLICA MACAMBIRA II S.A., CNPJ 15.231.448/0001-93, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da Licença de 
Operação do Parque Eólico Macambira II, localizado na Zona Rural do Município de Lagoa Nova/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara  
Diretor Presidente 

 
 

O início de 2021 traz preocupa-
ções e desafios em meio à pan-
demia da Covid-19. Enquanto 

a vacina não surge, a ansiedade toma 
conta de muitas pessoas. Neste contex-
to acontece a Campanha Janeiro Bran-
co. O objetivo é evidenciar questões re-
lacionadas à saúde mental, chamando 
a atenção tanto dos indivíduos, quanto 
das instituições, para os universos sub-
jetivos individuais e coletivos.

Neste ano, que a população mun-
dial atravessa um período marcado 
por mudanças estabelecidas pelas 
medidas preventivas ao contágio da 

Covid-19, a campanha destaca tam-
bém que todo cuidado conta. Segundo 
a psicóloga Raiany Barbosa, a iniciativa 
é fundamental, principalmente, por 
impulsionar reflexões basilares para 
iniciar o ano com assertividade, supe-
rando o coronavírus e ressaltando que 
a saúde mental pede políticas públicas.

“A ação visa conscientizar a hu-
manidade, assim como as autoridades 
governamentais e legislativas de todo o 
mundo, no que se refere à importância 
de estratégias e de políticas públicas 
voltadas para a promoção da saúde 
mental nas sociedades, nas vidas dos 

indivíduos e das instituições sociais”, 
pontua. A psicóloga Raiany Barbosa 
esclarece ainda que saúde mental é um 
direito de todos e que precisa ser enca-
rada com seriedade no âmbito público 
institucional.

A adesão à campanha se dá de 
forma voluntária e pode ser acompa-
nhada por meio do site: janeirobranco.
com.br e das redes sociais @janeiro-
branco. O contato com a psicóloga 
Raiany Barbosa pode ser feito por meio 
do e-mail: raianybarbosapsi@gmail.
com ou WhatsApp, no número: (84) 
98113-0609.

Janeiro Branco ressalta importância 
de zelar pela saúde mental

AUXÍLIO



ZAPPING

Nunca é tarde para relembrar os melhores momentos do início de um romance. Lulu Santos, o último romântico, sabe 
bem disso. O cantor revisitou o primeiro beijo que trocou com o marido Clébson Teixeira duranta um papo com o jornalista 
e crítico musical Sergio Martins. “O Clébson me levava para uns passeios. Dentro de uma determinada obra, que era uma 
sala de espelhos, uma sala redonda, grande, toda forrada de espelhos e sem uma iluminação direta, como se fosse uma 
boate. E tocava ‘� e look of love’. Ele me abraçou e me beijou ternamente. E a gente � cou dançando... Uma das experiências 
mais eletrizantes da minha vida. Daquelas coisas que você passou menos pela vida”, detalhou ele, se referindo ao marido, 
dentro da instalação Folly, em Inhotim.

LULU SANTOS DETALHA O PRIMEIRO BEIJO 
TROCADO COM O MARIDO: “ELETRIZANTE”

FOTOS: GETTY IMAGES

FAMOSOS CELEBRAM APROVAÇÃO 
DA VACINA NO BRASIL

Famosos celebraram nas redes sociais a 
aprovação da vacina no Brasil. Em reunião da 
Anvisa, foi aprovado por votação, pela maioria, 
o uso emergencial de duas vacinas na população 
brasileira: a Coronavac, produzida pelo Butantã, 
e a vacina de Oxford, requisitada pela Fiocruz. 
A vacinação deve ser iniciada na quarta-feira 
20. O ator Bruno Gagliasso comemorou muito 
no Twitter. “Aprovou a vacina!” e usou as 
hashtags para apontar o apoio: #VemVacina 
#VamosNosImunizar #VamosNosFortalecer 
#VamosCuidarUnsDosOutros”, escreveu.

MARIETA 
SEVERO SOBRE 
INTERNAÇÃO 
POR COVID-19: 
“LUTANDO PELA 
VIDA”
 Marieta Severo falou sobre a 
internação por Covid-19 pela 
qual passou recentemente. 
Em um vídeo divulgado 
no Twitter, a atriz falou 
sobre a expectativa pela 
vacina e os momentos de 
medo enquanto estava no 
hospital. “Queria falar com 
vocês da minha experiência 
de ter tido Covid. Do meu 
medo, meu pânico, do que 
é passar por essa doença”, 
começou. “Enquanto estava 
internada, lutando pela vida, 
eu só pensava na vacina. 
Que a vacina ia chegar. E ela 
chegou. Eu abraço a vacina. 
Abraça você também”, pediu.
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Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

O silêncio é um amigo que nunca trai. 

