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Governo promete 
quitar 13° salário de 
2018 até novembro
FUNCIONALISMO. 7 | Os servidores 
que não são da segurança 
pública e que ganham até R$ 
3,5 mil vão receber nesta sexta 
29. Os da segurança já haviam 

recebido no dia 15 de janeiro. Os 
que ganham acima desse valor 
vão receber nos meses de maio 
e novembro. Porém, não ficou 
definido qual o formato, nem a 

data certa para os pagamentos 
restantes. Governo espera 
quitar no ano que vem a folha 
de dezembro de 2018, também 
herdada da gestão anterior.Governadora Fátima Bezerra (PT) e o secretário Carlos Eduardo Xavier detalham pagamentos

Após vencer a Covid-19 no Hospital de Campanha de Natal, pacientes manauras comemoraram alta médica na orla urbana de Natal

Fernando Mineiro (PT) Ministro Rogério Marinho

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

GARIBALDI NÃO DESCARTA 
DISPUTAR AS ELEIÇÕES EM 2022

 Em entrevista exclusiva, ex-senador diz que a decisão para disputar cargos políticos “vai depender das 
pesquisas”, mas afirma não descartar concorrer novamente ao Senado ou mesmo ao Governo do Estado. Pág. 4

 Garibaldi também fala sobre projetos políticos, avalia governos Fátima Bezerra e Jair Bolsonaro, analisa 
cenário da pandemia da Covid-19 e comenta as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Pág. 4





EMOÇÃO. 10 | Grupo deixou o  Hospital Municipal de Campanha, na Via Costeira, para retornar ao Amazonas. Em momento comovente, 
os pacientes agradeceram o apoio prestado pela equipe médica de Natal e ainda tiveram a oportunidade de conhecer a orla da capital 
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VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASILJOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

PANDEMIA

Sete pacientes de Manaus (AM) recebem alta 

“Não fiz concurso para 
ministro”, diz Rogério 
Marinho sobre cargo

TRE-RN faz nova 
totalização dos votos das 
eleições de 2018

ESPECULAÇÃO. 4 | Declaração acontece 
no momento em que sua permanência 
no Ministério do Desenvolvimento 
Regional está ameaçada

POLÍTICA. 4 | Com a recontagem, um 
dos deputados federais eleitos pela 
coligação 100% RN, Beto Rosado (PP), 
perderá a vaga para Fernando Mineiro

STTU estuda ampliação 
do tempo da integração 
entre os ônibus de Natal

Com apoio do Proedi, 
empresa vai gerar 400 
empregos em Mossoró

TRANSPORTE. 4 | Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana informou que 
estudapossibilidades para permitir que 
o benefício funcione além de uma hora

ECONOMIA. 6 | Antiga Ferreira Indústria 
de Importação (Aficel) vai reabrir como 
Best Nuts em Mossoró, região Oeste do 
Rio Grande do Norte. 
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RECURSOS PÚBLICOS | Governo criou cadastro nacional para que as informações sejam usadas com “respeito 
à dignidade das organizações religiosas”. Objetivo é facilitar o repasse financeiro para estas instituições

Com a popularidade em queda 
até mesmo entre tradicionais 
aliados, o presidente Jair Bolso-

naro decidiu investir em um “censo” 
das igrejas para se aproximar de po-
tenciais eleitores. Em uma estratégia 
que usa o poder da máquina pública 
para tentar atrair apoio, o governo 
criou o Cadastro Nacional das Orga-
nizações Religiosas. A ideia é montar 
um banco de dados com contatos de 
líderes religiosos e entidades aptas a 
receber recursos federais e a executar 
ações em parceria com o Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, comandado por Damares 
Alves.

A articulação ocorre no momento 
em que Bolsonaro - candidato a novo 
mandato, em 2022 - enfrenta críticas 
cada vez maiores na condução da 
pandemia de covid-19 e crescem as 
mobilizações por seu impeachment. 
Um desses pedidos de afastamento 
do presidente foi protocolado ontem 
(mais informações nesta página) por 
religiosos críticos ao governo, a seis 
dias das eleições que vão escolher as 
novas cúpulas da Câmara e do Senado, 
em 1.º de fevereiro.

A aproximação com as igrejas 
também é considerada fundamental 
por Bolsonaro para angariar votos de 
bancadas religiosas a favor do depu-
tado Arthur Lira (Progressistas-AL), 
líder do Centrão. Lira vai disputar a 
cadeira do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e tem como 
principal rival o deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP).

Publicada no Diário O� cial da 
União na sexta-feira, a portaria que 
criou o cadastro nacional a� rma que 
as informações ali contidas serão 
usadas com “respeito à dignidade das 
organizações religiosas e suas lideran-
ças”. Trata-se, segundo o governo, de 
um registro complementar aos dados 
sobre religião coletados pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatística 
(IBGE).

O material poderá ser usado em 
cruzamentos com outros bancos de 
informações da administração públi-
ca. O formulário com as perguntas ain-
da não foi publicado pelo ministério, 
que deu prazo de 60 dias para lançá-lo. 
A inscrição, porém, é voluntária. Em-
bora as questões ainda estejam sendo 
preparadas, algumas delas se referem 
à disposição das entidades em traba-
lhar conjuntamente com o governo.

“Não tem nenhum crime em fazer 
parceria com o poder público e ajudar 
a cuidar do Brasil”, a� rmou Damares. 

“O que a gente quer é conhecer o que 
está sendo feito e fortalecer quando a 
gente puder fortalecer, ajudar quando 
a gente puder ajudar”.

Pastora evangélica da Igreja Batis-
ta da Lagoinha, a ministra apresentou 
a ideia como “uma ferramenta para 
selar a parceria entre Estado e igrejas 
em ações sociais”. O objetivo, segundo 
o ministério, é criar um cadastro de or-
ganizações religiosas que “colaboram 
ou (...) estejam interessadas em cola-
borar com o atendimento de públicos 
vulneráveis e em forças-tarefa de so-
corro às vítimas de situações de emer-
gência ou de calamidade pública”.

Atualmente, o governo tem par-
ceria com entidades de per� l religioso 
em várias ações. Há repasses de re-
cursos, por exemplo, para programas 
como o Pátria Voluntária, presidido 
pela primeira-dama Michelle Bolsona-
ro, que já prestigiou entidades ligadas 
a Damares para distribuição de ali-
mentos, cestas básicas e material de 
limpeza.

Durante a pandemia, o governo 
também reservou R$ 160 milhões 
para asilos, em todo o País, por meio 
de cadastro aberto pelo ministério de 
Damares. Entidades religiosas estão 
entre as principais mantenedoras de 
casas de repouso e até de comunida-
des terapêuticas.

‘POLÍTICA’
O “censo” das igrejas tem sido visto 

com descon� ança por acadêmicos. 
Para o professor Edin Sued Abumans-
sur, doutor em Ciências Sociais e líder 
do Grupo de Estudos do Protestantis-
mo e Pentecostalismo na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 
não há como dissociar a iniciativa das 
eleições de 2022. Abumanssur a� rmou 

que o novo cadastro é “desnecessário”, 
já que o governo possui bancos com 
informações sobre organizações reli-
giosas, como o CNPJ, de consulta pú-
blica na Receita, e o Mapa de Organi-
zações da Sociedade Civil, do Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(Ipea).

“Isso é inócuo e a descon� ança de 
� ns eleitoreiros é grande. O processo 
eleitoral já começou e tudo que se faz 
em termos de política visa a eleição de 
2022. Como o cadastro é voluntário, só 
vai se inscrever quem tiver muito in-
teresse em se aproximar do governo”, 
a� rmou o professor, do programa de 
pós-graduação em Ciências da Reli-
gião da PUC. “Essa coisa não cheira 
bem. Tem muitas perguntas de cunho 
político, além de questões sobre a rela-
ção entre Estado e Igreja. Qual vai ser 
o nível do cadastramento: as igrejas 
nacionais ou locais? O governo vai 
atrás de todas, milhares de igrejas?” O 
deputado Júlio Cesar (Republicanos-
-DF) disse que o cadastro não foi uma 
demanda da bancada evangélica.“Vá-
rias igrejas, de várias religiões, têm aju-
dado nas ações do ministério durante 
a pandemia”, observou Júlio Cesar, que 
é pastor da Igreja Universal.

Os evangélicos aderiram à pla-
taforma de Bolsonaro na eleição de 
2018, mas mesmo nesse segmento há 
queixas sobre os rumos do governo. 
Desde o ano passado, Bolsonaro ten-
ta se aproximar também de outras 
organizações religiosas. Em video-
conferência no dia 21 de maio, com a 
participação do presidente, padres e 
representantes de emissoras católicas 
de rádio e TV prometeram “mídia po-
sitiva” para ações do governo na pan-
demia, em troca de anúncios estatais 
e outorgas.

Presidente Bolsonaro investe em um “censo” das igrejas para se aproximar de eleitores

Governo Bolsonaro cria cadastro 
para repasse a entidade religiosa
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CHEGA DE MORDOMIAS
A brincadeira sobre gastos 

no Executivo, incluindo leite 
condensado, trata de privilégios 
que devem ser extintos nos Três 
Poderes, incluindo as lagostas do 
STF, comilança nas residências do 
Senado e na Câmara, salão de beleza 
no TCU, restaurantes em repartições, 
carros o� ciais etc.

O TAMANHO DO PROBLEMA
O Ministério da Defesa deu 

detalhes dos seus gastos com 
alimentação. São 370 mil militares 
da ativa que diariamente realizam 
suas refeições em 1.600 organizações 
militares em todo o País.

CHUPA, FRANÇA
A plataforma Our World in Data 

informou que o Brasil se tornou 
nesta quarta (27) o 12º país que 
mais vacinam seus nacionais: 1,13 
milhão de doses. Deve superar nesta 

quinta a rica França, que aplicou 
50 mil doses a mais, mas iniciou a 
vacinação mais de duas semanas 
antes do Brasil.

BRASIL NO G-6
Contado apenas a partir do dia 

17, quando começou a imunização, 
o Brasil é o 6º país que mais vacinou 
seus habitantes em todo o mundo, 
atrás apenas dos Estados Unidos, 
China, Reino Unido, Índia e Israel.

ESPAÇO OCUPADO
Em política, não há espaço vazio: 

o presidente Jair Bolsonaro não 
participou do Fórum Econômico 
Mundial, mas João Doria não 
perderia a chance de insistir 
no aproveitamento político da 
vacinação.

PENSANDO BEM...
...pelo menos não foram R$15 

milhões em giló.

Em média, no mundo, passaram-se cerca de 10 meses entre a data do 
primeiro caso registrado no novo coronavírus e a data da aplicação da 
primeira vacina. No Brasil não foi diferente: o primeiro caso da Covid-19 
foi con� rmado em 26 de fevereiro de 2020 e a primeira vacina foi aplicada 
em 17 de janeiro deste ano, 326 dias (10,7 meses). No Reino Unido foram 
333 dias (quase 11 meses) e nos EUA 328 dias (10,8).

RARA EXCEÇÃO
Portugal teve um dos 

menores períodos de espera pela 
vacina contra a covid: 299 dias, 
menos de 10 meses entre 2 de 
março e 27 de dezembro.

DEMORA ALEMÃ
A poderosa Alemanha 

teve de esperar 333 dias entre 

a descoberta do coronavírus e 
a chegada da vacina, mesma 
demora da Itália.

HERMANOS ATENTOS
Na América do Sul, a 

Argentina viu a vacina chegar 
em 307 dias, 10,1 meses, pouco 
menos que a Dinamarca, que 
aguardou 309 dias.

O bloco de partidos que apoia a candidatura favorita de Arthur Lira (PP-
AL) à presidência da Câmara somente vai discutir entre esta sexta (29) e 
sábado (30) a escolha do primeiro vice-presidente, um dos cargos mais 

ambicionados na Mesa Diretora. Políticos do PSL espalham que o partido 
estaria negociando a vice em troca do apoio a Lira, mas o próprio deputado 
negou essa discussão. Até porque a maioria do PSL já o apoia. “Não tem nada 
certo, nosso bloco (de partidos) está discutindo o assunto internamente e vai 
decidir na sexta ou no sábado”, disse Arthur à coluna. A escolha do vice é 
um trunfo de negociação utilizado por candidatos a presidente na reta � nal, 
a dois ou três dias da eleição. Um partido de bom tamanho que abandone o 
barco de Baleia Rossi (MDB) para apoiar Lira, por exemplo, pode garantir a 
vice-presidência. O favoritismo de Arthur Lira começou a se consolidar com 
a rebelião de 36 deputados do PSL que se recusaram a apoiar Baleia Rossi 
(MDB).
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Os gastos alimentícios do gover-
no federal, que somaram mais 
de R$ 1,8 bilhão em 2020, entra-

ram na mira da oposição. Parlamenta-
res formalizaram representações junto 
ao Tribunal de Contas da União (TCU) 
pedindo a abertura de uma investiga-
ção sobre as compras do Executivo.

