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YASMIN 
BRUNET NEGA 
TER FEITO 
CIRURGIAS 

Modelo desmentiu o boato que 
teria feito procedimento estético de 
retirada da costela para reduzir a 
cintura. Pág. 12
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BETH GOULART 
FALA SOBRE 
A MORTE DE 
NICETTE BRUNO

Atriz disse orar pelo parente que 
transmitiu o coronavírus para a mãe 
durante uma visita. Nicette Bruno 
morreu em dezembro. Pág. 12

 

CORONAVÍRUS. 8  E 9 | Professor da 
UFRN, José Dias do Nascimento 
classifica a reabertura do 
comércio em meio aos novos 
registros do coronavírus como um 
dos fatores para o fortalecimento 
da crise sanitária no Rio Grande 
do Norte. Neurocientista Miguel 
Nicolelis, que orienta estados 

do Nordeste no enfrentamento 
à pandemia, recomenda ao 
Brasil o isolamento social e o 
bloqueio total imediatamente, 
em virtude do aumento dos 
diagnósticos da doença, bem 
como de óbitos ocasionados 
pela Covid-19. Ambos os 
especialistas acreditam que é 

necessário manter o cuidado até 
o início do processo de aplicação 
da vacina na população. Ney 
Marques Fonseca, diretor de uma 
clínica privada de vacinas em 
Natal, afirmou que participa de 
negociação com farmacêutica 
indiana Bharat Biotech para 
aquisição do imunizante.

Negação da 2ª onda 
da Covid faz casos 
aumentarem no RN

BR-304 DEVE SER 
ENTREGUE À INICIATIVA 
PRIVADA, DIZ MINISTRO 
DA INFRAESTRUTURA

OBRAS. 5 | Ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, liberou nesta segunda-
feira 11 o trânsito na primeira fase da obra 
do viaduto do trecho norte da Br-101, mais 
conhecido como Gancho de Igapó, na 
Zona Norte de Natal. Ele também visitou 
as obras de duplicação de parte da 
Br-304, também conhecida como Reta 
Tabajara, e revelou que a rodovia federal 
pode ser entregue à iniciativa privada. Ele 
explicou que estudo para desestatização 
da rodovia será finalizado até o final deste 
ano.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

MOBILIDADEApenas virada inédita em 
semifinal tira Palmeiras 
da final da Libertadores

Paulinho Freire analisa 
formação do secretariado 
de Álvaro Dias 

Banco do Brasil anuncia 
fechamento de 361 
unidades em todo o País

Preço da cesta básica 
sobe 19% 
em 2020 em Natal

ESPORTE. 16 | Palmeiras defende 
diante do River Plate, nesta terça-feira 
11, vantagem que nunca foi revertida 
em semifinais do torneio

POLÍTICA. 3 | Presidente da Câmara 
Municipal diz que secretários 
municipais terão que mostrar trabalho 
para fazer frente aos desafios de 2021

CUSTOS. 6 | Banco também abriu 
programa de demissão, que vai até 
fevereiro, e prevê o desligamento de 
pelo menos 5 mil pessoas

DIEESE. 11 | Cesta básica fechou 
dezembro de 2020 em Natal custando 
R$ 458,79. Em dezembro de 2019, 
um ano antes, ela custava R$ 383,76
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Dezembro foi o mês com maior número de casos confirmados da doença no RN: 22.960
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nos artigos publicados nesta 
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jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

GARGALO
Por falar em reforma 

administrativa, depois de já nomear 
quase 70% do novo secretariado, 
Álvaro continua buscando um nome 
para substituir Elequicina Santos na 
pasta de Mobilidade Urbana (STTU). 
Até o fechamento desta coluna, este 
continuava sendo o principal gargalo 
da reforma.

DIFICULDADE
Uma das justi� cativas para a 

di� culdade de se encontrar nomes 
para ocupar cargos de con� ança 
em Natal é o valor do salário, pouco 
mais de R$ 16 mil - menos do que 
ganha um secretário de São Gonçalo 
do Amarante ou Parnamirim, por 
exemplo.  

EMPREGOS
A Subsecretaria do Trabalho 

da Sethas-RN, através do SINE-RN, 
oferece hoje 22 vagas de emprego 
para Natal e Região Metropolitana, 
Santa Cruz e região. Para concorrer 
às vagas, o(a) candidato(a) deve 
se cadastrar via Internet no Portal 
Emprega Brasil do Ministério do 
Trabalho e Emprego, através do 

endereço empregabrasil.mte.gov.br.

ESTÁGIOS
A Secretaria de Estado da 

Saúde Pública (Sesap), por meio 
da Coordenadoria de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde 
(CGTES) e Subcoordenadoria de 
Gestão da Educação na Saúde 
(SGES), em parceria com a Escola 
de Governo do Rio Grande do 
Norte (EGov) e a Secretaria de 
Administração (SEAD), está 
selecionando estudantes para 
o Programa de Estágio Não 
Obrigatório.

FÉRIAS O PARQUE
O Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (Idema) 
e o Parque das Dunas lançam o 
projeto “De férias no Parque das 
Dunas” para crianças de 6 a 10 anos 
de idade. O projeto irá proporcionar 
um momento de aprendizagem e 
cuidado com a natureza. Com o 
objetivo de promover atividades 
educativas socioambientais, a 
programação terá início na próxima 
quinta-feira (14) e segue as atividades 
até o dia 28 de janeiro.

ROGÉRIO
A indicação do desportista 

e procurador aposentado da 
Câmara Municipal de Natal 
José Vanildo para a pasta de 
Habitação na Prefeitura de 
Natal atendeu à indicação do 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho.

AFINIDADE
Além de ser muito amigo de 

Rogério, Vanildo atuará numa 
pasta intrinsecamente ligada ao 
Ministério do Desenvolvimento 

Regional. A expectativa é que 
o alinhamento resulte em 
maior volume de investimentos 
federais em Natal.

AJUDANTE DE PESO
A indicação de Rogério 

Marinho foi das poucas 
políticas da atual reforma 
promovida pelo prefeito Álvaro 
Dias. A interlocutores, Álvaro 
disse que “só ia abrir para 
Rogério porque o ministro 
estava ajudando muito o 
município”.

O Banco do Nordeste assinou contrato com o Banco Europeu de 
Investimentos (BEI) para captação de recursos, no valor de 200 
milhões de euros, destinados à linha de financiamento exclusiva 

para mulheres empreendedoras. A nova linha de crédito posiciona o 
Banco do Nordeste como o primeiro banco de desenvolvimento a trabalhar 
produto de crédito específico para o público feminino, contribuindo com 
a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres na economia. O 
foco da ação visa ao enfrentamento das consequências econômicas da 
crise sanitária e ao combate à extrema pobreza, além de contribuir para 
a temática de gênero, considerando que as mulheres têm participação 
significativa nas operações de microcrédito. Os recursos serão aplicados 
por meio do Crediamigo do Banco do Nordeste, hoje o maior programa de 
microfinança urbana da América do Sul. Na carteira ativa do programa, 
contabilizam-se 66% de mulheres.

Todos os anos, os partidos polí-
ticos devem entregar à Justiça 
Eleitoral uma prestação de 

contas. Como o funcionamento das 
siglas é � nanciado, na maior parte, 
por dinheiro público, cabe ao Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) dar aval 
para as contas, cobrar correções ou 
aplicar punições. Não existe, porém, 
um sistema que dê transparência a 
esse processo, informando quanto os 
partidos devem em multas por falhas 
na prestação de contas ou irregulari-
dades na aplicação de recursos.

No ano passado, os partidos rece-
beram R$ 2 bilhões do fundo eleitoral 
e R$ 841,6 mil do fundo partidário. 
Informações de verbas públicas des-
tinadas aos partidos estão pulveri-
zadas por ao menos 19 arquivos em 
diferentes formatos.

De acordo com um levantamento 
feito pelo movimento Transparência 
Partidária, desde 2000, já foram re-
jeitadas 86 contas, considerando as 
33 siglas que existem atualmente e 
excluindo aquelas que não existem 
mais. Apesar de a desaprovação das 
contas resultar em multa, o Trans-
parência Partidária não conseguiu 
levantar quais débitos estão abertos e 
quais já foram quitados.

“Essa situação revela a impossi-
bilidade de efetivo controle sobre o 
cumprimento das sanções aplicadas 
aos partidos políticos”, a� rmou Mar-
celo Issa, diretor-executivo do grupo.

O TSE não respondeu até a con-
clusão desta edição. Em novembro de 
2018, a então presidente da corte, mi-
nistra Rosa Weber, determinou a cria-

ção de um grupo de trabalho para se 
debruçar sobre o problema da trans-
parência na avaliação das contas.

O relatório do grupo, que prevê a 
criação de um sistema voltado para 
“execução/cumprimento de decisões 
impositivas de obrigações”, já foi en-
tregue e está sendo votado pelos mi-
nistros

A necessidade de uma plataforma 
do tipo ganha mais urgência quando 
se considera não só as contas parti-
dárias, mas também as contas elei-
torais, cujas multas são aplicadas por 
Tribunais Regionais Eleitorais e por 
cartórios eleitorais - sem que nenhum 
órgão saiba ao certo quem é o maior 
devedor, por exemplo.

Há ainda outros tipos de multa, 
aplicadas a cidadãos - como a do me-
sário que deixa de comparecer para 
trabalhar nas votações, por exemplo. 
Da mesma forma, não se sabe o total 
devido.

ACOMPANHAMENTO
De acordo com números do 

Transparência Partidária, cerca de 
90% dos recursos movimentados pe-
los partidos são de origem pública. 
O grupo salienta que um balanço de 
quais partidos pagaram ou deixaram 
de pagar mais multas ajudaria a so-
ciedade a auditar melhor os gastos 
públicos.

É por meio da retenção da verba 
do fundo partidário, usado para � -
nanciar o funcionamento das legen-
das, que o TSE recolhe as multas apli-
cadas por causa de contas rejeitadas.

O TSE disponibiliza publicamen-

te as prestações de contas anuais de 
cada sigla e as decisões da Justiça 
Eleitoral sobre os dados prestados 
- ou seja, se as contas foram apro-
vadas plenamente, aprovadas com 
ressalvas, rejeitadas ou se a prestação 
sequer foi apresentada pela agremia-
ção no prazo, situação que não é to-
talmente incomum.

Há dados dos resultados dos pro-
cessos de todas as contas avaliadas 
pelo TSE desde 2000 e, dessas, já fo-
ram concluídas as análises das contas 
de 2014.

Atualmente, o TSE avalia as con-
tas partidárias do ano de 2015, cujo 
prazo de prescrição vai até abril. 
Como o sistema informatizado de 
prestação das informações � nancei-
ras só passou a ser obrigatório em 
2018 - quando foram entregues os 
dados de receitas e despesas de 2017 
-, a equipe técnica do tribunal ainda 
vai passar os próximos anos se debru-
çando sobre extratos e comprovantes 
apresentados em papel, cuja análise 
requer mais tempo.

Apesar de as campanhas eleito-
rais tocadas pelos partidos serem 
obrigadas a informar qualquer nova 
fonte de receita em 72 horas e de pos-
suírem um cronograma de prestação 
das despesas, as contas dos partidos 
em si só precisam ser divulgadas anu-
almente.

Em outubro, o TSE decidiu por 
unanimidade que as legendas deve-
rão divulgar mensalmente os extratos 
de suas contas bancárias. A exigência, 
no entanto, ainda não começou a ser 
cumprida.

Segundo o TSE, somente em 2020, os partidos receberam R$ 2 bilhões do fundo eleitoral e R$ 841,6 mil do fundo partidário

FISCALIZAÇÃO | Não há sistema oficial que dê transparência ao processo de prestação de contas partidárias 
em todo o País, que informe desde o montante de multas ou as irregularidades na aplicação de recursos

Sem transparência, multas a partidos 
políticos viram ‘caixa-preta’no Brasil

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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ELPÍDIO JR /  CMNAT

O presidente da Câmara Munici-
pal de Natal, vereador Paulinho 
Freire (PDT), acredita que 2021 

será um ano difícil para a administra-
ção pública municipal, devido sobre-
tudo ainda aos efeitos da pandemia. 
Na  avaliação dele, o novo secretariado 
que está sendo nomeado pelo prefeito 
Álvaro Dias (PSDB) terá que mostrar 
trabalho para fazer frente aos desafios 
impostos à cidade.

“Álvaro [Dias] está mudando os se-
cretários que não estavam dando resul-
tado, ou que estão há muito tempo nas 
pastas. Ele acha que tinha que dar uma 
oxigenada e está fazendo as mudanças 
que considera que são importantes 
para o município”, defendeu Paulinho 
Freire, para quem, “toda mudança gera 
expectativa nova”. “Espero que os que 
estejam chegando realmente mostrem 
trabalho. Sabemos que será um ano 
difícil, porque houve uma queda gran-
de na arrecadação, mas é nessa hora 
que nós sabemos quem são os bons, 
porque conseguem fazer muito com 
poucos recursos”, observou.

Na visão do presidente da Câmara 
Municipal, que foi reeleito para mais 
um biênio à frente do Poder Legislati-
vo, pelos 29 vereadores eleitos no ano 
passado, o principal desafio imposto 
ao município nesse ano de 2021 será 
a discussão e votação do novo Plano 
Diretor da cidade.

“Nós teremos um desafio princi-
palmente no debate que vamos travar 
na Câmara em relação ao Plano Dire-
tor da cidade, que será um debate que 
envolve vários interesses, de várias ins-
tituições, e a Câmara não vai se furtar 
a fazer um debate sério que no final a 
gente possa transformar o Plano Di-
retor em beneficio para toda Natal e 
que seja um plano equilibrado, tanto 
no que concerne à preservação como 
também ao desenvolvimento”, disse 
Paulinho.

O Plano Diretor ainda não chegou 
à Câmara, visto que há uma pendên-
cia judicial interposta pelo Ministério 
Público que, segundo a expectativa de 
Paulinho, deverá ser sanada em breve. 
“A prefeitura ainda está tentando re-
solver as sequelas judiciais, e só vamos 
ficar realmente sabendo (do inteiro 
teor do plano) quando ele chegar à 
Câmara”.

Além do Plano Diretor, o presiden-
te da Câmara avalia que a cidade tem 
outros desafios a enfrentar, a exemplo 
da reconstituição da malha viária e 
da melhoria do sistema de transporte 
urbano. “Além disso, a gente precisa 
melhorar a questão da saúde, que o 
secretário vem fazendo um grande tra-
balho, mas que precisa ser dado mais 
condições para que possa melhorar a 
carência dos postos de saúde”, aponta.