Provérbio chinês

“

QUÊ?
Pense em uma palavra que 

tira o sono de muita gente? Se 
disse “que”, acertou. Agora,vamos 
falar da concordância. Quando 
o sujeito for o pronome relativo 
“que”, o verbo concorda com o 
antecedente dele: “Na verdade 
sou eu que pago as despesas”; “És 
tu que pintas este quadro”. Fácil, 
não é? É só prestar atenção.

JÁ O QUEM…
Dá-nos a opção de o verbo 

� car na 3a pessoa do singular ou 
concordar com o antecedente. 
Dessa forma, podemos escrever 
“Fomos nós quem apresentou a 
proposta” ou “Fomos nós quem 
apresentamos a proposta”.

NUMERAL FRACIONÁRIO
Outra dica é � car atento aos 

numerais fracionários. Quando 
o sujeito é representado por 
numeral fracionário, o verbo 

concorda com o numerador. 
Lembre-se daquela aulinha 
de matemática no ensino 
fundamental. Assim devemos 
escrever: “Só um quarto dos 
alunos foi aprovado”.

FIQUE ESPERTO
Aos substantivos terminados 

em -r, -s ou -z, acrescenta-se -es: 
açúcar –açúcares; radar – radares; 
retrós – retroses. Mas, atenção: 
alguns substantivos terminados 
em -r mudam sua sílaba tônica no 
plural: júnior – juniores; caráter – 
caracteres; sênior – seniores.

Os substantivos terminados 
em -s só recebem -es se forem 
oxítonos (o acento vem na última 
sílaba) ou monossílabos tônicos: 
freguês – fregueses; gás – gases. 
Contudo, se forem paroxítonos 
ou proparoxítonos, permanecem 
invariáveis: o lápis – os lápis; o 
pires – os pires; o ônibus – os 
ônibus.

É BOM
É bom, mais do que isso, é 

preciso e necessário � car de olho 
em certas concordâncias. Vez ou 
outra, muita gente boa vacila e 
escorrega em uma regra fácil.  As 
expressões “é bom”, “é necessário”, 
“é proibido”, “é preciso” etc. 
variam quando o substantivo vem 
regido por um artigo ou qualquer 
determinativo. Permanecem 
invariáveis, se o substantivo não 
estiver determinado por artigo. 
Logo: “A caminhada de manhã é 
boa”, mas “Caminhada de manhã é 
bom”; “Seria necessária a revisão no 
motor”, contudo “Seria necessário 
revisão no motor”; “É proibida a 
queimada”; porém “É proibido 
queimada”; “Eram precisas as 
ferramentas”, todavia “Era preciso 
ferramentas”.

“
DIVULGAÇÃO

FOTOS: GETTY IMAGES

dentro da instalação Folly, em Inhotim.

Abraça você também”, pediu.
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Cantor, compositor e 
instrumentista, Litto Lins 
é um dos mais versáteis e 

criativos artistas da cena nacional. 
Com um estilo musical autêntico 
e bebendo do forró original, Litto 
consegue trazer uma “pegada” 
moderna, além de agregar os 
mais diversos ritmos. Assim, ele 
traz uma identificação natural 
com o público jovem, através 
de um repertório que remete à 
valorização do Nordeste. 

No próximo dia 29, o cantor 
lança o clipe da música “Chama 
chama”, que contou com a 
participação de influenciadores 
digitais locais.  O trabalho, 
segundo Litto, busca valorizar 
a mulher e o poder feminino 
trazendo como protagonista uma 
vaqueira. Em meio ao cenário de 
pandemia causada pela Covid-19, 
o natalense buscou alternativas 
para não deixar de produzir e se 
reinventar utilizando as redes 
sociais. Litto conversou com o 
Agora RN sobre a nova produção. 
Confira:  

Agora RN - Você já lançou 
alguns EPs. Pretende lançar um 
álbum em breve? Como é seu 
processo criativo? 

Litto Lins - Lançaremos um 
álbum no segundo semestre de 
2021. Classifico meu som como 
um forró moderno de músicas 
românticas, animadas e com 
conteúdo. Meu processo criativo 
se baseia em inovação e em tentar 
trazer elementos novos para 
o meu repertório. Sempre fico 
focado e mergulhado em estimular 
essas ideias.

Agora RN - De onde veio a 
inspiração para o lançamento 
“Chama chama”?  

