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GRETCHEN REVELA QUE 
USA BRINQUEDO ERÓTICO

DUDA REIS DIZ TER
MEDO DE NEGO DO BOREL

FILHA DE GUGU QUER 
TRABALHAR NA TV

Cantora de 61 anos abriu o jogo 
sobre a vida sexual e contou sobre 
uso dos itens - Página 12

Atriz e modelo afirmou que 
vai pedir medida protetiva contra 
cantor - Página 12

Marina, de 17 anos, contou 
que quer seguir os passos do 
pai na televisão - Página 12

BRASIL DEVE 
COMEÇAR 
VACINAÇÃO 
NA PRÓXIMA 
TERÇA-FEIRA
IMUNIZAÇÃO. 9 | Ministério da Saúde 
avalia iniciar a imunização contra a 
Covid-19 em um evento no Palácio 
do Planalto na próxima terça-feira 
19 com governadores. A ideia é 
vacinar um idoso e um profissional 
de saúde.
A escolha da data ocorre após 
a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) informar que 
deve decidir no domingo sobre a 
liberação para uso emergencial de 
vacinas contra a Covid.

A agência analisa dois pedidos para 
esse aval.
O primeiro foi feito pelo Instituto 
Butantan, para o uso de 6 milhões 
de doses da vacina Coronavac que 
foram importadas da China ainda no 
ano passado.
Já o segundo pedido foi feito pela 
Fiocruz, que pede autorização 
para uso de 2 milhões de doses 
da chamada vacina de Oxford que 
devem ser importadas da Índia nos 
próximos dias.

GOVERNO FÁTIMA PAGARÁ 
13º DE 2018 PARA METADE 
DOS SERVIDORES AINDA 
EM JANEIRO

MORTES VIOLENTAS 
CRESCEM 3% NO RN EM 
2020 E ENCOSTAM EM
1,5 MIL, DIZ SECRETARIA

SALÁRIOS. 4 | Governo do RN anunciou 
nesta quarta-feira 13 as primeiras datas 
para quitar folhas salariais em atraso do 
funcionalismo estadual. Até o dia 30 de 
janeiro, quem ganha salário de até R$ 3,5 
mil vai receber o 13º de 2018

SEGURANÇA. 11 | Rio Grande do Norte 
registrou crescimento de 13,7% nos 
homicídios dolosos e teve queda 
de mortes por intervenção policial e 
feminicídios. Ao todo, o RN registrou
1.499 vítimas de janeiro a dezembro

DUDA REIS DIZ TER
MEDO DE NEGO DO BOREL
Atriz e modelo afirmou que 
vai pedir medida protetiva contra 
cantor - Página 12

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN NEY DOUGLAS / AGORA RN



2 POLÍTICA QUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2021   |

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Dir.Administrativo

Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

CONGRESSO | Retrospecto mostra vencedores com resultado inferior ao tamanho dos blocos. Para eleição 
deste ano, Baleia Rossi (MDB-SP) detém a maior aliança, com 11 partidos, que somam 278 deputados

O histórico dos últimos 20 anos de 
eleições para a presidência da 
Câmara dos Deputados mostra 

que ter o maior bloco de parlamentares 
quase sempre signi� cou uma vitória ao 
� nal, mas em patamar menor do que 
as alianças indicam, em função das 
“traições”. Nas últimas 11 disputas, em 
apenas uma o dono do maior apoio na 
contabilidade o� cial não saiu vitorioso.

O fato atípico ocorreu em 2005, 
quando o então deputado Severino Ca-
valcanti (Progressistas-PE), expoente 
do “baixo clero”, aproveitou a desarticu-
lação política do governo Lula naquele 
momento — o PT lançou dois candida-
tos — e chegou à presidência da Casa, 
mesmo sem o apoio formal do próprio 
partido. No segundo turno, teve 300 
votos, contra 195 de Luiz Eduardo Gree-
nhalgh (PT-SP), que tinha o maior bloco 
e o endosso do Palácio do Planalto.

Por outro lado, as “traições” — o 
voto é secreto — fazem com que uma 
projeção maior do que o resultado efe-
tivo da apuração seja quase regra para 
o vencedor, mas existem exceções. Em 
2015, Eduardo Cunha (MDB-RJ) con-
tava com apoio formal de 218 deputa-
dos, mas obteve 267 votos. Já Arlindo 
Chinaglia (PT-SP) tinha 160 aliados na 
composição, mas registrou apenas 136 
votos. A estratégia de tentar derrotar 
Cunha custou caro ao governo: no � m 
daquele ano, ele deu início ao processo 
que levaria ao impeachment de Dilma 
Rousse� .

Em 2017, quando Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) foi eleito pela primeira vez 
no início de uma legislatura — antes, já 

havia cumprido um mandato-tampão 
no posto —, as siglas que o apoiavam 
somavam 359 deputados, mas o núme-
ro não se re� etiu no resultado, e Maia 
teve 293 votos.

Em compensação, o PTB conse-
guiu di� cultar a eleição naquele ano, 
mesmo sem apoio formal de nenhum 
partido. Na oportunidade, tinha 17 
deputados, mas registrou 105 votos na 
candidatura encampada pelo deputa-
do Jovair Arantes (GO).

O histórico de eleições na Câmara 
também indica que, nem nos momen-
tos em que a disputa é menos acirrada, 
a eleição foi representada dentro das 
margens projetadas. No início de 2011, 
PT e MDB combinaram um rodízio na 
presidência da Câmara, cabendo ao 
MDB o segundo biênio.

Na disputa pelos primeiros dois 
anos, o então deputado Sandro Mabel 
se lançou candidato à revelia do pró-
prio partido, o PL, que apoiava Marco 
Maia (PT-RS). Mesmo sem nenhum 
integrante formal no bloco, conseguiu 
106 votos, diminuindo a margem de 
vitória do petista.

Em 2013, quando o potiguar Henri-
que Eduardo Alves foi eleito pelo MDB, 
o deputado Júlio Delgado (PSB-MG) 
tinha 27 deputados em seu bloco, mas 
conseguiu registrar 165 ao � nal.

Na disputa atual, é Baleia Rossi 
(MDB-SP) o detentor da maior alian-
ça, com 11 partidos, que somam 278 
deputados. Do outro lado, o grupo de 
Arthur Lira (Progressistas-AL) tem 195 
parlamentares — além do apoio do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

Deputados Baleia Rossi (MDB) e Arthur Lira (Progressistas) disputam presidência da Câmara

Disputa pela presidência da 
Câmara tem histórico de “traições”

CÂMARA DOS DEPUTADOS / REPRODUÇÃO

A empresa contratada pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
para fazer a auditoria externa 

nas eleições municipais de 2020 entre-
gou os relatórios com a conclusão das 
perícias. Os documentos descartam 
irregularidades na votação eletrônica.

“Não foi identi� cada nenhuma 
situação que comprometesse a trans-
parência e con� abilidade da votação 
eletrônica”, concluem os balanços do 
Grupo Maciel Auditorias, vencedor da 
licitação aberta no ano passado.

Elaborados entre os dias 18 de no-
vembro e 9 de dezembro, os relatórios 
somam 592 páginas. Eles foram divi-
didos por Estado e turno de votação e 
detalham os resultados dos vinte pon-
tos de validação testados na chamada 
“votação paralela” – uma espécie de 
simulação para veri� car a segurança 
das urnas feita pela Justiça Eleitoral no 
mesmo dia e horário da votação o� cial.

“A grande vantagem dessa audito-
ria é que se consegue demonstrar, para 
eleitores sem conhecimentos especí� -

cos em tecnologia, a � dedignidade da 
votação na urna eletrônica de forma 
clara e transparente, evidenciando o 
funcionamento e a segurança dessas 
máquinas”, disse, em nota, o Tribunal 
Superior Eleitoral.

A conclusão da auditoria é tornada 
pública dias após o presidente Jair Bol-
sonaro voltar a colocar em dúvida a se-
gurança do sistema eleitoral brasileiro. 
Bolsonaro a� rmou que, se não houver 
voto impresso em 2022, o Brasil pode 
ter a instabilidade política agravada.

Auditoria externa atesta segurança 
das urnas e descarta irregularidades

CONFIÁVEL

COVID-19 CASTIGA O BRASIL,
MAS DEVASTA EUROPEUS

‘INDEPENDENTE’ BALEIA OBEDECE A MAIA E USA TEMER

redacaoch@gmail.com
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VEREADOR PARA QUÊ?
A confirmação de mais de 57 mil 

vereadores tomando posse este ano 
faz lembrar que suas regalias estão 
na nossa conta. E que grande parte 
dos municípios sequer arrecada o 
suficiente para pagar seus altos salários.

MACRON MENTIU
O presidente francês Emmanuel 

Macron voltou a mentir sobre 
o Brasil, vinculando a soja ao 
“desmatamento da Amazônia”. O 
Brasil não derruba árvores para 
aumentar sua produção agrícola 
desde 2008. Mas não é só ignorância. 
Macron serve aos concorrentes do 
Brasil no agronegócio. 

OLHA QUEM FALA
CEO da Sinovac, Yin Weidong jura 

que “os testes provam a segurança e 
a eficácia” da Coronavac. Weidong é 
aquele que admitiu à Justiça haver pago 

US$83 mil em subornos a “Anvisa da 
China” para registrar vacinas.

PEDIDO ATENDIDO
O ministro Eduardo Pazuello 

(Saúde confirmou nesta quarta 
(13) que a vacina começará a ser 
administrada a partir de Manaus. Foi 
um pedido do deputado Arthur Lira 
(PP-AL), candidato a presidente da 
Câmara.

SEMPRE DISTANTE
O governo afastou André Brandão 

da presidência do Banco do Brasil, 
que ocupava desde a saída de Rubem 
Novaes. O problema é que, ao ser 
procurado na sede, em Brasília, ele 
estava sempre em São Paulo.

PENSANDO BEM...
... na vacinação, assim como 

nas corridas, o final da prova é mais 
importante que a largada.

A declaração de “independência” de Baleia Rossi (MDB-SP) acabou 
se voltando contra ele. Nesta quarta (13), o rival na briga para presidir a 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL) resumiu no Recife as críticas de deputados 
aos métodos do escolhido por Rodrigo Maia: “Não tenho chefe, não tenho 
intermediário, minha candidatura independe do apoio externo”. Lira se 
referiu ao fato de Baleia prestar obediência a Maia e ainda usar o ex-
presidente Michel Temer como “ponte” para o presidente Jair Bolsonaro.

‘NÃO TENHO CHEFE...’
Ao afirmar não ter “chefe”, 

Arthur Lira se referia ao chefe de 
Baleia Rossi: Rodrigo Maia manda 
na sua campanha e mandaria na 
sua presidência.

‘...NEM INTERMEDIÁRIOS’
Lira disse também não ter 

“intermediário” porque Baleia 

estaria usando Michel Temer para 
mandar recados apaziguadores a 
Jair Bolsonaro.

O JOGO É ASSIM
Enquanto Maia insulta 

Bolsonaro para agradar partidos de 
esquerda, Michel Temer é acionado 
para dizer a Bolsonaro que Baleia é 
gente boa.

O noticiário brasileiro faz parecer que o caos está instalado com segunda 
onda de infecções por covid-19, mas o Brasil ainda está bem melhor 
que países europeus desenvolvidos como Alemanha e Reino Unido, 

com populações cerca de 3 a 4 vezes menor. Segundo o Worldometer, o Brasil 
amargou 2.824 mortes nas últimas 72h e a mídia buscou apontar culpados que 
não o vírus. A Alemanha registrou 2.970 óbitos e ingleses perderam 3.336 vidas. 
Lá, todos se unem pela solução do problema. Alemães e ingleses iniciaram a 
vacinação contra a covid, mas não têm conseguido ajudar e salvar as pessoas 
já infectadas. No Reino Unido, que tem população quatro vezes menor que a 
brasileira, a taxa de mortalidade é de 1.204 por milhão de habitantes. Aqui são 
954. Apesar da taxa de letalidade menor no Brasil, o premier britânico, Boris 
Johnson, diz estar preocupado com a “variante brasileira” do coronavírus.  
A Alemanha foi exemplar na contenção da primeira onda, mas viu a taxa de 
cerca de 100 mortes por milhão subir para mais de 500 na 2ª onda.
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AGÊNCIA BRASIL
BRUNO VITAL 

A eleição para a presidência da 
Câmara dos Deputados marca 
mais um episódio conturbado 

da crise interna do PSL, legenda pela 
qual Jair Bolsonaro, hoje sem partido, 
se elegeu presidente da República em 
2018. Isso porque o líder da sigla, Lu-
ciano Bivar (PSL-PE), anunciou apoio 
ao candidato Baleia Rossi (MDB-SP), 
que é o parlamentar apoiado por Ro-
drigo Maia (DEM-RJ).

O anúncio de apoio ao candidato 
do bloco de Maia aumentou ainda 
mais o estresse interno no PSL. Parte 
dos deputados da legenda decidiu se 
“rebelar” e seguir leal a Bolsonaro ao 
apoiar a candidatura de Arthur Lira 
(PP-AL) à sucessão de Maia. Entre eles 
está o deputado federal General Girão, 
da bancada potiguar. Desde 2019, ele 
questiona a condução interna do PSL 
e tenta deixar o partido.