Nos documentos, protocolados 
nesta terça-feira 26, os senadores 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE) e os 
deputados federais Tabata Amaral 
(PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) 
argumentam que o aumento das des-
pesas fere o princípio da moralidade 
administrativa. “O aumento de gastos 
é absolutamente preocupante, tanto 
pelo acréscimo de despesas como pelo 
caráter supér� uo de muitos dos gê-
neros alimentícios mencionados”, diz 
uma das representações.

A ofensiva jurídica organizada 
pelos congressistas é uma reação à 
reportagem veiculada pelo portal Me-
trópoles, que revelou o crescimento 

de 20% nos gastos com alimentos pela 
administração federal - o que inclui de 
ministérios a autarquias

Segundo a publicação, que levan-
tou dados com base no painel de com-
pras do Ministério da Economia, foram 

mais de R$ 15 milhões em dinheiro pú-
blico para comprar leite condensado e 
R$ 2 milhões para aquisição de chicle-
tes, por exemplo. 

“A � scalização contábil, � nanceira, 
orçamentária, operacional e patri-
monial da União e das entidades da 
administração direta e indireta deve 
se atentar especialmente à legalidade, 
legitimidade e economicidade. Esses 
três parâmetros, se considerada a atual 
conjuntura brasileira, podem ter sido 
amplamente ofendidos”, a� rmam os 
parlamentares.

Ao TCU, o senador Randolfe Ro-
drigues argumenta que o dinheiro 
poderia ter sido usado, por exemplo, 
na construção de 180 hospitais de 
campanha para tratar pacientes com 
covid-19. 

“Será que os gestores do Executivo 
Federal entendem que os agentes pú-
blicos são mais cidadãos do que boa 
parte da população brasileira, que vive, 
no máximo, nos limites da cesta bási-
ca?”, questiona no documento.   

Parlamentares pedem investigação 
sobre gastos do governo Bolsonaro

LEGISLATIVO

POLÍTICA | Prefeito de Natal avalia para o cargo os nomes de Nina Souza (PDT) e Raniere Barbosa (Avante), 
além da manutenção do próprio Kléber Fernandes, que atua como líder no Legislativo municipal desde 2018

Oprefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), a� rmou nesta quar-
ta-feira 27 que não descarta 

substituir a liderança do governo na 
Câmara Municipal para a nova legis-
latura. Atualmente, o posto pertence 
ao vereador Kléber Fernandes (PSDB), 
que assumiu a função em novembro de 
2018, pouco depois de Álvaro chegar à 
prefeitura.

Em visita ao Hospital Municipal 
de Campanha, o prefeito disse ao 
Agora RN que também avalia para o 
cargo os nomes de Nina Souza (PDT) 
e Raniere Barbosa (Avante), além da 
manutenção do próprio Kléber Fer-
nandes. Perguntado sobre quando 
decidirá sobre a questão, ele decla-
rou que ainda está “analisando” os 
possíveis cenários.

“Pode ser Kléber. E temos outros 
nomes muito interessantes, prepara-
dos, como o da vereadora Nina Souza, 
Raniere Barbosa e o próprio Kleber, que 
pode continuar assumindo a função de 
líder do governo. Podem ser analisa-
das (outras possibilidades). Todos eles 
estão preparados e são competentes”, 
destacou.

Nos bastidores, interlocutores do 
prefeito de Natal a� rmam que a de� ni-
ção do líder do governo para a próxima 
legislatura só vai acontecer quando 
Álvaro Dias terminar de compor sua 
equipe de secretários e � nalizar as 
nomeações de cargos dos demais es-
calões. No último dia 5 de janeiro, o 

prefeito demitiu todos os auxiliares e, 
desde então, vem nomeando os secre-
tários e demais cargos aos poucos.

Em entrevista ao Agora RN na 
semana passada, Álvaro Dias chegou 
a a� rmar que as nomeações devem 
transcorrer até o � m de janeiro.

Uma das últimas mudanças no 
governo foi a nomeação de Jonny Cos-
ta como novo diretor-geral do Procon 
Natal, o instituto municipal de defesa 
dos direitos do consumidor. A nome-
ação dele para o cargo foi o� cializada 
nesta terça-feira 26.

O Procon era um dos únicos ór-
gãos da gestão municipal que ainda 
aguardam a de� nição de seu diretor. 

Desde o último dia 5 de janeiro, quan-
do exonerou todos os cargos, o prefeito 
Álvaro Dias vem fazendo uma série de 
nomeações para de� nir novos secretá-
rios e coordenadores de setores. Antes 
do Procon, as mais recentes de� nições 
foram para as secretarias de Assistên-
cia Social e Mobilidade Urbana.

Até o momento, já foram de� nidos 
20 nomes, entre secretários, auxiliares 
diretos e de órgãos de administração 
indireta. 

A medida, segundo o chefe do 
Executivo, foi adotada em virtude da 
necessidade de realizar uma reforma 
administrativa no gerenciamento pú-
blico da capital.

Prefeito Álvaro Dias (PSDB) diz que que ainda está “analisando” os possíveis cenários

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Prefeito Álvaro Dias cogita possível 
troca de líder na Câmara Municipal

A BOA COMPANHIA DA COSERN

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Abre-se uma grande oportunidade de “diálogo” do RN com a empresa 
global “Iberdrola”, já presente em nosso estado. Não pode passar 
despercebido, o fato da “Iberdrola” ter apresentado, na última 

segunda, 25, revolucionário plano de estímulos ao crescimento econômico, 
através de propostas tecnológicas e inovadoras de negócios, durante 
encontro virtual, em preparação ao Fórum Econômico Mundial, a realizar-
se em maio próximo. A “Iberdrola” busca parcerias, públicas e privadas. O 
diálogo envolveria instituições privadas locais, com o objetivo de abordar, 
de forma conjunta, as consequências da Covid 19, de� nição de linhas 
de recuperação, cooperação econômica e social, a � m de reconstruir a 
con� ança, de� nir princípios, políticas e associações necessárias para 
após a pandemia. Trata-se de cooperação público-privada global. O RN 
não pode perder a oportunidade de sentar-se à mesa e “dialogar”. A “boa 
companhia” da COSERN, empresa que pertence ao grupo “Iberdrola”, será 
o nosso “cartão de visitas”.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

VOCÊ SABIA?
A Iberdrola é a empresa espanhola mais sustentável. Com mais de 170 
anos de fundação, lidera o setor energético global, a primeira geradora 
eólica e uma das maiores na geração de energia elétrica, em valor de 
mercado do mundo.

A Iberdrola lidera 
investimentos em P&D e o uso de 
tecnologias digitais, no mundo.

Em seu plano 2021-2025, 
planeja fazer investimentos nde 
75 bilhões de euros, destinados 
a projetos renováveis, redes 
inteligentes e sistemas de 
armazenamento, em larga escala.

Uma das inovações seria 
o RN ousar, juntamente com a 
“Iberdrola”, implantar projeto de 
“empregos verdes”, de� nidos pela 
ONU, como aqueles trabalhos 
de agricultura, atividades 
de fabricação, pesquisa e 
desenvolvimento, administração 
e serviço que contribuem para 
preservar a qualidade do meio 
ambiente

 Outra área de operação 
seriam ações comuns nos 
chamados ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável), 
agenda da ONU, que a “Iberdrola” 
se propõe a cooperar e integrar 
parcerias globais.

Nesta agenda de ODS estão 
previstos projetos de erradicação 
da pobreza, segurança alimentar, 
agricultura, saúde, educação, 
igualdade de gênero, redução 

das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões 
sustentáveis de produção e de 
consumo, mudança do clima, 
cidades sustentáveis, proteção 
e uso sustentável dos oceanos 
e dos ecossistemas terrestres, 
crescimento econômico inclusivo, 
infraestrutura, industrialização, 
entre outros.

Considerando o potencial 
do RN para produção de energia 
eólica, a “parceria” seria in� nita, 
já que a “Iberdrola” anunciou, 
no Fórum Virtual de Davos, 
investimentos maciços em 
projetos de energia eólica “o�  
shore”, que aproveita a força do 
vento em alto mar, onde alcança 
velocidade maior e constante.

Já iniciou a construção 
na Bretanha francesa, de um 
parque eólico “o�  shore”, com 
energia su� ciente para atender ao 
consumo de energia de 835.000 
pessoas.

A empresa se compromete 
a � rmar parcerias para criação de 
empregos e se propõe contratar 
20.000 pessoas (2021 e 2025). Os 
investimentos contribuirão para a 
manutenção de 500.000 postos de 
trabalho no mundo.

CONCLUSÃO
Percebe-se que a presença da “Iberdrola” no território potiguar, 

através da COSERN, é uma “boa companhia”. Está na hora da promoção 
de encontro, em Natal, com a presença do presidente da empresa, Ignácio 
Galán e outros convidados. AGORA RN patrocinaria o debate, que 
congregaria as forças vivas estaduais, na busca de parcerias produtivas. 
A� nal, “Grande Reinício” é o slogan usado pela própria “Iberdola”. Não 
podemos perder essa chance!
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VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
naturalizou nesta quarta-feira 

27 uma possível saída do governo Jair 
Bolsonaro. O ex-deputado potiguar 
ressaltou que sua permanência como 
ministro é uma decisão que cabe ex-
clusivamente ao presidente da Repú-
blica e que, portanto, ele pode deixar 
o ministério a qualquer momento 
caso Bolsonaro deseje.

“Eu não fiz concurso para mi-
nistro, nem tenho mandato. Se o 
presidente entender que eu não 
conto mais com a confiança dele, 
certamente vai me demitir ou vai me 
retirar do lugar em que eu estou. Não 
preciso nem de aviso prévio. Enquan-
to eu tiver a confiança do presidente, 
estou aqui”, destacou o ministro, em 

entrevista à rádio Jovem Pan.
A declaração de Rogério Mari-

nho acontece no momento em que 
sua permanência no Ministério do 
Desenvolvimento Regional está ame-
açada. Informações de bastidores 
apontam que a pasta estaria sendo 
usada como moeda de troca nas ne-
gociações em torno da eleição para a 
presidência do Senado.

A expectativa é que o atual pre-
sidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), assuma o lugar de Rogério 
Marinho no Ministério do Desenvol-
vimento Regional. 

A negociação seria concretizada 
caso o candidato de Alcolumbre e do 
governo, o senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-RO), vença a disputa para a 
presidência do Senado. Rogério Marinho: “Sem aviso prévio”

“Não fiz concurso para ministro”, diz 
Rogério Marinho sobre deixar governo 

DISCURSO

O  Tribunal Regional Eleitoral 
confirmou que a retotaliza-
ção dos votos da eleição para 

deputado federal de 2018 será con-
cluída ainda nesta quinta-feira 28. A 
medida tomada pela Corte decorre 
do indeferimento da candidatura de 
Kériclis Alves Ribeiro, o “Kerinho”, 
por 3 votos a 2, na semana passada.

Com a atualização dos votos, a 
Corte eleitoral vai retirar os 8.990 
votos conferidos a Kerinho no pleito 
de 2018, modificando o quociente 
eleitoral para o cargo de deputado 
federal no Rio Grande do Norte.

Com isso, a partir do novo cál-
culo, a Justiça Eleitoral tira a vaga da 
coligação “100% RN I”, formada por 
Progressistas, MDB, Podemos, DEM e 
PDT, e vai beneficiar a coligação “Do 
Lado Certo”, formada por PT, PCdoB 

e PHS. Na prática, Beto Rosado (PP) 
deixa a Câmara, após conquistar 71 
mil votos, e entra Fernando Mineiro, 
que obteve 98 mil votos nas eleições 
de 2018.

Após a retotalização, a Justiça 
Eleitoral fará de forma imediata a 
diplomação de Fernando Mineiro co-
mo deputado federal.

A sentença sobre o indeferimen-
to de Kerinho ocorreu na última sex-
ta-feira 22. 

A retotalização teve início após 
a relatora do processo, juíza eleitoral 
Erika Paiva, negar nesta quarta-feira 
27 efeito suspensivo aos embargos 
de declaração interpostos pela Coli-
gação 100% RN. A decisão determina 
o cumprimento do Acórdão que con-
cluiu pelo indeferimento do registro 
de candidatura de “Kerinho”.

TRE vai retotalizar votos da 
eleição de 2018 nesta quinta

CASO KERINHO 

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

O ex-governador do Rio Grande 
do Norte e ex-senador Garibal-
di Alves Filho (MDB) não des-

carta voltar às disputas eleitorais em 
2022. Fora dos holofotes desde 2018, 
quando encerrou seu último mandato 
no Senado, o emedebista está prestes 
a completar 74 anos de idade, mas re-
vela ao Agora RN ainda ter pique para 
enfrentar as urnas mais uma vez.

Apesar de não ter mais mandato, 
Garibaldi segue participando da políti-
ca potiguar e com expressão nos basti-
dores. Antes habituado a fazer a ponte 
Natal-Brasília semanalmente, ele ago-
ra passa mais tempo no Rio Grande do 
Norte e na condição de conselheiro do 
filho, o deputado federal Walter Alves 
(MDB).

Aqui no Estado, Garibaldi também 
trabalha na expansão do MDB, que em 
2020 foi o partido que mais elegeu pre-
feitos pelo interior do RN – foram 39 
ao todo, com destaque para cidades 
importantes como São José de Mipibu, 
Nova Cruz e Apodi. 