Outro ponto a ser melhor trabalha-
do na atual administração, destacado 

por Paulinho, diz respeito à educação, 
que, devido aos danos da pandemia, 
em sua observação, “preocupa muito”. 
“Estamos há quase um ano com o ensi-
no fundamental sem aula, tivemos um 
ano praticamente perdido”, disse.

NOVA SEDE DO LEGISLATIVO 
Quanto ao novo mandato como 

presidente da Câmara, Paulino Freire 
destaca que irá trabalhar no mesmo 
direcionamento do mandato anterior, 
“promovendo um trabalho com serie-
dade, tentando melhorar ainda mais 
o serviço prestado na Câmara, deter-
minando a quem está nos principais 
cargos de direção da Casa buscar a 
economicidade para que a gente possa 
trabalhar bem”.

Um sonho de todos que compõem 
o Poder Legislativo Municipal, uma 
nova sede, também será perseguido 
pela nova gestão. “Vamos tentar sair da 
atual sede porque ela é muito obsoleta 
para as necessidades da Câmara. Havia 
um trabalho feito nesse sentido, mas 
com a pandemia foi paralisado”.

O presidente da Câmara, Pau-
linho Freire, avalia que a gover-
nadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra (PT), está reali-

zando um bom trabalho à frente 
do Executivo Estadual, sobretudo 
devido à situação calamitosa em 
que encontrou o Estado. 

Para Paulinho Freire, após o 
período pandêmico, a chefe do 
executivo estadual terá de cen-
trar esforços em tentar melhorar 
os índices de desenvolvimento 
econômico, com o objetivo de 
alavancar o crescimento do Es-
tado.

“Acho que Fatima Bezerra 
pegou o Rio Grande do Norte em 
situação muito difícil e, quando 
estava conseguindo equilibrar o 
Estado, veio a pandemia. No en-
tanto, acho que dentro do quadro 
que ela pegou a gestão, ela está fa-

zendo um bom trabalho”, obser-
vou Paulinho Freire, declarando 
em seguida achar que “ninguém 
no lugar dela teria condições de 
estar fazendo melhor”.

“E vamos torcer para que 
o Rio Grande do Norte possa 
melhorar ainda mais. Acho que, 
quando a pandemia passar, o 
Estado tem que se voltar para o 
crescimento econômico. Acho 
que dentro do quadro que a go-
vernadora pegou o Estado ela 
está fazendo um bom governo”, 
observa.

Instado a falar sobre as razões 
que o levam a apontar que Fáti-
ma faz um bom governo, o ex-de-
putado estadual que já governou 
Natal interinamente destacou o 
trabalho no sentido de dar equi-
líbrio a contas financeiras e as 
obras que estão começando a ser 
feitas no Estado, além da melho-
ria da arrecadação, como fatores 
de boa gestão da petista. 

“Muitas obras estão come-
çando a ser feitas no estado. A 
gente sabe que o Rio Grande do 
Norte é um estado cheio de pro-
blemas, um estado que começou 
a arrecadar melhor nessa gestão, 
mas que tem um custo muito al-
to da sua estrutura física, e que 
sobra muito pouco para investi-
mento. Mas dentro dos recursos 
que o governo tem, a governa-
dora está sabendo administrar 
bem”, frisou. 

ALIANÇA ENTRE PT E PDT
O presidente da Câmara Mu-

nicipal de Natal, Paulinho Freire, 
prefere não opinar sobre a par-
ticipação do PDT nas eleições 
gerais de 2020, tendo em vista 
que todos no partido aguardam 
ainda o posicionamento do seu 
presidente, Carlos Eduardo Al-
ves.

“Nós estamos esperando uma 
posição do nosso presidente, 
para saber qual caminho o PDT 
deverá tomar na próxima eleição. 
Não sei qual é a intenção de Car-
los [Eduardo], mas acho que, da-
qui para fevereiro, deveremos ter 
uma conversa”, disse Paulinho. 

De acordo com o vereador, 
será Carlos Eduardo quem dará 
norte para a legenda. 

“Nós temos o presidente do 
partido, Carlos Eduardo, que 
vai dar as diretrizes para onde o 
partido deverá ir. Nós estamos 
esperando uma reunião, uma di-
reção do partido, para começar a 
debater sobre 2022”.

Paulinho conclui destacando 
que após as eleições o PDT con-
tinua sendo o partido que tem a 
maior bancada, com cinco vere-
adores. 

“Havia a perspectiva de se 
fazer mais um, mas não foi reali-
zada, infelizmente, devido prova-
velmente ao número de candida-
tos a vereador na última eleição, 
mais de 700”.

“Novo secretariado deverá mostrar 
trabalho”, avalia Paulinho Freire
LEGISLATIVO  | Presidente da Câmara Municipal de Natal avalia que secretariado montado pelo prefeito Álvaro Dias (PSDB) terá que mostrar trabalho para fazer frente aos desafios 
impostos à capital potiguar; vereador também diz que a governadora Fátima Bezerra (PT) faz bom trabalho à frente do Estado, em razão da situação calamitosa das finanças estaduais  

Vereador Paulinho Freire (PDT): “E vamos torcer para que o RN possa melhorar ainda mais. Acho que, quando a pandemia passar, o Estado tem que se voltar para o crescimento”

Nós teremos um desafio 
principalmente no debate 
que vamos travar na Câmara 
em relação ao Plano Diretor 
da cidade, que será um 
debate que envolve vários 
interesses, de várias 
instituiçõe”

“
PAULINHO FREIRE (PDT)
PRES. CÂMARA DE NATAL

“NA SITUAÇÃO QUE 
PEGOU O ESTADO 
FÁTIMA ESTÁ FAZENDO 
UM BOM TRABALHO” 



O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, disse nesta segun-
da-feira 11, em Natal, que o pre-

sidente Jair Bolsonaro (sem partido) é 
o “melhor governador do Rio Grande 
do Norte”. A declaração foi feita duran-
te solenidade de entrega de trecho de 
reestruturação da região do Gancho 
de Igapó, na Zona Norte da capital — 
obra que vai facilitar acesso aos muni-
cípios de Ceará-Mirim e São Gonçalo 
do Amarante.

“Tarcísio [de Freitas, ministro das 
Comunicações] está tocando as obras 
no Brasil inteiro. Tenho certeza que 
Jair Bolsonaro é o melhor governador 
do Rio Grande do Norte”, disse o mi-
nistro Fábio Faria.

Segundo o ministro das Comuni-
cações, o governo federal é o principal 
responsável pelas obras de infraestru-
tura em curso no Rio Grande do Norte.  
“Tarcísio [de Freitas] é conhecido co-
mo asfaltador geral da república, por-
que mesmo num ano de pandemia, 
num ano em que pensávamos que 
íamos ficar sem condições no curto e 
médio prazo de uma recuperação eco-
nômica, o Brasil mostrou que estava 
preparado porque tinha uma equipe 
que o governo Bolsonaro tinha esco-
lhido”, disse.

Não é primeira vez que o ministro 
faz ataques ao governo estadual. Em 
agosto do ano passado, após a Petro-
bras anunciar a venda dos campos de 

exploração no Rio Grande do Norte, 
Fábio Faria disse que a saída da estatal 
das terras potiguares se deu em razão 
da “incapacidade administrativa” da 
gestão Fátima Bezerra. “Na gestão da 
atual governadora, grandes empresas 
já deixaram ou ameaçam abandonar 

o Estado devido à sua incapacidade 
administrativa”.

Em maio, antes de assumir a pas-
ta de Comunicações, ele disse que a 
governadora Fátima Bezerra não está 
administrando bem a crise provocada 
pela pandemia da Covid-19. “Mais de 

60 dias e não sabemos quanto gover-
no do estado investiu, quantos leitos 
de UTI foram montados”, disse ele à 
época, ao lembrar dos dois meses do 
decreto estadual de calamidade na 
saúde pública.

No Rio Grande do Norte, o minis-

tro Fábio Faria inaugurou um ponto de 
internet de alta velocidade na rodovia 
federal Br-304.

“Nessa região, nós temos uma 
grande dificuldade de conexão à rede 
móvel de dados e mesmo de sinal de 
telefonia. Esse ponto do programa Wi-
-Fi Brasil, que estamos instalando, vai 
resolver o problema de comunicação 
e beneficiar os trabalhadores da obra”, 
destacou.

 A área é conhecida pela conexão 
de dados precária e baixo sinal de te-
lefonia móvel. Para sanar o problema 
de conectividade, o Ministério das 
Comunicações (MCom) instalou uma 
antena do programa Wi-Fi Brasil, que 
irá oferecer banda larga via satélite pa-
ra os operários e engenheiros da obra, 
que é executada pelo Ministério da 
Infraestrutura, bem como para popu-
lação do entorno.

Além de acompanhar a inaugura-
ção das obras de infraestrutura, Fábio 
Faria também anunciou a ampliação 
da rede de internet de banda larga pa-
ra escolas públicas do Rio Grande do 
Norte. 

“Nós já temos 13 mil pontos de 
internet onde não tinha, e desses 13 
mil pontos já são 9.500 escolas rurais 
que ficam em comunidades, que não 
tinham nenhuma internet e hoje as 
crianças estão podendo usufruir de 
internet, é uma parceria com o MEC”, 
encerrou o ministro.
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“Bolsonaro é o melhor governador 
do RN”, diz ministro Fábio Faria
CRÍTICA |  Declaração do ministro das Comunicações foi feita durante solenidade de entrega de trecho de reestruturação da região do Gancho de Igapó, na Zona Norte da capital, uma 
obra que vai facilitar tráfego de veículos entre os municípios na Região Metropolitana de Natal. Em 2020, Fábio Faria tem histórico de críticas à gestão da governadora Fátima Bezerra

No Rio Grande do Norte, o ministro Fábio Faria inaugurou um ponto de internet de alta velocidade na rodovia federal Br-304

A bancada do PSL na Câmara 
teve o melhor desempenho 
nas redes sociais em 2020, com 

quatro bolsonaristas - Eduardo Bol-
sonaro (SP), Carla Zambelli (SP), Bia 
Kicis (DF) e Filipe Barros (PR) - entre 
os cinco primeiros parlamentares bra-
sileiros mais influentes no Facebook, 
Instagram e Twitter, de acordo com o 
levantamento FSBinfluênciaCongres-
so, do Instituto FSB Pesquisa

Eduardo desbancou a colega de 
partido Joice Hasselmann (SP), que 
hoje é um desafeto. Primeira colocada 
no ranking de 2019, ela perdeu influên-
cia após romper com o clã Bolsonaro e 
agora está na 9ª posição.

Em 2020, a bancada do PSL se 
manteve como a mais influente nas 
redes, seguida pela do PT.

Apesar do bom desempenho dos 
aliados do presidente, o outro filho 
do mandatário no Congresso caiu de 

posição: o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), que havia sido o 
6º mais influente em 2019, está agora 
em 16º lugar. Ele e o petista Humberto 
Costa (PE) são os únicos senadores 
que aparecem entre os 20 primeiros 
colocados. Em 2020, Flávio foi denun-
ciado pelo Ministério Público do Rio 
por organização criminosa, peculato e 
lavagem de dinheiro.

Todas as postagens dos deputados 
e senadores nas redes sociais avaliadas 
registraram 2,2 bilhões de interações - 
6 milhões por dia, em média. Entre 
2019 e 2020, o volume de interações 
(entre curtidas, comentários e com-
partilhamentos) cresceu 75%. Em 
2019, esse total foi de 1,26 bilhão. A 
maior parte do crescimento foi regis-
trado no Facebook.

Ao todo, os parlamentares reuni-
ram, em 2020, 158,36 milhões de segui-
dores, um aumento de 19% na compa-

ração com o ano anterior. O Facebook 
concentra a maioria desses seguidores 
(51,4%), à frente do Instagram (29,7%) 
e Twitter (18,8%). Proporcionalmente, 
porém, a maior alta de seguidores se 
deu neste último, com crescimento de 
40,1%.

O aumento de interações reflete 
também a alta no volume de publi-
cações: de fevereiro a dezembro de 
2020, os congressistas publicaram 1,01 
milhão de conteúdos nas redes pes-
quisadas (116 por hora), 13% mais do 
que em 2019. Separados por Estados, 
os parlamentares de São Paulo são os 
mais influentes, seguidos pelos do Rio 
de Janeiro.

O instituto analisou o grau de en-
gajamento em todas as publicações 
dos parlamentares de 1º de fevereiro 
a 31 de dezembro de 2020 e comparou 
com os resultados do mesmo período 
de 2019. 

Parlamentares bolsonaristas têm 
melhor desempenho nas redes

LEVANTAMENTO
CONFIRA O RANKING 
DOS PARLAMENTARES 
MAIS INFLUENTES:

1º - Deputado Eduardo Bolsonaro - PSL-SP

2º - Deputada Carla Zambelli - PSL-SP

3º - Deputado Andre Janones - Avante-MG

4º - Deputada Bia Kicis - PSL-DF

5º - Deputado Filipe Barros - PSL-PR

6º - Deputado Marcelo Freixo - PSOL-RJ

7º - Senador Humberto Costa - PT-PE

8º - Deputada Jandira Feghali - PCdoB-RJ

9º - Deputada Joice Hasselmann - PSL-SP

10º - Deputada Gleisi Hoffmann - PT-PR

11º - Deputado Kim Kataguiri - DEM-SP

12º - Deputado Carlos Jordy - PSL-RJ

13º - Deputado Pr. Marco Feliciano - 
Republicanos-SP

14º - Deputado Helio Lopes - PSL-SP

15º - Deputado José Medeiros - Podemos-MT

16º - Senador Flávio Bolsonaro - 
Republicanos-RJ

17º - Deputado Carlos Eduardo Martins - 
PSC-PR

18º - Deputado Daniel Silveira - PSL-RJ

19º - Deputado Otoni de Paula - PSC-RJ

20º - Deputado Sargento Fahur - PSD-PR
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O ministro da Infraestrutura, Tar-
císio de Freitas, liberou nesta 
segunda-feira 11 o trânsito na 

primeira fase da obra do viaduto do tre-
cho norte da Br-101, mais conhecido 
como Gancho de Igapó, na Zona Norte 
de Natal. Ele também visitou as obras 
de duplicação de parte da Br-304, tam-
bém conhecida como Reta Tabajara, e 
revelou que a rodovia federal pode ser 
entregue à iniciativa privada.