“Não tenho como aceitar, não 
fui eleito para ser um carneirinho. O 
presidente do PSL decide fazer um 
acordo com o Baleia Rossi, não sei o 
que fez parte do acordo, e está se po-
sicionando como sendo a maioria dos 
deputados do PSL. Isso não é verdade. 
Numa rápida pesquisa com os demais 
colegas, nós juntamos 32 nomes que 
não concordam com a medida ado-
tada pelo presidente do partido. O 
líder deve representar seus liderados. 
A maioria não pode ser comandada 
por uma minoria desse jeito, isso não 
é democracia, isso tem outro nome”, 
afirmou Girão em entrevista ao Agora 
RN.

Dos 32 nomes dissidentes do PSL 
que decidiram apoiar Arthur Lira, 20 
foram encaminhados ao Conselho 
de Ética pela Executiva Nacional do 
partido. Entre eles está o de Girão, que 
poderá ser expulso da legenda junta-
mente com os demais. “Não expulsar 
é passar atestado de boa conduta para 
quem é infrator”, declarou o deputado 
Junior Bozzella (PSL-SP) em conversa 
com a imprensa na terça-feira 12. O 
PSL tem atualmente 52 parlamenta-
res.

A ideia do partido é efetivar a “ex-
pulsão consensual” de alguns parla-
mentares para retomar a maioria da 
bancada em apoio a Baleia Rossi. A 
proposta é vista como desrespeitosa 
pelos deputados porque a expulsão 
pode ser entendida como uma tentati-
va de burlar a legislação da fidelidade 
partidária. Diante do clima de insatis-
fação, o embate entre deputados e par-
tido poderá ter desfecho nos tribunais.

“Vou entrar na Justiça pedindo 
que me explique o porquê da minha 
expulsão. Eu já demonstrei desde o 
ano retrasado que eu não quero mais 
continuar no PSL. Entramos com o 

“Não fui eleito para ser carneirinho”, 
diz Girão sobre ser expulso do PSL
CÂMARA FEDERAL | Listado entre os 20 parlamentares do PSL que poderão ser expulsos da legenda por terem sinalizado apoio à candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da 
Câmara Federal, deputado federal General Girão afirma que ainda não definiu para qual sigla irá seguir após processo de desfiliação e que trabalha para fundar o Aliança pelo Brasil

General Girão acredita que sob um eventual mandato de Arthur Lira (PP) na Câmara, os deputados poderão dar andamento à reforma política ELEIÇÃO NA CÂMARA

A eleição do dia 1º de 
fevereiro para escolher 

o presidente da Câmara 
definirá também a Mesa 

Diretora (1º vice-presidente, 
2º vice-presidente, quatro 

secretários e quatro 
suplentes) pelos próximos 

dois anos. A votação 
secreta precisa ter o quórum 

mínimo de 257 deputados 
(metade do número total de 

parlamentares + 1).
Maia conseguiu, até agora, 

o apoio formal de dez 
partidos: DEM, PDT, PSB, 
MDB, Cidadania, Rede, 
PV, PCdoB, PSDB, PSL 
e PT. A candidatura de 

Rossi, com apoio de Maia, 
é vista na Câmara como 

uma oposição ao governo 
federal.

Já Arthur Lira é apoiado 
formalmente por PP, 

PL, PSD, Republicanos, 
Solidariedade, Pros, PSC, 

Avante e Patriota. Ele 
tem ainda o apoio dos 

dissidentes do bloco de 
Rossi — como o grupo 

“rebelde” do PSL. No papel, 
levando em consideração o 
posicionamento formal dos 
partidos, o placar está 257 

x 195 para Rossi. Em tese, o 
resultado já seria suficiente 

para uma eleição em 
primeiro turno, mas como o 
voto é secreto, as traições 
deverão definir o vencedor 

em uma contagem acirrada.

pedido de desfiliação por justa causa, 
que é o que caberia ao PSL aceitar, 
mas eles não estão aceitando, eles 
querem nos expulsar, querem fazer 
prevalecer a vontade da minoria. Te-
nho usado um termo que é o ‘tribunal 
de exceção’ porque não está tendo o 
direito de se defender. Já aconteceu a 
primeira reunião na terça e nós não 
fomos chamados e vai acontecer 
outra reunião no Conselho de Ética 
quando nós já estamos condenados”, 
criticou Girão.

O deputado federal pelo Rio Gran-
de do Norte afirma ainda que não defi-
niu para qual sigla irá seguir e trabalha 
na fundação do Aliança pelo Brasil. A 
organização política encabeçada por 
Jair Bolsonaro tentou fundar um par-
tido às vésperas da eleição de 2020, 
mas fracassou ao conseguir juntar 
apenas 9% das assinaturas necessá-
rias para criação da legenda, segundo 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Em um cenário de indefinição sobre 
o Aliança pelo Brasil, Girão afirma que 
poderá seguir uma eventual adesão de 
Jair Bolsonaro a um partido ligado ao 
“centrão”.

“De uma forma geral, o que a gente 
vê no Brasil é que os partidos são uma 
franquia, como se fosse uma empresa 
para ganhar dinheiro. Não tenho sigla 
ainda, estou participando do processo 
de criação do Aliança pelo Brasil. A 
gente pretende fazer um partido con-
servador, que valorize a vida desde a 
concepção, valores da família, direito 
de propriedade e de defesa. Sobre o 
centrão, minha ideia quando entrei na 
política foi ser leal ao presidente Bolso-
naro. Apoio as ações do governo, mas 
se tiver alguma que eu não concordo 

eu emito opinião e voto contra. Tem 
sido assim. Espero que o presidente 
Bolsonaro tome a melhor decisão uti-
lizando a experiência dele na política”, 
comentou.

 APOIO A ARTHUR LIRA
A manifestação pública de apoio 

ao candidato de Bolsonaro à presidên-
cia da Câmara acontece após desen-
tendimentos com Rodrigo Maia, de 
acordo com o parlamentar. General 
Girão acredita ainda que sob um even-
tual mandato de Lira, os deputados po-
derão dar andamento a uma reforma 
política, que incluiria, por exemplo, a 
candidatura avulsa, sem a necessidade 
de filiação a partido. “O Rodrigo Maia 
negou tudo que ele tinha prometido 
antes. Ele disse que iria fazer um tra-
balho pela governabilidade, isto é, a 
Câmara iria trabalhar em legislar e 
não fez isso, continuou deixando que o 
Supremo Tribunal Federal continuasse 
legislando. Ele sentou em cima ainda 
do projeto de prisão em 2ª instância, 
quando, na verdade, a gente quer que 
seja prisão em 1º instância, podendo se 
defender, mas já estando preso. A gen-
te pretende ainda fazer uma reforma 
política para acabarmos com fundo 
partidário, fundo eleitoral especial e 
que permita candidaturas avulsas. Ho-
je para ser candidato, você precisa ser 
filiado a um partido e precisa pagar por 
isso”, destacou. 

Amanhã, o deputado federal Ar-
thur Lira faz uma visita ao Rio Grande 
do Norte para tentar buscar apoio da 
bancada potiguar. Em Natal, ele fará 
visitas ao prefeito Álvaro Dias e ao 
presidente da Assembleia Legislativa 
Ezequiel Ferreira.

Não tenho como aceitar, 
não fui eleito para ser um 
carneirinho. O presidente do 
PSL decide fazer um acordo 
com o Baleia Rossi, não sei 
o que fez parte do acordo, 
e está se posicionando 
como sendo a maioria dos 
deputados do PSL”

“

GENERAL GIRÃO (PSL-RN)
DEPUTADO FEDERAL

Vou entrar na Justiça 
pedindo que me explique o 
porquê da minha expulsão. 
Eu já demonstrei desde o 
ano retrasado que eu não 
quero mais continuar no PSL. 
Entramos com o pedido de 
desfiliação por justa causa, 
que é o que caberia ao PSL 
aceitar”

“
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O potiguar Rogério Marinho po-
de estar com os dias contados 
à frente do ministério do De-

senvolvimento Regional. O cargo po-
de ser ocupado por Davi Alcolumbre, 
atual presidente do Senado, que vem 
fazendo campanha pelo sucessor 
Henrique Pacheco (DEM-MG).

Alcolumbre deve virar ministro 
caso consiga emplacar Pacheco, que 
é apoiado pelo Planalto. A disputa 
no Senado está  marcada para 1º de 
fevereiro.

O presidente Jair Bolsonaro já ofe-
receu um espaço entre os ministros 
para Alcolumbre e a preferência do 
parlamentar é o ministério do Desen-
volvimento Regional, pasta que toca 
obras estruturantes e tem orçamento 
para 2021 previsto em R$ 24 bilhões.

Nos últimos dias, Davi Alcolum-
bre já está prometendo a senadores 
aliados mais verbas para os Estados 

a partir de obras e ações da pasta de 
Desenvolvimento Regional.

Caso troque o comando do minis-

tério, Bolsonaro deve transferir Rogé-
rio Marinho para outra pasta, já que o 
potiguar tem agradado o chefe.

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

O Governo do Rio Grande do Nor-
te anunciou nesta quarta-feira 
13 as primeiras datas para o 

pagamento das folhas salariais em 
atraso do funcionalismo referentes ao 
ano de 2018. Até o dia 30 de janeiro, to-
dos os servidores que ganham salário 
de até R$ 3,5 mil líquidos irão receber 
o pagamento do 13º daquele ano. Os 
servidores da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública (Sesed), desde que 
estejam nesta faixa salarial, serão os 
primeiro a receber a folha em atraso a 
partir desta sexta-feira 15 junto com o 
salário de janeiro de 2021.

De acordo com o governo, os recur-
sos serão utilizados para o pagamento 
de quem ganha até R$ 3,5 mil. O início 
do pagamento da folha salarial atrasa-
da beneficia 54% dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas do estado.

Na área da saúde este índice chega 
a 82%. Os recursos para este pagamen-
to são oriundos do Super Refis, progra-
ma de refinanciamento para recuperar 
as dívidas com o Governo que arreca-
dou cerca de R$ 120 milhões. 

Desse total, o Estado, por lei, tem 
que fazer repasses ao Fundeb e aos 
municípios. 

De forma que a gestão estadual 
contabiliza aproximadamente R$ 90 
milhões, montante que será aplicado 
para honrar o não pagamento feito pe-
la gestão passada.

“Estamos dando o mesmo trata-

Fátima vai pagar 13º de 2018 para 
servidores da Segurança nesta sexta
SALÁRIOS | Governo do Rio Grande do Norte anunciou nesta quarta-feira 13 as primeiras datas para quitar folhas salariais em atraso do funcionalismo estadual. Até o dia 30 de janeiro, 
quem ganha salário de até R$ 3,5 mil líquidos vai receber o 13º de 2018. Folha suplementar para os demais servidores e pagamento de dezembro de 2018 seguem indefinidos 

Governo segue negociando o pagamento do 13º de 2018 para quem ganha acima de R$ 3,5 mil e a folha salarial completa dezembro de 2018

mento ao servidor ativo, aposentados 
e pensionistas. Agora vamos atender 
mais da metade dos servidores, sem 
prejuízo do pagamento da folha sala-
rial de janeiro de 2021”, afirmou a go-
vernadora, professora Fátima Bezerra, 
em reunião virtual com o Fórum dos 
Servidores Estaduais na manhã desta 
quarta-feira 13.

A chefe do Executivo também 
lembrou que a atual administração já 
pagou outras duas folhas deixadas em 
atraso: a folha de novembro de 2018, 
encerrada em fevereiro de 2020, e o 13º 
de 2017, quitado em junho de 2019. 

“Os servidores não podem ficar 
prejudicados pela má gestão dos que 
os antecederam. Nosso compromisso 
é fazer o pagamento assegurando o 
direito dos servidores”, reforçou a go-
vernadora.

O prefeito de Macaíba, Emídio 
Júnior, iniciou processo de re-
cadastramento e reintegração 

de servidores efetivos à disposição de 
outros órgãos e entes federativos.

Segundo a medida, há a necessi-
dade de atualização dos dados cadas-
trais dos servidores ativos para que se 
adequem às regras de distribuição dos 
recursos humanos da prefeitura.

De acordo com o município, os ser-
vidores efetivos que exercem cargos de 
comissão ou estão à disposição de ou-
tros órgãos e entes federativos deverão 
comparecer na Secretaria de Adminis-
tração e Finanças entre os dias 22 e 26 
de fevereiro de 2021. 

Os funcionários no âmbito da ad-
ministração direta e indireta do muni-
cípio devem comparecer à Secretaria 
entre 1º e 5 de março deste ano. Em 
caso de não comparecimento do servi-
dor, este terá sua remuneração suspen-
sa imediatamente. Outras informações 

Macaíba reintegra servidores 
cedidos a outros órgãos

MEDIDA

sobre o procedimento serão divulgadas 
em breve pela Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Macaíba.

MACAÍBA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Servidores cedidos precisam atualizar dados Bolsonaro deve transferir Rogério Marinho para outra pasta, pois tem agradado ao chefe

Bolsonaro pode entregar ministério 
de Rogério Marinho para Alcolumbre

PODER

PAGAMENTO DO 13º DE 2018

Dia 15/01/2021: pagamento 
aos servidores do sistema 
de segurança com salário 

líquido até R$ 3.500,00

Dia 30/01/2021: pagamento 
a todos os demais servidores 

com salário líquido até R$ 
3.500,00

O Governo do Rio Grande do 
Norte aponta que segue promovendo 
medidas para a redução de despesas 
e aumento da arrecadação, visando o 
equilíbrio financeiro do estado. 