Litto Lins - “Chama chama” 
é dos compositores Jota Reis, 
Duguinho do Acordeon, Saymon 
Marques e Samir Trindade. O que 
me levou a escolher a música foi o 
tema da música, que além de ser 
alto astral, aborda a mulher em 
uma posição de destaque, como 
protagonista. 

Agora RN - Como a pandemia 
da Covid-19 afetou seus planos? 

Litto Lins - Não só meus 
planos, mas os planos de 
todos aqueles que vivem do 

FORRÓ 
MODERNO

MÚSICA I Cantor natalense Litto Lins ganhou destaque 
no forró com uma pegada mais atual. No próximo dia 29, 

o artista lança o clipe da música “Chama chama”, que contou 
com a participação de influenciadores digitais locais

entretenimento. Toda a cadeia 
produtiva está sofrendo pela 
impossibilidade de trabalhar. Na 
tentativa de trazer alegria para 
aqueles que estão sem poder sair, 
decidimos produzir o clipe com 
clima de diversão. Em resumo, 
a pandemia adiou toda nossa 
programação, mas estamos 
confiantes que a vacina vai chegar 
e vai permitir o retorno de nossas 
atividades. 

Agora RN - Você acredita que o 
mundo musical vai mudar depois 
da pandemia?  

Litto Lins - Acredito que já 
mudou, visto que o mundo digital 
acelerou e inclusive tivemos 
algumas revelações no período 
para o meio musical. Durante a 
pandemia, tivemos de aprimorar a 
execução de lives, clipes, produzir 
músicas para lançamento 
em streaming entre outras 
adaptações.  

Agora RN - Como você vê 
o cenário artístico potiguar 
atualmente?  

Litto Lins - O cenário 
artístico potiguar é revelador de 
talentos. Temos muitos artistas 
reconhecidos nacionalmente e 
também muitos talentos que não 
encontraram oportunidades. E, 
além disso, muitos potiguares 
não dão o devido valor ao que 
é da terra. Talvez seja hora de 
começarmos a observar isso. 

Agora RN - Com quem você 
sonha fazer uma parceria? 

Litto Lins - Sem sombra 
de dúvidas, Wesley Safadão. Ele 
alcançou o cenário nacional 
levando a bandeira do forró 
moderno. Foi e ainda é uma fonte 
de inspiração para mim.

QRCode para ouvir as músicas de 
Litto Lins LANÇAMENTO No próximo dia 29, o cantor lança o clipe da música “Chama chama”, que contou com a participação 

de influenciadores digitais locais.  O trabalho, segundo Litto, busca valorizar a mulher e o poder feminino
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REPRODUÇÃO

Sob o lema de ‘sonhos não envelhe-
cem’, o The Voice+ estreou neste 
domingo, 17, na Globo, depois 

de Temperatura Máxima, dando lite-
ralmente voz a candidatos a partir de 
60 anos. É a primeira temporada desse 
formato voltado para participantes sê-
nior - que faz parte da ‘família’ do reali-
ty musical, juntamente com The Voice 
Brasil, voltado para pessoas a partir de 
16 anos, e The Voice Kids, para crian-
ças de 9 a 14 anos, que são exibidos 
desde 2012 e 2016, respectivamente.

Assim como acontece no The Voi-
ce Kids, a apresentação será da dupla 
André Marques e Thalita Rebouças. No 
time de técnicos, também há integran-
tes de outras edições do The Voice: 
aos ‘veteranos’ do programa, Claudia 
Leitte, Daniel e Mumuzinho (que es-
treou na cadeira giratória dos técnicos 
em 2020, ao substituir Claudia no The 
Voice Kids), junta-se a ‘estreante’ Lud-
milla.

Para Claudia Leitte, que já foi téc-
nica do The Voice Brasil e The Voice 
Kids, não haverá diferenças na avalia-
ção desses participantes mais velhos 
em relação aos candidatos mais jo-
vens das outras versões do reality. “Mi-
nha avaliação envolve a música, a voz, 
a afinação, o sentimento que é doado 
em cada trecho. Eu olho o cantor ali e 
me deixo envolver. Emoção para mim 
conta demais”, explica a cantora, em 
entrevista. No entanto, segundo ela, a 
troca entre eles e os técnicos deverá 
ser ainda maior. “Eles carregam consi-
go muita história, muito aprendizado. 
Sempre é uma troca, mas com eles 
será ainda mais. Estou de peito aberto, 
feliz em fazer parte desse time.”