Tarcísio de Freitas explicou que 
o processo de entrega da rodovia à 
iniciativa privada faz parte de um es-
tudo para desestatização de estradas 
federais. A rodovia Br-304 liga Natal até 
Fortaleza, capital do Ceará. Até o fim 
do ano, o Ministério da Infraestrutura 
terá um diagnóstico mais preciso sobre 
a potencialidade do negócio.

“Nós estamos estudando a conces-
são da Br-304 até Fortaleza. Já estamos 
estudando isso e esse trecho, como um 
todo, está no escopo do estudo de con-
cessão da rodovia”, disse o ministro.

 A visita oficial do ministro ao Rio 
Grande do Norte começou com a li-
beração do viaduto do Gancho de Iga-
pó. A obra, orçada em R$60 milhões, 
abrange a construção do viaduto que 
possibilita o acesso entre a Região Me-
tropolitana de Natal com o município 
de São Gonçalo do Amarante, e de um 
túnel com dois ramos para o tráfego 
da Zona Norte. No trecho, trafegam 
diariamente uma média de 50 mil veí-
culos, um volume considerado crítico. 
A conclusão da obra está prevista para 
2022.

 “É uma alegria muito grande en-
tregar essa obra que não vai parar por 
aqui. Estamos liberando hoje a traves-
sia superior, e imediatamente a gente 
começa a fazer o túnel em “Y”, a pas-

sagem inferior, que vai ser importante 
aqui para a região. Enfrentamos um 
processo de desapropriação, iniciamos 
a obra, e hoje estamos podendo fazer 
essa liberação que vai ser importante 
para a região e também para o Aero-
porto de São Gonçalo do Amarante”, 
disse Tarcísio Gomes.

A BR-101/406/RN também possi-
bilita a ligação da região metropolitana 
de Natal com o Aeroporto Interna-
cional de São Gonçalo do Amarante, 
reduzindo significativamente o tempo 
de deslocamento para serviços e para 
turistas, fundamentais para o desen-
volvimento do estado.

Após a liberação da 1ª etapa do 
Gancho do Igapó, as equipes agora 
trabalham na conclusão do sistema 
de drenagem e pavimentação das vias 
marginais. Além disso, para a segun-
da fase de serviços, estão previstas a 
construção do Túnel em “Y” e obras 
complementares, como passarelas, 

que vão proporcionar mais segurança 
aos pedestres. Quando concluído, o 
Complexo Viário do Gancho do Igapó 
vai operar em três níveis distintos, o 
que possibilitará que os veículos reali-
zem conversões sem a necessidade da 
implantação de semáforos.

RETA TABAJARA
Durante a viagem, o ministro 

Tarcísio Gomes de Freitas e o general 
Santos Filho também acompanharam 
o andamento das obras de duplicação 
e restauração da BR-304, no trecho co-
nhecido como Reta Tabajara, entre os 
km 281 e km 308. O empreendimento 
é fundamental para diminuir o núme-
ro de acidentes na rodovia e facilitar o 
fluxo dos cerca de 70 mil veículos que 
passam pelo local diariamente.

Ao longo de 2020, foram restau-
rados 19,2 quilômetros de pistas, in-
cluindo o segmento já duplicado, com 
implantação de iluminação e pavimen-

tação em concreto da pista principal. 
Além disso, também foram realizadas 
as construções de quatro viadutos e a 
reforma de duas pontes marginais do 
Rio Jundiaí.

Agora, as equipes do DNIT traba-
lham na duplicação de 13,8 quilôme-
tros da BR-304. Até dezembro de 2022, 
além da duplicação completa do tre-
cho, também serão implantadas vias 
marginais entre o entroncamento das 
BR-226 e BR-304 e o Viaduto Trampo-
lim da Vitória.

Tarcísio de Freitas também 
oportunidade para falar a respeito 
da nova licitação do Aeroporto 
Aluísio Alves. Segundo ele, o ter-
minal deve ser leiloado ainda em 

2021. A estrutura transportou mais 
de 2,2 milhões de passageiros em 
voos domésticos e 89 mil em voos 
internacionais.

“Essa obra também é impor-
tante também para o Aeroporto de 
São Gonçalo do Amarante, que já 
está na fase final de estudo. A gente 
deve abrir a consulta pública agora 
em fevereiro, e até o final do ano es-
se aeroporto vai ser leiloado, então 
nós vamos ter a transferência de 
concessionários. Essa transferên-
cia está acontecendo da maneira 
que nós dissemos que ia acontecer, 
sem nenhum tipo de interrupção 
de serviços. Então nós vamos pas-
sar para a nova concessionária que 
com certeza vai trazer novos in-
vestimentos, vai trazer novos voos, 
novas operações”.

Em março do ano passad, a 
Inframérica, atual administradora 
do terminal aérea, anunciou que 
pretende devolver a concessão à 
União. 

A Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) aprovou nesta segun-
da-feira 4 a revisão extraordinária 
do contrato de concessão do Aero-
porto Internacional Aluízio Alves, 
em São Gonçalo do Amarante. 
Segundo a Anac, aprovação da re-
visão extraordinária da concessão 
do aeroporto foi tomada em razão 
dos prejuízos causados pela pan-
demia de Covid-19, com o objetivo 
de recompor o equilíbrio econômi-
co-financeiro. O processo de nova 
licitação está em curso. A consulta 
pública para o processo de conces-
são será aberto em fevereiro

Entre as alegações para entre-
gar a concessão, a Inframérica diz 
que, em 2019, a expectativa era de o 
terminal potiguar movimentar 4,3 
milhões de passageiros. Contudo, o 
fluxo registrado foi de 2,3 milhões, 
cerca da metade do que era pre-
visto nos estudos de viabilidade.  
O valor investido pela Inframérica 
para vencer o leilão, em 2011, foi de 
R$ 170 milhões.

Governo federal estuda conceder BR-
304 à iniciativa privada, diz ministro
PRIVATIZAÇÃO | Ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, 
explicou que o processo de 
entrega da rodovia à iniciativa 
privada faz parte de estudo para 
desestatizar estradas federais

Visita oficial do ministro ao Rio Grande do Norte começou com a liberação do viaduto do Gancho de Igapó, no trecho norte da Br-101

LICITAÇÃO DO 
ALUÍZIO ALVES ACONTECE 
AINDA EM 2021

 Desembargadora Maria do Perpétuo Wanderley de Castro ficará à frente do TRT até 2023

Desembargadora Maria do Perpétuo 
Wanderley assume gestão do TRT
A desembargadora Maria do 

Perpétuo Wanderley de Castro 
tomou posse como presidente 

e corregedora do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21a Região (TRT-RN), 
para o biênio 2021/2022, sucedendo o 
desembargador Bento Herculano Du-
arte Neto. 

O desembargador Eridson João 

Fernandes Medeiros será o novo vice-
-presidente e ouvidor do TRT-RN.

Aprovada em concurso público pa-
ra Juiz do Trabalho Substituto do TRT 
da 13ª Região, Maria do Perpétuo Wan-
derley de Castro  foi nomeada e tomou 
posse em 1987. 

Em 1992, ela foi nomeada Juíza 
do Tribunal Regional do Trabalho da 

21ª Região. Foi Convocada para atu-
ar no Tribunal Superior do Trabalho 
(2002/2003). 

Ela vai subsitutuir o desembarga-
dor Bento Herculano, que assumiu a 
Presidência do TRT em janeiro de 2019 
e priorizou áreas como governança, 
transparência e sustentabilidade para 
modernizar a gestão do TRT. 

MUDANÇA



O  Banco do Brasil anunciou nesta 
segunda-feira 11 a abertura de 
programas de demissão volun-

tária e fechamento de 361 unidades, 
entre agências, postos de atendimento 
e escritórios no primeiro semestre des-
te ano.

O programa de demissão, que vai 
até fevereiro, prevê o desligamento de 
pelo menos 5 mil pessoas.

Segundo o comunicado do Banco 
do Brasil, das 361 unidades a serem 
fechadas, 112 são agências, 242 são 
postos de atendimento e sete são es-
critórios.

Pelo menos 243 agências serão 
convertidas em postos de atendimen-
to e oito postos de atendimento serão 
transformados em agências. 

Outras 145 unidades de negócios 
serão transformadas em lojas Banco 
do Brasil, sem guichês de caixas.

O banco informou ainda a criação 
de 28 unidades de negócios, sendo 24 
especializadas em agronegócio.

O Banco do Brasil informou que 
a economia anual estimada por estes 
movimentos é de R$ 353 milhões em 
2021 e R$ 2,7 bilhões até 2025.

O BB aprovou duas modalidades 

de desligamento incentivado volun-
tário aos funcionários: o Programa de 
Adequação de Quadros (PAQ), melho-
rando a distribuição da força de tra-
balho, com preenchimento de vagas e 
redução de funcionários onde houver 
excesso, no entender do banco.

E o Programa de Desligamento Ex-
traordinário (PDE), disponível a todos 
os funcionários do BB.

“A estimativa do BB é que cerca 
de 5 mil funcionários venham a aderir 
aos dois programas de desligamento. 
O número � nal de adesões, assim co-
mo o respectivo impacto � nanceiro, 
será informado ao mercado após o 
encerramento dos períodos de adesão 
que ocorrerá até 5 de fevereiro”, diz o 
comunicado do banco, em nota o� cial 
publicada nesta segunda-feira.
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ALIANÇA AO PT AFASTA RODRIGO 
PACHECO DE BOLSONARO 

O CANDIDATO PETISTA
Candidato do PT para presidir 

o Senado, Rodrigo Pacheco (ex-
MDB, atual DEM-MG) votou a 
favor do impeachment de Dilma, 
da PEC do Teto de Gastos e da 
Reforma Trabalhista. Mas o PT 
nem está aí para isso.

MICO ESQUERDISTA
A atrasadíssima esquerda 

sul-americana pediu ontem em 
carta, assinada inclusive pelo 
ex-presidiário Lula, a soltura de 
outro ladrão, o argentino Amado 
Boudou, ex-vice de Cristina 
Kirchner, que cumpre pena de 
5 anos e 10 meses de prisão por 
corrupção e etc. 

Que vergonha.

MOURÃO ESCONDE O JOGO
O vice Hamilton Mourão, 

comentarista diário de 
generalidades, disse que foi 
tratado contra Covid “com os 
remédios preconizados pelos 
médicos”. Não esclareceu se tomou 
cloroquina, ivermectina, zinco...  

CUSTOS INSUPORTÁVEIS

É curiosa a decisão da Ford de 
paralisar a produção de veículos 
no Brasil e manter suas fábricas na 
Argentina, mercado várias vezes 
menor. Tem a ver com os custos 
de impostos e direitos trabalhistas 
excessivos.

REELEIÇÃO EM 1º TURNO
O ex-senador Mão Santa disse 

ontem, ao empossar os secretários 
em novo mandato na prefeitura de 
Parnaíba (PI), que Bolsonaro será 
reeleito no primeiro turno “porque 
o povo sabe que ele é o melhor 
para o Brasil”.

A ‘RUA’ REPUBLICANA
A imprensa “vende” o 

impeachment de Donald 
Trump omitindo que a maioria 
republicana do Senado não 
permitirá, como já ocorreu antes. 

Há correligionários que 
não gostam do presidente dos 
EUA, mas sabem que a “rua” 
republicana é Trump: ninguém é 
mais popular que ele, no partido.

PENSANDO BEM...
...essa pandemia é Ford.

O apoio do PT a Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para presidir o Senado 
ligou o alerta no governo e afasta a possibilidade de apoio do presidente 
Jair Bolsonaro. O atual ocupante do cargo, Davi Alcolumbre, pressiona o 
Palácio do Planalto a acionar a máquina administrativa para viabilizar a 
candidatura de Pacheco, mas ninguém espera ver Bolsonaro no mesmo 
barco do PT. Até porque são cada vez mais inquietantes os sinais de que o 
senador mineiro pretende ser a “versão senatorial” de Rodrigo Maia. 

BARBAS DE MOLHO
Ao buscar apoio do PT, 

Rodrigo Pacheco reforça a 
reputação de “aliado incon� ável”, 
do tipo que joga para plateia e 
cede à pressão da oposição.

MODELITO MAIA 
Michel Temer tirou Rodrigo 

Maia do baixo clero e o elegeu 

presidente da Câmara. Quando 
tentaram cassar Temer, o “aliado” 
Maia se absteve.

MODELITO PACHECO
Rodrigo Pacheco era do MDB 

de Temer e presidia a CCJ da 
Câmara, e escolheu um relator 
que fez o que pôde para cassar o 
ex-presidente.

OO substitutivo apresentado pelo relator deputado Carlos Zarattini (PT-SP) 
para alterar a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) é considerado uma 
“afronta aos brasileiros” pelo autor do projeto Roberto Lucena (Pode-

SP). É um substitutivo que certamente agrada aos acusados de corrupção. 
Um dos pontos mais absurdos, defendido pelo petista, é a alegação de que 
“não basta” ao agente público demonstrar vontade de cometer o ato improbo 
para con� gurar o crime, mesmo causando danos ao Estado. Para Lucena, as 
mudanças vão impedir a responsabilização de quem receber propina, pois só 
permitirá a punição em caso de dano ao erário. A proposta do PT “descon� gura 
a proteção à probidade e recua de avanços históricos no combate à corrupção”, 
diz o político do Podemos. O relatório abre margem para impunidade total ao 
vedar enquadramento de negligência, imprudência e imperícia como atos 
de improbidade. Zarattini insinua que a LIA é dura demais no “combate ao 
enriquecimento ilícito de agentes públicos” por ter sido aprovada no governo 
Collor.
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ASCOM

Banco do Brasil informou que a economia anual estimada será de R$ 353 milhões em 2021

Banco do Brasil anuncia fechamento 
de 361 unidades em todo o País

MEDIDA

INTERRUPÇÃO | Protesto dos servidores será para exigir do Governo do Estado o cumprimento das medidas 
contra a Covid-19 e a implementação de promoções e benefícios de quem trabalha atualmente no órgão

Os trabalhadores do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran) vão paralisar as ativi-

dades por 24 horas nesta quarta-feira 
13. Será um protesto para exigir do 
Governo do Estado o cumprimento 
das medidas contra a Covid-19 e a im-
plementação de promoções, insalubri-
dade e quinquênios para os servidores 
do órgão.

A paralisação das atividades, em 
razão da situação da pandemia, o pro-
testo não terá aglomerações de pro� s-
sionais na frente do prédio. As ativida-
des serão feitas de forma remota.