O secretário de Estado do Planeja-
mento e das Finanças, Aldemir Freire, 

disse que o governo segue negociando 
ainda este mês os demais atrasados: 
13º de 2018 para quem ganha acima de 
R$ 3,5 mil e dezembro de 2018. Assim, 
a gestão encerrará as quatro folhas em 
atraso recebidas em janeiro de 2019. 

“Nosso compromisso é a manuten-

ção em dia da folha salarial e o paga-
mento dos atrasados herdados da ges-
tão anterior”, declarou Aldemir Freire.

Segundo a Secretaria de Planeja-
mento e das Finanças, a soma das duas 
folhas ainda pendentes está prevista 
em cerca de R$ 750 milhões.
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Com o reajuste, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57
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O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) apresentou um 
requerimento à Mesa Diretora 

do Senado pedindo o retorno imediato 
das atividades da Casa. No documento, 
o parlamentar potiguar cobra o cance-
lamento do recesso, que está previsto 
para se estender até 1º de fevereiro.

Em publicação nas redes sociais, 
Styvenson criticou o Congresso Na-
cional por estar em recesso enquanto 
o País amarga os efeitos da pandemia 
do coronavírus. Sem dar exemplos, ele 
afirmou que deputados e senadores 
precisam voltar ao trabalho para dis-
cutir pautas urgentes.

“Assinei requerimento pedindo a 
imediata volta dos trabalhos na Casa 
para discutir assuntos e pautas urgen-
tes que não podem esperar. Os parla-
mentares que você elegeu já assinaram 

esse requerimento? Cobre deles, se 
acha que é hora de todos se unirem e 
trabalharem em prol das necessidades 
urgentes da população. A pandemia 
não para”, afirmou o senador.

Styvenson é crítico do presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP). Além de condenar a condução 
da Mesa Diretora da Casa, o senador 
do Rio Grande do Norte foi um dos 
parlamentares que foram à Justiça, no 
segundo semestre do ano passado, pa-
ra tentar impedir o atual presidente de 
buscar a reeleição. No início de dezem-
bro, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
brecou a intenção de Alcolumbre.

RECESSO
O Congresso Nacional está em 

recesso desde 23 de dezembro. A pre-
visão é que os trabalhos sejam retoma-

dos apenas no dia 1º de fevereiro, dia 
para o qual está prevista a eleição para 
as presidências da Câmara dos De-
putados e do Senado. Os atuais presi-
dentes, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), não podem ser 
candidatos à reeleição devido a uma 
vedação constitucional.

As duas Casas paralisaram as ativi-
dades antes de finalizar discussões im-
portantes. Entre as matérias que não 
tiveram consenso para votação antes 
do recesso estão, por exemplo, pautas 
econômicas tidas pelo Planalto como 
prioritárias e urgentes.

Na lista, estão matérias do cha-
mado Plano Mais Brasil, que prevê 
medidas de controle de despesas e de 
reequilíbrio fiscal, além da criação de 
um novo “auxílio emergencial” e as re-
formas administrativa e tributária.

Styvenson pede fim do 
recesso no Senado: “Pauta 
urgente não pode esperar”
LEGISLATIVO |  Em publicação nas redes sociais, senador pelo Rio Grande do Norte criticou Congresso 
Nacional por estar em recesso enquanto o País amarga os efeitos da pandemia do novo coronavírus

O  Governo Federal oficializou 
nesta quarta-feira 13 o reajus-
te de 5,45% para aposentados 

e beneficiários do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) que recebem 
acima de 1 salário mínimo, de acordo 
com portaria do Ministério da Eco-
nomia publicada no “Diário Oficial 
da União”.

Com o reajuste, o teto dos bene-
fícios do INSS passa de R$ 6.101,06 
para R$ 6.433,57.

Pela legislação federal, o índice 
de reajuste do benefício de aposen-

tados e pensionistas que recebem 
valor superior ao do salário mínimo 
é definido pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) do ano anterior.

Em 2020, o INPC ficou em 5,45%, 
conforme divulgou na terça-feira (12) 
o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Pela lei, aposentadorias, auxílio-
-doença, auxílio-reclusão e pensão 
por morte pagas pelo INSS não po-
dem ser inferiores a 1 salário mínimo, 
fixado em R$ 1.100 para 2021.

Aposentadorias acima do 
mínimo vão subir 5,45%

PREVIDÊNCIA
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Com o anúncio do fechamento 
das fábricas da Ford no Brasil, 
nas plantas de Camaçari (BA), 

Taubaté (SP) e Horizonte (CE), muitas 
questões podem surgir quanto à conti-
nuação dos automóveis e dos serviços 
da empresa em terras brasileiras. En-
tretanto, a Ford Divepe, concessionária 
da marca no Rio Grande do Norte, afir-
ma que vai manter todos os serviços de 
pós-venda, bem como dar continuida-
de às operações de assistência técnica.  

“As concessionárias continuam 
prestando assistência técnica nor-
malmente, as garantias dos veículos 
continuam, as peçase e tudo continua 
normal. Todos os clientes estão res-
guardados, a gente continua com o 
trabalho forte. A única diferença é que 
os carros serão trazidos de fora, impor-
tados”, afirmou René Coutinho, diretor 
do Grupo Veneza, empresa responsá-
vel pela Ford Divepe em Natal.

Em comunicado oficial, a Ford 
também afirmou que continuará ativa-
mente presente no Brasil e na América 
do Sul, com sua rede de concessioná-
rias, e seguirá prestando assistência 
total ao consumidor com operações de 
vendas, serviços, peças de reposição e 
garantia.

René Coutinho comentou também 
sobre a oscilação que teve o setor após 
a pandemia causada pelo novo coro-
navírus. Segundo ele, o ano de 2020 
sofreu uma forte queda entre os meses 
de março a outubro, mas que foi obser-
vada uma crescente da indústria auto-
mobilística no país no último trimestre 
do ano. 

“2020 foi um ano atípico. Janeiro 
até março começamos bem, ai de mar-
ço a agosto caiu bastante. Mas outubro, 
novembro e dezembro a indústria teve 
um “pipoco” de venda”.

Ele considerou também que, com 
o anúncio da saída da Ford, existe uma 
possibilidade de uma queda no setor 
ser registrada novamente nesse pri-
meiro trimestre de 2021. “A gente esta-
va esperando um 2021, pelo menos no 
primeiro semestre, também parecido 
com o que foi o final de 2020. Mas com 
a Ford saindo agora, provavelmente 
teremos uma indústria um pouco me-
nor do foi no último trimestre. Estamos 
vindo de uma mostra de recuperação 
de 2020, mas tudo ainda é muito incer-
to”, avaliou René Coutinho.

Após 100 anos de operação no 
Brasil, a Ford, que já vinha fechando 
fábricas no país, anunciou na segun-
da-feira 11, o fechamento de todas as 
suas manufaturas em solo brasileiro. 
Em comunicado oficial, a empresa 
informou que tomou a decisão após 
anos de perdas significativas no país, 
e acrescenta que a pandemia agravou 
o quadro de ociosidade e redução de 
vendas na indústria.

Três fábricas serão fechadas: Ca-
maçari, na Bahia, onde os modelos 
EcoSport e Ka são produzidos; Tauba-
té, em São Paulo, que produz motores; 
e Horizonte, no Ceará, que fabrica jipes 
da marca Troller. As duas primeiras 
terão suas atividades encerradas ime-
diatamente, enquanto a última, até 
o quarto trimestre deste ano. Como 
resultado, os modelos nacionais terão 
suas vendas interrompidas assim que 
terminarem os estoques.

Em meio ao anúncio do fe-
chamento das fábricas da Ford no 
Brasil, após 102 anos de produção 
local, uma luz amarela se acendeu 
para o setor automotivo nacional: 
será que outras empresas podem 
seguir o mesmo caminho e desistir 
do País? Por ora, a torneira de in-
vestimentos de gigantes automo-
tivas não se fechou no País: apenas 
Fiat Chrysler e General Motors, 
somadas, vão aplicar R$ 25 bilhões 
por aqui nos próximos anos. Mas, 
segundo especialistas e fontes liga-
das às próprias montadoras, a situ-

ação pode ser diferente em médio e 
longo prazos.

Embora descarte fechamentos 
de fábricas em série, o consultor 
Flavio Padovan, ex-presidente da 
Jaguar Land Rover no País e com 
passagens por Volkswagen e Ford, 
diz que “a saída da Ford serve pa-
ra todo mundo abrir o olho”. Isso 
porque, segundo ele, além de lidar 
com as questões estruturais que 
dificultam a atuação no Brasil, 
como a carga tributária, a baixa 
produtividade e o custo da mão de 
obra, o setor vive uma transforma-
ção global. “É um cenário muito 
ameaçador.”

Um exemplo do problema: en-
quanto o mundo se desdobra para 
produzir mais carros elétricos - a 
Alemanha, por exemplo, já baniu 
a venda de veículos a combustão a 
partir de 2030 -, o Brasil ainda en-
gatinha nessa área. Ex-presidente 
da Fiat e da Anfavea (associação 
que reúne as fabricantes nacionais 
de veículos), o executivo Cledor-
vino Belini lembra que o setor au-
tomotivo vive um momento claro 
de quebra de paradigmas com a 
eletrificação dos motores. “Temos 
de fazer nossos engenheiros rea-
prenderem, irem para esse lado”, 

diz Belini.
Na visão do ex-presidente da 

Fiat, caso a tecnologia global ca-
minhe para um lado e a produção 
brasileira vá para outro, o País po-
de ver seu parque industrial cair na 
irrelevância. Para ele, o modelo de 
produção brasileiro está “esgota-
do” e precisa evoluir rapidamente. 
“Não podemos chegar atrasados 
(nos carros elétricos), já que as 
emissões são um problema global.”

Esse descompasso entre os 
objetivos globais da montadora e o 
portfólio das três fábricas brasilei-
ras foi um dos fatores que levaram 
a Ford a desistir da produção em 
solo brasileiro. Segundo Padovan, 
havia anos que a montadora ame-
ricana reclamava da baixa lucra-
tividade dos modelos compactos 
- justamente seus carros-chefe 
por aqui, como EcoSport e Ka. “A 
Ford sempre fez com as picapes o 
dinheiro que não fez com o carro. 
Então, essa decisão faz sentido na 
estratégia de privilegiar a lucrativi-
dade “

CUSTO BRASIL
Procurada pela reportagem, a 

Anfavea afirmou, em comunicado, 
não ver um risco sistêmico para o 

setor automotivo do País, com o fe-
chamento de fábricas. No entanto, 
a associação apontou que o setor 
hoje trabalha com uma ociosidade 
superior a 50% nas unidades, que 
têm capacidade para produzir 5 
milhões de veículos por ano. A as-
sociação das montadoras também 
critica a falta de medidas para a 
redução do custo de produção no 
País.

Diante das promessas não 
cumpridas de reformas que pode-
riam reduzir custos - como a tribu-
tária, por exemplo -, Padovan diz 
que está cada mais difícil para um 

executivo local “vender” projetos 
para aportes relevantes no Brasil. 
“O governo brasileiro está total-
mente paralisado e não consegue 
levar adiante as medidas que pre-
cisam ser aprovadas. O cenário é 
de uma insegurança muito grande 
com o País.”

Das seis das maiores montado-
ras brasileiras, apenas duas delas 
- FCA e General Motors - anun-
ciaram um ciclo de investimentos 
para os próximos anos de R$ 15 
bilhões e R$ 10 bilhões, respectiva-
mente (leia mais no quadro ao la-
do). As demais já encerraram ciclos 
anteriores (como Volkswagen, Re-
nault e Honda) ou estão próximas 
de finalizar aportes já anunciados, 
como a Toyota, que está investindo 
R$ 1 bilhão em um novo modelo na 
fábrica de Sorocaba (SP).

Sem perspectivas de uma 
“virada” significativa no volume 
de vendas, resta às participantes 
do mercado brasileiro brigar pelo 
pouco que sobra, como os 7% de 
fatia de mercado que a Ford vai 
abrir mão. “São 140 mil carros que 
estão em jogo nesse negócio”, lem-
bra o ex-presidente da Jaguar Land 
Rover.

Saída da Ford do Brasil não vai afetar  
serviços ao cliente, diz revendedora
MANUTENÇÃO  | Direção da Ford Divepe, principal revendedora da marca no Rio Grande do Norte, afirma que estrutura não vai passar por grandes mudanças e que serviços de 
assistência técnica terão continuidade. Questões como a carga tributária, a baixa produtividade e o custo da mão de obra são os fatores para saída da fábrica do País em 2021

René Coutinho, da Ford Divepe, diz que rede de concessionárias Ford em todo o País seguirá prestando assistência total ao consumidor 

As concessionárias 
continuam prestando 
assistência técnica 
normalmente, as garantias 
dos veículos continuam, as 
peças, tudo continua normal. 
Todos os clientes estão 
resguardados”

“
RENÉ COUTINHO
DIRETOR GRUPO VENEZA

SAÍDA DA FORD ACENDE 
‘LUZ AMARELA’ NO SETOR 
AUTOMOTIVO DO PAÍS
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MARCELO HOLLANDA 

O educador e ativista ambiental 
natalense Milton França tem 
boas lembranças do Ocean 

Dream, um navio de cruzeiros que fez 
várias temporadas entre Recife - Natal 
- Fernando de Noronha.  