Em Natal, estava na coligação que 
reelegeu Álvaro Dias (PSDB), e por is-
so deverá ter alguma participação na 
gestão.

Sobre disputar algum mandato 
em 2022, o ex-senador disse que sua 
decisão “vai depender das pesquisas”, 
mas ele afirma não descartar concor-
rer novamente ao Senado ou mesmo 
ao Governo do Estado. 

“Por ora, permaneço na retaguar-
da. O momento é muito cercado de in-
terrogações, indagações, provocadas 

ainda mais pela Covid-19. Acho muito 
cedo para alimentar essas especula-
ções. Eu sempre fui muito modesto, 
cauteloso nas minhas apreciações e 
ambições políticas”, registra.

FINANÇAS ESTADUAIS
Garibaldi Alves Filho cobra da 

governadora uma ação mais contun-
dente na área econômica. Ele disse 
que a situação fiscal ainda preocupa. 
“A governadora e o governo precisam 

tomar providência para que nós não 
tenhamos um desequilíbrio ainda 
maior com relação à nossa situação 
fiscal”, ressaltou.

O ex-senador pondera que a atual 
gestão estadual enfrenta um desafio 
incomum, que é a pandemia de Co-
vid-19, mas aponta: “A governadora 
poderia melhorar mais a sua gestão.”

ELEIÇÃO NO CONGRESSO
Presidente do Senado entre 2008 

e 2009, Garibaldi diz estar torcendo 
pela eleição do deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP) e da senadora Simone Te-
bet (MDB-MS) para as presidências 
de Câmara e Senado, respectivamen-
te.  O emedebista potiguar salienta, 
contudo, que o crescimento dos dois 
candidatos está esbarrando em “inte-
resses” e na pressão que interlocutores 
do Governo Federal têm feito.

As eleições para as presidências 
da Câmara dos Deputados e do Sena-

do, realizadas a cada dois anos, estão 
agendadas para o dia 1º de fevereiro 
de 2021. 

 GOVERNO BOLSONARO
O ex-senador e ex-governador 

do Rio Grande do Norte declarou 
que está otimista com o governo Jair 
Bolsonaro. Ele destacou que a atual 
administração tem em seus quadros 
dois ministros potiguares, Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Regional) 
e Fábio Faria (Comunicações), que 
podem atuar na execução no RN de 
obras estruturantes, especialmente no 
setor hídrico. “O ministro Rogério Ma-
rinho tem dado uma prioridade muito 
grande a essas obras hídricas, e isso 
me traz uma satisfação muito grande. 
A transposição (do Rio São Francis-
co) está se tornando, a cada dia, uma 
realidade. O RN está agraciado com 
esses dois ministros. Espero que isso 
possa produzir ainda maiores resul-
tados”, argumenta. Garibaldi faz uma 
crítica, porém, à atuação do Governo 
Federal na pandemia. De acordo com 
o emedebista, Bolsonaro presta um 
“desserviço” ao País ao alimentar uma 
polarização em plena crise sanitária, 
“quando precisamos de união”. 

Ele reclama dos ataques que o pre-
sidente da República tem feito espe-
cialmente ao governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB). “Isso deveria ser 
passado para trás e possibilitar a união 
de todos. É muito lamentável que isso 
venha a prevalecer num momento co-
mo esse”, pontua.

Garibaldi não descarta disputar 
Governo do RN ou Senado em 2022
POLÍTICA | Em entrevista exclusiva, ex-senador e ex-governador fala sobre projetos políticos, avalia governos Fátima Bezerra e Jair Bolsonaro, fala sobre a pandemia da Covid-19 e 
comenta as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Garibaldi Alves Filho também cobra do Governo do Estado ações mais contundente para a área econômica

Apesar de não ter mais mandato, Garibaldi Alves Filho (MDB) segue participando da política potiguar e com expressão nos bastidores
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O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) deu 15 dias 
para que a Secretaria Estadual 

de Saúde (Sesap) apresente um parecer 
sobre o possível adiamento do concur-
so da Polícia Civil. A solicitação foi ofi-
cializada nesta quarta-feira 27, com a 
publicação no Diário Oficial do Estado.

A pedido do promotor Vitor Ema-
nuel de Medeiros Azevedo, a Sesap 
terá de demonstrar se a realização das 
provas na data prevista pode colocar 
em risco a saúde dos participantes. A 
principal preocupação é que os locais 
de aplicação de provas se tornem focos 
de contágio de Covid-19.

As provas objetivas e discursivas 
do concurso estão marcadas para os 

dias 7 e 14 de março (dois domingos 
seguidos). Ao todo, são 301 vagas para 
agentes, delegados e escrivães. As ins-
crições estão encerradas. São mais de 
61 mil participantes confirmados.

Ao pedir o parecer da Sesap, o 
promotor afirma que há leis e decre-
tos publicados no Estado prevendo a 
suspensão de etapas de concurso por 
causa da pandemia de Covid-19. Ele 
afirma que o eventual adiamento teria 
o objetivo de “resguardar a saúde dos 
candidatos”.

O MPRN destaca, ainda, que, mes-
mo não seja necessário realizar a sus-
pensão do concurso, a Secretaria de 
Saúde deverá responder sobre a pos-
sível elaboração, por parte do comitê 
científico que assessora a governadora 
Fátima Bezerra (PT), de um protocolo 
de conduta para minimizar os riscos 
de propagação do vírus durante a apli-
cação das provas.

O comitê de organização do con-
curso também foi provocado e deverá 
se manifestar em até 15 dias sobre a ne-
cessidade de adiamento do concurso.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MPRN dá 15 dias para Estado opinar 
sobre possível adiamento de concurso
CONTÁGIO | Ministério Público 
do Rio Grande do Norte pede 
parecer à Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesap) sobre o possível 
adiamento do concurso da Polícia 
Civil

Comitê de organização do concurso também deverá se manifestar em até 15 dias sobre a necessidade de adiamento do concurso
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ELISA ELSIE/ ASCOM

A antiga Ferreira Indústria de 
Importação (Aficel) vai reabrir 
como Best Nuts em Mossoró, 

região Oeste do Rio Grande do Norte. 
A nova empresa de beneficiamento de 
castanha de cajú vai gerar aproxima-
damente 400 empregos para a região a 
partir de março, com a expectativa de 
dobrar esse número no futuro.

A Aficel foi fechada em 2015 moti-
vada por um grande período de estia-
gem no estado. 

“Vamos iniciar as atividades agora 
em março, mas se Deus quiser iremos 
gerar muito mais empregos em breve”, 
afirmou José Luiz, um dos diretores 
da Best Nuts. Ele esteve reunido com 
a governadora Fátima Bezerra (PT), o 
secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico Jaime Calado e o deputado 
estadual Bernardo Amorim, que inter-
mediou as negociações.

A abertura da indústria ocorre 
com incentivos do Programa de Estí-
mulo ao Desenvolvimento Industrial 
do Rio Grande do Norte (Proedi), que 
foi criado em 2018 com o objetivo de 
oferecer segurança jurídica a empresá-
rios para gerar empregos diretos e in-
diretos, além de atrair investimentos. 
Atualmente cerca de 143 são benefi-
ciadas pelo Proedi.

“Nós estamos muito felizes porque 
a indústria do Rio Grande do Norte 
aos poucos está se revitalizando, mes-
mo diante dessa crise sanitária. É uma 
conquista muito importante do Proedi 

porque nas negociações a gente soube 
que se não fosse o Proedi, a empresa 
teria sido aberta no Ceará. Então é 
uma felicidade muito grande “, disse o 
secretário de Desenvolvimento Regio-
nal Jaime Calado.

“Em meio a esta forte crise sani-
tária temos a confirmação de que a 
Best Nuts inicia suas atividades em 
Mossoró. Digo, seguramente, que isso 

é resultado das ações do nosso gover-
no e, especificamente da reformulação 
do antigo Proadi, que passamos a de-
nominar Proedi. O Proedi incentiva a 
permanência e atração de indústrias 
para o Rio Grande do Norte e conte-
ve o fluxo migratório de empresas do 
RN para outros estados. Isso significa 
mais empregos e mais cidadania para 
a população do estado”, afirmou a go-

vernadora Fátima Bezerra.
A afirmação da governadora sobre 

a importância do Proedi foi reafirma-
da pelo diretor da Best Nuts, José Luiz: 

“Sem o Proedi, com certeza a nos-
sa seria mais uma empresa a se insta-
lar no Ceará”, declarou, acrescentando 
que a produção começa no início de 
março com 400 funcionários e em se-
tembro deve chegar a 700.

Ainda sobre a importância do 
Proedi, o deputado estadual Bernar-
do Amorim disse que a iniciativa da 
administração estadual em moderni-
zar a legislação de incentivos fiscais 
à indústria, teve o seu apoio para 
aprovação na Assembleia Legislativa 
e se consolidou como “instrumento 
importante para levar desenvolvimen-
to aos municípios localizados após a 
Reta Tabajara”.

PROEDI
O Programa de Estímulo ao De-

senvolvimento Industrial do Rio Gran-
de do Norte (Proedi) foi criado para 
substituir o antigo Proadi. 

O objetivo do novo programa é 
fomentar o desenvolvimento da ativi-
dade industrial no Estado, através da 
concessão de crédito presumido sobre 
ICMS. 

Como forma de estimular a ma-
nutenção de empresas no Rio Grande 
do Norte e evitar a fuga para estados 
vizinhos, o Proedi prevê abatimento 
de até 95% sobre o valor de ICMS devi-
do pelas indústrias. No antigo Proadi, 
esse desconto era de 75%.

O programa tem validade até 30 de 
junho de 2032 e, para ser beneficiada 
pelo programa, a empresa precisa 
atender alguns critérios, entre eles 
estar regular com suas obrigações tri-
butárias e não inscrito na Dívida Ativa 
do Estado.

Com apoio do Proedi, empresa vai 
gerar 400 empregos em Mossoró
ECONOMIA | Abertura da indústria Best Nuts ocorre com incentivos do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (Proedi), que foi criado em 2018 
com o objetivo de oferecer segurança jurídica a empresários para ampliar geração de empregos. Proedi prevê abatimento de até 95% sobre o valor de ICMS devido pelas indústrias

Representantes da Best Nuts estiveram reunidos com a governadora Fátima Bezerra (PT) para anunciar retomada das atividades industriais

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O presidente Jair Bolsonaro pro-
meteu responder, em até 15 
dias, se o governo tem condi-

ções ou não de ajudar novamente o 
setor de bares e restaurantes, que en-
frenta os efeitos do recrudescimento 
da pandemia de covid-19. Bolsonaro 
levou representantes da categoria a 
uma reunião nesta quarta 27 com o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, e 
saiu de lá com uma lista de pedidos que 
incluir adiar o início dos pagamentos 
de empréstimos subsidiados concedi-
dos em 2020 e retomar a permissão 
para que empresas reduzam salário e 
jornada ou suspendam contratos de 
trabalhadores.

O presidente da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 
Paulo Solmucci, participou da reunião 
e pediu a prorrogação da carência para 
pagar empréstimos no âmbito do Pro-

grama Nacional de Apoio às Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe) e a prorrogação para que 
firmas possam reduzir a jornada e os 
salários dos funcionários, além de aju-
da para empresas em relação ao Sim-
ples Nacional, regime de tributação 
especial. “Vamos estudar nos próximos 
dias o impacto fiscal e a resposta (será) 
em duas semanas no máximo”, decla-
rou Bolsonaro depois do encontro.

O programa foi anunciado em abril 
do ano passado como medida para evi-
tar um aumento do desemprego diante 
da pandemia do novo coronavírus, que 
provocou restrições no funcionamento 
ou mesmo o fechamento de parte do 
comércio e da indústria. Como contra-
partida, o governo banca um benefício 
para quem teve o salário reduzido ou 
o contrato suspenso até o limite do 
seguro-desemprego (R$ 1.813). Foram 
pagos R$ 33,5 bilhões a 9,8 milhões de 
trabalhadores.

Bolsonaro: “Vamos estudar impacto fiscal”

Auxílio para bares e restaurantes 
será decidido em até 15 dias

PANDEMIA

O Índice de Confiança do Em-
presarial Industrial (ICEI-se-
torial), medido pela Confede-

ração Nacional da Indústria (CNI), 
mostra queda na confiança em 26 
dos 30 setores da indústria pesquisa-
dos em janeiro deste ano, na compa-
ração com dezembro de 2020.

 Apesar disso, todos os setores 
seguem confiantes na economia e no 
futuro da empresa e nenhum rompeu 
a barreira dos 50 pontos. O ICEI varia 
entre 0 e 100 pontos. Valores abaixo 
de 50 indicam desconfiança e acima 
de 50 sinalizam confiança. A CNI 
ouviu 2.298 empresas – sendo 888 
pequenas, 851 médias e 559 grandes 
indústrias.