Ainda nesta quarta-feira, integran-
tes do Sindicato dos Servidores da Ad-
ministração Indireta (Sinai) farão ato 
em frente à sede do Detran. O ato vai 
cumprir as recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), de 
utilização de máscaras, álcool em gel e 
distanciamento. 

Segundo o sindicato, o objetivo é 
dialogar com a sociedade acerca das 
motivações da parada de advertência.

Segundo o sindicato, que represen-
ta os servidores do Detran, os protoco-
los de biossegurança não são cumpri-
dos dentro das dependências do órgão. 
Os servidores reclamam do número 
excessivo de pessoas transitando nas 
dependências do Departamento.

“Os pro� ssionais alertam que o 
Detran recebe um público rotativo, 
pois todos os dias transitam pessoas 
diferentes, pondo em risco quem lá 
trabalha ou utiliza os serviços. Por isso, 
dizem ser preciso obedecer ao agen-
damento prévio para atendimento, 
evitando o trânsito desnecessário de 
pessoas”, aponta o Sinai.

O Sindicato exige do Governo 
uma maior � scalização para garantir 
o cumprimento do protocolo de bios-
segurança. Ainda reivindica o � m da 

escala de trabalho presencial, devendo 
ser priorizado o teletrabalho exclusivo 
para todas as funções que possam ser 
desempenhados à distância.

De acordo com a direção do De-
tran, os protocolos estão sendo cum-
pridos. O atendimento só acontece 
via agendamento online, antes de 
entrar no órgão é preciso apresentar 
o comprovante de agendamento, ter 
a temperatura aferida e é obrigatório o 
uso de máscaras de proteção dentro de 
todas as instalações do Órgão.

Servidores do Detran reclamam do número de pessoas circulando nas dependências do órgão

Servidores do Detran vão paralisar 
atividades por 24 horas nesta quarta
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ELIAS BERNARDO  

Em meio à pandemia do novo co-
ronavírus, uma prática saudável 
tomou conta dos natalenses, 

a de pedalar. A produtora cultural, 
Amanda Lisboa, de 32 anos, é uma 
das moradoras da capital potiguar 
que passou a pedalar ativamente pe-
las ruas nos últimos meses, quando o 
fluxo de carros se tornou menor. Ela 
se sentia completamente sedentária e 
por isso comprou uma bicicleta para 
melhorar o seu estilo de vida. Agora, 
vai para todo lugar de bike. 

“O primeiro mês foi bem difícil me 
adaptar, mas logo depois fui me apai-
xonando. Minha saúde física e mental 
melhorou de forma surpreendente. 
A pandemia foi a virada de chave na 
minha relação com a bicicleta. Hoje, 
utilizo a bike para me locomover para 
todos os lugares, trabalho, supermer-
cado, corridas de longa distância. É 
meu meio de transporte”, relatou. 

Conhecendo as ruas e avenidas da 
cidade sobre duas rodas, ela acabou se 
envolvendo nos problemas enfrenta-
dos por ciclistas da capital potiguar. “A 
relação com o pedal se tornou política 
também, passei a me aproximar do 
cicloativismo, pautando segurança, 
conhecendo outros ciclistas e vivendo 
a cidade numa outra perspectiva. Ape-
sar de difícil, pois ciclistas não são res-
peitados, ainda é uma atividade linda, 
saudável e sustentável”, argumentou. 

Amanda é uma das natalenses que 
fizeram aumentar o número de vendas 
deste veículo entre os potiguares ao 
longo de 2020. Um levantamento feito 
com lojistas de Natal apurou que o seg-
mento obteve um aumento médio de 
51,1% no faturamento do mês de maio 
do ano passado, em comparação com 
o mesmo período de 2019, segundo a 
pesquisa realizada pela Federação do 
Comércio e Serviços do Rio Grande do 
Norte (Fecomércio).  

Após quase um ano do início da 
pandemia, as vendas de bicicletas na 
loja Best Bike (localizada na Av. Antô-
nio Basílio, no bairro de Lagoa Nova) 
aumentaram mais de 100% em compa-
ração a 2019. O modelo mais vendido 
pela empresa é a mountain bike, proje-
tada para situações extremas como su-
bidas íngremes, terrenos acidentados, 

buracos, entre outros obstáculos.
O gerente de vendas do estabeleci-

mento, Eliel Costa, diz que o perfil dos 
clientes “geralmente é de competido-
res e pessoas que já praticam ciclismo 
e que passam na loja para trocar peças 
ou fazer reparos”. Na pandemia, contu-
do, a maioria dos clientes foi de inician-
tes, pessoas de academias que ficaram 
sem poder treinar e encontraram no 
ciclismo uma alternativa para se exer-
citar, o que aumentou a saída de bikes. 

Quem também decidiu apostar 
no mercado do ciclismo durante a 
pandemia foi a loja Eurides Bike Shop 
(localizada na Av. Prudente de Mo-
rais, também em Lagoa Nova), que já 
possuía sede em Mossoró e Campina 
Grande (PB). Após quatro meses de 
inauguração na capital potiguar, o 
gerente Samuel Érico, acredita que a 
loja recebeu uma resposta positiva de 
vendas, com um público de iniciantes 
bastante expressivo. 

“A expectativa é que aumente o 
número de ciclistas, já que as pessoas 
que praticam o ciclismo motivam ou-
tras a pedalar e com isso novos clientes 
acabam vindo a loja adquirir a sua bike, 
ainda mais durante essa pandemia”, 
afirmou. Ambos os gerentes entrevis-
tados confirmaram ao Agora RN que 
em média as bicicletas mais procura-
das pelos iniciantes são a mountain 
bike e a speed road kode (geralmente 
usada em estrada de asfalto), que cus-
tam entre R$2 mil e R$5 mil. 

A sondagem realizada pela Feco-
mércio revela ainda que os principais 
aumentos nesse mercado foram re-
ferentes aos serviços de revisão e re-
paros da bicicleta (76,4%); vendas de 
componentes e peças (60%); vendas de 
acessórios (56,4%); vendas de bicicle-
tas (50,9%); vendas de rolos para treino 
(12,7%); lavagem de bicicletas (9,1%) e 
Bike Fit (5,5%).  

Os dados da pesquisa também re-
velaram os valores das bicicletas que 
mais impulsionaram este crescimen-
to. Ao todo, 70% dos lojistas disseram 
que os modelos mais procurados, para 
compras ou serviços, foram os de até 
R$ 1 mil. As bicicletas que custam en-
tre R$ 1 mil e R$ 2 mil aparecem com 
32,7% das indicações; seguidas pelos 
veículos com valores acima de R$ 2 mil, 
com 5,8%. 

ARQUIVO PESSOAL

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Vendas de 
bicicletas 
crescem na 
pandemia
LEVANTAMENTO | Prática tomou conta dos natalenses nos últimos meses 
e, segundo lojistas, houve um aumento de 51,1% das vendas de bikes 

Amanda Lisboa tem 32 anos, é produtora cultural e é uma das pessoas que passou a pedalar efetivamente durante a pandemia da Covid-19

Ao todo, 70% dos lojistas da capital potiguar disseram que os modelos de biciletas mais procurados foram aqueles de até R$ 1 mil

51,1% 76,4% R$ 1 mil
é a taxa de alta nas vendas de 
bicicletas na capital potiguar 

é o índice de aumento de revisão 
e reparos de bicicletas

é o valor médio do modelo de 
bicicleta mais procurado em Natal
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PEDRO TRINDADE 

A ciência avisou, o poder público 
ignorou e os números de casos 
e mortes pela Covid-19 aumen-

taram no Rio Grande do Norte. Assim 
analisa o professor José Dias do Nasci-
mento, astrofísico do Departamento de 
Física Teórica e Experimental (DFTE), 
da Universidade Federal do RN (UFRN) 
que projetou no mês de dezembro pas-
sado o comportamento de segunda 
onda do coronavírus.

“No dia 14 de dezembro, termi-
namos de rodar os modelos físicos e 
matemáticos, conhecidos como mode-
los compartimentais, que fazem uma 
projeção para os próximos 15 dias ou 
um mês do que nos aguarda baseado 
no conjunto de medidas a partir dos 
dados de óbitos e casos. Esses modelos 
mostravam nitidamente que haveria 
sim uma segunda onda em todos os es-
tados do Nordeste”, comenta, ao relem-
brar que o caso foi repercutido à época 
pelo Agora RN.

O pesquisador usa o Modelo Epi-
demiológico Susceptível, Exposto, 
Infectado e Recuperado (SEIR, na sigla 
em inglês) para chegar à sua conclusão. 
Em artigo, explica ainda que os cálculos 
e projeções são feitos a partir das séries 
temporais do número de casos con-
firmados e número de óbitos. “Infeliz-
mente, está acontecendo exatamente 
como previsto: há uma segunda onda 
muito clara no Rio Grande do Norte, 
nos demais  estados do Nordeste e em 
muitos lugares do Brasil”, garante.

“O que estamos vivenciando ago-
ra é exatamente a confirmação dos 
modelos que foram apresentados lá 
em dezembro, onde eu falava que em 
janeiro nós teríamos essa subida (de ca-
sos e óbitos) se a vacina não chegasse”, 
destaca, evidenciando que o cenário 
deve ser ainda mais crítico quando for 
finalizado o processo de contagem de 
casos durante o réveillon. As compras 
do período natalino também contri-
buíram para que o novo coronavírus 
conseguisse se proliferar com maior 
facilidade entre a população natalense, 
segundo ele.

Analisando informações divulga-
das pela Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap), dezembro conseguiu 
bater junho e passou a ser o mês com 
o maior número de casos confirmados 
de Covid-19 no Rio Grande do Norte. O 
recorde foi batido no último dia do ano, 
com o acréscimo de 1.179 testes positi-
vos em 24 horas. Ao todo, foram 22.960 
casos registrados em dezembro, contra 
22.608 em junho, considerado o mês de 
pico da pandemia no estado.

O professor lamenta que tal con-
juntura tenha se instalado no estado 
potiguar, uma vez que, segundo ele, os 
poderes públicos e órgãos responsáveis 

foram procurados para que estratégias 
fossem adotadas a fim de diminuir a 
taxa de transmissibilidade, já que a se-
gunda onda foi observada em outros 
países antes de acontecer no Brasil. “Os 
países tiveram duas ondas. Cada uma 
das localidades possuem dinâmicas 
próprias, dinâmicas locais de contágio”, 
pontua, revelando que a importância 
de entender como o vírus se comporta 
em cada região demográfica delimita.

Nesse sentido, José Dias exempli-
fica que a Covid-19 teve um resultado 
epidemiológico em Natal diferente de 
Recife, quando essas capitais são com-
paradas. As condições de transporte 
público, por exemplo, alteram todo o 
contexto. Ele relembra, ainda, que o Rio 
Grande do Norte e Pernambuco, além 
do Ceará e da Paraíba, tiveram “mo-
mentos” em que lideraram a incidência 
de casos e óbitos no Nordeste brasileiro.

O professor acredita que um dos 
principais fatores para que a região 
vivenciasse o fortalecimento da pande-

mia foi a abertura “prematura” - assim 
considerada por ele - das atividades 
econômicas, especialmente no RN. 
“Quando nós passamos pelo pico no 
RN, as atividades econômicas foram 
reabertas. Ao meu ver, de forma prema-
tura, pois ainda tem muitos indivíduos 
contaminados contaminando”, justifi-
ca.

A declaração da presença de con-
taminados pode ser confirmada ao 
analisar os dados epidemiológicos 
dos meses de julho, agosto, setembro 
e outubro, os quais registraram entre 5 
e 10 óbitos diários, sem baixar. “Houve 
uma campanha violenta para voltar à 
normalidade ainda com a presença do 
vírus. Isso foi uma atitude obviamente 
perigosa e, como se sabia, através dos 
modelos, a abertura da economia iria 
trazer um momento de recontagem”, 
desabafa.

O conhecimento de como enfren-
tar o novo coronavírus faz com que a 
urgência e o tratamento médicos este-

jam mais preparadas, de acordo com 
José, já que a população sabe quais 
protocolos deve seguir para não ser 
infectado. Porém, o sinal de alerta ain-
da deve permanecer aceso, pois “isso 
diminui a letalidade. Mas o vírus tem 
muitos agravamentos e mata”.

O cenário, contudo, poderia ter 
sido evitado, conforme afirmação do 
professor, caso o poder público tivesse 
se antecipado ao problema ao invés de 
“negar” a segunda onda. “Nós fizemos 
o alerta aos comitês científicos que as-
sessoram os municípios e eles simples-
mente ignoraram o aviso”, realça, além 
de apontar o isolamento das redes de 
contágio, a publicação de decretos mi-
nimizando as aglomerações e rigidez 
nas fiscalizações para ter evitado “esse 
cenário extremamente preocupante”.  

A vacina, então, é apontada como 
a solução mais assertiva para sair desse 
cenário, segundo o professor. Ele expli-
ca que o imunizante é capaz de “que-
brar” as chamas “redes de contágio”. 
Ou, diante do impasse do governo fe-
deral, por meio do Ministério da Saúde, 
em definir o calendário de vacinação 
contra a Covid-19, isolar pessoas para 
que tivesse uma circulação mínima do 
vírus.

José Dias mostra, através dos mo-
delos, que entre 65% e 80% da popula-
ção “talvez já tenha tido contato” com 
o novo coronavírus. Ele, no entanto, 
reconhece que para ter esse dado com 
segurança é necessário realizar o teste 
sorológico em toda a população. Nesse 
aspecto, o professor critica o processo 
de testagem da população, bem como a 
postura dos poderes públicos diante do 
processo de imunização da população.

“O que nós temos hoje, na verdade, 
é uma compra ineficiente, uma falta de 
estratégia para aplicação (da vacina) e 

o próprio RN ainda tem algumas ques-
tões em aberto, como a entrada tardia 
na compra (dos imunizantes). Afinal, 
vamos comprar as vacinas, mas toda a 
estratégia, a engenharia de distribuição 
e a própria vacinação requer tempo, 
e a segunda onda não vai esperar por 
ninguém. Era para, daqui a um mês, ter 
todas as pessoas vacinas”, opina, evi-
denciando o imunizante como único 
caminho possível para erradicação do 
vírus.

O Governo do Rio Grande do Norte 
confirmou, em reportagem exclusiva 
do Agora RN, que há 900 mil seringas 
em estoque, armazenadas na Unidade 
Central de Agentes Terapêuticos (Uni-
cat), em Natal. Há, ainda, 2,15 milhões 
de seringas em fase de aquisição.