Em 2011, ele fez esse trajeto com a 
família, numa época em que a grande 
ambição do poder público era ter um 
terminal marítimo de passageiros con-
tíguo ao porto de Natal que livrasse os 
turistas do incômodo de desembarcar 
a céu aberto, dividindo espaço com os 
navios de carga.  

E embora o terminal tenha sido 
inaugurado em maio de 2014 e, mes-
mo assim, testemunhado um declínio 
progressivo nas escalas de cruzeiros 
passando pela cidade desde então, a 
pandemia da Covid-19 acaba de dar 
um golpe de morte nas boas lembran-
ças de Milton.  

Na índia, junto a dezenas de outros 
navios da categoria, o Ocean Dream 
será totalmente desmanchado em 
breve, um destino selado desde que a 
ex-dona da embarcação, a Pullmantur 
Cruzeiros, que operou no Nordeste e 
no sudeste do Brasil junto com a CVC, 
faliu no ano passado.  

“Toda sua frota foi liquidada para 
pagar os credores e as ações trabalhis-
tas, num movimento seguido por ou-
tras empresas menores de cruzeiro que 
não resistiram à inatividade imposta 
pela pandemia durante o ano passado”, 
lembra Milton.  

Entre elas, está a inglesa Cruise & 
Maritime Voyages, que desde o início 
da pandemia foi obrigada a vender 
34 navios de cruzeiros. Um custo alto 
demais para ser suportado pelas em-
presas cujas receitas simplesmente 
evaporaram por conta da proibição 
das viagens.  

A previsão é que as poucas empre-
sas operadoras de navios de cruzeiros 
que ainda estiverem de pé no fim deste 
ano estarão sem parte significativa de 
suas frotas, usando o dinheiro levanta-
do para investir em novas embarcações 
mais seguras, ecológicas, econômicas 
e, claro, maiores para obter ganho de 
escala.  

Desde já, Milton França, que há 
anos estuda projetos alternativos para 
uma área portuária aproveitando o 
estuário do rio Potengi, afirma que saí-
mos no prejuízo.  

As limitações do atual porto de 
Natal, que só permitem a entrada 
de transatlânticos compactos de até 
700 passageiros, por conta, entre ou-
tras coisas, das dimensões da ponte 
Newton Navarro, “já nos alija de uma 
possível retomada das temporadas de 
cruzeiros”, acentua o pesquisador. 

No caso do Ocean Dream, as me-

mórias no navio ainda estão presentes 
para muitos natalenses, já que ele ope-
rava no roteiro Recife-Natal-Noronha 
desde o início regular dessa atividade 
turística e econômica em 1990 e, para 
Natal, nas temporadas 2011/2012 e 
2012/13 

Milton lembra que ele foi o maior 
navio de passageiros a operar no rotei-
ro quando ainda pertencia à empresa 
de navegação espanhola Pullmantur. 
Antes, estava ao serviço  da italiana 
Costa Crociere com o nome Costa Tro-

picale.  
“Fez várias temporadas no sudeste 

e sul do Brasil, com base em Santos e 
Rio de Janeiro, sendo que alguns ro-
teiros incluíam Uruguai e Argentina, o 
que reforçou todo um saudosismo por 
parte dos brasileiros, marinheiros de 
primeira viagem em cruzeiros”, resume 
o pesquisador.  

O maior cruzeiro a operar em No-
ronha e Natal tinha capacidade para 
1451 passageiros, mas pelas restrições 
de desembarque que tem Noronha, só 

operava com metade de sua capacida-
de. 

Por isso mesmo, os navios que ime-
diatamente precederam e sucederam o 
Ocean Dream, respectivamente, foram 
o Blue de France e o Louis Aura.  

“Além desses quem não lembra do 
Funchal, todos com capacidade abaixo 
de 1000 passageiros?” – indaga Milton, 
saudoso.  

Mas se a situação já era difícil antes 
da pandemia, com Natal registrando 
quedas anuais nas escalas, “agora que 
muitos navios estão sendo vendidos 
como sucatas para empresas de des-
manche, será cada vez mais complica-
do retomar a operação de cruzeiros em 
Noronha, paralisada em 2014, que vai 
muito além dos entraves da legislação 
ambiental”, afirma o pesquisador. 

A consequência disso, segundo 
ele, é a lógica: “O Terminal Marítimo 
de Passageiro de Natal se consolidou 
como um elefante ou baleia branca e a 
urgência de se pensar num uso efetivo, 
viável e adequado do equipamento que 
nos custou aproximadamente 75 mi-
lhões de reais”. 

Aliás, como curiosidade, o navio 
Funchal será um dos poucos a escapar 
aos desmanches em massa de navios 
de cruzeiros, já que foi comprado por 
uma organização britânica e está sen-
do reformado para servir como  hotel-
-escola flutuante. “Nada mal para um 
cinquentão dos mares”, comemora 
Milton França. 

Natal pode ficar definitivamente  
fora da temporada de cruzeiros 
PROJEÇÃO | Apressada pela pandemia, navios que antes faziam a famosa rota Recife, Natal, Noronha estão indo para o desmanche e o futuro poderá determinar embarcações 
maiores, incompatíveis com a estrutura portuária local. Pesquisador indica que as dimensões da ponte Newton Navarro, por exemplo, impedem a entrada de transatlânticos maiores  

Porto de Natal só permite a entrada de transatlânticos compactos de até 700 passageiros, por conta, entre outras coisas, das dimensões da ponte Newton Navarro

Natalense Milton França é educador, pesquisador e ativista ambiental 

Agora que muitos navios 
estão sendo vendidos como 
sucatas para empresas de 
desmanche, será cada vez 
mais complicado retomar a 
operação de cruzeiros em 
Noronha, paralisada em 
2014”

O Terminal Marítimo de 
Passageiro de Natal se 
consolidou como um 
elefante ou baleia branca 
e a urgência de se pensar 
num uso efetivo, viável e 
adequado do equipamento”

“

“
MILTON FRANÇA
PESQUISADOR
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Mesmo com o grande debate 
acerca da realização das 
provas do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem) no próximo 
domingo 17, em razão do aumento dos 
casos de Covid-19 em meio à pande-
mia da, o Secretário de Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio 
Grande do Norte, Getúlio Marques 
Ferreira, afirmou ao Agora RN que não 
pretende solicitar o adiamento da pro-
va no estado. 

De acordo com o secretário, a pas-
ta leva em consideração a promessa 
do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela aplicação das 
provas, que garantiu que vai assegurar 
as condições necessárias de segurança 
sanitária para os estudantes potiguares 
inscritos. “Embora a pasta enxergue 
que o risco da pandemia não esteja 
apenas concentrado no local de prova, 
mas inicie desde o deslocamento dos 
alunos, o Inep assegurou que garantiria 
a segurança sanitária para os estudan-
tes. Confiamos nisso”, afirmou. 

Nesta terça-feira 12, a Justiça Fe-
deral negou o pedido feito pela De-
fensoria Pública da União (DPU) e do 
Ministério Público Federal (MPF) para 
alterar as datas do Enem, mas indicou 
que os governos locais podem barrar 
a realização do exame considerando a 
situação da pandemia em seus muni-
cípios. Nesses casos, os governos locais 
poderiam pedir a reaplicação e o Inep 
teria a obrigação de oferecer a prova 
em outra data. 

A realização do Enem 2020 colo-
cará 5,78 milhões de candidatos em 
circulação. O exame terá 14 mil locais 
de prova e 205 mil salas em todo o país. 

O balanço com número de cidades que 
terão Enem só será divulgado após a 
aplicação, segundo o Inep. Em relação 
aos estados, SP é o que tem o maior 
número de inscritos (910.482), seguido 
por MG (577.227) e BA (446.978). Os 
estados com menor número de inscri-
tos são RR (16.897), AC (41.841) e AP 
(47.279).  

Originalmente, o exame seria feito 
em novembro, mas foi adiado devido 
à pandemia. Com o aumento no nú-
mero de casos de transmissão no país, 
entidades estudantis e a Defensoria 
Pública da União pediram um novo 
adiamento da prova. O texto da deci-

são da Justiça cita que a pandemia va-
ria em cada região do país e que fica a 
cargo das autoridades sanitárias locais 
decidirem se há segurança para a reali-
zação da prova. 

#ADIAENEM 
Recentemente, o movimento 

“#AdiaEnem” ganhou força nas redes 
sociais. Estudantes pedem o adiamen-
to das provas devido ao aumento dos 
casos confirmados de Covid-19 nas 
últimas semanas. Os internautas lem-
braram a morte do diretor responsável 
pela execução do exame, o general Car-
los Roberto Pinto de Souza, de 59 anos, 
que foi mais uma vítima da doença. 
A maioria dos comentários nas redes 
sociais pede o adiamento. Emerson 
Damasceno, por exemplo, escreveu no 
Twitter: “Espero que o Judiciário - seja 
via TRF, STJ ou STF - determine, a tem-
po, novo adiamento da realização do 
#Enem2021. Estudantes e seus fami-
liares não merecem esse risco. Menos 
ainda estudantes com deficiência e do 
grupo de risco”. 

Secretário de Educação não 
vai solicitar adiamento das 
provas do Enem no Estado
POLÊMICA | Pasta leva em consideração que a promessa do Inep, que garantiu que vai assegurar as condições necessárias de segurança 
sanitária para os potiguares inscritos no Exame. Ao todo, 5,78 milhões de estudantes estão inscritos para a realização do Enem 2020 

Provas do Enem estão marcadas para acontecer nos próximos dias 17 e 24 de janeiro, presencialmente. Já as provas digitais serão aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRODUÇÃO

Getúlio é o secretário de Educação do RN

A Secretaria da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Lazer 
do Rio Grande do Norte (SEEC) 

vai se reunir com gestores das escolas 
estaduais de Natal para avaliar como 
estão sendo efetuadas as medidas sani-
tárias necessárias para a retomada das 
atividades presenciais, marcada para 
o dia 1º de fevereiro. A reunião deve 
acontecer até a próxima sexta-feira 15.  

Após repercussão sobre a falta de 
preparação da infraestrutura das uni-
dades, a pasta afirmou que se coloca 
à disposição para prestar a assessoria 
necessária nos casos onde as gestões 
encontrem dificuldade para implantar 
as medidas. De acordo com a SEEC, 
foi realizada a transferência de uma 
parcela do Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE Emergencial), um 
recurso federal complementar que foi 
instituído em outubro de 2020 para a 
compra de itens como dispensadores, 
álcool em gel, máscaras para os alunos 
e professores, etc. Ainda segundo a Se-
cretaria, a segunda parcela do dinheiro 
deve chegar às escolas nos próximos 
dias. 

Logo no início de janeiro, a repor-
tagem do Agora RN visitou quatro 
escolas estaduais de Natal e constatou 
que ainda não havia preparação para o 
retorno das aulas presenciais, faltando 
menos de um mês para a data marca-
da para a retomada. Na Escola Estadu-
al Augusto Severo, a gestora precisou 
comprar um termômetro digital com 
o próprio dinheiro e deixar à disposi-
ção da escola para que fosse possível 
continuar realizando atendimento à 
comunidade escolar. Vale relembrar 
que as escolas particulares da capital 
potiguar voltaram a funcionar em se-
tembro passado, assim que o prefeito 
Álvaro Dias (PSDB) publicou decreto 
liberando a retomada das atividades.

Diretores de 
escolas estaduais 
discutem retorno 
das aulas 

REUNIÃO 

5,78 mi
é o número de candidatos que 

farão as provas do Enem no país

14 mil
é o número de locais de provas 

espalhados pelo Brasil



O Ministério da Saúde avalia ini-
ciar a imunização contra a Co-
vid em um evento no Palácio 

do Planalto na próxima terça-feira 19 
com governadores. A ideia é vacinar 
um idoso e um profissional de saúde. 
A agenda, porém, ainda não foi con-
firmada. Atualmente, o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, enfrenta crí-
ticas por não dar uma previsão exata 
para o início da imunização, dizendo 
apenas que deve ocorrer no “dia D” e 
na “hora H”. 

A escolha da data ocorre após a 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) informar que deve decidir 
no domingo sobre a liberação para uso 
emergencial de vacinas contra a Covid. 
A agência analisa dois pedidos para 
esse aval. O primeiro foi feito pelo Insti-
tuto Butantan, para o uso de 6 milhões 
de doses da vacina Coronavac que 
foram importadas da China ainda no 
ano passado. Já o segundo pedido foi 
feito pela Fiocruz, que pede autoriza-
ção para uso de 2 milhões de doses da 
chamada vacina de Oxford que devem 
ser importadas da Índia nos próximos 
dias.  

Pelo lado do Planalto, no entanto, 
ainda há dúvida sobre a realização do 
evento. Conselheiros do presidente 
estimulam o mandatário a capitanear 
o evento, mas esbarram no fato de que 
ele não quer tomar a vacina. Auxiliares 
do presidente ponderam ainda que um 

evento no Planalto só faria sentido se 
ele fosse imunizado. Pessoas próximas 
a Bolsonaro preveem outros proble-
mas caso ele mudasse de ideia, como 
possíveis críticas por ele recuar ou re-
ceber a proteção antes dos outros. O 
presidente já falou reiteradas vezes que 
não tomaria vacina e chegou a ironizar 
o imunizante, dizendo que quem o to-
masse poderia virar jacaré.