O cantor Daniel, que já passou 
pelo júri do The Voice Brasil, também 

acredita nessa troca mais intensa en-
tre quem está no palco e na cadeira de 
técnico. “Vamos estar com candidatos 
experientes passando por aqui, né? 
Por esse palco do The Voice+. Então, 
olha só que coisa boa para todos nós, 
na verdade, poder tentar somar à nos-
sa forma de cantar, trazer um pouco 
daquilo que a gente aprendeu até aqui, 
mas, ao mesmo tempo, adquirir uma 
experiência incrível, ainda maior, com 
a experiência desses candidatos que 
vão fazer parte de tudo isso. Esse nos-
so encontro de gerações será, sem dú-
vidas, um grande presente para todos 
nós”, afirma ele.

Parte integrante da história do The 

Voice, Daniel se diz animado com a 
nova edição do programa. “Os quatro 
anos de participação no The Voice 
Brasil foram de aprendizado, para 
conseguir me conhecer melhor no que 
sempre existiu, que é a música, a ver-
satilidade, a diversidade. Para os talen-
tos, acredito que a participação deles 
no The Voice+ será um motivo a mais 
para criarem forças, para viverem me-
lhor, mais animados, mais motivados, 
porque a música tem esse dom de nos 
motivar mesmo naqueles momentos 
em que a gente se questiona demais. 
Será que eu já realizei tudo aquilo que 
eu poderia realizar? Agora com o The 
Voice+, abre-se mais uma porta para 

eles realizarem os sonhos e desafios 
que estavam guardados para muitos.”

Com direção artística de Creso 
Eduardo Macedo e direção-geral de 
Angélica Campos, o The Voice+ envol-
verá cinco etapas, começando pelas 
audições às cegas, já conhecidas das 
outras edições, em que os técnicos ava-
liam apenas as vozes, viram a cadeira 
para seus eleitos e formam seus times. 
Delas sairão 48 candidatos no total, 
sendo 12 em cada time. A Globo não 
divulga o número de participantes que 
estarão nessa primeira fase do progra-
ma, mas o que se sabe é que, para che-
gar aos candidatos que disputarão as 
audições às cegas, a equipe do reality 

realizou uma seleção, exclusivamente 
virtual, com centenas de pessoas.

Os passos seguintes às audições às 
cegas serão: Tira-teima, em que, diante 
de apresentações individuais, os técni-
cos escolhem oito vozes de seu time 
para seguir no reality; e Top dos Tops, 
em que os técnicos selecionam quatro 
candidatos de seu time, entre os oito, 
que vão para a próxima fase. Na semifi-
nal, que tem início com 16 candidatos, 
os quatro participantes de cada time 
se apresentam, e os técnicos apon-
tam as duas vozes de seus respectivos 
times que vão para a última etapa do 
programa.

A final está prevista para ir ao ar ao 
vivo. Nessa etapa decisiva, os finalistas 
se apresentam, e o vencedor será esco-
lhido pelo público. O prêmio será de R$ 
250 mil e um contrato com a gravadora 
Universal Music. Quem acompanha as 
outras edições do The Voice perceberá 
que não haverá, no programa, as ba-
talhas, quando os candidatos cantam 
juntos.

“Pessoas com mais de 60 anos 
são tão cheias de jovialidade, energia, 
estão construindo novos momentos, 
levando a sua voz, a sua experiência 
musical, e podem ter a chance de en-
trar no coração das pessoas através 
disso tudo”, diz Daniel. 

“Estar aqui como técnico é uma 
forma de renovar tudo isso, uma for-
ma de reativar esse sentimento. Cada 
experiência é única, mas a realização 
de sonhos é a mesma, independente-
mente da idade.”

Para Claudia Leitte, a expectativa 
também é alta. “Tenho certeza que, 
assim como no The Voice Brasil e no 
The Voice Kids, teremos uma troca de 
energia, aprendizado e amor.”

The Voice + faz sucesso e dá voz 
a candidatos a partir dos 60 anos
REALITY SHOW | É a primeira temporada desse formato voltado para participantes sênior - que faz parte da ‘família’ do reality musical, juntamente com The Voice Brasil, voltado para 
pessoas a partir de 16 anos, e The Voice Kids, para crianças de 9 a 14 anos; prêmio da nova temporada será de R$ 250 mil para o vencedor e contrato com a gravadora Universal

A final está prevista para ir ao ar ao vivo. Nessa etapa decisiva, os finalistas se apresentam, e o vencedor será escolhido pelo público