O professor da Universidade 
Duke, nos Estados Unidos, Miguel 
Nicolelis foi um dos criadores do 
Projeto Mandacaru, grupo forma-
do por voluntários das mais diver-
sas áreas que dá orientação sobre 
o enfrentamento da pandemia aos 
estados do Nordeste.

No último dia 4, o pesquisador 
mundialmente famoso por seus 
estudos sobre a interface entre 
cérebros e máquinas, escreveu em 
sua conta oficial no Twitter que o 
isolamento total com bloqueio que 
impeça o movimento de pessoas 
ou cargas é de urgente necessidade 
em virtude do aumento de casos da 
Covid-19.

“Acabou. A equação brasileira é 
a seguinte: ou o país entra num lo-
ckdown nacional imediatamente, 
ou não daremos conta de enterrar 
os nossos mortos em 2021”, publi-
cou, gerando bastante engajamen-
to com comentários de pessoas 
favoráveis.

O Rio Grande do Norte é um 
dos Estado que tem apresentado 
esse crescimento. Procurada pela 
reportagem para repercutir o co-
mentário, já que as recomendações 
por ele apresentada englobam o 
RN, a Sesap informou que “não vai 
se pronunciar, pois segue todos os 
protocolos e orientações em diálo-
go com o comitê de especialistas”.

Álvaro Dias (PSDB), prefeito 
de Natal - cidade do Rio Grande do 
Norte com o maior número de ca-
sos e óbitos pelo novo coronavírus 
- também foi contatado, mas não 
retornou até a publicação desta 
reportagem.

Negação da 2ª onda da Covid  
faz casos aumentarem no RN
PANDEMIA | Professor da UFRN, José Dias do Nascimento classifica a reabertura do comércio em meio aos novos registros do coronavírus como um dos fatores para o fortalecimento 
da crise sanitária no Rio Grande do Norte. Cientista que orienta estados do Nordeste no enfrentamento à pandemia recomenda isolamento social e bloqueio total imediatamente 

Dezembro foi o mês com maior número de casos confirmados da doença no RN: foram 22.960 resultados positivos para o novo coronavírus

Reabertura do comércio causou aumento dos casos da Covid-19 na capital potiguar

CIENTISTA AFIRMA 
QUE BRASIL PRECISA 
DE BLOQUEIO TOTAL 
IMEDIATAMENTE
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IMUNIZAÇÃO | Representante de clínica da capital potiguar diz que a corrida pela vacina no setor privado não 
deve ser vista como uma competição com o sistema público de saúde, mas sim como um trabalho conjunto

BRUNO VITAL 

Paralelamente ao plano de vacina-
ção público do governo federal, o 
setor privado de clínicas de va-

cinas também vem se movimentando 
na busca pela imunização contra o co-
ronavírus. No Rio Grande do Norte, as 
doses poderão chegar por meio da AMI 
Vacinas, único centro do estado ligado 
à Associação Brasileira das Clínicas de 
Vacinas (ABCVAC). 

Apesar da negociação estar em 
um estágio inicial, o médico pediatra 
e diretor da AMI Vacinas, Ney Marques 
Fonseca, reforça que existe o dese-
jo de importar os imunizantes, mas 
ainda aguarda uma de� nição entre a 
entidade nacional e o governo federal. 
Recentemente, a ABCVAC anunciou 
um acordo para compra da Covaxin, 
vacina da farmacêutica indiana Bharat 
Biotech. 

“É louvável a atitude da associação 
de procurar alternativas, é uma forma 
de tentar ajudar o governo. Existe o 
desejo, mas ainda está tudo em uma 
fase embrionária. É uma iniciativa da 
associação, que viajou para a Índia e 
que deve estar retornando com algu-
mas respostas em breve. A expectativa 
é de que possa haver essa compra. É 
importante deixar claro que isso não 
é nada que vá ser feito na semana que 
vem e, essa vacina, assim como todas, 
só será aplicada após o crivo da Anvi-
sa”, comentou Ney Fonseca. 

A quantidade de doses, logística de 
aplicação e possíveis valores da vacina 
na clínica privada, que � ca em Natal, 
ainda não foram discutidos interna-
mente, isso porque a ABCVAC aguarda 
um avanço nas conversas com os la-
boratórios indianos. Para o diretor da 
AMI Vacinas, a corrida pela vacina no 
setor privado não deve ser vista como 
uma competição com o sistema públi-
co de saúde, mas sim como um traba-
lho conjunto. 

“Na minha visão, essa vacina de-
veria ser de uso público gratuito para 
quem quiser tomar. Por outro lado, a 
gente entende a ansiedade de quem 
queira procurar a vacina e aplicar por 
um valor. Não vejo choque nessas duas 
ações. Não é uma clínica privada com-
petindo com o governo, jamais. A rede 
privada atua como complemento. O 
nosso Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI) é fantástico, o SUS, que é tão 
maltratado, está mostrando seu valor 
e vai usar sua rede na aplicação dessa 
vacina. A gente tem que louvar essas 
entidades nacionais e o Brasil é modelo 
nisso”, destacou Ney Fonseca. 

Con� ante em um desfecho posi-
tivo em torno da compra da Covaxin 
pela rede privada, o representante da 
AMI Vacinas ressalta que em caso de 
sucesso na negociação, a vacinação 
seguirá os moldes estabelecidos pelo 
plano nacional de imunização, que 
prioriza pro� ssionais da saúde, idosos 
e pessoas com comorbidades. Fon-
seca afasta ainda a possibilidade da 

imunização se tornar uma questão de 
mercado. 

“Caso se concretize, isso será res-
peitado e sempre com o aval da Anvi-
sa. A rede privada não funciona sem 
essa autorização do setor público. Se 
essas vacinas da rede privada fossem 
retiradas do volume de vacinas públi-
cas porque iriam ser comercializadas, 
aí � caria caracterizado que pessoas 
poderiam levar vantagens por ter re-
cursos. Mas isso não vai ocorrer. Não 
vejo como concorrência, mas sim co-
mo um trabalho conjunto, desde que 
as normas gerais sejam cumpridas”, 
acrescentou. 

Em entrevista ao Agora RN, o mé-
dico, que tem 50 anos de experiência e 
uma década trabalhando no Programa 
Nacional de Imunização, também criti-
cou movimentos de grupos antivacina, 
que buscam desacreditar a e� cácia dos 
imunizantes com a disseminação de 
informações falsas. 

“A vacina é uma coisa maravilhosa, 
foi um dos maiores avanços da medici-
na. É muito mais importante prevenir 
do que tratar. Essa crítica que se faz em 
relação a rapidez com que a vacina da 
Covid-19 foi produzida não tem ne-
nhum sentido e eu � co muito tranquilo 
porque as tecnologias estão evoluindo 
de forma espantosa. Esses movimen-
tos antivacina sempre existiram e 
agora com a pandemia eles tiveram 
um material muito forte, o que é uma 
pena porque isso tem feito um estrago 
muito grande espalhando mentiras e 
fake news e isso assusta as pessoas”, 
explicou. 

Ney Marques Fonseca é diretor da AMI Vacinas, único centro do RN ligado à ABCVAC

Clínica particular  de Natal negocia 
oferta de vacina indiana contra Covid

Na minha visão, essa vacina 
deveria ser de uso público 
gratuito para quem quiser 
tomar. Por outro lado, a 
gente entende a ansiedade 
de quem queira procurar 
a vacina e aplicar por um 
valor”

“
NEY MARQUES FONSECA
MÉDICO

Essa crítica que se faz 
em relação a rapidez com 
que a vacina da Covid-19 
foi produzida não tem 
nenhum sentido e eu fico 
muito tranquilo porque as 
tecnologias estão evoluindo 
de forma espantosa”

“
NEY MARQUES FONSECA
MÉDICO
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DIVULGAÇÃO

SAÚDE | Especialista em fonoaudiologia explica que a fala e a linguagem ocorrem quando as crianças estão 
inseridas em um meio social. Em casos de atrasos de desenvolvimento, a ajuda profissional é necessária

ACom a privação de oportuni-
dades para a aprendizagem de 
comunicação, o isolamento so-

cial pode trazer prejuízos ao desenvol-
vimento da fala e linguagem das crian-
ças. Sem a interação com seu meio e 
brincadeiras com os pares, elas deixam 
de vivenciar novas experiências que 
enriquecem a memória e o conheci-
mento. A especialista Maria Tereza 
Freitas, coordenadora de fonoaudio-
logia do Núcleo Desenvolve, explica 
que a fala e a linguagem ocorrem, de 
maneira funcional e efetiva, quando as 
crianças estão inseridas em um meio 
social. “É nas relações e na troca com 
os indivíduos e o ambiente que a co-
municação é estabelecida e na infância 
que adquirimos e desenvolvemos fala e 
linguagem, por meio do convívio com a 
família, escola e meio social”, pontuou.

Maria Tereza ressalta a impor-
tância do ambiente doméstico para 
oferecer oportunidades diversas de 
impulsionar o desenvolvimento de ha-

bilidades e competências das crianças. 
“Os pais têm um papel fundamental 
na estimulação de linguagem e fala de 
seus filhos”, reforçou. “No período de 
isolamento social, onde as famílias en-
tão mais unidas, é importante oferecer 
a eles oportunidades de aprendizagem 
e estímulo com as  situações do dia a 
dia”.

A fonoaudióloga elenca, ainda, o 
que pode ser feito em casa. “Estabele-
cer uma rotina da família e da criança 
com momentos para brincadeiras 
compartilhadas, contar histórias 
ilustrativas com livros durante o dia e 
antes de dormir, engajar as criança nas 
atividades da casa e aproveitar estes 
momentos para ampliar o vocabulário 
sobre os utensílios, alimentos, vestu-
ário, além de assistir filmes e séries 
juntos, comentando ao final de cada 
sessão sobre o que a criança viu e com-
preendeu etc.”. “Uma vez que nossa in-
tervenção é realizada na casa da crian-
ça com a participação da família, esse 

processo se tornou mais fácil e fluido e, 
com isso, obtivemos excelentes resul-
tados”, avaliou Maria Tereza. Por fim, a 
fonoaudióloga fala sobre a necessidade 
ou não de auxílio profissional no pro-
cesso de desenvolvimento da fala. 

“A comunicação começa bem ce-
do, nos primeiros meses de vida, e as 
primeiras palavras surgem por volta do 
primeiro ano”, ressaltou. “Uma vez que 
a fala é uma das formas de expressar 
linguagem, a comunicação por meio 
do olhar, de gestos, de expressões cor-
porais e faciais surge muito antes”. 

Nesse momento, segundo ela, é 
muito importante ter sempre o máxi-
mo de informações corretas para saber 
o que fazer e a quem recorrer, caso seja 
necessário. “Orienta-se buscar ajuda 
profissional, sobretudo de um fonoau-
diólogo, o quanto antes, sempre que 
houver suspeita de que o desenvolvi-
mento da criança não está adequado 
para aquilo que se espera em sua faixa 
etária”, aconselhou.

Ambiente doméstico também oferece oportunidades diversas de impulsionar o desenvolvimento de habilidades e competências das crianças

Parque das Dunas, na capital potiguar

Adaptação ao retorno das aulas presenciais deve ser levada com cuidado pelos pais

Isolamento pode causar prejuízos  
ao desenvolvimento infantil da fala

O Parque das Dunas, em Natal, 
lançou um projeto que visa 
proporcionar um momento de 

aprendizagem, através de atividades 
socioambientais para crianças ente 6 
e 10 anos O “De férias no Parque das 
Dunas” começa na próxima quinta-fei-
ra 14 e segue até o dia 28 de janeiro. Na 
programação estão previstas oficinas 
de brinquedos recicláveis; visita à sala 

de exposição com a temática da natu-
reaza; trilha virtual e oficina de carim-
bo. As atividades ocorrerão nas terças 
e quintas. Os horários programados 
são: das 8h às 11h e das 14h às 16h. As 
turmas terão no mínimo cinco crian-
ças e no máximo dez. Para participar, 
é preciso preencher um formulário dis-
ponível no site do Parque das Dunas. A 
resposta será enviada por e-mail.

Parque das Dunas traz projeto 
de férias para as crianças

NATUREZA
JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

DIVULGAÇÃO

O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE NATAL NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES 
DE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN, representado pelo seu 
presidente, Flávio Teotônio, convoca todos os (as) trabalhadores (as) pertencentes a categoria profissional, 
associados ou não ao Sindicato, para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sua Sede à Rua 
Gonçalves Ledo, n.º 820, Cidade Alta, CEP. 59.025-530, Natal/RN,  no dia 25 de janeiro  de 2021, às 09 horas, 
em primeira convocação, e às 09:30h, em segunda e última convocação, com qualquer número de 
participantes presentes, a fim de apreciar a seguinte Ordem do Dia: a)  Deliberar sobre as condições salariais e 
outras reivindicações para os empregados que prestam serviços nas empresas com atividade no comércio de 
restaurantes, bares, lanchonetes, bufês, churrascarias e pizzarias, fast-food  e todas as empresas que 
integram, por atividades similares ou conexas, às categorias econômicas aqui descritas, com abrangência 
territorial em Natal/RN, para o exercício de 2021/2022 com vigência de 01/03/2021 a 28/02/2022; b) Autorizar a 
Diretoria do Sindicato a celebrar aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho com o SINDICATO DE HOTEIS, 
RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e os Acordos Coletivos 
de Trabalho com as empresas do referido segmento econômico, assim como os  respectivos Termos Aditivos, 
e, se necessário for, a instauração de Dissídio Coletivo; c) aprovação da data-base da categoria na área de 
abrangência do sindicato em 1º. de março; d) Fixar o percentual da taxa assistencial; e) discussão e 
deliberação dos associados e não associados, para autorizarem, expressamente, o desconto da contribuição 
sindical anual dos empregados, qualquer que seja a forma da remuneração e da Contribuição de Custeio em 
favor do Sindicato laboral; f)  deliberação e aprovação se consideram a própria assembleia como fonte 
expressa e prévia de manifestação de vontade de toda a categoria; Natal/RN, 12 de Janeiro de 2021. Flávio 
Teotônio - Presidente do SINDEBARNAT/RN. 
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Se no fim do ano o dilema co-
mum das famílias é a decisão 
sobre a escola ideal para as 

crianças, depois vem um período que 
exige paciência e algumas acomoda-
ções: a adaptação escolar. Deixar que 
a criança conheça o novo ambiente 
ao seu modo e respeitar o tempo dela 
são alguns dos fatores decisivos. Com 
a pandemia da Covid-19, o processo 
se tornou ainda mais complicado, 
já que a infraestrutura da escola 
necessita seguir recomendações de 
segurança sanitária para evitar novos 
contágios.