Aliás, o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) ironizou o percentual 
de eficácia apresentado pelo Instituto 
Butantan para a Coronavac, vacina 
contra a Covid-19. Após controvérsia 
acerca dos números divulgados na 
semana passada, o instituto detalhou 
que o imunizante tem eficácia geral 
de 50,38%. “Essa de 50% é uma boa?”, 
indagou Bolsonaro a um apoiador que 
o abordou sobre a vacina no jardim do 
Palácio da Alvorada. 

“O que eu apanhei por causa disso. 
Agora estão vendo a verdade. Estou há 
quatro meses apanhando por causa 
da vacina. Entre eu e a vacina tem a 
Anvisa. Eu não sou irresponsável. Não 
estou afim de agradar quem quer que 
seja”, disse Bolsonaro na interação que 
foi gravada e publicada por um canal 
bolsonarista na internet.

No Rio Grande do Norte, a previ-
são é começar a vacinação até o fim 
de janeiro. A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) informou ao 
Agora RN que ainda não recebeu atu-

alização do Ministério da Saúde sobre 
o recebimento das doses pelo estado, e 
continua trabalhando com o prazo de 
iniciar as aplicações 72 horas após a 
chegada das vacinas. 

VACINAÇÃO IMEDIATAMENTE 
O governador João Doria (PSDB) 

afirmou nesta quarta 13 esperar que a 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) autorize o uso emergencial 
da vacina Coronavac, no próximo do-
mingo 17, por uma questão humanitá-
ria. Ele afirmou que o imunizante deve 
ser disponibilizado imediatamente 
após a aprovação. 

A afirmação foi feita durante co-
letiva no Palácio dos Bandeirantes, no 
Morumbi, para tratar sobre medidas 
de combate ao coronavírus. No domin-
go, haverá uma reunião para avaliação 
das vacinas na Anvisa, onde deverá ser 
decidido se haverá liberação dos imu-
nizantes em caráter emergencial. “A 
vacina do Butantan atende plenamen-
te. E atendendo plenamente ela deve 
ser colocada imediatamente após a 
aprovação da Anvisa para a vacinação 
dos brasileiros”, disse ao se referir à efi-
cácia geral do imunizante.  “Aproveito 
para desejar que a Anvisa cumpra o seu 
dever científico, mas cumpra também 
seu dever humanitário no próximo 
domingo. E libere as duas vacinas, a 
vacina da Astrazeneca e a vacina do 
Butantan”, disse.

9CIDADES|  QUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2021

Nossa missão de informar sobre 
o que acontece, de fato, nos faz 
mais inovadores, para tornar 
sua relação com a informação 
melhor e mais segura.

Sempre 
comprometido 
coma verdade.

EUZIVALDO QUEIROZ/ ESPECIAL MS

COVID-19 | Ministro Eduardo Pazuello avalia iniciar a imunização contra a Covid-19 em um evento na próxima 
terça-feira 19 com governadores; Brasil deve receber 2 milhões de doses da vacina de Oxford esta semana

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ainda enfrenta críticas por não dar uma previsão exata para o início da imunização em todo o País

Ministério da Saúde 
planeja início da 
vacinação no dia 19
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, 
voltou a defender nesta quar-

ta-feira 13 que profissionais das áreas 
de educação e segurança pública 
sejam incluídos nas fases iniciais da 
campanha nacional de vacinação 
contra a Covid-19. Assim como a 
saúde, eles integram os setores essen-
ciais da sociedade.

Segundo Fátima, a solicitação já 
foi encaminhada, por meio de carta, 
ao presidente Jair Bolsonaro. O docu-
mento foi enviado também para os 
presidentes da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado e para ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Até 
o momento, não houve retorno por 
parte do Palácio do Planalto. Fátima, 
no entanto, diz estar determinada em 
fazer com que a proposta torne-se 
uma medida a ser seguida.

“É necessário olhar para uma 
agenda fundamental do País: educa-
ção. Não é uma agenda qualquer. Essa 
pauta tem que avançar. Incluindo a 
segurança, também. Isso sem prejuízo 
para os profissionais da saúde, que 

atuam na linha de frente do combate 
ao novo coronavírus, e dos demais 
grupos vulneráveis, como pessoas ido-
sas e com comorbidades”, justificou a 
petista, que ganhou repercussão na-
cional com a divulgação da ideia.

A governadora, inclusive, assegu-
rou que o calendário acadêmico na 
rede estadual de ensino deve perma-
necer sem alterações. Ou seja: em 1º 
de fevereiro os estudantes retornarão 
às atividades presenciais nas escolas 
do Estado. O Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação Pública (Sinte), 
por sua vez, acredita que ainda não 
é o momento. “Como pensar em um 
desenvolvimento do ponto de vista 
econômico, social, científico e cultu-
ral, sem investimento na educação?”, 
questiona Fátima.

Ela justifica sua decisão com base 
na desigualdade social causada pela 
crise sanitária vigente. “Essa lacuna 
de não ter aulas presenciais afeta, e 
muito, a questão de ensino. Quanto 
mais retardar o retorno dessa área, 
mais vamos aprofundar essas desi-
gualdades”, afirmou.

O Ministério Público Eleitoral 
apresentou um parecer favorável 
ao indeferimento do registro de 

candidatura de Kericlis Alves Ribeiro, 
que concorreu ao cargo de deputado 
federal em 2018, no Rio Grande do Nor-
te. Kerinho, como é mais conhecido, 
disputou as eleições com seu registro 
“sub judice” e a posterior validação de 
seus votos permitiu um novo cálculo 
do coeficiente eleitoral, garantindo ao 
deputado federal Beto Rosado (Progres-
sistas) assumir a vaga que estava com 
Fernando Mineiro (PT) na Câmara Fe-
deral. A depender da decisão da Justiça 
Eleitoral, Mineiro pode reaver o cargo.

Inicialmente, Kerinho teve seu re-
gistro de candidatura indeferido por um 
suposto atraso na entrega de documen-
tos. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) modificou a decisão das instân-
cias inferiores e acolheu um relatório 
apontando que o erro havia sido no 
sistema da própria Justiça Eleitoral. No 
entanto, tais documentos não incluíam 
a comprovação de pagamento ou par-
celamento de uma multa eleitoral, cujo 

prazo de apresentação se esgotou em 
agosto de 2018 sem ter sido cumprido.

O parecer do procurador Regional 
Eleitoral, Ronaldo Sérgio Chaves Fer-
nandes, aponta que, além dessa multa, 
novas informações surgiram dando 
conta de que Kerinho, já durante a 
campanha, ainda mantinha um cargo 

comissionado na Prefeitura de Monte 
Alegre, o que não é permitido pela legis-
lação eleitoral. A Lei das Eleições obriga 
os candidatos a se desincompatibiliza-
rem de cargos públicos três meses antes 
do pleito.

Questionada a respeito, a Pre-
feitura de Monte Alegre confirmou 
(com envio inclusive dos contrache-
ques) que Kericlis Ribeiro “ocupou o 
cargo em comissão de Coordenador 
de Apoio aos Conselhos, junto à Se-
cretaria de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social” de fevereiro de 
2017 até 30 de dezembro de 2018, 
portanto durante toda a campanha 
eleitoral.

MULTA
O MP Eleitoral reforça que, somado 

a isso, a multa eleitoral cuja comprova-
ção de pagamento ou parcelamento 
deveria ter sido apresentada até 31 de 
agosto de 2018 não foi entregue pelo 
pré-candidato dentro do prazo, o que 
por si só já deveria resultar no indeferi-
mento do registro. 

Governadora cobra 
prioridade na vacina

MP Eleitoral dá parecer que pode 
resultar em mudança na Câmara

PARA PROFESSORESCASO KERINHO

ANA AMARAL / PREFEITURA DE PARNAMIRIM

JOÃO GILBERTO / ALRN

As atividades escolares na rede 
municipal de ensino de Parna-
mirim, na Grande Natal, serão 

retomadas no dia 1º de fevereiro, para 
continuação do ano letivo de 2020. O 
período letivo deve se encerrar no dia 
19 de março, para os estudantes do en-
sino fundamental e do EJA. De acordo 
com a  Secretaria de Educação e Cultu-
ra (Semec), o período letivo 2021 está 
previsto para começar na primeira 
semana de abril, conforme o planeja-
mento do calendário escolar.

A secretária de Educação de Par-
namirim, Justina Iva, explica que, para 
esta fase de retorno das atividades, se-
rá adotado o ensino híbrido, seguindo 
os protocolos de saúde e obedecendo 
os decretos estadual e municipal. 

“As aulas de forma híbrida serão 
apenas para os alunos do Ensino Fun-
damental e EJA, conforme autorizado 
pela área da saúde. Todas as escolas 
que aceitaram seguir os protocolos de 
combate ao novo coronavírus terão o 
apoio da secretaria para o retorno das 
atividades”, conta.

A Semec acrescenta que possui um 
comitê de gestão para o retorno às au-
las presenciais, com representação de 
21 instituições, incluindo o Ministério 
Público, Conselho de Direito à Criança 

e Conselho Tutelar, o qual definiu que 
50% dos alunos por turma poderão 
comparecer presencialmente na esco-
la. O restante terá aula a distância.  

“Vamos trabalhar com 50% dos alu-
nos por sala, de cada turma. Além disso 
será feito um revezamento dos alunos 
que estão a distância e presencialmente 
a cada 15 dias. Também iremos garantir 
o distanciamento entre eles nas escolas 
e no transporte escolar, que já está em 
contratação para os estudantes de Par-

namirim”, acrescenta.
Na educação infantil, não haverá 

aula presencial e sim atividades remo-
tas, como aconteceu em 2020. Este ano, 
o calendário inicia em 1º de março.

“No ano passado, não tivemos 
aulas na educação infantil, mas não 
haverá impedimentos para que as 
crianças avancem. As atividades deste 
ciclo estão planejadas para o dia 1º de 
março, conforme o calendário, de for-
ma remota. Claro que será totalmente 

diferente. O retorno presencial depen-
de da questão da vacina e do parecer 
técnico da área de saúde”, explica.

Ainda em 2020, Parnamirim re-
cebeu os parabéns do  Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (Unicef) 
pelo desempenho do programa Busca 
Ativa, com relação à recuperação dos 
alunos evadidos em meio à pandemia. 
O programa busca apoiar os governos 
na identificação, registro, controle e 
acompanhamento de crianças e ado-
lescentes que estão fora da escola ou 
em risco de evasão. 

“Nós recebemos os parabéns do  
Unicef, por recuperar mais de mil 
alunos. Tivemos um excelente desem-
penho em parceria com o Conselho 
Tutelar e as visitas realizadas nas casas 
dos estudantes” confirma.

As aulas presenciais nas escolas mu-
nicipais de Parnamirim estão suspensas 
desde março de 2020, devido à pandemia 
do coronavírus. Vários estados adotaram 
medidas extremas para lidar com o novo 
cenário, dentre elas a suspensão de aulas 
presenciais. A Semec enxerga a medida 
como essencial para frear o contágio da 
Covid-19 em Parnamirim.

MATRÍCULAS 2021 
Os alunos que já estão na rede 

terão suas matrículas renovadas auto-
maticamente logo após o término do 
ano letivo de 2020, exceto os que soli-
citarem transferência. As matrículas 
para alunos com deficiência (novatos) 
podem ser feitas de forma antecipada 
até o dia 29 de janeiro. De 1° a 10 de 
fevereiro é o período para matrícula 
dos novos alunos da educação infantil, 
sendo do dia 1° a 5 as matrículas para 
a pré-escola e de 8 a 10, para a creche.

De 1º a 5 de fevereiro deverão ser 
feitas as matrículas dos alunos enca-
minhados dentro da rede. Nesse perí-
odo, a Semec encaminhará as relações 
dos alunos para as escolas nas quais os 
pais optarem por matricular os filhos.

Já em março, o período de 22 a 26 
será utilizado para atender aos alunos 
novos, que procurarem a rede para 
matrículas no ensino fundamental e 
educação de jovens e adultos (EJA).

Os alunos que não conseguirem se 
matricular nas datas correspondentes 
podem se dirigir à Semec, na Rua Cí-
cero Fernandes Pimenta, 1379A, em 
Santos Reis, das 7h30 às 11h30, espe-
cificamente no setor da Assessoria de 
Inspeção Escolar. As dúvidas poderão 
ser sanadas por meio do contato dire-
to com o inspetor escolar Lúcio Bar-
ros, no WhatsApp (84) 99403-4505.

Parnamirim retoma aulas no dia
1º de fevereiro para concluir 2020
PLANEJAMENTO | Secretaria Municipal de Educação explica que, para esta fase de retorno das atividades, será adotado o ensino híbrido, seguindo os protocolos de saúde e 
obedecendo os decretos estadual e municipal. No ensino infantil, atividades serão retomadas em março com ensino à distância. Aulas foram suspensas por causa da pandemia

Segundo secretaria, salas de aula serão reabertas para apenas metade da capacidade

Fernando Mineiro pode recuperar mandato
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LEVANTAMENTO  | Estado registrou crescimento de 13,7% nos homicídios dolosos e teve queda de mortes por 
intervenção policial e feminicídios. Das quase 1.500 mortes violentas, 1.311 tiveram uso de armas de fogo

O Rio Grande do Norte terminou 
o ano de 2020 com um cres-
cimento de 3% no número de 

mortes violentas na comparação com 
o ano anterior, de acordo com dados 
divulgados nesta quarta-feira 13 pela 
Secretaria de Segurança do Estado. Ao 
todo, o RN contabilizou 1.499 vítimas 
de janeiro a dezembro, contra 1.455 
no mesmo período em 2019. Foram 44 
mortes a mais.