“Se compararmos com janeiro 
de 2020, vamos ver uma queda ainda 
mais expressiva em alguns setores. 
Não significa que os empresários não 
estejam confiantes, porque eles es-

tão. Mas no início do ano passado, es-
sa confiança era excepcional. Havia 
uma expectativa de crescimento, en-
tão veio a pandemia e todos conhece-
mos a história”, explica o gerente de 
Análise Econômica da CNI, Marcelo 
Azevedo. Os únicos setores em que a 
confiança avançou em janeiro foram 
o de farmoquímicos e farmacêuticos, 
que passou de 60 para 61,4 pontos, e 
o setor de madeira, que subiu de 64,6 
para 65,6 pontos. 

Confiança cai em 26 dos 30 
setores da indústria, diz CNI

ESTUDO

50
é o índice de confiança, em 
pontos, da indústria no Brasil



7CIDADES| QUINTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2021

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

MARCELO HOLLANDA
REPÓRTER

Dizem – e provavelmente é 
verdade – que um bom ob-
servador parado vale mais do 

que um especialista em movimento. 
Enquanto o primeiro olha o mundo da 
esquina de casa, o segundo devora as 
estatísticas para tirar a mesma conclu-
são: com esse preço da gasolina, não 
dá.

 Com o anúncio da última terça-
-feira 26, de um reajuste desta vez de 
5%, a gasolina na bomba já acumula 
alta de 13,4% só neste ano que mal co-
meçou. O diesel também foi reajusta-
do em 4,4%, com os valores passando a 
vigorar desde quarta 27.

Do ponto de vista do especialis-
ta, um percentual salgado a mais em 
meia à sopinha de números da econo-
mia. Para o observador do dia a dia das 
ruas, é o caos.

 Por seus olhos passam a vida re-
al, aquela que mostra a aglomerações 
nos pontos de ônibus, a precariedade 
evidente do sistema de transporte 
público, contrastando com o crescen-
te número de motos na comparação 
com os carros que trafegam pelas ruas 
de Natal.

Segundo os números mais recen-
tes do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), eram até a última 
terça-feira 26, 234.183 carros contra 
100.071 motocicletas só na capital 
potiguar, em meio a uma frota total 
de 424.977 veículos, incluindo cami-
nhões, ônibus e utilitários.

 No estado inteiro, são 594.477 
carros contra 465.633 motos, numa 
proporção que tende a se aproximar 
na exata medida em que o transporte 
público continua ruim e o valor dos 
combustíveis proibitivos para a popu-
lação.

 A bordo do carro de Ranieri Pi-
nheiro, motorista de aplicativo, é pos-

sível contemplar essa realidade que 
cada dia mais invade o ponto cego dos 
automóveis. A horda de motos que só 
faz aumentar é hoje responsável pela 
maior parte das mortes no trânsito, 
sem falar do estresse.

 Em parte, é culpa do preço do 
combustível, sim, e que drena do or-
çamento de Thiago Assis, que trabalha 

em Natal e mora em Parnamirim, qua-
se R$ 800 por mês de gasolina. Consi-
derando que os ganhos dele são em 
média R$ 3 mil, é muito.

“Com esses dois aumentos segui-
dos, é certo que logo estarei deixando 
um salário-mínimo inteiro no posto”, 
garante o profissional liberal, que exa-
mina a possibilidade de deixar o carro 
na garagem e comprar uma moto de 
segunda mão para trabalhar. Mais 
uma a povoar as ruas.

 Com centenas de motoboys pelas 
ruas, um tipo de trabalhador que vem 
crescendo muito com a crise, a ideia 
de que em breve seremos um paraíso 
(ou inferno) das motos já assola os pe-
sadelos dos motoristas que ainda não 
dominaram a arte dessa convivência 
íntima.

“Os caras cortam por ambos os 
lados do carro e se você não for muito 
atento acaba criando um problema 
para você e para a motociclista”, diz 
Ranieri, o nosso motorista de aplica-
tivo, que acaba de fazer uma corrida 
curta – imagine só – de R$ 5,00. “Aca-
bei de faturar menos de um litro de 
gasolina”, brinca ele, fazendo humor 

macabro.
Não se sabe se prevendo ou não 

as consequências junto à população 
desses aumentos automáticos guia-
dos pela cotação do dólar, a Petrobras 
inaugurou este ano a política de não 
revelar os percentuais de aumento, so-
mente os novos preços praticados nas 
suas refinarias.

 Juntando-se a isto o fato de a 
companhia também não informar es-
pontaneamente os reajustes, coisa que 
só faz apenas quando é demandada, a 
sensação de abandono da população 
que usa o carro para trabalhar é abso-
luta.

 Esta semana, de olhos nas con-
sequências políticas desses aumentos 
seguidos, o secretário de Tributação 
do Rio Grande do Norte, Carlos Eduar-
do Xavier, o Cadu, fez o que já era espe-
rado: no Twitter ele eximiu de culpa o 
governo estadual.

 “Mais uma vez, após aumento 
expressivo no preço dos combustíveis 
por parte da @petrobras, rodam víde-
os nos grupos de whatsapp culpando 
o @GovernodoRN  pelo fato do com-
bustível aqui no RN supostamente 
ser mais caro que nos demais estados 
vizinhos”.

 E fez o esclarecimento: “Mais uma 
vez cumpre esclarecer que as alíquotas 
de ICMS que incidem sobre os com-
bustíveis no RN são iguais às cobradas 
nos demais estados do NE. Portanto, 
não é a tributação estadual que justi-
fica essa discrepância...”

Ainda no Twitter, @a_rinaldo não 
perdeu tempo: “Mas, há alguma expli-
cação plausível para essa discrepância 
dos preços, considerando que a gaso-
lina, geralmente, no CE é em torno de 
R$ 0,20 e na Paraíba em torno de R$ 
0,40 mais barata?”

E @saul Regis sapecou: “Abra essa 
caixa preta e explique porquê dessa 
diferença de preço no NE”. É muita 
confusão vindo por aí.

Aumento no preço dos combustíveis 
mexe com os nervos do potiguar
TRÂNSITO | Já irritada com as consequências de um ano de pandemia, a população sente as consequências das altas frequentes da gasolina no trânsito, com a difícil convivência 
entre carros e motos pelas ruas de Natal. Gasolina acumula alta de 13,4% só neste ano e o diesel também foi reajustado em 4,4%, com os valores passando a vigorar desde ontem

Estresse entre motoristas e motociclistas no trânsito pode ser agravado pelos constantes aumentos nos preços dos combustíveis

A governadora Fátima Bezerra 
(PT) anunciou nesta quarta-fei-
ra 27, em reunião com o Fórum 

Estadual dos Servidores, que vai pagar 
o 13º salário atrasado de 2018 para a 
parcela de servidores que ainda resta 
receber até o mês de novembro.

Os servidores que não são da segu-
rança pública e que ganham até R$ 3,5 

mil vão receber nesta sexta 29. Os da 
segurança já haviam recebido no dia 15 
de janeiro. Os que ganham acima desse 
valor bruto vão receber nos meses de 
maio e novembro. Porém, não ficou de-
finido qual o formato, nem a data certa 
para os pagamentos restantes.

Segundo o secretário de Tributa-
ção, Carlos Eduardo Xavier, o dinheiro 

vem de impostos estaduais, mas o go-
verno também busca aderir ao progra-
ma do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) .

Ao todo, a dívida herdada da ges-
tão passada em relação ao 13º é de 
R$325 milhões. O secretário disse ain-
da que espera quitar no ano que vem 
a folha atrasada de dezembro de 2018, 
também herdada do governo anterior.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Fátima participou de reunião com o Fórum Estadual dos Servidores nesta quarta-feira 27

Governo do RN promete quitar  
13° de 2018 até novembro 

FUNCIONALISMO

234 mil
é o número de carros que 

circulam pelas ruas de Natal

100 mil
é o número de motocicletas  

na capital potiguar
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O tempo limite de uma hora 
para fazer integração entre os 
ônibus de Natal pode ser am-

pliado, segundo a Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana (STTU). 
No entanto, a nova duração do bene-
fício, que permite ao usuário pegar 
duas linhas diferentes do transporte 
público pagando uma passagem, ain-
da não foi definida.

A pasta informou à reportagem 
que segue “estudando” a possibilida-
de de viabilizar o projeto. Por isso, 
ainda não se sabe quando a proposta 
será colocada em prática. A única 
certeza até o momento é que a ex-
pansão do tempo será temporária, 
só enquanto a frota permanecer re-
duzida.

Desde a instalação da pandemia 
do coronavírus na capital potiguar, o 
serviço foi impactado negativamen-
te, com redução de frotas que geram, 
desde então, aglomerações nos ôni-
bus e paradas. 

Passageiros que precisam utili-
zar mais de uma linha relataram ao 
Agora RN que não estão conseguindo 
usufruir da integração em virtude da 

demora dos ônibus. Por efeito, o usu-
ário acaba prejudicado, visto que terá 
que gastar o dobro para se locomover 
na cidade.

O retorno de 100% dos veículos 
que integram o sistema de trans-
porte público da capital, inclusive, 
continua sem previsão, mesmo com 
o retorno às aulas presenciais na rede 
pública de ensino de Natal, marcada 
para o início de fevereiro.

De acordo com a STTU, o au-
mento de viagens depende do com-
portamento da demanda, que atual-
mente está em torno de 43%. A pasta, 
entretanto, afirmou acompanhar o 
desempenho a fim de observar a alta 
na demanda e, por consequência, a 
regularização da frota.

“A demanda, que mesmo com a 
reabertura do comércio, continua 
pouco acima dos 40% do que existia 
antes da pandemia, enquanto a frota 
tem variado na faixa de 70% existen-
te antes da pandemia”, esclareceu a 
nota enviada pelo órgão responsável 
pelo trânsito ao Agora RN.

A STTU recebeu nesta quarta-
-feira 27 dos moradores de bairros 

da Zona Leste da cidade um abaixo-
-assinado que tem como finalidade 
pressionar a Prefeitura de Natal pelo 
retorno de linhas de ônibus que dei-
xaram de circular em setembro do 
ano passado. 

Os usuários de transporte cole-
tivo reclamam da falta de opções de 
linhas e da lotação nos ônibus que 
ainda seguem rodando. A mudança 
brusca, inclusive, nas rotas dos ôni-
bus que sobraram foi feita de forma 
nada transparente, sem aviso prévio 
aos usuários.

A ação é coordenada pelo verea-
dor Eribaldo Medeiros (PSB). O par-
lamentar tem coletado assinaturas 
nos bairros das Rocas e Santos Reis e 
pretende apresentar o documento à 
STTU em breve.

“O povo precisa de transporte. 
Estamos lutando para encontrar 
uma solução. A participação nesse 
movimento é essencial para que pos-
samos vencer essa pauta”, destacou o 
vereador.

A principal reivindicação dos 
moradores é o retorno da linha 48, 
que ligava Brasília Teimosa, nas Ro-

cas, ao bairro do Alecrim via Nova 
Descoberta. Essa linha foi desativada 
pela STTU em setembro de 2020 den-
tro de uma reestruturação do trans-
porte coletivo por causa da redução 
da demanda durante a pandemia da 
Covid-19.

Uma nova linha foi colocada no 
lugar, mas com itinerário diferente, 
diminuindo a oferta para Brasília 
Teimosa. O terminal da comunidade 
ficou sem funcionar.

FROTA SEGUE REDUZIDA E  
MUDANÇAS EM LINHAS  
CONTINUAM VALENDO

As mudanças nas linhas de ôni-
bus feitas em setembro pela STTU 
continuam valendo. Uma decisão da 
Justiça de novembro do ano passado 
chegou a determinar o retorno das 
linhas desativadas, mas as empresas 
de ônibus conseguiram manter o no-
vo desenho em um recurso.

Nessa mesma ação, as empresas 
de ônibus também obtiveram deci-
são favorável para continuar operan-
do com a frota reduzida durante a 
pandemia da Covid-19.

STTU estuda ampliação do tempo da 
integração entre os ônibus de Natal 
TRANSPORTE | Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que segue estudando possibilidades para permitir que o benefício funcione além de uma hora, intervalo de  
tempo atualmente em vigor para a validade da integração. Passageiros reclamam da demora para pegar ônibus na capital potiguar, em razão da diminuição da frota em circulação

Transporte público de Natal sofre desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020. Frota dos veículos foi reduzida e linhas das viagens foram alteradas sem aviso prévio, causando aglomerações tanto nos ônibus quanto nas paradas

O povo precisa de 
transporte. Estamos lutando 
para encontrar uma solução. 
A participação nesse 
movimento é essencial  
para que possamos  
vencer essa pauta”

“
ERIBALDO MEDEIROS
VEREADOR DE NATAL

70%
é o índice médio da frota de 

ônibus em circulação na cidade
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Em todo o Rio Grande do Norte, 
foram vacinadas contra a Co-
vid-19 mais de 27 mil pessoas em 

uma semana, conforme os dados da 
plataforma RN + Vacina. O número re-
gistrado até esta quarta-feira 27 repre-
senta pouco mais de 11% do público 
estimado inicialmente para a primeira 
fase de vacinação. O Estado ainda tem 
a missão de imunizar mais de três mi-
lhões de potiguares.