DIVULGAÇÃO

Às costas do Brasil, mas como 
se estivessem em outra galáxia, 
países da América Latina rece-

beram o rock desde suas calças curtas, 
em 1957, a partir do encorajador fenô-
meno planetário em espanhol Richie 
‘La Bamba’ Valens, e o transformaram 
em seu com poesia, fúria e personali-
dade. As duas primeiras qualidades o 
rock traz em seu DNA para se estabele-
cer em qualquer lugar do mundo. A ter-
ceira, não. Ou seja, antes mesmo de ser 
absorvido no Brasil com algum caráter 
particular, argentinos, mexicanos, uru-
guaios, peruanos e chilenos o usavam 

à sua forma, filtrado em suas tradições, 
como uma arma que não havia sido 
apontada da mesma forma nem em 
seus berços. Sem governos ditatoriais 
a combater nos Estados Unidos dos 
anos 50 ou na Inglaterra dos 60, o ro-
ck aprendeu a ser rock mesmo, de di-
mensões sociais coletivas e não apenas 
comportamentais, sob as rajadas das 
ditaduras latino-americanas.

Há muito mais conjecturas a 
se fazer depois dos reveladores seis 
episódios da série Quebra Tudo - A 
História do Rock na América Latina 
que a Netflix oferece desde janeiro. 

São quase 100 entrevistas, imagens de 
arquivo valiosas e, para os brasileiros, 
um deleite extra. Salvo nas passagens 
sobre artistas como os argentinos Soda 
Stereo e Café Tacuba, os colombianos 
Aterciopelados ou os mexicanos su-
perstars do Maná, que conseguiram de 
algum modo furar o bloqueio linguísti-
co por algum tempo - o fator apontado 
como a principal causa do muro indus-
trial erguido aos hispânicos pelo lado 
português do continente -, tudo é uma 
saborosa descoberta narrada sempre 
em paralelo aos tremores políticos pro-
vocados pela política destes países. “Quebra Tudo - A História do Rock na América Latina”, da Netflix, tem seis episódios 

Série sobre a história do rock na 
América Latina faz sucesso

MÚSICA
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Bate-Rebate
Alguém já imaginou Paola 
Carosella na Globo? Não?...
Então é bom começar a 
imaginar.Boatos à parte, 

está em curso na CNN Brasil 
um novo projeto para Phelipe 
Siani...Que também começa 

a investir forte na internet.
Aliás, Luciana Gimenez é 

outra que está apostando forte 
por aí...Biel e Tays Reis 

foram alguns que já gravaram 
entrevistas com ela.Nesse 
retorno à Band, a jornalista 
Kalinka Schutel, ex-“Auto 

Esporte” na Globo, não fi cou 
limitada ao quadro esportivo 
dentro do "Band Notícias"...

Também foi para a bancada do 
jornal. Record exibe nesta 
segunda o último capítulo de 
“Amor Sem Igual”.“Cidade 

Invisível”, série da Netfl ix 
com Marco Pigossi, será 

disponibilizada a partir de 5 de 
fevereiro...

Os principais problemas da TV paga estão dentro da TV paga
O discurso que a TV paga 

continua perdendo assinantes não 
se altera já há alguns anos, mesmo 
porque os registros não mostram 
nada diferente.

As turbulências na economia 
e o streaming são sempre 
apontados como algumas das 
causas principais, assim como a 
pirataria, apesar da luta incessante 
da própria ABTA – Associação 
Brasileira da Televisão por 

Assinatura – em coibir a ação dos 
contraventores.

Tais fatores, de forma 
indiscutível, contribuem de 
maneira bem importante nesta 
derrubada dos números, mas a 
principal ainda é a baixa qualidade 
do serviço oferecido.

Data hoje, não é nenhum 
exagero a� rmar que a televisão por 
assinatura no Brasil, assim como 
em tantos outros lugares, vive dos 

canais de jornalismo, esporte e dos 
infantis.

Todos os demais nada 
apresentam para � delizar a 
atenção de ninguém. Ao contrário, 
a maioria deixou de ter qualquer 
razão de existir. Os de � lmes são 
dignos de dó.

E este parece que é um 
caminho sem volta. Nada aponta e 
nada é feito para uma recuperação 
nos próximos tempos.

ESTREIA DE AMANHÃ
Rafaela Sampaio fará a primeira 
fase de Naamá, em “Gênesis”, 
na Record, que terá sequência 
com Cassia Linhares.
A personagem decide fugir com 
Noé (Bruno Guedes), após o 
construtor da Arca se desentender 
com o pai. Na fase seguinte, 
Noé será interpretado por Oscar 
Magrini.

CAPACIDADE DAS PESSOAS
Na semana passada, alguém, vai 

saber quem, redigiu e distribuiu um 
“comunicado”, colocando Phelipe 
Siani, Mari Palma, Gabriela Prioli, 
Leando Karnal e Cassius Zeilmann, 
todos no olho da rua. Fora da CNN 
Brasil.