Os dados foram levantados pela 
Coordenadoria de Informações Esta-
tísticas e Análises Criminais do Go-
verno do Estado. Em 2020, o mês mais 
violento foi abril, com 156 mortes, e 
setembro foi o que registrou menos 
vítimas, com 95 casos.

O crescimento registrado quebra 
uma tendência de queda que havia 
sido registrada em 2019, quando o RN 
reduziu em mais de 26% o número de 
mortes violentas, na comparação com 
2018. Quando separados os tipos de 
mortes violentas, os homicídios dolo-
sos (com intenção de matar) subiram 
mais de 13,7%, passando de 1.074 no 
ano para 1.222 em 2020. Por outro la-
do, as mortes por intervenção policial 
- aquelas de suspeitos em confronto 
com a polícia, por exemplo - redu-
ziram cerca de 15,3%, caindo de 170 
para 144 óbitos.

Também houve queda de 55% nos 
casos de lesão corporal seguida de 
morte, de 128 em 2019 para 57 no ano 
passado; e de 38% nos feminicídios, 
que baixaram de 21 para 13. Já os la-
trocínios seguiram praticamente as 
mesmas estatísticas: 63 em 2020 contra 
62 no período anterior. A capital do es-
tado, Natal, lidera os números de mor-

Estado teve 1.499 mortes no ano passado

Mortes violentas crescem 3% no 
RN em 2020, aponta secretaria

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Total de Mortes Violentas em 2015/2016 
(dois primeiros anos da última gestão): 

3.666 
Total de Mortes Violentas em 2019/2020 
(dois primeiros anos da atual gestão):

2.954 
VIOLÊNCIA EM SÃO JOSÉ DE MIPIBU 

Redução de 39% 
Redução de 34% 
Redução de 40% 

VIOLÊNCIA 

Média Nacional:  8% 
Em Mossoró:  14% 
No RN:  15,3% 
Assaltos ao transporte público em 2019:  479 
Assaltos ao transporte público em 2020:  213 

PRODUTIVIDADE DA PM E POLÍCIA CIVIL EM 2020 

Pessoas presas ou conduzidas a delegacias:  11.241 
Inquéritos policiais instaurados:  13.092 

Inquéritos policiais remetidos à Justiça:  8.979 
Veículos roubados recuperados:  1.538 
Armas apreendidas:  1.243 
Munições apreendidas:  5.665 
Drogas apreendidas:  1,2 tonelada 
Veículos fiscalizados:  195.682 
Prisões por embriaguez ao volante:  208 

PRODUTIVIDADE DO ITEP EM 2020 

Exames produzidos pelo IML:  5.504 
Média mensal:  458 
Exames produzidos pelo Laboratório de Genética Forense:  143 

PRODUTIVIDADE DO CORPO DOS BOMBEIROS EM 2019 E 
2020 

Resgate de banhistas em 2019:  130 
Resgate de banhistas em 2020:  173

CRIMES VIOLENTOS

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0003-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - 
LS, validade: 12/01/207,  para Agricultura irrigada, em uma área de 54,67ha destinado a produção de Melão e 
Melancia, localizada na Fazenda Ipê-Sítio do Padre, 9999, Zona Rural, Upanema/RN; 

 
ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

Alessandro Carneiro de Albuquerque Saldanha, CPF: 907.827.984-20, torna  público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, 
a  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, PARA CARCINICULTURA MARINHA,  localizado na Fazenda 
Sonho Meu  – Canguaretama- RN.  

  
ALESSANDRO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE SALDANHA  

PROPRIETÁRIO 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

FELIPE TEIXIERA GUASTINI GRILO, CPF: 083.847.457-81,  torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à  
LICENÇA DE INSTALAÇÃO,  de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de 
Pendências-RN. 
 
 

FELIPE TEIXEIRA GUASTINI 
Arrendatário 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

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

FRANCISCO FREIRE JUNIOR  
Requerente  

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
A GRANJA MANANCIAL LTDA ME, inscrito sob CNPJ 04.892.095/0001-10, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – 
a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, para um empreendimento de carcinicultura localizado em 
Macaíba/RN, denominado Granja Manancial.  

 
 

OLIMPIO FRANCISCO VEGERTT MARODIN 
SÓCIO – GRANJA MANANCIAL LTDA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA 
 

A ITAPLANOS – CONSULTORIA E PLANEJAMENTOS, CNPJ 00.869.350/0001-99, torna-se público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia para a extração de Calcário em área de 10 hectares, Volume extraído 
10.000(m3/mês), localizada na Fazenda Bom Jardim, Av. João Pereira dos Santos Filho,3003, Mossoró-RN, 
inserida no processo DNPM de n.º 848.647/2010. 

 
João Alfredo Corrêa do Prado 

Engenheiro de Minas 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN

EXTRATO DE ADESÃO
PROCESSO: 10154.163156/2020-52

Outorgante: UNIÃO. Outorgado: Município de Maxaranguape/RN, CNPJ 08.170.540/0001-25. Objeto: 
Trecho de orlas e praias marítimas do Município de Maxaranguape abrangendo as seguintes praias: 
Praia de Maxaranguape, Praia de Caraubas, e Praia de Maracajaú, apresentados no Mapa temático 
(evento SEI nº 11079170), totalizando 21,1 km de extensão, inclusive bens de uso comum com 
exploração econômica, nos termos da Lei. Excluem-se desse trecho as áreas citadas no art. 14, I a V, da 
Lei 13.240, de 2015. Finalidade: Estabelecer condições para uma melhor gestão dos espaços 
litorâneos, ensejando melhoria continuada, orientada para o uso racional e a qualificação ambiental e 
urbanística desses territórios. Fundamento legal: art. 14 da Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, 
com redação dada pela Lei 13.813, de 9 abril de 2019. Gestor Municipal de Utilização de Praias: 
Agustinho Santos Pereira Leite CPF: ***.661.024-** Substituto: Ligia Lins Leite da Silva CPF: 
***.984597-**. Vigência: 20 anos a partir desta publicação.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna público que 
está requerendo ao IDEMA a Licença Prévia para a Extração de blocos de Quartzito para uso ornamental, 
localizada na Fazenda Jurumenha – Zona Rural – Santa Maria – RN.  
 
 

Yathaanderson Mendes dos Santos  
Engenheiro Florestal  - Crea: 161778500-8 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
SUBSOIL CONTEINERES LTDA inscrita no CNPJ: 23.277.779/0001-92, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da 
Licença Simplificada – RLS para transporte de resíduos não perigosos, Av Senador Salgado Filho, 1718, Sala 
1110 Tirol Way Ofice. 

 
Rodrigo Luis de França Renolde                                                                                       

Diretor 
 
 

CONCESSÃO DE LRO – LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

TELXIUS TORRES BRASIL, CNPJ: 23.842.855/0001-65, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operação 2011-044936/TEC/LRO-0085, com prazo de validade até 04/04/2015, em favor do 
empreendimento Infraestrutura da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BRRN0038, localizada na Rua João 
Tomaz de Aquino, s/n, bairro Frei Damião, município de Venha Ver – RN. 

 
Cristiana Souza 

Licenciadora 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO 
 

VILANIR ROGERIO DE LIMA inscrita no CNPJ: 13.824.181/0001-12, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização e Operação - LRO para um lava jato, situado na Rua Dr. Pedro Velho, 17, centro, São 
Tomé/RN. 

 
VILANIR ROGERIO DE LIMA                                                                                      

Diretor 
 
 

tes violentas, seguida de Mossoró, São 
Gonçalo do Amarante e Parnamirim. 
Essas três, no entanto, tiveram redução 
de mortes em relação ao ano anterior, 
enquanto a capital registrou aumento.

Das quase 1.500 mortes violentas 
registradas ao longo do ano no estado, 
1.311 (87%) tiveram uso de armas de fo-
go. Outras 96 mortes foram com armas 
brancas, como facas, e 25 casos foram 
por espancamento.

FEMINICÍDIO
Em 2020 foram registrados ofi-

cialmente 13 feminicídios. Na com-
paração com 2019, quando foram 
21 crimes do tipo, houve redução de 
8 mortes. Isso equivale a uma redu-
ção de 38% nos feminicídios de um 
ano para o outro. Na comparação 
da Sesed, feita entre os biênios de 
2015/2016 e 2019/2020, a redução foi 
de 54%. Nos primeiros anos da gestão 
anterior, foram registrados 74 assassi-
natos do tipo. Em 2019/2020, 34. 

“Quando comparados somente os 
dois primeiros anos de administração 
da professora Fátima Bezerra, é impor-
tante ressaltar que não houve apenas 
redução nos casos específicos de femi-
nicídio, mas também devemos enfati-
zar que houve ainda uma diminuição 
no total de homicídios de mulheres, 
que são os chamados femicídios”, re-
forçou o secretário de Segurança, Fran-
cisco Araújo Silva. 

“Dos 34 casos específicos de 
feminicídio registrados no biênio 
2019/2020, 21 ocorreram em 2019. Já 
em 2020, foram 13 (-38%). Já no caso 
dos feminicídios, 104 mulheres perde-
ram suas vidas de forma violenta em 
2019, sendo que este número caiu para 
84 em 2020 (-19,2%)”, foi informado 
pela Sesed.



ZAPPING

Gretchen abriu o jogo sobre a sua vida sexual em uma entrevista à Quem. A cantora, de 61 anos, casou em setembro 
de 2020 com Esdras Nascimento, 13 anos mais novo. A artista contou que ganhou brinquedos eróticos durante a 
pandemia. “Na época da pandemia, peguei meu Instagram e falei: ‘se quiserem, todos os pequenos comerciantes, vou 
anunciar vocês’. Eram 24 horas descendo para pegar coisa na portaria, de chocolate a coisas eróticas. É engraçado, 
porque, às vezes, dá certo, e outras não.”

FILHA DE GUGU DIZ QUE QUER TRABALHAR 
NA TV: ‘NÃO COMO APRESENTADORA’

‘AMEAÇAVA MATAR MINHA FAMÍLIA’,
DIZ DUDA REIS SOBRE NEGO DO BOREL

AOS 61 ANOS, GRETCHEN ADMITE 
USO DE BRINQUEDOS ERÓTICOS

Marina Liberato, � lha de Gugu Liberato, participou 
da nova brincadeira nas redes sociais de responder 
“verdade ou mentira” para perguntas que os seguidores 
mandam. A adolescente, de 17 anos, contou que 
quer seguir os passos do pai na televisão. No post 
em questão, uma seguidora perguntou: “Já pensou 
em entrar para a TV igual ao seu pai?”. Marina, 
então, admitiu que sim. “Verdade. Mas não como 
apresentadora”

Duda Reis vai pedir medida protetiva contra Nego 
do Borel: ‘Temo pela minha vida’ Em meio às polêmicas 
de traição de seu ex, Nego do Borel, Duda Reis fez 
desabafo sobre o relacionamento e dizendo que entrará 
na justiça para pedir uma medida protetiva contra o 
cantor. “Eu era muito manipulada, me ameaçava. Ele 
dizia que ia mandar matar minha família (…) Eu passei 
três anos achando que amor era apanhar e depois 
receber um beijo. Sofri, sim, agressão física”, disse.
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA

MACÉRRIMO?
Quando queremos expressar qualidades em um grau muito elevado, 

recorremos ao superlativo. E “macérrimo” é o correspondente do 
adjetivo “magro”. Claro que todos nós ouvimos muito mais as formas 
populares “magérrimo” ou “magríssimo”. O caso de “macérrimo” é igual a 
“paupérrimo” (pobre). Isso ocorre quando a raiz do adjetivo se volta para 
a língua de origem, o Latim, por exemplo. Outros casos interessantes: 
superbíssimo (soberbo); dulcíssimo (doce); nobilíssimo (nobre).

MEIA - MEIO
É bom ter cuidado ao usar 

a palavra “meio”, já que ela sofre 
variações.  Quando é numeral, “meio” 
é variável e signi� ca metade. Ao 
dizermos “Já é meio-dia e meia”, temos 
o masculino (meio) referindo-se a “dia” 
e o feminino (meia) concordando com 
“hora”. Se “meio” é adjetivo, modi� ca o 
substantivo e é variável: “O funcionário 
adotou uma meia medida”, “Meias 
palavras bastam”; agora, quando é 
advérbio – uso mais comum – , “meio” 
signi� ca um pouco e é invariável: “A 
atleta está meio cansada”, “Os alunos 
estão meio preocupados”.

 O FAMIGERADO “QUE”
Não é de hoje a implicância dos 

professores de redação em relação 
ao “que”, pois, como pertence a 
muitas classes gramaticais, ele 
aparece muito, deixando a frase 
monótona, pouco atraente. Sem 
contar o fato de que (olha aí, mais 
um) dá a impressão de inexperiência, 

descuido e, claro, pobreza vocabular. 
Existem algumas formas de se livrar 
desse inconveniente. Vamos a elas: 
troque a oração adjetiva por um 
adjetivo ou substantivo: animal que 
se alimenta de carne (carnívoro), 
homem que não sabe ler nem escrever 
(analfabeto); mude a oração adjetiva 
por aposto: Brasília, que é a capital do 
Brasil,(capital do Brasil)completou 
50 anos. Lula, que foi metalúrgico, 
(ex-metalúrgico) chegou à presidência; 
substitua a oração pelo termo nominal 
correspondente: ninguém duvidava 
de que o professor viria (da vinda do 
professor), todos querem que o jovem 
seja punido (a punição do jovem).