Os dados, no entanto, podem estar 
defasados. Nesta terça-feira 26, a Secre-
taria Municipal de Natal (SMS) infor-
mou que já vacinou mais de 11,8 mil 
pessoas só na capital potiguar. No RN 
+ Vacina, a cidade tinha apenas 6.079 
vacinações registradas na tarde desta 
quarta-feira 27. A pasta explicou ao 
Agora RN que, até o fim da semana, de-
ve concluir a atualização na ferramen-
ta, elevando o número de pessoas que 
receberam o imunizante na primeira 
semana do cronograma de vacinação.

Se considerada toda a população 
da fase 1 de vacinação - profissionais 
de saúde; idosos institucionalizados; 
idosos com 75 anos ou mais; indígenas 
e quilombolas - o estado vacinou 11,3% 
do primeiro público alvo. São 239.636 
pessoas, segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesap). Porém, só estão sen-
do vacinados atualmente profissionais 
de saúde e idosos que moram em asilos 
e instituições de longa permanência. A 
estimativa do estado é que os dois gru-
pos cheguem a cerca de 81,6 mil pesso-
as. Considerando somente este grupo, 
a vacinação atingiu cerca de 33,2% do 
público, até agora.

 Já a Secretaria Municipal de Saúde 
de Mossoró informou que as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) tiveram difi-
culdades na atualização em função da 
adaptação dos profissionais ao sistema 
RN+Vacina. A secretaria também afir-
mou à reportagem que não recebeu da 
Sesap um treinamento prévio sobre a 
plataforma e que uma falha no sistema 
alterava os dados inseridos em relação 
aos vacinados. A cidade vacinou, até o 
momento, 2.998 mossoroenses.

Fernando Lucas, pesquisador do 
Laboratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde da UFRN (LAIS) e um dos 
responsáveis pelo sistema RN+Vaci-
na, indicou que a instabilidade já foi 
corrigida. “O site não apresenta falhas, 
o problema que tivemos foi de insta-
bilidade no primeiro dia de cadastro, 
aconteceram algumas situações pon-
tuais de duplicidade de doses, foram 
erros de gestão humana, mas já estão 
corrigidos”, explicou.

Além disso, o pesquisador acres-
centa que o trabalho de atualização 
também é importante para mapea-
mento das vacinas disponíveis e co-
laboração com o Ministério Público, 
na identificação de quem fura a fila. 
Segundo Fernando, quase 100% das 

cidades já atualizaram o número de 
vacinados.

“Esse trabalho é importante para a 
transparência com a população e além 
disso para colaborar com o Ministério 
público no caso de denúncias de pes-
soas que furam a fila da vacinação. Em 
todo estado apenas 8 municípios ainda 
não enviaram dados sobre o registro 
das doses e aplicação da vacina, cerca 
de 95% já informaram esses dados”.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PEDE TRANSPARÊNCIA NA LISTA  
DE PESSOAS VACINADAS E  
FIM DO DRIVE-THRU

O Conselho Municipal de Saúde 
de Natal (CMS) decidiu pedir à Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS) o fim 
do sistema drive-thru para vacinação 
e a divulgação da lista de pessoas que 
já foram vacinadas no município, para 

que o Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte possa detectar e punir os 
“fura-fila”.

 Os conselheiros do órgão - com-
posto por representes de sindicatos 
de profissionais da saúde, sociedade 
civil, governo federal, governo estadu-
al e prefeitura - entraram em comum 
acordo de que o Plano de Imunização 
adotado pela Prefeitura de Natal en-
controu falhas após a primeira semana 
de vacinação, especialmente no fun-
cionamento do sistema drive-thru que, 
segundo os conselheiros, possibilitou 
as filas furadas.

Segundo a coordenadora geral do 
Sindicato dos Servidores Municipais 
de Natal (Sinsenat), Soraya Godeiro 
Massud, a estrutura montada pela 
gestão municipal foi desnecessária 
e não teve controle. “Se a vacinação 
fosse feita nas Unidades Básicas de 

Saúde teria tido um controle mais 
rígido. Nós temos em Natal 69 pos-
tos de vacinação, para vacinas gerais 
mesmo, e nunca teve fila, nunca teve 
aglomerações. Só esses postos seriam 
suficientes para atender a demanda. 
Não precisava fazer essa estrutura de 
drive-thru”, reforçou.

Ainda de acordo com Soraya, foi 
solicitado também que haja uma me-
lhor estruturação no fornecimento dos 
dados ao sistema RN + Vacina, e que es-
ses dados também estejam disponíveis 
para o Conselho e Ministério Público. 
O grupo pediu também a ampliação 
dos profissionais de saúde a serem 
vacinados na primeira fase, incluindo 
os profissionais da rede da Atenção 
Básica.

A Secretaria Municipal de Saúde de 
Natal (SMS) foi procurada pela repor-
tagem, mas não se pronunciou se irá 
ou não acatar os pedidos. O Conselho 
é um órgão de deliberação, podendo 
aplicar sanções.

RN + VACINA
O sistema, desenvolvido em par-

ceria entre o Governo do Estado e a 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), é usado para registrar 
a chegada das vacinas enviadas pelo 
Governo Federal, a transferência aos 
167 municípios e a aplicação que está 
sendo feita pelas secretarias munici-
pais de saúde. Até o momento, mais 
de 536 mil potiguares já se registraram 
na plataforma, demonstrando interes-
se em receber a dose do imunizante 
contra a Covid-19. A população total 
do Rio Grande do Norte é de 3.534.165 
pessoas.

VACINAS
O Rio Grande do Norte recebeu 

do Ministério da Saúde, no último 
domingo 24, novas doses de vacina 
contra a Covid-19. Desta vez, o imu-
nizante enviado ao Estado é o fabri-
cado pela universidade de Oxford em 
parceria com o laboratório AstraZe-
neca. Foram entregues ao RN 31.500 
doses da vacina. Todo o lote já está 
sendo usado, sem a necessidade de 
guardar estoque para a dose de re-
forço, já que outra remessa do imuni-
zante deve chegar nos próximos dias. 
O intervalo entre uma dose e outra é 
de 12 semanas (quatro meses).

No dia 19 de janeiro, o RN recebeu 
82.400 doses da Coronavac, a vacina 
desenvolvida pelo Instituto Butantan 
em parceria com o laboratório Sino-
vac. Metade já foi distribuída aos 167 
municípios potiguares e metade está 
guardada para a segunda dose. Como 
as doses são limitadas, nesta primeira 
fase estão sendo vacinados apenas pro-
fissionais de saúde que atuam na linha 
de frente de combate ao coronavírus e 
idosos que vivem em abrigos. 

Em uma semana, RN vacina mais de 
27 mil potiguares contra a Covid-19
IMUNIZAÇÃO | Número registrado na plataforma RN + Vacina, atualizado nesta quarta-feira 27, pode estar defasado. Isso porque a Secretaria de Saúde de Natal ainda não cadastrou os 
dados de todos os imunizados na capital potiguar. No momento, apenas profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus e idosos institucionalizados estão sendo vacinados

Vacinação começou no dia 19 de janeiro no RN. Em Natal, os profissionais da saúde estão sendo imunizados através do sistema drive-thru

VACINADOS POR CIDADE 

Natal: 11.816  

Mossoró: 2.998

Parnamirim: 2.169

Caicó: 680

São Gonçalo do Amarante: 
515

Currais Novos: 265

Açu: 378

Macaíba: 376

Pau dos Ferros: 223

Apodi: 313

Vacina Drive-Trhur - Arena das  Dunas  (5).JPG
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Os sete pacientes com Covid-19 
vindos de Manaus receberam 
alta hospitalar e retornaram 

para o Amazonas nesta quarta-feira 
27, após sete dias de internação no 
Hospital de Campanha de Natal. O 
prefeito da capital potiguar, Álvaro 
Dias (PSDB), acompanhou a saída dos 
manauaras do hospital e disse que há 
a possibilidade de receber mais 30 pa-
cientes de outros estados. 

“Estamos dando alta a sete pacien-
tes, recuperados e restabelecidos, que 
agora voltam para Manaus para o con-
vívio de suas famílias. Continuamos 
disponibilizando 30 vagas para pacien-
tes. Nossa missão é poder continuar 
salvando vidas”, disse o gestor muni-
cipal. Como o Hospital de Campanha 
fica na Via Costeira, os pacientes 
puderam descer na orla após vencer a 
Covid-19.

Foram transferidos mais de 40 pa-
cientes para o RN, vindos de Manaus, 
diante da crise sanitária no estado. 
Saliciano Lima, diretor do Hospital 

Municipal de Campanha, comentou a 
recuperação dos pacientes. “Foi uma 
recuperação mais tranquila, apenas 
havia a incógnita da virulência da no-
va cepa, descoberta em Manaus, isso 
somente com o tempo iremos saber, 
no geral o tratamento oferecido a eles 
são os mesmos dos pacientes de Na-
tal”, explicou. Ele também atualizou o 
quadro dos internados que ainda per-
manecem no Hospital de Campanha. 
“A maioria se encontra estável, apenas 
4 deles estão na UTI e os demais estão 
em enfermarias e unidade de terapia 
semi-intensiva, no total o hospital tem 
hoje em torno de 75 pacientes”, escla-
receu. De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, os pacientes são dois 
homens e cinco mulheres, na idade de 
23 a 66 anos. 

Uma das primeiras pacientes a 
passar pelo corredor de enfermeiros 
na saída do hospital foi Rosimeire 
Luciano, de 66 anos. Emocionada, ela 
disse ao Agora RN que se sente muito 
feliz por sair viva e recuperada do novo 

coronavírus. “Estou muito agradecida 
a Deus por me libertar da Covid-19 e 
agradeço a todos de Natal que rece-
beram os manauaras. Espero que, em 
breve, todos recebam alta também”, 
comemorou.

Nos últimos dias, Natal acolheu 
pacientes com Covid-19 vindos de 

Manaus, capital amazonense. Com o 
agravamento do cenário epidemiológi-
co na cidade da região Norte, a disponi-
bilização de leitos para os manauaras 
infectados pelo coronavírus por outras 
cidades do país foi de extrema impor-
tância para amenizar a crise causada 
pela falta de abastecimento de oxigê-
nio hospitalar em Manaus. 

O Hospital Municipal de Campa-
nha de Natal já recebeu 29 pacientes 
da capital amazonense. A capital po-
tiguar recebeu mais 13 pacientes de 
Manaus nesta segunda-feira 25. Com 
a vinda dos novos pacientes, chegou a 
41 o número de pessoas com Covid-19 
transferidas do Amazonas para o Rio 
Grande do Norte.

Na semana passada, outros 28 já 
tinham sido encaminhados. A maior 
parte segue internada no Hospital de 
Campanha, instalado na Via Costeira. 
O Ministério da Saúde contactou as 
equipes da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) solicitando apoio para 
acolhimento e tratamento em leitos do 

Hospital de Campanha de Natal. 
Os pacientes estão sendo transferi-

dos do Amazonas para outros estados 
porque Manaus e adjacências enfren-
tam uma crise no abastecimento de 
oxigênio hospitalar há quase duas se-
manas. O caso vai ser investigado pelo 
Ministério Público. 

O Samu Natal foi o responsável 
pela transferência dos pacientes até a 
unidade hospitalar do município jun-
to com a STTU, a Polícia Militar e as 
ambulâncias da Maternidade Januário 
Cicco e do Hospital Onofre Lopes. “Na-
tal teve uma série de atitudes e tomou 
várias decisões acertadas durante a 
crise do coronavírus que nos permitiu 
atender satisfatoriamente o povo da 
nossa cidade e ainda estender nossa 
mão, de forma humanitária, para aco-
lher pacientes de outros municípios 
e até de outros estados como os que 
chegam do Amazonas”, disse o prefeito 
Álvaro Dias.  A SMS disponibilizou, no 
total, a frota de 16 veículos apropriados 
para um transporte seguro.

“Agradeço a todos de Natal”, diz 
paciente de Manaus ao receber alta
COVID-19 | Ao todo, sete pacientes manauaras receberam alta nesta quarta-feira 27 e deixaram o Hospital Municipal de Campanha, na Via Costeira, para retornar ao Amazonas.  
Em momento emocionante, os pacientes agradeceram o apoio prestado pela equipe médica de Natal e ainda tiveram a oportunidade de conhecer a orla da capital potiguar

Pacientes manauaras deixaram o Hospital Municipal de Campanha nesta quarta-feira 27 após vencer a Covid-19 Antes de voltar para o Amazonas, o grupo teve a oportunidade de visitar a orla natalense em momento emocionante

O governo federal disse, em no-
ta enviada à imprensa nesta 
quarta-feira 27, que não tem 

objeções à compra de vacinas por 
empresas privadas, assunto que veio à 
tona nesta semana . Companhias bra-
sileiras negociam 33 milhões de doses 
da vacina de Oxford a fim de imunizar 
seus funcionários. 