Texto caprichado. Quatro 
parágrafos, só que mentiroso do 
começo ao � m. Como pode? O 
mundo está do avesso.

 
SEMANA PROMETE

Sobre os direitos de transmissão 
da Liga dos Campeões, esta 
promete ser uma semana das mais 
importantes.

O que se sabe é que todas as 
principais redes abertas e canais 
esportivos foram convidados a 
participar da licitação.

PARECE CLARO
O resultado desta nova 

concorrência da Liga dos Campões, 
pelo menos na parte que nos toca, 
deve apresentar novidades.

A UEFA, já de algum tempo, tem 
demonstrado insatisfação com os 

últimos resultados e, ao contrário do 
que vinha acontecendo, tudo será 
feito para fechar acordo com uma TV 
aberta.

VERDADES 2
“Verdades Secretas 2”, do 

Walcyr Carrasco e direção de Amora 
Mautner, ainda sem estreia de� nida 
no Globoplay, deverá trilhar um 
modelo consagrado em vários � lmes, 
do policial encarregado de investigar 
uma suposta criminosa e que acaba 
se apaixonando por ela. No caso, 
Rômulo Estrela e Camila Queiroz, a 
Angel.

A continuação se passa seis 
anos após a primeira temporada, 
acompanhando a vida da modelo.

PRIMEIRO TROTE
O primeiro trote de Mução para o 

“A Noite É Nossa”,  gravado, foi com o 
casal Conrado e Andréa Sorvetão.

Cantor e empresária fazem parte 
da história de “Os Trapalhões”, com 
gancho na entrevista de Renato 
Aragão, que movimenta a estreia do 
novo programa de Geraldo Luís na 
quarta-feira.

EDU MORAES

HORÓSCOPO

A marca registrada do primeiro mês do ano de 2021 
é a entrada do planeta Marte em seu setor associado 
aos bens materiais, o que traz algumas boas notícias e 
outras nem tanto. Você vai sentir mais disposição para 
batalhar por dinheiro.

Foram meses e meses tendo que lidar com essa tensão 
celeste no ano passado. A sensação de impotência 
e de esvaziamento de energia não dará lugar 
imediatamente a uma sensação de vida nova, mas um 
grande peso será retirado de seus ombros.

A partir de 7 de janeiro e até 4 de março, o planeta Marte 
passa a transitar pelo seu signo. Trata-se de um evento 
importante, uma vez que só ocorreu do mesmo modo 
por volta de dois anos e meio atrás. Sua disposição 
aumentará substancialmente.

A partir do dia 7 de janeiro e ao longo dos próximos 
dois meses (veja aqui as previsões para Escorpião em 
2021), você precisará tomar um cuidado especial para 
não entrar em confl ito com sócios ou com a pessoa 
amada. 

Janeiro tende a ser um mês um tanto mais difícil para o 
signo de Gêmeos, pelo menos até o dia 19. O trânsito 
solar impele ao recolhimento, a refl exões difíceis. O 
processo de autocrítica é necessário, mas tente não julgar 
com tanto peso as suas ações passadas.

Janeiro de 2021 é um mês de reorganização 
fi nanceira para os nativos de Sagitário, 
principalmente a partir do dia 8, quando o planeta 
Vênus se une ao Sol em seu trânsito pelo setor 
material. 

Ao longo de todo o mês de janeiro, os trânsitos do Sol 
e do planeta Vênus colocarão seu foco nas relações 
íntimas. Se você tiver um relacionamento, este é um 
momento especialmente bom para se dedicar mais a 
ele. 

A primeira coisa a entender neste que é o mês de 
aniversário de Capricórnio é que a grande oportunidade 
de renovação diz respeito a uma atenção especial dada 
para a forma como se lida com dinheiro e questões 
materiais. 

A partir do dia 20, o trânsito solar aumentará o seu 
interesse no tema "relacionamentos", interesse este 
que já estava levemente intensifi cado desde o mês 
passado, quando Júpiter e Saturno entraram em seu 
signo oposto.

Janeiro de 2021 é especialmente bom para o signo de 
Aquário, por uma série de motivos. Júpiter e Saturno 
entraram neste signo no mês anterior, mas agora 
ocorrem conjunções com o Sol que são preciosas. 
Momento muito bom para assumir responsabilidades.

Se há algo importante a ser entendido para Virgem ao 
longo de janeiro de 2021 é que não vale a pena entrar 
em embates por conta de convicções pessoais. Discutir 
violentamente por conta de religião, fi losofi a, ideologia e 
política não fará com que a outra pessoa mude de ideia.