PALAVRAS-ÔNIBUS
Com amplo uso na linguagem 

coloquial, as palavras-ônibus são 
aquelas que comportam tantos 
signi� cados que é impossível delimitar 
o que se pretende, de fato, dizer. 
O maior exemplo é, sem dúvida, a 
palavra “coisa”. “No início,  Deus criou 

as coisas...” e, a partir daí, “coisamos” 
tudo: vem cá, coisinha (para chamar 
alguém); traga as minhas coisas 
(para solicitar um material), estou 
coisando (para indicar uma ação), 
a lista é in� ndável. Quem diz coisa 
não diz coisa com coisa. Outra 
bastante comum é “usuário”, palavra 
que devemos usar somente quando 
não houver outra para substituí-la, 
geralmente na área da informática. 
Nos demais casos, ela deve ser evitada: 
“usuário” de ônibus, trem, metrô, 
avião, etc., é passageiro; de rodovia, é 
motorista; de drogas, é consumidor; 
de praias, é banhista.

ABRE ASPAS

A mais fácil de todas as companhias 
da alma é a esperança. 

Padre Antônio Vieira“

“
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O Cine Verão – Festival de 
Cinema da Cidade do Sol 
chega a quarta edição nos 

próximos dias 20, 21 e 22 de janeiro, 
com programação totalmente gratuita 
composta por mostras de � lmes e 
debates. Após três edições presenciais 
de sucesso, com 57 � lmes exibidos, 
o festival acontecerá no formato 
online neste ano, em decorrência 
da pandemia da Covid-19. Com 
realização da Pinote Produções, 
o projeto segue com o objetivo de 
ampliar as plataformas de difusão do 
cinema independente com foco na 

produção potiguar e brasileira. 
O festival teve mais de 350 � lmes 

inscritos nas duas mostras: a Mostra 
Cine Verão Poti exibirá obras de 
realizadores potiguares e rodados 
no RN, e a Mostra Cine Verão Brasil 
exibirá obras realizadas por brasileiros 
de diversas regiões do país. Após 
a análise criteriosa da curadoria – 
composta por Marana Torrezani, 
Rafaela Bernardazzi e Raildon 
Lucena na Mostra Cine Verão Poti, e 
Arlindo Bezerra, Carito Cavalcanti e 
Heloísa Sousa na Mostra Cine Verão 
Brasil – foram selecionados 10 curtas 

potiguares e 30 curtas nacionais.
Ter tantos � lmes inscritos é 

uma prova de que o movimento 
audiovisual continua  atuante, 
e que a cultura segue resistindo 
apesar dos obstáculos. A curadora 
Heloísa Sousa considera os 
festivais de cinema movimentos 
de resistência necessários. “Tenho 
percebido a curadoria de festivais 
como um exercício do olhar sobre 
as obras artísticas promovendo 
descentralizações e subversões das 
estéticas e éticas comuns. É também 
nesse sentido que se desdobra a 

seleção dos curtas-metragens que 
integram a programação da mostra 
nacional desta edição do Cine Verão, 
entre propostas documentais e de 
� cção advindas de diferentes cidades 
do Brasil, que com muita qualidade 
técnica e através de explorações 
consistentes na linguagem 
do audiovisual propõe outros 
protagonismos para as obras”, disse.

Para ela, diante de um cenário 
tão devastador para o país, ter a 
oportunidade de apreciar e dialogar 
com tantas obras do cinema 
brasileiro e observar esse movimento 

de resistência e a capacidade de 
elaboração de múltiplas poesias é o 
que torna os festivais encontros tão 
necessários. O Cine Verão conta com 
o patrocínio da Lei Aldir Blanc de 
Emergência Cultural, Prefeitura do 
Natal e Governo Federal.

QRCode para acessar as exibições 
nos próximos dias 20, 21 e 22 

VEM AÍ O 
CINE VERÃO

AUDIOVISUAL | Exibições acontecem entre os dias 20, 21 e 22 de janeiro, com programação gratuita composta 
por mostras de filmes locais e nacionais, além de debates. Confira as produções selecionadas para essa edição 

AUDIOVISUAL Filmes serão exibidos de maneira online nesta edição do festival Cine Verão. Após análise criteriosa dos curadores, foram selecionados 10 curtas potiguares e 30 curtas nacionais 

DIVULGAÇÃO

MOSTRA CINE VERÃO POTI 

Womaneater – Direção: Paula Pardillos 
Somente Após o Descanso – Direção: 
Sihan Felix 
Cidadãos Invisíveis – Direção: Paulo 
Dumaresq 
Dias Felizes – Direção: André Santos 
Natureza do Homem – Direção: André 
Santos 
Urubá – Direção: Rodrigo Sena 
Crisálida – Direção: André Rosa 
Vai Melhorar – Direção: Pedro Fiuza 
Mais Um João – Direção: Athos Muniz 
Quem Sabe Ele Mude – Direção: Kell Allen 

MOSTRA CINE VERÃO BRASIL 

Luís Humberto: O Olhar Possível – Direção: 
Mariana Costa e Rafael Lobo (DF)

Quarta: Dia de Jogo – Direção: Clara 
Henriques e Luiza França (RJ) 
Castanhal – Direção: Rodrigo Chagas e 
Marques Casara (AM / SP) 
Lacrimosa – Direção: Matheus Heinz (RS) 
Mãtãnãg, A Encantada – Direção: Shawara 
Maxakali e Charles Bicalho (BG / MG) 
Pelano! – Direção: Chris Mariani e Calebe 
Lopes (BA) 
Modelo Morto, Modelo Vivo – Direção: Iuri 
Bermudes (SP) 
Nadir – Direção: Fábio Rogério (SE) 
O Caminho das Águas - Direção: Antonio 
Fargoni e Karla Ferreira (PE) 
Papinha de Goiaba – Direção: Tiago 
Fonseca (RJ) 
Mihe’aka Voxené: Simoné Veyopé 
Ûti! (Abre Caminho: nossas câmeras 
chegaram!) – Direção: Raylson Chaves 
(MS) 
Bochincho, O Filme – Direção: Guilherme 
Suman (RS) 

Batom Vermelho Sangue – Direção: R.B. 
Lima (PB) 
Miga, Cê É Drag? – Direção: Gustavo 
Zampoli (SP) 
Ela Que Mora no Andar de Cima – Direção: 
Amarildo Martins (PR) 
Em Cima do Muro – Direção: Hilda Lopes 
Pontes (BA) 
DNA-M Deus Não Acredita em Máquinas – 
Direção: Ely Marques (PB) 
Janelas Daqui – Direção: Luciano Vidigal e 
Arthur Sherman (RJ) 
Se Não For Divertido Não Tem Graça – 
Direção: Vinicius Comoti (PR) 
Marco – Direção: Sara Benvenuto (CE) 
Inspirações – Direção: Ariany e equipe (RJ) 
Seremos Ouvidas – Direção: Larissa 
Nepomuceno (PR) 
A Barca – Direção: Nilton Resende (AL) 
Endless Love – Direção: Duda Gambogi 
(RJ) 
Salinas – Direção: Gustavo Nakao (PR) 

Ausência – Direção: Luiz Marchetti (MT) 
Prefiro Que Me Xinguem – Direção: Levi 
Guimarães Luiz e Marcos Warschauer 
(SP) 
O Menino e o Ovo – Direção: Juliana 
Capilé (MT) 

O Menino Que Morava no Som – Direção: 
Felipe Soares (PE) 
Marcas de Expressão: O Reflexo da Vida 
nas Ruas – Direção: Luan Macedo & 
Valesca Macedo (AL)
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Potiguar Filipe Toca vai lançar nova música autoral na próxima sexta-feira 15

A Sociedade T, agrupamento de 
artistas que pesquisam a cena 
contemporânea desde 2013 

em Natal, está disponibilizando dois 
trabalhos para apreciação do público 
de forma gratuita. O primeiro deles é o 
espetáculo infantojuvenil “Para Onde 
Voam os Pássaros”, o segundo é a ex-
posição “Corpo Desabrigo”.

Com dramaturgia de Euler Lopes 
(SE), “Para Onde Voam os Pássaros” é 
um espetáculo que narra a história de 
Grande e Pequeno, dois irmãos que vi-
vem na Aldeia Céu Aberto onde a pro-
fissão mais valorizada é ser caçador de 
avoantes. 

De personalidades distintas, os 

irmãos, ao se aventurarem na caçada, 
enfrentarão seus medos e dilemas na 
busca das avoantes. Com abordagem 
lúdica, o espetáculo faz analogias so-
bre coragem, liberdade, companhei-
rismo, conscientização ambiental e 
nos convida a voltar a pensar como 
criança e remexer os sonhos guarda-
dos no baú. O espetáculo foi monta-
do durante a quarentena e envolveu 
artistas dos estados do Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Sergipe.

Já a exposição “Corpo Desabrigo” 
foi criada a partir da investigação dos 
espaços abandonados em Natal. O 
trabalho é resultado da interação do 
performer Pablo Vieira e do fotógrafo 

André Chacon em cinco locações da 
capital e buscam tensionar as relações 
de memória, pertencimento e territo-
rialidades através da obra.

A exposição, que teve estreia em 
2019 no Margem Hub de Fotografia, 
agora retorna sua exibição para o 
formato digital mostrando narrativas 
visuais que refletem sobre a potência 
desses espaços no campo estético, 
simbólico e político. Com material iné-
dito, a exposição online conta com a 
exibição de 40 obras, de textos sobre o 
processo criativo e do videoarte “Des-
troço”, com imagens de André Chacon 
e Moisés Ferreira, edição de Ronildo 
Nóbrega e trilha de Mexo. 

Ambos os trabalhos estão dis-
poníveis no site do grupo (QRCode). 
Os projetos possuem patrocínio da 
Prefeitura de Natal, Governo Federal e 
foram contemplados na Lei de Emer-
gência Cultural Aldir Blanc.

SOCIEDADE T
A Sociedade T é a união de artistas 

que traçam rotas diferentes, cami-
nham pela imensidão da arte contem-
porânea e se encontram na esquina do 
país, em Natal, para construir obras de 
muitas faces e para muitas pessoas. 
Com atuação desde 2013, a Sociedade 
T desenvolve pesquisas e laborató-
rios de criação, além de espetáculos e 

exposições contemplados em editais 
como Itaú Cultural, Fundo de Incenti-
vo à Cultura, Prêmio Klauss Vianna de 
Dança e Projeto Cena Jovem. Teatro, 
dança, performance, artes visuais e 
poesia se unem para a experimenta-
ção do novo, da diversidade neste co-
letivo de artistas.

No QRCode acima você confere os 
trabalhos da Sociedade T

VIRTUAL |  “Para Onde Voam os Pássaros” e “Corpo Desabrigo” estão disponíveis para apreciação do público no site da Sociedade T de forma gratuita. Com atuação em Natal desde 
2013, o grupo desenvolve pesquisas e laboratórios de criação, além de espetáculos e exposições, sempre unindo dança, teatro, artes visuais e poesia para novas experimentações

ANDRÉ CHACON

BRUNNO MARTINS

A pós participar da última edição 
do programa The Voice Brasil, 
Filipe Toca segue com o seu tra-

balho autoral. Na próxima sexta-feira 
15, o cantor potiguar lança em todas 
as plataformas digitais o single “Jack 
Johnson”, composição própria que traz 
o clima leve e “good vibes”, com aquele 
toque de reflexão característico das su-

as letras.  O clipe, gravado no início de 
2020 no bairro da Ribeira e nas praias de 
Pirangi e Jenipabu, tem o clima descon-
traído do verão, e promete agradar ao 
público que acompanha o trabalho do 
artista e estava ansioso por novidades. 
O clipe “Jack Jonhson” tem patrocínio 
do Governo do RN e da Fundação José 
Augusto, através do edital de Fomento 

à Cultura Potiguar 2019.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode e faça o pré-save do single

Após The Voice Brasil, Filipe Toca 
lança single autoral “Jack Jonhson”

MÚSICA

SOCIEDADE T 
DISPONIBILIZA 
ESPETÁCULO 
E EXPOSIÇÃO 



Determinações no esporte da Globo permanecem as mesmas
No esporte do Grupo Globo, 

por ora, nada irá se alterar: os com 
mais de 60 anos, e ainda por tempo 
indeterminado, não terão seus 
nomes incluídos nas escalas das 
próximas transmissões. Nada se 
alterou nas recentes reuniões de 
um comitê, criado especialmente 
para analisar tais questões. Por 
enquanto, e até o momento de um 
melhor cenário, a ordem é seguir 
com as mesmas medidas tomadas 

desde o início da pandemia.A ideia 
era reduzir as restrições em janeiro, 
mas como os números começaram 
a subir, resolveram segurar mais.  