O governo esclareceu que, na últi-
ma semana, foi procurado pelo grupo 
de empresários, que informou que está 
negociando a compra de 33 milhões 
de doses da vacina contra a Covid-19 
com a empresa AstraZeneca. As nego-
ciações, porém, não têm envolvimento 
do governo, que foi consultado apenas 
para autorizar, ou não, a compra. “Por 

não apresentar objeções à negociação 
ou à compra das vacinas, desde que 
respeitados os trâmites normativos 
impostos pela legislação, inclusive os 
regulamentos de importação, alfan-
degários, sanitários e a permissão da 
Anvisa, o Governo emitiu carta evi-
denciando não ter nenhuma objeção à 
hipótese”, diz a nota.

REUTERS

Empresários informaram que estão negociando compra de 33 milhões de doses da vacina

Governo Federal autoriza compra  
de vacina por empresas privadas

CORONAVÍRUS

Estou muito agradecida 
a Deus por me libertar da 
Covid-19 e agradeço a todos 
de Natal que receberam os 
manauaras. Espero que, em 
breve, todos recebam alta 
também”

“
ROSIMEIRE LUCIANO 
PACIENTE DE MANAUS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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TURISMO | De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do RN, Michelle 
Pereira, os brasileiros também não estão fechando voos internacionais por restrições de alguns países

Após a proibição e restrições para 
entrada de estrangeiros no Bra-
sil, publicada nesta terça-feira 

26 no Diário Oficial da União, quem 
deve sentir no bolso as implicações 
da medida são as agências de viagens 
internacionais, é o que explica é a pre-
sidente da Associação Brasileira de 
Agências de Viagens do RN (Abav-RN), 
Michelle Pereira. Segundo ela, em rela-
ção ao verão passado, o setor já apre-
senta queda de 95% nas viagens inter-
nacionais de estrangeiros que fecham 
pacotes com agências brasileiras.

“Houve queda de aproximada-
mente 95% dos viajantes do exterior 
que fecham viagens conosco vindo 
para o Brasil por causa do fechamento 
das fronteiras e o medo das pessoas 
de contrair a Covid-19, se comparado 
com 2020. Assim como, os brasileiros 
acabam não fechando com as agências 
por restrições de alguns países, que exi-
gem a quarentena após desembarque”, 
contou. Com o cenário de restrições 
nacional e internacional de entrada de 
estrangeiros no Brasil e saída dos brasi-
leiros, as opções para quem quer viajar 
são os destinos nacionais. “Os potigua-
res, por exemplo, procuram bastante 
locais regionais como Galinhos, São 
Miguel do Gostoso e a nível nacional 
os destinos mais procurados pelos 
brasileiros são os estados do nordeste, 

Paraíba, RN, Alagoas, Pernambuco e 
Ceará”, relatou.

Conforme portaria publicada no 
Diário Oficial da União, o Governo 
Federal proibiu a entrada de voos da 
África do Sul no Brasil e impôs res-
trições a estrangeiros de todas as na-
cionalidades por meio de transportes 
ferroviários e aquaviários. O motivo é 
a preocupação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) com 
as novas variantes do coronavírus de-
tectadas no Reino Unido e na África 
do Sul, que já estão em circulação no 

Brasil. O setor das agências de viagens 
ainda prevê que pode haver um cresci-
mento das viagens internacionais ape-
nas no segundo semestre deste ano.

TURISMO TEM PREJUÍZO DE R$ 51,5 
BI NA PANDEMIA

O setor do turismo no Brasil perdeu 
R$ 51,5 bilhões em faturamento duran-
te a pandemia entre março e novem-
bro de 2020, segundo levantamento 
realizado pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP).

Em relação ao verão passado, o setor de viagens internacionais apresenta queda de 95%

“Cerca de 95% dos viajantes do 
exterior não fecharam viagens para 
o Brasil em 2020”, diz Abav-RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

BM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 02.223.159/0001-09, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as Licenças Simplificada - LS 
de Nº 2020-149.696/TEC/LS-0072, 2020-149.697/TEC/LS-0073, 2020-149.694/TEC/LS-0071, e 
2020.149727/TEC/LS-0074, com prazo de validade até 20/05/2022, em favor do empreendimento Assenta 
mento Chico Mendes, extração mineral de saibro, localizado na zona rural de Touros-RN. 
 

BM CONSTRUTORA LTDA  
Requerente/Proprietário 

 
PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
BM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 02.223.159/0001-09, torna público que recebeudo Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as Licenças Simplificada - LS 
de Nº 2020-149693/TEC/LS-0070, 2020-149.686/TEC/LS-0067 e 2020-149.691/TEC/LS-0069, com prazo de 
validade até 22/05/2022, em favor do empreendimento Assenta mento Chico Mendes, extração mineral de 
saibro, localizado na zona rural de Touros-RN. 
 

BM CONSTRUTORA LTDA  
Requerente/Proprietário 

 
PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
BM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 02.223.159/0001-09, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS 
de 2020-149.688/TEC/LS-0068, com prazo de validade até 25/05/2022, em favor do empreendimento Assenta 
mento Chico Mendes, extração mineral de saibro, localizado na zona rural de Touros-RN. 
 

BM CONSTRUTORA LTDA  
Requerente/Proprietário 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

 
CABUGI BRITAGEM E LOCACOES EIRELI., CNPJ: 28.483.128/0001-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a  Renovação 
da Licença Simplificada – RLS, para extração de areia no leito do rio Ceará-mirim, com área especifica de 
extração de 10 ha (dez hectares) e volume extraído de 1.500 m³/mês, nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 24M): 827.847,00 mE; 9.374.418,00 mN, Datum SIRGAS 2000. A área está inserida junto ao ANM 
n°848.059/2015 que compreende 22,69 hectares. 

 
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 

Representante Legal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.019.065/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, tendo como 
objeto: AQUISIÇÃO DE INSULINA, BEM COMO, AGULHAS E SERINGAS PARA AS 
D E V I D A S  A P L I C A Ç Õ E S .  L O C A L  D E  R E A L I Z A Ç Ã O : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28 de janeiro de 2021 
às 09hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 10 de fevereiro de 2021 às 
08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 10 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 27 de janeiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.027.089/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, tendo como 
objeto: FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 
E Q U I PA M E N T O S  O D O N T O L Ó G I C O S .  L O C A L  D E  R E A L I Z A Ç Ã O : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28 de janeiro de 2021 
às 10hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 11 de fevereiro de 2021 às 
08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 11 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 27 de janeiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO, CNPJ 70.140.090/0001-00, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada – LS para uma Unidade de Beneficiamento de Produção de Polpa de Frutas, localizada 
na Sitio Cajueiro n° 699, Zona Rural, Florânia/RN CEP: 59.335-000. 

 
Gilmar Carlos Zuza 

Proprietário 

 
 

 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

R.E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP 15.566.952/0001-44, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS para a 
Indústria de Esquadrias de Madeira, localizada na Av. Dr. Luiz Carlos, 3694 Zona Urbana – Assu, CEP: 
59.650.000  

 
Kelven Samuel Fonseca Guilherme 

Sócio - Proprietário 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 
 
R DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI – ME, inscrito sob o CNPJ 20.283607/0001-33, torna público 
que está requerendo do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS para Sistemas de tratamento de efluentes líquidos 
sanitários - ETE, localizada na Estrada de Japecanga, Sítio Pacatuba, Zona Rural Macaíba/RN. 

 
R2 LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI – ME 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

Rodrigo Moura Pires da Cunha, CPF: 904.603.834-34, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de Regularização 
de Operação, com prazo de validade até 26/01/2023, em favor do empreendimento para Agricultura 
Convencional Irrigada, localizada no Sítio São José, Distrito de Vila Israel, zona rural do município de 
Touros, Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Rodrigo Moura Pires da Cunha 
Proprietário 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
 
VALDECI DANTAS, CPF 106.074.714-68, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação para um 
BENEFICIAMENTO DE FIBRAS TÊXTEIS SEM TINGIMENTO, localizado na Sitio Assembleia, n° S/N – Zona 
Rural – Jardim de Piranhas (RN) – 59.324-000.  

 
VALDECI DANTAS  

Proprietário 
 
 

 
 
 

O Ministério da Economia estuda 
um novo plano para implemen-
tar novamente. A alternativa, 

dessa vez, seria reduzir o valor pago e 
o número de beneficiários. De acordo 
informações obtidas pelo Valor Eco-
nômico, a pasta estaria pensando em 
um auxílio de R$ 200 (valor próximo do 
Bolsa Família) por três meses. 

Desta vez, o benefício chegará a 
menos pessoas, priorizando apenas 
os mais necessitados. Ainda segundo 
o veículo, a área técnica do Ministério 
da Economia está convicta de que, nas 
atuais condições econômicas, a volta 
do auxílio não é a melhor opção. 

Apesar disso, tem o plano pre-
parado para o caso de haver pressão 
política tamanha que seja inviável não 
conceder o benefício. 

A apuração do Valor Econômico 
apontou, ainda, que a volta do auxí-
lio estaria condicionada a uma PEC 
Emergencial, que abriria espaço no 
Orçamento para caber novas rodadas 
do benefício.

Auxílio pode 
voltar com valor 
de R$ 200 

2021



ZAPPING

Considerando os tantos acertos da última temporada, responsáveis pela intensa repercussão e os altos índices 
conquistados, a direção da Record fez ajustes para a próxima edição de “A Fazenda”. A emissora demitiu Marcos 
Mion do comando do programa. Com a saída de Faustão da TV Globo, o fi m do contrato de Mion começou a 
gerar muita especulação sobre as novas grades de programação.

Crase é a fusão da preposição 
“a” com o artigo defi nido feminino 
“a”, ou com determinados pronomes 
iniciados pela vogal “a”. Na escrita, 
é marcada pelo acento grave (à). Fiz 
uma listinha de casos especiais para 
ajudar no seu dia a dia. Vale chamar 
a atenção para o fato de que “não se 
coloca crase em nada”, pois a crase é 
uma fusão. Coloca-se o acento grave 
quando ocorre a fusão.

Com os pronomes 
demonstrativos a(s), aquele(s), 
aquela(s), aquilo e derivados, ocorre 
fusão: Haverá várias reuniões: irei à 
de quinta-feira. Repare que podemos 
incluir o pronome ou o substantivo 
entre o “à” e o “de” sem alterar o 
sentido: Haverá várias reuniões: irei 
à (aquela/reunião) de quinta-feira. 
O raciocínio vale para os outros 

exemplos: Preferimos esta máquina 
à que nos foi indicada; Não me referi 
à criança deitada, mas à que estava 
correndo. Em outros casos, vemos 
que o “àquele”/ “àquela”/”àquilo” pode 
ser substituído por “a este”/ “a esta”/ 
“a isto”: Fui diretamente àquele (a 
este) recepcionista; Proferiu palestras 
referentes àquela (a esta) doutrina; 
Não atribuiu os prejuízos àquilo (a 
isto).

Com os relativos a qual e as 
quais: Basta substituir o substantivo 
feminino por um masculino. Se, 
na substituição, “à qual” puder ser 
trocado por “ao qual, ocorrerá a fusão: 
Fiz referência a esta mulher, à qual 
sugeri leitura de livros (Fiz referência 
a este homem, ao qual sugeri leitura 
de livros); Essas medidas, às quais 
tenho aversão, não hão de prosperar 

(Esses critérios, aos quais tenho 
aversão, não hão de prosperar).

Com nomes masculinos antes 
dos quais se omite a palavra moda 
ou maneira, também ocorrerá 
a indicação da fusão: Escreve à 
Machado de Assis; O grupo usa 
cabelos à Roberto Carlos.

Com numeral que indica hora, 
ocorre o acento grave: Saí às 19 horas; 
A comitiva só chegou à zero hora; 
Fizemos o trato de chegar à 1 hora; Os 
contratados trabalham da 1 hora às 7 
horas. Sem indicação de crase, porém, 
os exemplos a seguir, pois o “a” é mero 
artigo precedido das preposições 
“desde” e “após”: Espero-o desde as 14 
horas; Ele chegou após as 22 horas. 
Com “até”, é facultativo o emprego da 
preposição “a”: Eles trabalharam no 
relatório até as/às 23 horas.

FIUK REVELA QUE TEM TDAH: “SEMPRE 
SOFRIA MUITO BULLYING”

“ME ACHO UM MULHERÃO”, 
DIZ VERA FISCHER

MARCOS MION DEIXA A RECORD TV; 
ESPECULAÇÃO SOBRE A GLOBO COMEÇA

DICAS DA CRASE

Em conversa com Projota na casa do Big Brother 
Brasil, Fiuk revelou que sua infância não foi fácil, 
que ia mal na escola e sofria bullying. Quando foi 
diagnosticado com Transtorno do Défi cit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH), a informação o ajudou 
a lidar com as difi culdades. “Eu estudava, chegava em 
casa e minha mãe fi cava passando coisas. Tinha as 
piores notas, era bizarro”, contou Fiuk. “Fui crescendo 
e quis saber o que era isso que eu tenho, fui fi cando 
inquieto. Será que minha cabeça é limitada?”.