A coordenadora pedagógica 
Luciana Queiroz dá algumas dicas 
importantes e destaca: “a adaptação 
inicia com os adultos”. De acordo 
com Luciana, a visita da família à es-
cola pela primeira vez já é o início da 
adaptação, pois já devem conhecer a 
proposta pedagógica e como funcio-
na uma instituição educativa para 
crianças, desde a primeira infância 
até a adolescência. 

“As crianças, junto aos pais, ini-
ciarão uma adaptação no meio físico, 
ajudando, assim, a criar boas memó-
rias de entretenimento nos parques 
e áreas livres que a escola tem e criar 

vínculos afetivos, que são essenciais 
no processo”. Luciana reforça que a 
segurança dos pais com relação à es-
cola garante boa parte de uma adap-
tação tranquila e eficaz. 

“É importante respeitar o tempo 
de cada uma e, para que tudo ocorra 
bem, é preciso atenção a alguns fa-
tores”, explicou. “Quando a criança 
convive apenas com o pai e a mãe, 
pode demorar um pouco mais; se 
tem irmãos, babás e familiares em 
volta, o processo é mais rápido”, com-
pletou.

“Mas, em média, atestamos que 
a criança está adaptada quando ela 
se despede espontaneamente dos 
seus pais”. Evitar novidades no pe-
ríodo também auxilia no processo, 
para que a escola seja realmente um 
atrativo. “Com muitas experiências 
diferentes, as crianças menores ficam 
divididas entre o novo da escola e o 
novo de fora”, reforçou Luciana. 

“Não pode haver mudanças ra-
dicais de rotina: se a criança dorme 
tarde e acorda tarde, deve-se adaptar 
os horários com antecedência do 
início das aulas”, acrescentou. “Da 
mesma forma, com a alimentação e 
o desfralde”. 

Saiba mais sobre adaptação 
escolar durante retomada

AULAS



 
PEDIDO DE LICENÇA PREVIA 

 
BOI SELADO COMBUSTIVEL LTDA, 39.490.601/0001-65, torna público que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia, para Posto 
revendedor de combustíveis, localizado na Sitio Esperança, Boi Selado -  Jucurutu/RN.  

 
IARA RIANE NUNES PEIXOTO 

Representante Legal 

 

O preço da cesta básica subiu 
19,55% no ano de 2020 em Na-
tal. É o que aponta a Pesquisa 

Nacional da Cesta Básica de Alimentos, 
que foi divulgada pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) nesta se-
gunda-feira 11.

Assim, a cesta básica fechou de-
zembro de 2020 em Natal custando R$ 
458,79. Em dezembro de 2019, um ano 
antes, ela custava R$ 383,76. Apesar da 
alta, Natal foi a terceira capital com o 
menor aumento entre as 17 federações 
analisadas pelo órgão. Abaixo, fica-
ram apenas Recife (19,20%) e Curitiba 
(17,76%). 

O maior aumento foi em Salvador: 
32,89%. Mesmo com o aumento e che-
gando a R$ 458,79 no valor total, Natal 

fechou o ano passado como a segunda 
capital com o menor preço da cesta 
básica. Entre as capitais analisadas, 
apenas Aracaju tem a cesta mais bara-
ta: R$ 453,16. 

Entre os produtos da cesta básica, 
o que teve o maior aumento foi o óleo 
de cozinha de 900 ml em 2020. Ele cus-
tava R$ 4,16 no fim de 2019 e fechou o 
ano passado custando em média R$ 
8,73, um aumento de 109,86%. O se-
gundo maior aumento foi o do arroz 
(3,6 quilos), subindo 84,20% em um ano 
- saindo de R$ 11,20 para R$ 20,63. Dos 
12 produtos da cesta básica, 11 tiveram 
alta. 

Além do óleo de cozinha e do arroz, 
subiram também o açúcar (33,48%), o 
leite (28,31%), o feijão (27,98%), o pão 
(20,99%), a carne (18,84%), a farinha 

(17,92%), o tomate (9,68%), a manteiga 
(8,57%) e o café (3,39%). O único pro-
duto que caiu de preço foi a banana 
(-7,51%), saindo de R$ 29,03 para 26,85 
(7,5 dúzias).

Em Natal, o Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) estima que 
a jornada de trabalho necessária para 
comprar a cesta básica, baseado no 
salário mínimo, é de 96 horas e 35 mi-
nutos. O percentual do salário mínimo 
líquido para compra dos produtos da 
cesta é 47,46%.

De acordo com a Pesquisa Nacio-
nal da Cesta Básica de Alimentos, os 
preços do conjunto de alimentos bá-
sicos necessários para as refeições de 
uma pessoa adulta aumentaram em 
todas as capitais brasileiras em 2020.
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O início do ano é tido como o perí-
odo de organização financeira: 
é hora de colocar tudo nos eixos 

para que os meses seguintes possam 
fluir com mais clareza. Especialmente 
depois de ano atípico, cujos transtor-
nos gerados pela pandemia impacta-
ram diretamente na saúde financeira 
das famílias.

De acordo com dados de levan-
tamento feito pela Ibope Inteligência, 
55% das pessoas das classes A, B e C, 
com acesso à internet, tiveram a renda 
afetada pela pandemia. Dessas, 66% di-
zem ter sentido queda superior a 25% 
no orçamento. A pesquisa mostra ain-
da que 51% dos entrevistados afirmam 
ter diminuído gastos e 22% começa-
ram a atrasar o pagamento de dívidas.

Para a situação ser diferente em 
2021, o professor Leandro Esquincalha, 
do curso de gestão da Estácio Natal, 
afirma que o primeiro passo é ter uma 
boa organização financeira, começan-
do por uma relação de todas as dívidas 
previstas para o período, seja no papel 
ou em uma planilha digital.

“A visualização das dívidas nos 
ajuda a ter clareza para onde nosso 
dinheiro está indo de fato, o que faz 
com que tomemos melhor consciência 
nas próximas compras e evitemos um 
possível comportamento repetitivo 
de gastos impulsivos”, aconselhou. É 
essencial que a pessoa sempre confira 
seu extrato bancário, monitore, mais 
do que nunca, a fatura do cartão de 
crédito e controle as entradas e saídas 
da conta.

“Para quem tem contas atrasadas, 
a dica é tentar negociar buscando um 
desconto para pagar à vista ou tentar 
um parcelamento”, direcionou Lean-

dro.
Para os que estão com o financeiro 

saudável, o ideal para mantê-lo assim é 
estabelecer objetivos financeiros. Seja 
fazer uma viagem, comprar um novo 
celular ou guardar para a aposentado-
ria. Saber onde a pessoa deseja investir 
o dinheiro ajuda a tomar melhores de-
cisões. O especialista lembra ainda que 
um bom planejamento pode levar à 
diminuição de gastos com supérfluos.

“É muito importante manter o 
hábito de saber exatamente quanto se 
ganha e qual o valor das despesas fixas, 
assim, fica mais clara a visualização 
sobre qual o valor disponível. Desta 
forma, é possível ter um controle maior 
e evitar gastar mais do que se ganha ao 
fazer compra de algo que não estava na 
sua relação de custos fixos ou que não 
seja essencial”, comentou o especialis-
ta. 

Além desses passos para uma  boa 

organização, é aconselhado que uma 
porcentagem da renda seja guardada 
todo mês para compor uma reserva de 
emergência. 

“Imprevistos acontecem e para 
não desequilibrar as finanças, ter um 
fundo de reserva é ideal para cobrir os 
gastos que podem vir sem avisar, como 
despesas de hospital, por exemplo. O 
equivalente a três meses de salário são 
um bom começo”, orientou. O ideal é 
poupar no mínimo 10% do rendimento 
líquido mensalmente.

GASTOS COMUNS DO PERÍODO
Já sabendo que o período de gastos 

chegou, procure economizar, guardan-
do o dinheiro extra da restituição do IR, 
férias, etc. e, principalmente, listando 
quais serão seus gastos. Os mais co-
muns para o período são: IPTU, IPVA 
e matrícula escolar, para quem tem 
filhos.

REPRODUÇÃO

ECONOMIA | Professor sugere criar uma lista com todas as dívidas previstas para o período, seja no papel  
ou em uma planilha digital, e indica ainda que uma porcentagem da renda deve ser guardada todo mês 

Especialista pontua que um planejamento pode levar à diminuição de gastos com supérfluos

Especialista dá dicas de gestão 
financeira para o início do ano

Preço da cesta básica sobe 19%  
em 2020 em Natal, diz Dieese

AUMENTO

FERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE CICLISMO 
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº. 5.926 de 30/08/1989 

www.ciclismopotiguar.esp.br 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ELETIVA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE CICLISMO, no uso de suas atribuições legais DECIDE: 
1 Convocar os filiados que estejam em pleno gozo de seus direitos para a assembleia geral eletiva, previsto nos arts. 13 a 

15 do estatuto consolidado da Federação Norteriograndense de ciclismo a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2021, 
Av. Sen. Salgado Filho, 3002 - Candelária, Natal – RN. 

1.1 – Às 14h30 com quórum legal de votação; 
1.2 – Às 15h em segunda chamada independente do quórum. 

2 O registro de inscrição das chapas que concorrerão aos poderes da FNC poderão ser protocoladas até 03 (três) dias 
antes da realização da assembleia, previsto no art. 13 estatuto consolidado da Federação Norteriograndense de 
ciclismo, no endereço do item 1 acima. 

3  Ressalvados os impedimentos legais, o registro de chapas deverá ser procedido mediante instrumento firmado por pelo 
menos 02 (dois) dos filiados da FNC, que estejam em pleno gozo de seus direitos, acompanhados da carta subscrita 
pelos integrantes da chapa, manifestando aceitação da indicação para concorrer aos cargos de presidente e vice-
presidente. 

4 O presente edital será publicado em jornal de grande circulação, por três vezes, nos termos do art. 13 “c” do estatuto 
consolidado da Federação Norteriograndense de ciclismo. 

Natal, 29 de dezembro de 2020. 
Thiago dos Santos Bezerra 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE CICLISMO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.127.046/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, tendo como 
objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA SOROLÓGICA DE BANCADA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12 de janeiro de 2021 
às 08hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 01 de fevereiro de 2021 às 
08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 01 de fevereiro de 2021 às 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital 
encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 11 de janeiro de 2021.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

MARANATA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME, CNPJ 02.703.217/0001-93, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Instalação para um posto revendedor de combustíveis, localizado na Av. Industrial Dehuel Vieira 
Diniz, nº 5000, Rodovia BR 304 – KM 33,8, Santa Delmira, Mossoró/RN. 
 

Davi Alves de Lima 
Sócio Proprietário  

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
MARCONE LINS TEIXEIRA, CPF 762.081.684-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a LO para a Unidade de 
Beneficiamento de Couro Bovino (salga), localizada na Margem da BR 427, s/n, Walfredo Gurgel, 
Caicó/RN. 

 
Marcone Lins Teixeira 

Empreendedor 

 

 

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

PLANO A SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ: 23.249.596/0001-63, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Operação-LO, para Transporte de carga não perigosa, com capacidade total de 51,94ton, localizado na Rua 
Barão de Curumatau, 2596, Lote 36, Lagoa Nova, Natal/RN. 

 
BRUNO ALVES DE LUCENA 

PROPRIETÁRIO 
 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA PREVIA 

 
CABRAL & CABRAL LTDA, 03.157.086/0001-59, torna público que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia, para Posto 
revendedor de combustíveis, localizado na Sitio Cana Brava –Zona Rural -  Macaíba/RN.  

 
CARLOS AUGUSTO CABRAL 

Representante Legal 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
POSTO COMBUSTIVEL SERIDO LTDA, 37.627.337/0001-33, torna público que esta requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Regularização de Operação, para Posto revendedor de combustíveis, localizado na Av Dr Rui Mariz, 277, Boa 
Passagem, Caicó/RN.  

 
RAFAEL FELIPE GALVÃO DE MACEDO 

Representante Legal 
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JANEIRO
A utilização de epônimos não 

é recente, conforme se percebe na 
criação de alguns meses do ano. 
Janeiro, por exemplo, foi criado em 
virtude do deus Janus, protetor das 
portas e entradas de uma casa ou 
cidade. Janela vem de “janua”, palavra 
latina com o sentido de entrada 
principal de uma casa particular; 
março origina-se de Martius, o deus 
da guerra, segundo a mitologia 
romana; maio é dedicado a Maia, 
deusa casada com Vulcano; junho 
advém de Juno, deusa venerada 
pelas mulheres, esposa de Zeus, o 
deus dos deuses; julho refere-se ao 
imperador Júlio César, que recebeu a 
homenagem dos romanos após sua 
morte; agosto foi o nome da do em 
honra a Otávio Augusto, � lho adotivo 
e herdeiro de Júlio César.

LARÁPIO
Alguns nomes se caracterizaram 

pelo lado negativo. Um magistrado 
romano chamado Lucius Antonio 
Rufus Appius emitia sentenças 
favoráveis a quem pagasse e, em 
seus documentos, assinava L.A.R. 

Appius. Isso originou o termo latino 
“larappius”, que passou a designar 
ladrões e corruptos e, mais tarde, foi 
aportuguesado para larápio.

PINEL
O termo pinel, gíria para pessoa 

com distúrbios mentais, advém do 
médico francês Phillipe Pinel (1745 – 
1826), que libertava loucos presos em 
correntes.

GUILHOTINA
O médico francês Joseph-

Ignace Guillotin (1738 – 1814) 
criou a guilhotina, para amenizar 
o sofrimento da vítima que sofria 
quando a pena de morte culminava 
num enforcamento ou numa 
decapitação com machado, métodos 
poucos produtivos num primeiro 
momento, o que estendia a agonia 
do réu. O curioso é que, graças à 
rapidez do ato, a multidão presente 
na inauguração não considerou o 
método divertido e até solicitou a 
volta do enforcamento ao rol das 
condenações.