O afastamento será mantido. Por 
outro lado, em todos os programas 
esportivos, tanto na Globo quanto 
no SporTV as presenças em 
estúdio devem se limitar a uma, 
no máximo, duas pessoas. E, na 
medida do possível, para aumentar 
a margem de cuidados, ampliar 
as participações virtuais. Mesmo 
com os apelos que vez por outra 
são feitos, entende-se como bem 
arriscado permitir essa volta.
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Bate-Rebate
De 1º a 5 de fevereiro o canal 

BandSports vai transmitir a 
segunda edição da ATP Cup...
Uma competição internacional 

de tênis masculino, disputada 
em quadras duras...E que vai 
acontecer na Rod Laver Arena, 

em Melbourne, na Austrália.No 
canal GNT, o programa da Dani 

Calabresa está andando, mas ainda 
não se fala em estreia.O "De 

Bem Com a Comida", plataforma 
de gastronomia do Canal Rural, 
estreia sua segunda  temporada 
no dia 17, domingo, às 8h30...
E, entre as novidades, a chegada 
da chef Gilda Bley.Ficou para 
12 de fevereiro a estreia da nova 

temporada de “Soltos em Floripa”, 
série da Amazon... Serão mais 
oito episódios de uma hora cada 
um. A produção é da Floresta.
Tem data: as gravações da série 
“O Anjo de Hamburgo”, iniciadas 
e paralisadas no começo do ano 

passado, serão retomadas em 
fevereiro...Esta, pelo menos, era a 

informação que valia até ontem.

.
HORÓSCOPO

Sua sensibilidade permitirá que você entenda bem um 
problema complicado de uma pessoa próxima. Excesso 
de comida faz você fi car pesado, se controlar. Você 
precisa eliminar e transpirar para se sentir mais dinâmico.

Você pode estar muito preocupado com o seu material, 
precisa relaxar! Você está saturado, mas diminuir o ritmo 
parecerá mais complicado do que continuar com sua 
cadência. Encontre o equilíbrio!

Você estará completamente livre para expressar o que 
está pensando, e isso terá resultados positivos. Você 
não está recebendo vitaminas sufi cientes, e isso está 
atrasando você. 

Sua paz de espírito será ideal quando se trata de 
dissipar confl itos. Seus esforços pessoais lhe darão 
satisfação fi nanceira. Faça seus movimentos e evite 
brusquidão. Sua distração pode pregar peças em você.

Você pode se sentir nervoso antes de uma apresentação 
ou de uma grande reunião. Leia a proposta de projeto 
mais uma vez. Isso só lhe dará confi ança para manter sua 
opinião de uma maneira melhor. 

Você terá a sensação de que as coisas estão indo muito 
rápido, mas o relacionamento com os outros permitirá 
que você acompanhe o ritmo. Você é inteiramente feliz 
consigo mesmo e está estabelecendo um equilíbrio.

Você pode ter voltado de férias ou férias pessoais, não 
se apresse em voltar à sua rotina. Não faça planos de 
trabalho precipitados, pois isso enfraquecerá seu perfi l. 
Tome a opinião de uma terceira pessoa e analise.

Sua opinião será valorizada hoje. Não se isole ao trabalhar 
em equipe; tente conhecer melhor seus colegas de equipe. 
Trabalhar em equipe pode se tornar um ponto positivo no 
seu trabalho hoje.

Pare de adiar a decisão, você se sentirá mais otimista 
depois de escolher. Você se privou de muitos prazeres 
essenciais para estar em boa forma. Você precisa se 
dedicar às suas necessidades mais fundamentais.

Você pode não atender às suas expectativas no escritório 
hoje. Você terá que pensar muito em planos futuros de 
gerenciamento de dinheiro e grandes investimentos. No 
entanto, lembre-se de entender suas despesas. 

Passar da teoria para a prática dará a você uma grande 
satisfação hoje. Hoje você corre o risco de esgotar 
aqueles que o rodeiam. Controle seus nervos e os dos 
outros.

Sua força mental está crescendo e lhe dá um impulso 
promissor. Você fará com que seu ambiente também se 
divirta. Ao seu redor, há muito estresse e é isso que os 
limita. Procure tranquilidade e paz de espírito.

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)

TRADUÇÃO
Diante de certa confusão formada, 

vale esclarecer que “Bate Bolo” é 
apenas o nome de trabalho de um 
programa feminino que a direção do 
SBT pretender estrear nas manhãs.

“Nome de trabalho” serve apenas 
como referência. Não é título.

A PROPÓSITO
Vários nomes estão sendo 

pensados pelo SBT, entre 
participantes, para este novo 
programa das manhãs.

Carlos Bertolazzi, por exemplo, 
é um deles. Mas vale repetir: a 
sua realização ainda depende da 
aprovação de Silvio Santos.

SOCIAL
Na segunda-feira, Mariana Godoy 

foi recebida na Jovem Pan.
E não foi nada escondido. 

Acompanhada do Tutinha, dono, 
circulou por todas as dependências 
da emissora. Teve também um papo 
reservado e troca de ideias. Mas nada 
além disso, por enquanto.

SEGURA AÍ
Após Xuxa revelar no “Domingo 

RECORD TV

 JOÃO MIGUEL JR.

BOA FRENTE“Gênesis”, estreia 
da Record no dia 19, já tem mais de 
70 capítulos gravados. Serão 150 
no total.Considerando o momento 
atual, de tantas limitações por causa 
da pandemia, e ainda os detalhes 
exigidos pela própria trama, como 
vários musicais e efeitos, trata-se de 
uma frente respeitável. 

Espetacular” o desejo de morar na 
Itália, muita gente imaginou que 
seria um plano para breve. Nada 
disso.

A mudança de país só deverá 
acontecer daqui a dois anos ou mais. 
Ela ainda tem vários planos para o 
Brasil.

ARQUIVO
Desenvolver um projeto no 

Globoplay, algo já sacramentado, 

tem muito a ver com o material que a 
Globo possui da Xuxa.

Um trabalho que só pode ser 
realizado lá mesmo.

NÃO HÁ VAGAS
Ainda na semana passada, agentes 

de famosos buscavam espaços 
para seus clientes no “BBB21”, mas 
recebiam como resposta que o elenco 
está fechado.

Os escolhidos, inclusive, foram 
con� nados em hotéis do Rio de 
Janeiro.

POR OUTRO LADO
Ana Clara Lima seguirá 

participando dos � ashes do programa 
na TV e de ações na internet.  

Assim como, em breve, deverá ser 
o� cialmente con� rmada a presença 
de Rafael Portugal, que foi um dos 
destaques da edição passada.

PASSANDO A RÉGUA
Na segunda-feira, foram efetuadas 

71 demissões entre funcionários do 
Fox Sports e ESPN.

Ontem, mais 50. E para hoje estão 
previstas outras 30. Uma tragédia na 
vida de muitas famílias.
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A Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA, na sigla 
em francês) e os organizadores 

da Fórmula 1 anunciaram mudanças 
no calendário de 2021 da categoria. 
Uma delas é o adiamento do GP da 
Austrália, em Melbourne, que abriria 
a temporada no dia 21 de março, para 
21 de novembro, duas semanas depois 
do GP de São Paulo, novo nome dado 
à corrida no Brasil, no autódromo de 
Interlagos.

Nesta quarta-feira, o ministro de 
Esportes da região de Victoria, onde 
fica Melbourne, explicou as razões do 
adiamento da corrida em Melbourne. 
De acordo com Martin Pakula, ele foi 
decidido por causa da impossibilidade 
de todo o staff da Fórmula 1 cumprir 
um período de 14 dias de quarentena 
na Austrália, como manda os proto-
colos de saúde impostos pelo governo 
local. “Nessas circunstâncias... em 
nossa visão é melhor ter o GP mais 
para o final do ano se for possível. O 
melhor nisso de adiar em 10 meses é 
que creio que as coisas estão diferentes 

em novembro em relação ao que está 
sendo visto em janeiro”, completou o 
ministro.

Andrew Westacott, chefe executivo 
da organização do GP da Austrália, afir-
mou que os preparativos para a corrida 
seriam muito afetados se ela ocorresse 

em março, como previsto, com todo o 
staff gastando muito tempo em quar-
tos de hotel. “Quando você olha todos 
os arranjos para definir a logística e os 
desafios de uma nova temporada, não 
é possível trabalhar em um regime res-
trito de quarentena”, disse.

GP da Austrália, em Melbourne, foi adiado do dia 21 de março para 21 de novembro

GP da Austrália de F-1 foi adiado por 
causa da quarentena, diz ministro

AUTOMOBILISMO

GETTY IMAGES

Poucos horas após o Diário Oficial 
do Município do Rio de Janeiro 
trazer resolução autorizando a 

volta da torcida aos estádios, o prefeito 
Eduardo Paes (DEM) anunciou nesta 
quarta-feira, através de suas redes so-
ciais, que a medida será revogada. A 
notícia da liberação causou repercus-
são negativa nas redes sociais.

“A decisão de liberar os estádios 
com uma ocupação mínima de 1/10 
está correta tecnicamente de acordo 
com nossa secretaria de saúde. No en-
tanto, obviamente trata-se de medida 
quase impossível de ser fiscalizada. 
A medida será revogada”, escreveu 
Eduardo Paes em sua conta oficial no 
Twitter. A notícia da liberação de públi-
co foi muito criticada nas redes sociais, 
tendo poucas manifestações a favor. 
Isso porque a cidade do Rio do Rio de 
Janeiro registrou aumento do número 
de casos de covid-19 nas últimas sema-
nas.

A resolução conjunta, assinada 
pelas secretarias municipal e estadual 
da Saúde, autorizava a ocupação de até 
20% dos estádios A decisão seria sema-
nal, de acordo com a classificação de 
risco de contágio da região onde fica o 
estádio. O Maracanã, na zona norte da 
capital fluminense, por exemplo, fica 

em uma área considerada de risco de 
transmissão alta. Assim, considerando 
que a capacidade oficial de público é de 

78 mil pessoas, um eventual jogo com 
torcida poderia receber no máximo 7,8 
mil torcedores nesta semana.

Vale lembrar, contudo, que a libe-
ração não significa retorno automático 
de torcida aos estádios. É preciso de 

aval da CBF para que isso ocorra no 
Campeonato Brasileiro e a entidade já 
sinalizou em outras ocasiões que isso 
só acontecerá quando houver consen-
so entre os 20 clubes da Série A ou, 
então, que todos os estádios do País te-
nham autorização dos órgãos de saúde 
para receber público. A intenção é não 
correr o risco de desequilíbrio técnico 
da competição, o que poderia gerar até 
mesmo ações na Justiça. A autorização 
de público nos estádios, porém, abre 
espaço para que a final da Copa Liber-
tadores, marcada para o próximo dia 
30, no estádio do Maracanã, aconteça 
com público entre 7,8 mil e 15,6 mil 
presentes. Vai depender de um aval da 
Confederação Sul-Americana de Fute-
bol, a Conmebol. O Palmeiras já está 
classificado à grande decisão depois de 
eliminar o River Plate, da Argentina.

Prefeito do Rio diz que vai revogar 
autorização de público nos estádios
MEDIDA | Prefeito Eduardo Paes (DEM) anunciou nesta quarta-feira, através de suas redes sociais, que a liberação dos estádios do Rio de Janeiro para o público está revogada. A 
notícia da abertura da venda de ingressos causou repercussão negativa nas redes sociais. Resolução autorizava a ocupação de até 20% nas praças esportivas da capital fluminense

Maracanã, na zona norte da capital fluminense, por exemplo, vai poder receber no máximo 7,8 mil torcedores, segundo a resolução municipal

20%
é a capacidade máxima que será 

permitida nos estádios do RJ 

Após vencer a eleição do Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB) 
em dezembro de 2020, Paulo 

Wanderley Teixeira e Marco Antônio 
La Porta Júnior tomaram posse e ini-
ciaram seus novos mandatos como 
presidente e vice da entidade, respec-
tivamente, para o ciclo 2021-2024. A 
solenidade ocorreu nesta terça-feira 
por meio de Assembleia Geral Extra-
ordinária virtual, devido ao cenário 
atual de pandemia do novo corona-
vírus.

“Criamos, executamos e imple-
mentamos muitos projetos desde 
outubro de 2017. Nossa gestão sem-
pre foi baseada na transparência, na 
austeridade e na meritocracia. Agora 
ainda vamos acrescentar outros dois 
pilares: a excelência e a competência. 
É assim que daremos sequência ao 
trabalho, com a parceria fundamen-
tal das Confederações, da Comissão 
de Atletas, da Secretaria Especial do 
Esporte, dos clubes e de todos que 
compõem a cadeia produtiva do es-
porte olímpico brasileiro. Eu pratico 

Paulo Wanderley assume 
como presidente do COB

OLÍMPICOS

o protagonismo de todos. Somos 
uma corrente, e cada elo é impor-
tante”, disse Paulo Wanderley, que 
foi empossado pelo presidente da 
Comissão de Atletas do COB, o ex-ju-
doca Tiago Camilo.

Para este ciclo, Paulo Wanderley 
pretende ampliar o programa GET 
(Gestão, Ética e Transparência), 
incluindo as confederações que in-
tegram os Jogos Pan-Americanos; re-
visar os critérios de distribuição dos 
recursos das loterias, com participa-
ção das confederações; prestar apoio 
administrativo, financeiro e jurídico 
para atender às necessidades da Co-
missão de Atletas; seguir investindo 
no Programa de Preparação Olímpi-
ca (PPO); aumentar os recursos des-
tinados à área de Desenvolvimento 
Esportivo; e criar o programa Mulher 
no Esporte Olímpico, com projetos 
voltados exclusivamente ao segmen-
to feminino. “E o nosso único objetivo 
deve ser: a melhoria do esporte olím-
pico brasileiro, com o COB na condu-
ção deste processo”,  disse.