Prestes a completar 70 anos, Vera Fischer abriu o 
jogo sobre como anda sua autoestima. A atriz, mãe 
de Rafaela, de 41, e Gabriel, de 28, afi rma que gosta 
da maturidade e da forma como anda levando a vida. 
“Eu gosto de tudo, menos, evidentemente, a cara de 
velhinha que a gente vai ter (risos), mas se a gente for 
bem-humorada e estiver trabalhando, fazendo o que 
gosta e com saúde, então está tudo certo”, disse ela em 
entrevista ao GShow. “Eu tenho uma relação ótima com 
espelho. Eu me acho um mulherão, sim”, disse.
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Se não for conveniente, não faça; se não for verdade, 
não diga. Que a decisão venha de ti. 

Marco Aurélio

“

REPRODUÇÃO/TV GLOBO FERNANDO TORQUATTO

ZAPZAPPING

Considerando os tantos acertos da última temporada, responsáveis pela intensa repercussão e os altos índices 
conquistados, a direção da Record fez ajustes para a próxima edição de “A Fazenda”. A emissora demitiu Marcos 
Mion do comando do programa. Com a saída de Faustão da TV Globo, o fi m do contrato de Mion começou a 
gerar muita especulação sobre as novas grades de programação.

FIUK REVELA QUE TEM TDAH: “SEMPRE 
SOFRIA MUITO BULLYING”

MARCOS MION DEIXA A RECORD TV; 
ESPECULAÇÃO SOBRE A GLOBO COMEÇA
MARCOS MION DEIXA A RECORD TV; 
ESPECULAÇÃO SOBRE A GLOBO COMEÇA
MARCOS MION DEIXA A RECORD TV; 

Em conversa com Projota na casa do Big Brother 
Brasil, Fiuk revelou que sua infância não foi fácil, 
que ia mal na escola e sofria bullying. Quando foi 
diagnosticado com Transtorno do Défi cit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH), a informação o ajudou 
a lidar com as difi culdades. “Eu estudava, chegava em 
casa e minha mãe fi cava passando coisas. Tinha as 
piores notas, era bizarro”, contou Fiuk. “Fui crescendo 
e quis saber o que era isso que eu tenho, fui fi cando 
inquieto. Será que minha cabeça é limitada?”.

DIVULGAÇÃO
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O Sarau Virtual das Cores 
está chegando como ação 
cultural para contribuir com a 

visibilidade dos artistas e produtores 
da comunidade LGBTQIA+ no Rio 
Grande do Norte, com participações 
musicais de três compositores da cena 
autoral potiguar: Luiz Gadelha, Dias 
Blue e Jo Piter. 

O evento traz ainda cinco 
poetas convidados: Gessyka Santos, 
� iago Medeiros, Silvia Passos, 
Je� erson Turíbio e Amém Ore. Todos 
declamarão poemas autorais, que 
carregam como referência as vivências 
pessoais de cada um. O evento vai ao 
ar nesta sexta-feira 29, às 19h, através 
do canal do YouTube do projeto. 

Nesta sexta também é 
comemorado o Dia Nacional da 
Visibilidade Trans. Considerando 
o distanciamento social em 
consequência da pandemia da 
Covid-19, o Sarau Virtual das Cores 
foi realizado de forma remota e 
online, gravado e editado de casa, 
tudo sem expor ninguém ao risco de 
contaminação.

O principal objetivo do Sarau é 
promover o respeito e a visibilidade 
por meio da arte, rea� rmando a 
diversidade ao somar iniciativas 
artístico-culturais no combate à 
LGBTfobia. O projeto ainda ressalta 
a importância da representatividade 
nos âmbitos da produção cultural 
do estado, ao ser formado por uma 
equipe de pro� ssionais LGBTQIA+. 

Os vídeos das apresentações 
serão disponibilizados na plataforma 
IGTV do Instagram no per� l @
sarauvirtualdascores, após a 
transmissão o� cial. A primeira edição 
do Sarau Virtual das Cores é uma 
idealização do produtor cultural Diego 
Andrade e é realizada através da Lei 
Aldir Blanc Rio Grande do Norte. 
Fundação José Augusto, Governo 
do Estado, Secretaria Especial da 
Cultura, Ministério do Turismo e 
Governo Federal. Mais informações no 
Instagram (@saraudascores).

MÚSICOS CONVIDADOS
Luiz Gadelha é cantor, compositor, 

instrumentista e produtor musical 
potiguar, começou sua trajetória 
musical na década de 90 cantando 
nos bares de Natal. Cada vez mais 
aprimorando suas composições, Luiz 
participa de diversos projetos na cidade 
que levam a música para diferentes 
locais do Brasil, como a banda de indie 
rock autoral @talmaegadelha, o duo 
eletrônico Fetuttines e o trabalho solo 

ONLINE | Evento, que estreia nesta sexta-feira 29, dá visibilidade a artistas potiguares 
da comunidade LGBTQIA+, trazendo a participação de músicos e poetas

MÚSICA Luiz Gadelha, Dias Blue e Jo Piter participam do Sarau para falar sobre as próprias trajetórias musicais 

ONLINE | Evento, que estreia nesta sexta-feira 29, dá visibilidade a artistas potiguares 

SARAU VIRTUAL 
DAS CORES

DIVULGAÇÃO E IAN RASSARI

junto com a banda Os Suculentos. Ele 
também compõe trilhas originais, seja 
para espetáculos teatrais, seja para 
cinema, ganhando diversos prêmios de 
composição em festivais e concursos 
locais.

Jo Piter é um jovem musicista que 
agrega às próprias composições desde 
a MPB até o blues, em um misto de 

estilos e junções de ritmos populares, 
utilizando a arte como meio de 
expressão e resistência de maneira 
original e forte. O artista busca 
transmitir os próprios sentimentos 
nas letras, compartilhando as dores 
e emoções de modo efervescente e 
empático.

Dias Blue lançou o primeiro EP da 

carreira musical em 2019, intitulado 
“A vida é só uma”, que re� ete sobre 
os aspectos da vida e sentimentos. 
O artista apresenta uma sonoridade 
com elementos musicais desde os 
anos 80, até referências eletrônicas, 
con� gurando uma nova MPB que, de 
tão profunda, deixa o ouvinte com 
vontade de pintar os dias de azul.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima e siga para o canal do 

evento no YouTube 
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DANIELAFREIREDANIELA
GOVERNO ILEGAL 

Uma auditoria do Tribunal 
de Contas da União, sob relatoria 
do ministro Benjamin Zymler, 
considerou que não há “amparo 
legal” no uso de recursos federais 
para a compra e distribuição ao 
SUS de medicamentos à base de 
cloroquina para tratamento do 
Covid-19. O motivo é simples e claro: 
não há autorização da Anvisa ou de 
autoridades sanitárias estrangeiras 
para o uso da substância no 
apelidado “tratamento precoce”.  

O ABSURDO CONSTATADO 
Como se sabe, mesmo sem 

comprovação científi ca da efi cácia 
desse medicamento, o presidente 
Jair Bolsonaro mandou - e Pazuello 
obedeceu - iniciar, ainda ano 
passado, uma distribuição de 
milhões de comprimidos à base de 
cloroquina aos Estados e municípios 
– lembrando que o ministro da Saúde 
chegou a afi rmar ter distribuído a 
Manaus nada menos que 120 mil 
unidades de hidroxicloroquina - e 
veja como está a situação da capital 
do Amazonas!  

NATAL SEGUINDO A ILEGALIDADE 
E aí a pergunta que não quer 

calar: após esse posicionamento 
do TCU, até quando a Prefeitura de 
Natal manterá o protocolo do tal Kit 
Covid nos postos de saúde e demais 
centrais de atendimentos da doença, 
locais nos quais médicos receitam, 
além da cloroquina, ivermectina e 
azitromicina, muitas vezes sem ter 
sequer confi rmada a infecção no 
paciente?  

Vexame 
Até quando o prefeito Álvaro 

Dias recomendará à população, sem 
medo de passar vexame e usando o 
argumento de que é médico, o mortal 
tratamento precoce? Sabendo que 
ele não é recomendado pela Anvisa, 
nem muito menos pela Sociedade 
Brasileira de Infectologia e nem pela 
Sociedade Brasileira de Medicina?  

GRAVE 
Lembrando que o prefeito 

chegou a afi rmar que estava imune 
ao coronavírus por ter tomado o 
vermífugo! Olha a gravidade dessa 
declaração, tendo em vista que ela é, 
até o momento, inverídica e mesmo 
politiqueira? O governo federal terá 
que responder em cinco dias essa 
prática ao TCU. E a gestão da capital 
potiguar, responderá a quem? 

APOIO MORTAL 
E para completar, 

inacreditavelmente, Álvaro Dias 
conta com o apoio de nada menos 
que a Associação Médica do Rio 
Grande do Norte, que, navegando 
contra o que recomenda a própria 
Medicina e, principalmente, o que 
prega a Ciência, divulgou nota, veja 
só, reiterando a defesa do tratamento 
precoce.  

RESPONSÁVEIS 
Falando nisso, logo que saiu a 

notícia sobre a conclusão do TCU a 
respeito dos gastos escandalosos com 
cloroquina, o senador Jean Paul Prates 
comemorou. Ele explicou: foi a bancada 
do PT do RN no Congresso, junto com a 
senadora Zenaide Maia, que provocou 
o Tribunal de Contas para apurar as 
irregularidades.

PELO COMBATE  
“Pessoalmente, já venho batendo 

nessa tecla há  muito tempo: é  perigoso 
e irresponsável usar um remédio sem 
efi cácia contra a Covid-19 como se ele 
servisse para o tratamento da doença”, 
disse o senador, que alertou para o 
fato de que essa realidade piora ainda 
mais “quando o dinheiro público é  
usado para a aquisição e distribuição 
desse medicamento inefi caz, e sem 
autorização da Anvisa”.

TENTANDO DESVIAR 
Não passa de má fé da direita no RN 

a tentativa de encobrir a repercussão do 
escândalo da compra de alimentos do 
Governo Bolsonaro tentando colocar 
na conta da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte a compra de leite 
condensado para o Hospital Onofre 
Lopes.  

SEM LIGAÇÃO 
A UFRN não tem absolutamente 

nada a ver com as compras feitas 
pelo Onofre Lopes. O hospital integra 
a EBSERH (Empresa Brasileira de 
Servisos Hospitalares) e é totalmente 
por ela administrado.  

 A CONTA É DE BOLSONARO 
A EBSERH, para quem não sabe, é 

uma empresa do governo federal, cujo 
diretor-geral é nada menos que um 
general da reserva do Exército, Oswaldo 
de Jesus Ferreira, que foi empossado - 
adivinhe por quem? - pelo ex-ministro 
da Educação de Bolsonaro Ricardo 
Vélez. A EBSERH é quem compra e 
paga tudo para o HUOL. Colocar culpa 
na UFRN dessa compra é baixaria 
completa. 

PAGANDO 
“Dia 29 de janeiro vamos pagar 

o 13º integral de quem ganha até 
R$3500  e iremos quitar o restante nos 
meses de maio e novembro”, garantiu 
a governadora Fátima Bezerra no 
início da noite de ontem em suas 
redes sociais. Ela reafi rmou que o 
compromisso da gestão é “quitar os 
atrasados referentes ao 13º de 2018 sem 
parcelamento. 

REVOLTANTE 
Segundo publicou o Estadão, o 

Instituto Butantan informou nesta 
quarta-feira, 27, que se o Ministério 
da Saúde não sinalizar até o fi m 
desta semana que irá adquirir um 
lote de 54 milhões de doses da vacina 
Coronavac, os imunizantes terão 
de ser exportados e não fi carão 
disponíveis para atendimento dos 
cidadãos brasileiros.

ALIÁS 
O presidente da instituição, Dimas 

Covas, vem cobrando publicamente a 
equipe do ministro Eduardo Pazuello 

sobre o tema há pelo menos uma 
semana. 

RÁPIDAS
>> Esse é o nível da 

corrupção, má educação e 
safadeza do presidente da 
República: Bolsonaro disse que 
leite condensado é para “enfi ar 
no rabo da imprensa”. Usando 
palavrões, a declaração de 
Bolsonaro sobre o caso ocorreu 
em um almoço com cantores 
sertanejos. Mas, pelo jeito, o 
rabo em que o produto está 

governo”. 
>>Deu em Jamil Chade, do 

UOL: A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) alerta que a 
variante do vírus da covid-19 
identifi cada originalmente em 
brasileiros se dissemina e indica 
que existe uma “preocupação” 
sobre a possibilidade de que 
a mutação leve a uma maior 
transmissibilidade da doença.  

sendo enfi ado é no dele próprio.  
>>Repeteco? Segundo 

apurou a coluna de Tales Faria, 
do UOL, a relação entre os Jair 
Bolsonaro e seu vice, Hamilton 
Mourão, “não anda nada boa”. 
“Estão na mesma situação que 
Dilma viveu com seu vice, Michel 
Temer, durante quase todo o 

A deputada federal Natália Bonavides, a 
deputada estadual Eudiane Macedo e as 
vereadoras Divaneide Basílio e Brisa Bracchi 
receberam o prêmio Viviane Suassuna e foram 
reconhecidas como Defensoras da Diversidade 
de Direitos pela Attransparência RN

Enquanto o governo Bolsonaro enfrentava as pesadas críticas pelas suspeitas de compras de leite condensado e chiclete, entre outros, nesta quarta-feira o 
ministro das Comunicações, Fábio Faria, incumbido de melhorar a imagem do presidente, pousava no Comando da Marinha para receber medalha

TEM MAIS 
A agência Reuters conseguiu acesso a um registro de bate-papo interno do Ministério da Saúde no WhatsApp. 