Janeiro tende a ser um mês difícil para Peixes por 
uma série de razões, sendo a principal o fato de que o 
alinhamento de Marte e Urano inclina a difíceis discussões 
com pessoas próximas, sejam elas parentes, vizinhos ou 
colegas de trabalho.

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)
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LUTA |  Lutadora Bethe Correia se prepara para fazer a sua última luta ou “última dança”, como ela mesma 
chama. Aos 37 anos, ela aguarda oportunidade para se despedir do Ultimate Fighting Championship (UFC)

HELLINY FRANÇA
REPÓRTER

Com a mesma coragem de quan-
do deixou a sua profissão de 
contadora em lá em 2011 para 

seguir nas artes marciais mistas, Be-
the Correia se prepara para fazer a sua 
última luta no esporte ou sua “última 
dança”, como ela mesma chama. Hoje 
com 37 anos e mais madura do que 
quando pisou a primeira vez no octó-
gono do maior evento da modalidade 
do mundo, Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC), a paraibana que tem 
11 vitórias, 5 derrotas e 1 empate na 
carreira, reconhece que chegou o mo-
mento de parar. A luta de despedida 
da peso galo (categoria de limite até 61 
kg) contra a chinesa Wu Yanan, estava 
marcada para o sábado 16 de janeiro, 
porém após sentir fortes dores a atleta 
precisou passar por uma cirurgia de 
emergência no último dia 5, em decor-
rência de uma apendicite aguda. Ago-
ra Bethe se recupera e aguarda a nova 
data para sua despedida. Em entrevis-
ta ao Agora RN a lutadora falou sobre 
sua trajetória no UFC e sobre a decisão 
de encerrar a carreira no esporte.

No dia 5 de janeiro, Bethe estava 
em Campina Grande, na Paraíba, fa-
zendo as malas para viajar rumo a seu 
último combate no Ultimate, após 7 
anos na organização, quando come-
çou a sentir fortes dores. A paraibana 
estava com um voo marcado para Las 
Vegas, nos Estados Unidos, para fazer 
a quarentena antes de viajar para Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes, para 
participar do primeiro evento do UFC 
de 2021. Porém as dores se tornaram 
mais intensas o que obrigou a lutadora 
a procurar um hospital. Após meses de 
preparação para o evento, Bethe rece-
beu a notícia que caiu como um balde 
de água fria: ela precisaria passar por 
uma cirurgia de emergência em decor-
rência de uma apendicite aguda.

“Eu deveria estar embarcando 
para uma viagem internacional para 
fazer minha luta que eu passei meses 
me preparando forte, eu estava 100% 
motivada para fazer um show, um es-
petáculo. Agora eu estava em uma me-
sa cirúrgica, foi muito doloroso passar 
por isso. Mas já já eu volto para me 
despedir e fazer a minha última luta, a 
minha última dança”, relatou.

Bethe já está acostumada a passar 
por altos e baixos, ela saiu da zona 
de conforto e deixou sua carreira na 
contabilidade para seguir no MMA. 
Tudo começou como um sonho, a 
paraibana que não estava feliz como 
contadora, acabou se encontrando na 
luta. A brasileira estreou no UFC em 
2013 com um cartel invicto de 6 vitó-

rias e 0 derrotas. Bethe venceu suas 
três primeiras adversárias no UFC - 
Julie Kedzie, Jessamyn Duke e Shayna 
Baszler, as duas últimas eram grandes 
amigas e companheiras de treinos da 
então campeã dos galos do Ultimate, a 
americana Ronda Rousey. A lutadora 
aproveitou os resultados em cima das 
amigas de Rousey e desafiou a campeã, 
que estava no auge de sua carreira.

“Eu me dediquei e foi tudo muito 
rápido, quando eu menos esperava 
já estava disputando cinturão com 
a Ronda Rousey, que é o símbolo do 
MMA feminino. O MMA feminino es-
tourou graças a ela”, disse.

Com uma personalidade forte, 
Bethe provocou Ronda através de en-
trevistas e das redes sociais, fazendo 
os olhos dos fãs do esporte ao redor do 
mundo se virarem para ela. A paraiba-
na foi ouvida pelo UFC que marcou a 
luta para agosto de 2015 em um even-
to no Rio de Janeiro. Apesar de ter sido 
nocauteada no UFC 190 e perdido sua 
invencibilidade, a nordestina ganhou 
visibilidade mundial no esporte.