BRAILE

Grandes benefícios para a 
humanidade receberam o nome de 
pessoas ligadas a eles. Um desses 
itens é o sistema de escrita para 
de� cientes visuais, denominado 
“braile” em homenagem a seu criador, 
o professor francês Louis Braille 
(1809-1852). Mesmo tendo perdido a 
visão quando criança, ele completou 
os estudos numa escola para cegos 
em Paris e tornou-se professor. Diante 
da di� culdade enfrentada, resolveu 
criar um sistema de escrita com 
pontos sobre as letras, o que facilitou 
a vida dos de� cientes visuais  em 
relação à leitura e ao conhecimento.

ALZHEIMER
Algumas patologias foram 

nomeadas pelos seus descobridores 
ou apenas para facilitar a 
memorização dos efeitos que elas 
desenvolvem. Uma delas é o mal 
de Alzheimer, que foi registrado 
dessa forma por lembrar o primeiro 
médico que reconheceu a patologia, 
Aloysius Alzheimer (1864 – 1915), 
durante um congresso apresentado 
na Alemanha nove anos antes de sua 
morte.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

EPONÍMIA
É o aspecto da lexicologia que ocorre quando algumas personalidades 

históricas ou mesmo lendárias emprestam o nome a objeto, lugar, época, 
dinastia ou qualquer outro item que designe uma homenagem.

ABRE ASPAS
Transportai um punhado de 

terra todos os dias e fareis uma 
montanha.

Confúcio“

“

FOTOS: GETTY IMAGES

FOTOS: GETTY IMAGES

ZAPPING

Beth Goulart vem falando diariamente em suas redes sobre virtudes e sentimentos, como paciência, fé, amor, alegria, 
solidariedade e perdão. Numa prova de que nada disso adianta se for da boca para fora, ela faz questão de ressaltar 
sua compaixão pela pessoa que infectou Nicette Bruno com o novo coronavírus (morta pela Covid-19 no dia 20 de 
dezembro). “Ninguém fez isso por querer. A gente sabe que cada vez mais todo mundo tem que ter consciência de evitar 
determinadas coisas que possam causar o contágio. Como foi no caso da mamãe. Talvez essa pessoa não tenha tido o 
devido cuidado. E acho que hoje temos que ter esse cuidado. Mas não dá para julgar o outro. Não somos nós que vamos 
fazer isso. Tem um olhar superior, que sabe o porquê de tudo. Nós temos é que ter uma certa compaixão também por 
essa pessoa, porque não deve ser fácil pra ela. Então precisa da nossa oração e de fortalecimento. Se Deus permitiu, 
quem somos nós pra achar qualquer coisa?”, disse

BETH GOULART DIZ QUE ORA POR PARENTE 
QUE PASSOU COVID-19 PARA NICETTE BRUNO

GRÁVIDA, MODELO É PRESA EM SP

YASMIN BRUNET FALA SOBRE A CINTURA

A modelo Lauren Adana Lorenzetti foi presa em 
Santana de Parnaíba, em São Paulo, após a Polícia Civil 
cumprir mandado de prisão. Lauren foi condenada por 
forjar um sequestro para extorquir dinheiro da mãe.

Yasmin Brunet, 32 anos, para responder algumas 
curiosidades de seus fãs. A modelo falou sobre supostos 
procedimentos estéticos que teria feito. Ela negou ter 
retirado uma costela para � car com a cintura mais � na.
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RODA DAS NÃO 
AUSENTES

ONLINE  | Conversa é hoje, a partir das 20h, no YouTube. Mainá Santana e as convidadas 
do projeto trazem discussões sobre o racismo existente na dança contemporânea

A “Roda das Não Ausentes” vai 
reunir as bailarinas Mainá 
Santana, Rosa Costa, Rozeane 

Oliveira, Margoth Lima e Silvia 
Rodrigues em uma conversa sincera 
sobre a dança contemporânea. 
Neste encontro, as artistas assumem 
os lugares de mulheres negras na 
coletividade, dentro das práticas 
culturais cabíveis.  

A ideia do diálogo é trazer 
a discussão sobre racismo e 
tecnologias femininas pretas para 
a dança contemporânea. Buscando 
desfazer a falsa ideia de que na 
dança não há racismo, as artistas 
encontram na roda as linguagens 
da fala e da escuta circulares, 
construindo outros modos de estar 
no mundo.

“Ouvi muitas vezes colegas 
dizendo que não há racismo na 
dança contemporânea, que basta 
ser artista da dança para saber 
respeitar o outro, só que essas são 
inverdades. De colegas de cena a 
diretores de companhias, passando 
por produtores, pela di� culdade em 
se � rmar no mercado de trabalho, 
o racismo está em toda parte”, 
a� rmou Mainá.

Por isso, a artista convidou Rosa, 
Margoth, Rozeane e Silvia para a 
roda de conversa ao vivo.” A intenção 
não é trazer apenas as dores, mas 
discutir modos de se movimentar 
dentro da estrutura, estratégias 
de ensino, estéticas diversas, 
fortalecendo tanto o debate sobre 
dança contemporânea como sobre 
pretitude”, pontuou.

A exibição ao vivo está marcada 
para acontecer nesta terça-feira 
12, às 20h. Depois, a “Roda das Não 
Ausentes” � cará disponível com 
legendas no canal do YouTube. O 
evento foi contemplado na Chamada 
Pública de Emergência 002/2020 - 
Da Democratização, do Acesso, da 
Acessibilidade e da Sustentabilidade 
da Prefeitura de Natal, pela Lei Aldir 
Blanc.

AS PARTICIPANTES

Mainá Santana, 
organizadora do projeto, é 
curiosa, artista da dança, 
intérprete, intérprete-criadora, 
performer, arte-educadora, 
preparadora corporal, psicóloga, 
articulista, poeta, produtora 
e assistente de Iluminação. 
Atualmente, desenvolve projetos 
de videodança, trabalha como 
artista independente e em 
parceria com René Loui, Willy 
Helm e Arthur Moura (Coletivo 
CAUDA). Foi colaboradora 
de projeto de pós-doutorado, 
membro do Fórum de 
Danças Contemporâneas: 
Corporalidades Plurais e 
do Setorial da Dança do Rio 
Grande do Norte. Foi premiada 
na categoria “Interpretação” 
do Prêmio Denilto Gomes e 
indicada ao APCA na mesma 
categoria, por trabalho na Cia 
Carne Agonizante. Trabalhou 
como intérprete-criadora na 
Jorge Garcia Companhia de 
Dança, com passagens por 
outras companhias de dança de 
São Paulo. Formou-se em balé 
na Escola de Bailados Municipal 
de Santos (EBMS), mas seu 

primeiro contato com a dança 
foi o forró na casa dos avós.

Rosa Costa é diretora 
artística e curadora do Tanz 
Festival de Dança, co-fundadora 
e gerente de relacionamento da 
Dança Digital.com e membro 
do Setorial de Dança do RN. 
Formada em dança pela 
Predislava Vorono�  Goulenko 
(Grupo Cultural de Dança Ilha), 

com passagem pela Escola 
Estadual de Danças Maria 
Olenewa RJ. Como bailarina, 
atuou no Grupo Cultural 
de Dança Ilha e no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, 
Corpovivo Cia de Dança, entre 
outras. Nos Estados Unidos, 
dançou na INDANCO e na 
Paralax; na Alemanha, dançou 
na Stadttheater Bremerhaven, 
na Deutsches National � eater 

Weimar, na Schalspiel Haus 
Leipzig, no Oldenburgisches 
Staatstheater e no � eater 
Nordhausen. Além disso,
tem experiência como 
coreógrafa, coordenadora 
pedagógica, professora 
cadastrada AAB Perform Awards. 
É também formada em Relações 
Públicas e em Administração 
com ênfase em Recursos 
Humanos.

Rozeane Oliveira 
desenvolve atividades artísticas 
há  quase 20 anos em Natal, como 
o� cinas, espetáculos teatrais, 
preparação corporal, criaç ã o 
em dança contemporâ nea, 
dentre outras. Integrou o 
Grupo Parafolclórico (projeto 
de extensão) da UFRN, onde 
no ano de 2006 participou do 
Feiap - Santa Cruz Do Sul (RS). 
Entre os anos de 2008 e 2016, 
fez parte do corpo artí stico da 
companhia Gira Danç a atuando 
como pesquisadora e inté rprete/
criadora, onde participou 
de vários festivais de dança 
nacionais e internacionais, 
destacando Viva Dança, Cenas 
Cumplicidades, Brasil Move 
Berlim e o Ano do Brasil em 
Portugal. Fez circulaç ã o pelo 
Palco Girató rio em 45 cidades 
pelo Brasil. Em 2016, criou o 
Coletivo CIDA, juntamente 
com o bailarino René Loui, 
onde participou de vários 
festivais. Além disso, foi a 
rainha do Carnaval de Natal 
nos anos de 2018 e 2019. É 
uma das integrantes do Sarau 
Insurgências Poéticas, artista 
convidada do Sarau Quintas das 
Artes, entre outros.

Margoth Lima tem 
formação técnica em dança 
pela Escola de Dança do Teatro 
Alberto Maranhão (EDTAM), 
iniciando na dança pelas Danças 
Urbanas. É artista circense pelo 
circo Grock, Integrante da Cia. 
de Dança do Teatro Alberto 
Maranhão (CDTAM), professora 
da EDTAM e faz parte do Grock 
Entretenimento. Pela dança, 
já foi para a Alemanha, Suíça, 
Áustria e França. Também 
é formada em História pela 
Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA).

Silvia Rodrigues nasceu 
em Currais Novos, mas foi 
criada em Natal. Ela é artista 
independente, candomblecista, 
aprendiz de Capoeira Angola, 
buscadora de impulsos de vida 
em movimentos. Aos três anos 
e meio, adentrou na Escola 
de Dança do Teatro Alberto 
Maranhão (EDTAM), dançando 
balé clássico. É ainda mestre em 
Dança pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), licenciada em 
Dança pela UFRN. Atualmente, 
é professora temporária de artes 
da rede de ensino estadual do 
RN. 

QRCode para a live da “Roda 
das Não Ausentes”, a partir 

das 20h, no YouTube

Intenção da “Rodas das Não Ausentes” não é trazer apenas as dores, mas discutir modos de se movimentar dentro da estrutura racista

As seis artistas da dança participam de conversa sobre a dança contemporânea e relatam visões sobre o racismo presente no meio

CEDIDA
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REPRODUÇÃO

Laboratório acontece entre os dias 21 e 27 de fevereiro, de modo virtual

Laboratório de Jovens Roteiristas 
do RN leva o cinema para o interior
O Laboratório para Jovens Rotei-

ristas do Rio Grande do Norte 
(LAB RN) é uma iniciativa que 

visa democratizar o acesso à lingua-
gem audiovisual, buscando atingir 
prioritariamente pequenas cidades do 
estado, levando formação e apreciação 
em cinema com o intuito de capacitar 
jovens realizadores fora dos grandes 
centros de produção cinematográfica. 

O laboratório abriu inscrições re-
centemente. Serão aceitas candidatu-
ras de jovens de no mínimo 18 anos, do 
interior do Rio Grande do Norte, com 
ou sem experiência na produção de 
roteiro, mas que tenham interesse por 
escrever e que tenham boas histórias 
para contar. Para se inscrever, é neces-
sário o envio de um pequeno texto dis-
sertativo de, no mínimo, 40 linhas, com 

a ideia do trabalho a ser desenvolvido. 
O laboratório acontece entre os 

dias 21 e 27 de fevereiro, e, por conta da 
pandemia, a primeira edição será inte-
gralmente de modo virtual. Os interes-
sados em participar do projeto podem 
fazer sua inscrição, gratuitamente, até 
8 de fevereiro, no formulário oficial. 

Os selecionados terão a oportuni-
dade assistir palestras ministradas por 
profissionais da área de audiovisual e 
contarão também com a assistência 
de facilitadores, que irão mediar o pro-
cesso de construção dos roteiros em 
subgrupos. Privilegiando uma meto-
dologia de formação conjunta, o labo-
ratório pretende suscitar um processo 
de imersão e criação coletiva. 

O LAB RN é inspirado no projeto 
Jabre, um laboratório de roteiro desti-

nado a jovens da Paraíba que acontece 
desde 2011 e que tem ajudado a mati-
zar a cena audiovisual do estado a par-
tir de filmes dirigidos por cineastas de 
cidades interioranas. O Lab RN é uma 
realização do projeto Caicó Criativa e 
conta com recursos da Lei Aldir Blanc 
Rio Grande do Norte, Fundação José 
Augusto, Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, Secretaria Especial 
da Cultura, Ministério do Turismo e 
Governo Federal.

Através do QRCode acima, você se 
inscreve nas atividades do laboratório

A região Seridó do Rio Grande 
do Norte tem vivenciado uma 
efervescência no segmento 

do audiovisual, com o surgimento de 
novos realizadores e vitrines, como 
festivais e mostras que surgiram nos 
últimos anos. Pensando nisso, o Seri-
dó Cine – Festival Audiovisual lançou 
o concurso “Filme na Mão”, que tem 
como objetivo estimular a produção 
audiovisual no Seridó. As inscrições 
estão abertas até o próximo dia 20 de 

janeiro no site do festival. 
Ao todo, serão destinadas 60 va-

gas para pessoas comprovadamente 
nascidas e residentes na região Seridó. 
Os interessados em participar do con-
curso devem se inscrever em uma das 
oficinas disponibilizadas pelo festival, 
tendo como facilitadores os realizado-
res Sihan Félix e Gustavo Guedes. As 
oficinas serão realizadas no período 
de 22 a 24 de janeiro, em ambiente 
virtual. 

O inscrito poderá escolher o turno 
que quer participar (manhã ou tar-
de). Os filmes deverão ser fruto das 
oficinas e vão receber premiações de 
incentivo para as 10 melhores pro-
duções. Todos os filmes produzidos 
serão exibidos na plataforma de stre-
aming do Seridó Cine em uma Mostra 
Especial, no período do festival de 8 a 
13 de fevereiro. 

O concurso integra a programa-
ção comemorativa dos dez anos da 

Referência Comunicação. Criada em 
2011, pelos sócios Diego Vale e Rail-
don Lucena, a Referência vem estimu-
lando a cadeia da economia criativa 
a partir de vários empreendimentos 
culturais. Os festivais Seridó Cine e 
Curta Caicó são frutos desse trabalho, 
que está fomentando o audiovisual no 
interior do estado. 