Acabaram encontrando milhares de mensagens trocadas por funcionários graduados da pasta, no ano passado, que 
revelam que a equipe de Eduardo Pazuello priorizou a hidroxicloroquina e a cloroquina, drogas sem efi cácia defendidas 
pelo presidente Jair Bolsonaro, como tratamentos para a Covid-19.



Com Rodrigo Faro, próximo “Canta Comigo” vai estrear em março
“Canta Comigo”, já com toda 

uma história na Record, vai iniciar a 
produção da sua quarta temporada 
na última semana de fevereiro e 
estrear na segunda quinzena de 
março.

Gravações novamente nos 
estúdios da Vera Cruz, em São 
Bernardo do Campo (SP).

Apresentado por Gugu Liberato 
até 2019 e pela Xuxa no ano 
passado, agora terá o comando de 
Rodrigo Faro.

E a exemplo do “Canta Comigo 

Teen”, a versão adulta também será 
exibida no programa “Hora do Faro”, 
nas tardes de domingo.

Produzido pela Endemol, 
“Canta Comigo” é a versão brasileira 
do formato original britânico “All 
Together Now”, que leva seus 
participantes ao palco para se 
apresentar diante de um júri de cem 
pessoas.

Devido ao momento atual e 
a necessidade ainda de cuidados, 
uma série de protocolos serão 
seguidos durante toda a sua 
realização. Os jurados, por exemplo, 
estarão separados por cabines de 
acrílico.
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Bate-Rebate
“Mulher Maravilha 1984”, 

um pouco mais de um mês após 
a estreia ofi cial nos cinemas 

brasileiros, já está disponível no 
streaming... Um alerta para 
as salas de cinema. A Band 

exibe nesta sexta-feira, a partir 
das 22h45, o último “Música na 
Band Verão” direto da praia de 
Tabatinga, no Rio Grande do 

Norte, com show da banda Melim.
Muita gente afi rma que, entre 
os motivos para Paola Carosella 

deixar Band, estava um programa 
solo, batalhado há muito tempo. 

Não rolou...Já com Erick Jacquin, 
uma situação bem diferente...
Vem aí o “Pesadelo na Cozinha, 

dia 9 de fevereiro. Primeiro, 
reprises, e depois quatro episódios 

inéditos. Carol Marra fará 
“Quanto Mais Vida, Melhor!”, a 

próxima novela das sete na Globo.
O músico e humorista Falcão 
ainda negocia participação na 

próxima temporada de “Os Roni”, 
programa do Multishow...

.
HORÓSCOPO

Os novos tempos começam com vários astros 
importantes em sua 10ª Casa, sinal de que suas 
habilidades estarão mais visíveis e você vai chamar 
atenção dos chefes. O período é propício para se 
destacar e a carreira será o assunto mais favorecido.

Um belo aspecto entre o Sol e Netuno vai alimentar 
sua criatividade e disposição no trabalho. Seus talentos 
natos estão em alta nas primeiras semanas e você vai 
sobressair em suas funções. Se não tem trampo fi xo, 
pode bolar algum negócio promissor.

O Sol percorre Capricórnio, seu signo irmão, enviando 
boas vibes para o convívio familiar e os interesses 
domésticos. Reencontros e boas notícias que dizem 
respeito aos parentes de fora podem marcar presença. 
Na vida social, estímulos para novas e antigas relações.

Garantir segurança material e se fi rmar no trabalho 
serão suas principais motivações no começo do ano. 
Você pensará bastante nos frutos que um emprego 
estável pode trazer e vai agarrar as chances que 
surgirem. 

Na cama, você começa o ano com muita disposição 
sexual, mas Marte ingressa em seu inferno astral no dia 
6, sinal de que seu jeito tende a fi car menos espontâneo 
e extrovertido nos momentos de intimidade. Destaque 
para seu poder de sedução.

Nos momentos íntimos, seu estilo espontâneo e sua 
fogosidade estarão nas alturas no início de janeiro. O 
pique será tanto que até rapidinhas fora de hora vão 
agradar. Já a partir do dia 6, vai querer uma transa mais 
elaborada com o par.

O Sol capricorniano dará mais organização e 
perseverança para você batalhar por suas ambições e a 
lunação de janeiro reforça essa indicação, benefi ciando 
parcerias e acordos no lado profi ssional e fi nanceiro. 
Determinado e focado, alcançará suas metas. 

A primeira semana de janeiro será agitada em sua vida 
familiar e talvez precise de mais paciência para lidar com 
todas as exigências. Mas o clima melhora sensivelmente 
a partir do dia 6 e você vai curtir muitos momentos 
agradáveis com os parentes. 

Seu signo estará mais focado do que nunca nas 
oportunidades graças às vibes do Sol e de Mercúrio. Eles 
fortalecem sua disposição, seu empenho e destacam 
seu senso de responsabilidade, qualidades que podem 
te levar mais longe. 

 A lunação de janeiro acontece em sua 12ª Casa e 
as presenças de Vênus e do Sol neste setor só amplia 
o impacto dessa infl uência, o que não é exatamente 
um mar de rosas para os seus interesses de trabalho. 
Atenções focadas no que mais importa.

Astros importantes se movimentam no setor mais 
positivo do seu Horóscopo e prometem um começo de 
ano alegre em seus contatos. O convívio com as pessoas 
queridas estará mais descontraído, animado você vai 
agradar a todos com seu jeito bem mais solto.

Seu jeito prestativo, leal e companheiro vai fi car cristalino 
em janeiro. Você estará mais presente na vida das pessoas 
queridas e vai estender a mão para quem precisar. Só não 
deixe que mal-entendidos prejudiquem o bom astral 
familiar a partir da segunda semana. 

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)

INSTAGRAM

FIM DE FÉRIAS
As férias de Christina Rocha, no 

SBT, também chegaram ao � m.
A partir de agora, o “Casos de 

Família” voltará com as suas gravações 
e programas inéditos.

Testes
Ainda faltam alguns ajustes, mas 

tudo caminha para acontecer nesta 
sexta-feira a gravação do piloto do 
programa do “Café com Bobagem”.

Os trabalhos serão fora dos 
estúdios da Band. Em uma produtora, 
em São Paulo.

CALMA NESSA HORA
São muitas, nem poderia ser 

diferente, as especulações sobre o 
futuro de Fausto Silva na televisão.

Data hoje, é possível garantir 
e assinar embaixo: não tem nada 
combinado, muito menos conversado 
com ninguém. Entenda-se, televisão 
nenhuma.

MESMA POSIÇÃO
Fausto Silva, por enquanto, está 

com todas as atenções voltadas para 

 JOÃO COTTA

NA FILA “Onde Está Meu 
Coração”, série estrelada por Letícia 
Colin, ainda não tem um lançamento 
ofi cial na Globoplay. Segundo a 
Globo, está prevista para ir ao ar este 
ano, porém falta defi nir uma data. 
Na história, Colin vive uma médica 
viciada em drogas.     

a última temporada do “Domingão” 
na Globo.

Na terça-feira, com o � m das 
férias, já iniciou as reuniões com a 
sua produção, para estabelecer os 
trabalhos deste ano. O futuro dele, 
por enquanto, é semana que vem, 

com a volta das gravações.

UM DIA DE CADA VEZ
A Globo continua acompanhando 

atentamente a evolução da pandemia 
de Covid-19 no País para atualizar 
os rumos do seu departamento de 
novelas e de outros importantes 
setores.

Os trabalhos nos Estúdios Globo 
seguem bem cautelosos e obedecendo 
aos protocolos.

CAUTELA
A maioria do pessoal da 

teledramaturgia da Globo permanece 
em esquema de home o�  ce.

As condições atuais e o aumento 
de casos da doença nos últimos dias 
não permitem a presença de todos.

“GÊNESIS”
Na Record, o programa “� e Love 

School”, sábado, a partir das 12h, fará 
a abordagem de um tema, “Entenda 
seu passado”, em cima da novela 
“Gênesis”.

Apresentação de Cristiane e 
Renato Cardoso.
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FUTEBOL | Corinthians anunciou dez casos de covid-19 no elenco. Após exames feita pelo departamento 
médico, os atletas que testaram positivo foram isolados, iniciaram quarentena e não participam dos treinos

O Corinthians anunciou nesta 
quarta-feira dez casos de co-
vid-19 no elenco. Após uma 

rodada de exames feita pelo departa-
mento médico, os atletas que testaram 
positivo foram isolados, iniciaram 
quarentena e não vão participar dos 
treinos pelos próximos dias. O próximo 
compromisso da equipe é diante do 
Bahia, nesta quinta-feira, em Salvador, 
pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que testaram positivo 
para a doença foram: Danilo Avelar, 
Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, 

Guilherme Castellani, Walter, Ruan 
Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Des-
ses nomes, apenas o meia Ramiro e os 
atacantes Luan e Everaldo estiveram 
em campo na última partida do time, 
a derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bra-
gantino na última segunda, dentro de 
casa.

Segundo comunicado do clube, 
todos os atletas estão assintomáticos 
e sob monitoramento constante do de-
partamento médico. A tendência é que 
após dez dias afastados dos treinos os 
jogadores vão poder voltar aos traba-

lhos. Até lá o técnico Vágner Mancini 
terá de escalar o time sem esses atletas. 
Após enfrentar o Bahia, o time pega na 
sequência Ceará, Athletico-PR e Fla-
mengo. O Corinthians tem 45 pontos 
e está na 9ª posição no Campeonato 
Brasileiro. O objetivo é terminar entre 
os seis primeiros colocados para con-
seguir vaga na próxima Copa Liberta-
dores. De acordo com os resultados das 
fi nais da Copa do Brasil e da própria 
Libertadores, é possível que em vez de 
um G-6, a competição tenha até um 
G-8.

Corinthians confirma 
dez novos casos de 
Covid-19 no elenco

Próximo compromisso da equipe é diante do Bahia, nesta quinta-feira, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro

RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS

GETTY IMAGES

As equipes de futebol da Euro-
pa enfrentam perdas de até 
US$ 10 bilhões (R$ 53,7 bi-

lhões) devido aos problemas causa-
dos pela pandemia de coronavírus. A 
revelação foi feita por Andrea Agnelli, 
presidente da Juventus, durante um 
evento virtual, nesta quarta-feira.

A manutenção dos torcedores 
fora dos estádios das principais ligas 
da Europa por mais tempo do que o 
esperado por causa da pandemia da 
covid-19 é apontada como o prin-
cipal motivo para a falta de receita 
dos clubes. Sem eles, os clubes não 
faturam com a venda de ingressos e 
produtos.

O dirigente, líder da Associa-
ção dos Clubes Europeus, afi rmou 
também que houve descontos nos 

custos das transmissões dos jogos 
pelas emissoras de televisão e nos 
contratos dos patrocinadores devido 
à pandemia. “Quando eu olho para as 
melhores informações que já tive até 
agora, estamos prevendo um prejuí-
zo líquido para a indústria na mar-
gem de até dez bilhões de dólares”, 
disse Agnelli.

A Itália - como a Inglaterra - trou-
xe um pequeno número de torcedo-
res de volta a alguns estádios, mas 
teve que proibir o acesso novamente 
como parte de um esforço nacional 
para conter o ressurgimento de casos 
de coronavírus. “Cerca de 360 clubes 
na Europa vão precisar de injeções 
de dinheiro. Algo em torno de seis 
bilhões de euros (cerca de R$ 39 bi-
lhões)”, afi rmou Agnelli.

O primeiro evento-teste dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
deve ser adiado por causa da 

pandemia do coronavírus. A prova 
artística de natação, agendada ini-
cialmente para ocorrer entre os dias 
4 e 7 de março, pode ser realizada em 
abril ou maio. A informação foi noti-
ciada nesta quarta-feira por diversos 
veículos de imprensa do Japão, mas 
ainda não foi confi rmada pelos orga-
nizadores.

No início de janeiro, o governo do 
Japão declarou estado de emergência 
de um mês na capital Tóquio e em 
outras cidades para conter a dissemi-
nação de infecções pelo coronavírus. 

As medidas são válidas até 7 de feve-
reiro.

Uma das restrições é a entrada 
de estrangeiros não residentes no 
país. Por conta disso, a Federação 
Internacional de Natação (FINA) e a 
federação japonesa de natação admi-
tem que será difícil a organização do 
evento-teste no início de março.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 
estão marcados para acontecer de 
23 de julho a 8 de agosto. O evento 
seria realizado no ano passado, mas 
foi adiado para este ano em razão 
da pandemia. A expectativa é que o 
aumento da vacinação dê segurança 
para a organização da Olimpíada.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão marcados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto

Futebol europeu acumula 
prejuízo de R$ 53,7 bilhões

Evento-teste para os Jogos 
de Tóquio deve ser adiado
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