Porém nem sempre o MMA femi-
nino teve destaque em eventos. Anos 
antes da luta entre Bethe e Ronda, em 
2011, o presidente do UFC, Dana Whi-
te, chegou a dizer: “Nunca veremos 
uma mulher no UFC”. Dois anos mais 
tarde, precisamente em 23 de feverei-
ro de 2013, aconteceu a primeira luta 
feminina da história do Ultimate. A 
favorita Ronda Rousey enfrentou Liz 
Carmouche no UFC 157, em Anaheim, 
na Califórnia. O combate abriu as por-
tas para a modalidade feminina na 
organização. Quando Bethe começou 
lá em 2012, o evento americano Strike 
Force era um dos poucos que dava es-
paço para as mulheres. No entanto, a 
paraibana enxerga um cenário positi-
vo para o futuro do esporte feminino.

“Quando eu iniciei no esporte, o 
MMA feminino ainda não tinha força, 
estava começando. Hoje o cenário é 
totalmente diferente, na minha época 
só tinha uma categoria no UFC, que 
era a de 61 quilos, hoje eu vejo só cres-
cimento, e acho que vai crescer muito 
mais”, pontuou.

A lutadora, que apesar de ser da 
Paraíba, tem uma história de amor 
com o RN e sempre que pode realiza 
parte de sua preparação para os com-
bates aqui no estado. Bethe já treinou 
em diversos lugares como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Curitiba, Estados Uni-
dos e até Tailândia. Seu último camp 
(nome dado a rotina de preparação 
antes das lutas) a paraibana fez aqui 
no RN.

“Passei por vários lugares aumen-
tando a minha bagagem, o que eu 
aprendi com isso tudo é que o melhor 

lugar para treinar é aquele que te man-
tém motivada, o que te mantém com 
aquela chama acesa. Às vezes não 
importa o tamanho e a estrutura e sim 
o que te deixa com mais vontade de lu-
tar, é isso que eu tiro de lição”, relatou.

Após a luta com Ronda, Bethe 
lutou mais sete vezes no UFC, e foi 
derrotada em quatro delas, por Raquel 
Pennington, Holly Holm, Irene Aldana 
e Pannie Kianzad, ela emplacou duas 
vitórias em cima de Jessica Eye e Sijara 
Eubanks. Sua luta em março de 2017 
contra Marion Reneau acabou com 
um empate. Bethe amadureceu como 
atleta aos olhos do público em sua pas-
sagem pelo UFC, e hoje é grata por sua 
experiência no Ultimate e se orgulha, 
com toda razão, de sua trajetória.

“Tudo que dá as maiores alegrias, 
também dá as maiores dores. Eu tive as 
minhas maiores alegrias, conquistas 
e felicidades no UFC e consequente-
mente as minhas maiores decepções. 
Foi uma carreira com altos e baixos, 
típico de um grande atleta. Meu saldo 
no Ultimate não vou dizer nem que foi 
positivo, foi maravilhoso. Nenhuma 
outra profissão me daria a maturidade 
que eu alcancei dentro UFC, e nem o 
crescimento pessoal, profissional”, 
contou.

Sua luta ainda não foi remarcada, 
porém a atleta pretende renegociar o 
combate para abril, tendo assim tem-
po para realizar a sua recuperação e 
voltar aos treinos. No tempo em que 
esteve no UFC, Bethe viu estrelas co-
mo Vitor Belfort, Rodrigo Minotauro e 
recentemente um dos maiores nomes 
do esporte Anderson Silva, anunciar a 
aposentadoria. Agora é a vez da atleta 
dar adeus ao octógono.

“Todo lutador sabe a hora que 
deve parar, estava no momento de 
cuidar um pouquinho mais de mim, 
eu tive muitos problemas de saúde, e 
isso também contribuiu. A carreira de 
um atleta é muito curta, não dá para 
forçar”, relatou.

Mesmo deixando o cage muitos 
ex-atletas acabam continuando no es-
porte de uma forma ou de outra, seja 
como treinador, empresário de outros 
atletas, comentaristas ou investem em 
uma academia. Bethe garante que seu 
adeus ao octógono não é sua saída do 
esporte, porém não revelou quais seus 
planos para o futuro.

“Nunca um atleta depois que se 
aposenta, larga 100% o esporte. Eu já 
tenho uns projetos, estou com várias 
ideias na mente, mas é bem ‘surpresi-
nha’, logo vocês vão saber de muitas 
coisas que estão por vir”, disse.

Se depender da motivação que 
Bethe aplica em tudo que faz, de fato 
coisas boas estão por vir.

Lutadora Beth Correia tem 11 vitórias, 5 derrotas e 1 empate dentro do UFC

A última dança: Bethe 
Correia se prepara para luta 
de despedida do MMA
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