O Seridó Cine é uma realização da 
Referência Comunicação e conta com 
recursos da Lei Aldir Blanc Rio Gran-

de do Norte, Fundação José Augusto, 
Governo do Estado, Secretaria Espe-
cial da Cultura, Ministério do Turismo 
e Governo Federal.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode e participe do concurso

CAPACITAÇÃO

Filmes deverão ser fruto das oficinas e vão receber premiações de incentivo para as 10 melhores produções. Todos os filmes serão exibidos na plataforma de streaming do Seridó Cine em uma Mostra Especial, de 8 a 13 de fevereiro

CONCURSO 
“FILME NA MÃO” 
ABRE INSCRIÇÕES 

AUDIOVISUAL | Iniciativa tem como objetivo estimular a produção audiovisual no na região. Ao todo, serão oferecidas 60 vagas para moradores. Interessados em participar do concurso 
devem se inscrever em uma das oficinas disponibilizadas pelo festival, através do site oficial do concurso. Oficinas serão realizadas entre 22 e 24 de janeiro, em ambiente virtual

DIVULGAÇÃO



Pandemia leva fi guração das novelas a passar apertado
O novo coronavírus provocou 

mudanças radicais na televisão 
e em tudo à sua volta. Como um 
desses exemplos, a praticamente 
extinção das agências de � guração.

Para esses pro� ssionais, de 
todas as idades, que sempre 
contribuíram para novelas, 
minisséries e programas, de 

repente as portas se fecharam 
e ninguém sabe quando serão 
reabertas.

A ordem nos estúdios ainda 
é movimentar o mínimo possível 
de pessoas e também recorrer ao 
distanciamento.

Externas, aliás, foram riscadas 
do mapa ou, em poucos casos, 

reduzidas ao mínimo necessário.
Entre as exceções, como � cou 

demonstrado na apresentação do 
último “Domingo Espetacular”, 
a novela “Gênesis”, que entre 
outros destaques e um elenco bem 
numeroso, está movimentando 
uma das maiores � gurações de 
todos os tempos.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Está tudo sendo planejado para 
que as gravações de “Desalma”, 
nova temporada, tenham início 

ainda este mês...Mas tudo 
passa a depender de um recuo 
nos números da pandemia...
Continuando na altura que 
estão não será possível. O 

trabalho da atriz Branca Messina 
nas gravações de “Gênesis” é 

bem elogiado...Ela faz Amat, 
em uma das fases iniciais da 

novela, mãe de Abraão, vivido 
por Zé Carlos Machado...Sobre 
“Gênesis” ainda, Oscar Magrini é 
um dos mais entusiasmados com 
o seu trabalho na novela, como 
Noé...A propósito, no especial 
do “Domingo Espetacular” foi 

anunciado que Igor Rickli, como 
Lúcifer, estará presente em todas as 
fases da novela.Entre as mudanças 
que a Globo têm planejadas para 
a sua programação, já pode ser 
descartada qualquer mudança 

na faixa vespertina...A versão 
estendida do “Hoje”, por exemplo, 

será mantida.

HORÓSCOPO

O amor que você sente nesse momento parece a 
coisa mais importante para ambos, mas cuidado, 
pois as pessoas decepcionam. Use a sua experiência 
e senso de negócios a seu favor. Assim você estará 
muito a frente nesse novo desafi o. 

Não se atenha apenas ao fato de que a relação exige 
sacrifícios. Deixar de realizar seus sonhos por causa 
de alguém nunca deve ser uma obrigação. Você só 
terá boas oportunidades e reconhecimento quando 
fi nalmente for capaz de amar o que faz. 

 Se você ainda não o sente na mesma sintonia, não 
force. Seja paciente ou desista consciente do que 
queria. Dia de se organizar e pensar em como lucrar 
mais sem precisar fazer ainda mais esforço. Otimize 
seu trabalho. 

Afastar-se dessa rotina desgastante fará bem aos 
dois. Férias em casal para um lugar romântico e 
paradisíaco é sempre uma boa pedida.  Só você pode 
fazer com que o seu ambiente seja harmonioso e 
adequado. 

Sem sentimentalismos ou chantagens. Você é adulta 
e precisa assumir as vantagens e desvantagens disso 
sozinha. Desafi os e grandes missões podem fazer seu 
negócio alçar voos ou fracassar. Tudo depende ainda 
mais de você e suas atitudes. 

Seja direta quanto ao que está sentindo. Você 
está adiando essa conversa há muito tempo e isso 
não te favorece em nada. Não se deixe sufocar por 
responsabilidades que não lhe cabem. Seja justa 
consigo mesma e não se sobrecarregue pelos outros.

Trair e evitar nunca foram boas opções. Se quer 
terminar essa relação, seja honesta não use de 
artifícios infantis para isso. Um momento de muita 
intensidade marcará essa fase da sua vida profi ssional. 
Você não pode vacilar nem decepcionar. 

Calor humano é muito importante. Então, se ainda 
não quer algo sério, ao menos saia para se divertir e 
conhecer gente nova. Sua nova missão é lutar pelo 
que é seu e prosperar a partir do seu próprio esforço. 
Seu futuro só depende de você nesse momento.

Busque equilibrar junto com ele os interesses e sonhos 
que vocês partilham. Só assim essa relação pode 
realmente dar certo. Você estará mais capacitada 
quando fi nalmente concluir suas especializações e 
estudos. Siga fi rme nessa meta e não desista. 

O passado não pode voltar a te atormentar. O que foi 
decidido não pode ser mudado e agora é pensar no 
futuro. Trabalho: Aproveite seu período de férias para 
refl etir como se sente profi ssionalmente e como você 
realmente gostaria de ser ou estar. 

Se você acha que está sendo enganada, talvez 
tenha percebido que há coisas que nunca mudam, 
mas você pode mudar e terminar tudo. Uma notícia 
difícil está a caminho e envolve sua continuação 
nessa empresa. 

Cuidado ao conhecer a família e os amigos do amado. 
Seja autêntica, mas observa mais do que forneça 
informações sobre você. Você precisa estar pronta 
para ingressar em algo novo e se arriscar. A vida não 
é feita de glórias. 

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)

DE CINEMA
O lançamento de “Gênesis”, no 

“Domingo Espetacular”, além da 
grandiosidade da sua produção, 
revelou detalhes da sua realização.

Para aqueles que gostam de 
televisão, foi um momento dos mais 
interessantes.

DESLIGADOS
Por conta das mudanças que a 

Disney tem realizado no Brasil, Bianca 
Amaral – diretora comercial e Mário 
Quaranta - diretor de programação, 
foram desligados do Fox Sports.Junto 
com eles, algumas peças-chave da área 
de conteúdo, como Marcelo Carloto, 
que optou por não � car, e Sidney 
Bortotto, que está negociando com o 
SBT.

UMA QUESTÃO
A partir do instante em que, na 

manhã de ontem, foi anunciada a 
decisão da Disney em acabar com a 
programação do Fox Sports, a coluna 
foi procurada por vários leitores. u por 
assinantes do Fox Sports, perguntando 
como � cam eles: pagaram uma coisa e 
não irão receber?

QUESTÃO DELICADA
Todo esse imbróglio do Fox Sports, 

antes mesmo de chegar ao Cade, 

PRIMEIRO NA RECORD
“Gênesis” é o primeiro trabalho de 
Carlo Porto na Record, como Adão. 
Porém, o ator já possui uma boa 
estrada em TVs concorrentes.
A estreia foi na Globo, em 2008, 
onde marcou presença em diversas 
produções, além do SBT, na novela 
“Carinha de Anjo”.    

BROZZO

começou no instante em que a 
Disney de� niu o preço do canal, 
muito baixo, junto às operadoras. 
Espantou possíveis interessados. 
Se dava prejuízo, por que lutaram 
tanto para � car com ele? En� m, 
mais uma tragédia anunciada e 
com um custo muito alto para 
vários pais de família.

CORRERIA 
Em “Um Lugar ao Sol”, novela 

na � la das 21h escolhida para 
substituir “Amor de Mãe”, Cauã 
Reymond aparece como um dos 
mais exigidos nas gravações. 
Primeiro, porque interpreta dois 
irmãos gêmeos. Por outra, no geral, 
os atores mais jovens estão sendo 
mais acionados. Os do grupo de 
risco ou que se recuperam da 
Covid-19 continuam afastados.    

 
OS TIPOS

Nesta substituta de “Amor de 
Mãe”, Cauã fará dois personagens. 
Christian, que cresceu em 
um orfanato e trabalha como 
manobrista de um estacionamento 
e como vendedor ambulante. 
E também Renato, este criado 
por uma família rica, mas que 
tem problemas com o consumo 
excessivo de álcool. 





Três jogos sem vitória no Campe-
onato Brasileiro, duas derrotas 
seguidas, e cada vez mais pres-

sionado. Essa é a realidade de Rogério 
Ceni no Flamengo. Após a derrota por 
2 a 0 para o Ceará, domingo, no Mara-
canã, o treinador viu crescer entre os 
torcedores do Rubro-Negro os pedidos 
para a sua demissão.

Ceni reconhece que está amea-
çado no cargo. “No futebol não existe 
garantia. Você precisa conquistar a 

garantia com resultados. Os resulta-
dos são ruins perto do que esse grupo 
pode A diretoria tem direito de tomar 
qualquer decisão. O desempenho co-
mo comportamento diário é bom, mas 
como resultado deixa a desejar”, disse.

Em 12 jogos, ele soma quatro vitó-
rias, quatro empates e quatro derrotas 
e acumula ainda as eliminações na Co-
pa do Brasil e na Libertadores. Escolhas 
feitas pelo técnico estão sendo muito 
criticadas, como o fato de Gabigol ficar 

na reserva. “Me sinto capacitado para 
estar no Flamengo, mas não estamos 
confortáveis com os resultados. Na 
Copa do Brasil, não tivemos tempo de 
trabalho, na Libertadores tivemos dez, 
onze dias de trabalho, poderíamos ter 
tido melhor sorte contra o Racing”, dis-
se depois do jogo contra o Ceará.

O treinador, inclusive, teve dificul-
dades para analisar os motivos de mais 
um tropeço da equipe no Campeonato 
Brasileiro. 
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 CESAR GRECO

O Palmeiras defende diante do 
River Plate, nesta terça-feira, 
uma vantagem que nunca foi 

revertida em semifinais de Copa Li-
bertadores. Jamais na história da com-
petição um time que abriu 3 a 0 no pri-
meiro jogo como visitante nesta etapa 
do torneio permitiu ao adversário virar 
o placar na partida de volta e ir à final. 
Apesar desse conforto, a equipe tem 
manifestado cautela e demonstrado 
seriedade.

Em toda a história da Libertado-
res, a situação cômoda vivida pelo 
Palmeiras é tão rara que somente uma 
vez nesses 60 anos de competição um 
time passou por contexto idêntico. 
A vantagem de ter feito 3 a 0 em uma 
semifinal no jogo de ida como visitan-
te só foi obtida pelo Grêmio, em 2017. 
A equipe gaúcha bateu no Equador o 
Barcelona pelo mesmo placar e de-
pois, em Porto Alegre, avançou à deci-
são mesmo com a derrota por 1 a 0. Na 
final, o time do técnico Renato Gaúcho 
bateu o Lanús para ser campeão.

Naquele mesmo ano, o River Plate 
enfrentou uma situação parecida ao 
confronto atual. A coincidência é jus-
tamente o placar. A equipe argentina 
perdeu também por 3 a 0 para o Jorge 
Wilstermann, da Bolívia. No entanto, a 

partida foi fora de casa e válida pelas 
quartas de final. Bastante pressiona-
do, o time conseguiu uma reviravolta 

histórica na volta, em Buenos Aires, ao 
aplicar 8 a 0 no adversário.

Ciente da difícil situação atual, 

o River Plate mencionou na semana 
passada o tamanho do desafio. “Te-
mos de ter uma noite épica”, disse o 

técnico Marcelo Gallardo depois da 
derrota por 3 a 0 em Avellaneda. A 
equipe não poderá contar com um dos 
destaques, o atacante colombiano Jor-
ge Carrascal, que foi expulso no jogo 
de ida após agredir Gabriel Menino no 
segundo tempo.

No Palmeiras o discurso é evitar a 
comemoração antes da hora, mesmo 
com a grande vantagem. “Continua-
remos focados. Temos esta vantagem, 
mas, assim como nós fizemos três gols 
aqui, é possível o River fazer três lá. 
Temos de estar alertas e preparados 
para fazer outro grande jogo”, disse o 
técnico Abel Ferreira.

Invicto nesta Libertadores, o Pal-
meiras confia também no retrospecto 
de ter a segunda melhor defesa do 
torneio. Foram somente quatro gols 
sofridos. Dentro de casa, a equipe tem 
100% de aproveitamento pela com-
petição continental e uma média de 
gols superior a quatro por partida. Em 
cinco compromissos, o time anotou 21 
vezes.

O atacante Gabriel Veron sofreu 
uma lesão muscular na coxa esquerda, 
já iniciou tratamento e não terá condi-
ções de atuar no Allianz Parque, nesta 
terça-feira. Ele será o único desfalque 
da equipe paulista.

Apenas virada inédita em semifinal 
tira Palmeiras da final da Libertadores
DECISÃO  | Palmeiras defende diante do River Plate, nesta terça-feira 11, em São Paulo, vantagem que nunca foi revertida em semifinais de Copa Libertadores. Jamais na história da 
competição internacional um time que abriu 3 a 0 no primeiro jogo como visitante nesta etapa do torneio e permitiu ao adversário virar o placar na partida de volta e ir à final

Invicto nesta Libertadores, o Palmeiras confia também no retrospecto de ter a segunda melhor defesa do torneio: apenas quatro gols sofridos

Derrotas do Flamengo aumentam 
pressão sobre Rogério Ceni

BRASILEIRO

Às vésperas do início do Mun-
dial, a seleção brasileira mas-
culina de handebol enfrenta 

um grave problema. Cinco membros 
da delegação, sendo um atleta que 
não teve a sua identidade revelada, 
testaram positivo para o coronavírus 
em Portugal, onde a equipe se prepa-
ra para a competição, agendada para 
o Egito.

A seleção utiliza a estrutura 
preparada pelo Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) em Rio Maior desde 27 

de dezembro. Os casos de corona-
vírus foram descoberto em exames 
PCR realizados na última quarta-
-feira, de acordo com nota divulgada 
pela Confederação Brasileira de Han-
debol. A entidade também explicou 
que os infectados - quatro deles são 
membros da comissão técnica - es-
tão isolados da delegação.  Devido 
aos casos positivos, o restante da 
delegação da equipe nacional de 
handebol fará novos exames antes 
da viagem ao Egito, na quarta-feira.

Seleção de handebol tem 
cinco casos de Covid-19

MUNDIAL


