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ANITTA DIZ 
QUERER 
EMPRESARIAR 
MC MELODY

Cantora Anitta e o pai de 
MC Melody, Belinho, trocaram 
mensagens em tom de crítica nas 
redes sociais. Pág. 12



 Companhia assinou 
contratos para venda das 
participações nos parques 
localizados em Guamaré. 
Negócio é estimado em R$ 
132 milhões. Pág. 6



AMÉRICA 
BUSCA 
ACESSO À 
SÉRIE C

PETROBRAS 
VAI VENDER 
PARQUES 
EÓLICOS NO RN

CORONAVÍRUS. 9 | Governadora 
do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra (PT), afirmou que o 
estado está com toda a logística 
pronta para receber e distribuir 

a vacina contra a Covid-19 
para todos os 167 municípios 
potiguares. A expectativa é de 
que isso aconteça até o dia 31 
de janeiro. A chefe do Executivo 

estadual se reuniu com prefeitos e 
secretários de saúde nesta sexta-
feira 8, no Centro Administrativo. 
A aplicação da vacina começará 
72 horas após a chegada das 

doses. De acordo com o governo, 
o estado tem em estoque 900 
mil seringas, o que já seria o 
suficiente para iniciar a primeira 
etapa de vacinação. Outros 2,5 

milhões de seringas já estão 
sendo adquiridas pelo governo 
do estado a partir de uma 
licitação, que já tem empresa 
vencedora. 

RN deve receber vacinas até o dia 31; 
aplicações começam 72h depois

FIOCRUZ E BUTANTAN 
PEDEM À ANVISA 
USO EMERGENCIAL 
DE IMUNIZANTES

 Fiocruz espera importar  2 milhões de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca. A fundação prevê pagar R$ 59,4 milhões 
pela aquisição dos imunizantes. Pág. 8

Anvisa pretende fazer a análise do uso emergencial 
das vacinas em até 10 dias, tanto para a CoronaVac 
quanto para a de Oxford. Pág. 8



De acordo com o Instituto Butantan, o pedido de uso 
emergencial da Coronavac foi para as 6 milhões de doses 

que chegaram prontas da China. Pág. 8





AMÉRICA 
BUSCA 
ACESSO À 
SÉRIE C

Alvirrubro 
potiguar encara o 
Floresta (CE), neste 
domingo 10, pela 
Série D do Brasileiro. 
Pág. 16
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jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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PAÍS DE LACRADORES
Oposicionistas e até ministros 

de tribunais já tinham prontas notas 
sobre as impressionantes 200 mil 
mortes de brasileiros por covid. Nem 
se deram ao trabalho de demonstrar 
regozijo pelos mais de 7 milhões 
de brasileiros (97,25% do total de 
infectados) curados da doença.

GUERRA NA PROPAGANDA
Virou guerra a concorrência 

entre 4 agências do Ministério 
da Saúde para a campanha sobre 
vacinação. A notícia de que Fábio Jr. 
será astro, por exemplo, é plantação 
para “queimar” a agência Fields, que 
sugere o cantor como protagonista. 
Mas o governo ainda não bateu o 
martelo. 

BOLA COM A ANVISA
Finalmente a Fiocruz e o 

Butantan pediram à Anvisa 
autorização para uso emergencial 

das vacinas parceiras, Astrazeneca e 
Coronavac. Agora sim, e só agora, a 
bola está com a agência reguladora.

SERINGAS NÃO FALTAM
No País em que até seringa virou 

disputa política, o governo mineiro 
de Romeu Zema (Novo) já começou 
a distribuir entre os seus 800 
municípios as 50 milhões de seringas 
que adquiriu para vacinação.

MP INCONSTITUCIONAL
Para a jurista e criminalista 

Jacqueline Valles, a medida 
provisória do presidente Jair 
Bolsonaro contra a vacinação em 
São Paulo é inconstitucional porque 
“contraria o direto à saúde pública 
da população”.

PENSANDO BEM...
... só há uma coisa a dizer sobre 

a Coronavac e a vacina de Oxford: 
Anvisa nelas.

A negociação de vacinas contra a covid por clínicas particulares é vista 
como perfeitamente legal pela advogada e especialista em direito médico 
Mérces da Silva Nunes. Segundo ela, não há nada na legislação que vise 
impedir a comercialização, mas o Ministério da Saúde e gestores locais 
podem requisitar estoque excedente em caso de escassez do imunizante 
na rede pública de saúde, mediante pagamento de uma indenização.

HÁ REGRAS
Mérces ressalta, entretanto, 

que a vacina só poderá ser 
oferecida após a aprovação do 
registro � nal pela Agência de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO
Membros da Associação 

Brasileira das Clínicas de 

Vacinas foram à Índia negociar 5 
milhões de doses da Covaxin, do 
laboratório Bharat Biotech.

ALÔ, ANVISA!
A rápida aprovação da 

Covaxin na Índia gerou receio 
sobre a segurança e e� cácia, 
mas a vacina se tornou a maior 
aposta de clínicas particulares.

Diante da debandada de deputados do PSL, Rodrigo Maia decidiu gastar a tinta da 
caneta para promover nomeações a 18 dias de deixar a Presidência da Câmara. 
Ele assinou 19 nomeações nos últimos dias para cargos com salários que variam 

de R$ 4,5 mil a R$ 20,7 mil mensais, sendo nove deles lotados em seu próprio gabinete, 
à espera de outros destinos. O “trem da alegria” beneficia deputados de oposição, 
em troca de apoio à candidatura de Baleia Rossi à presidência da Casa. Maia alocou 
aspones na corregedoria parlamentar, no departamento de material e patrimônio e até 
no gabinete do 4º suplente da Mesa Diretora. Vagas na 2ª e 4ª secretarias também foram 
negociadas com partidos do “bloco” de Maia, além de função gratificada na Secretaria-
Geral da Mesa. Houve trocas também nas comissões de Fiscalização e Controle, Defesa 
do Consumidor e de Educação. Tudo para acomodar os apadrinhados. A voracidade dos 
acordos para unir DEM ao PT et caterva levou até a troca na diretoria-geral do quadro de 
pessoal. E Maia ainda tem 20 dias.

PR

DECLARAÇÕES | Bancada do Partido dos Trabalhadores, autora do pedido de impeachment, mencionou a 
ocasião em que o presidente ironizou e levantou dúvidas sobre a tortura sofrida por Dilma Rousseff

O PT apresentou nesta quinta-fei-
ra, 7, novo pedido de impeach-
ment contra o presidente Jair 

Bolsonaro na Câmara dos Deputados. 
Desta vez, a bancada mencionou a 
ocasião em que o presidente ironizou 
e levantou dúvidas sobre as sessões 
de tortura às quais a ex-presidente 
Dilma Rousse�  foi submetida durante 
a ditadura militar. Em conversa com 
apoiadores no dia 28 de dezembro, 
Bolsonaro riu e disse querer ver um 
raio X que prove que a mandíbula da 
ex-presidente sofreu uma fratura.

O pedido de impeachment é assi-
nado pelos deputados federais Rogério 
Correia (PT-MG) e Rui Falcão (PT-SP) 
e pela ex-ministra Eleonora Menicucci. 
É o 60º pedido protocolado para retirar 
Bolsonaro do cargo - todos seguem em 
análise, com exceção de três que foram 
arquivados. Cabe ao presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abrir e 
dar seguimento formal aos pedidos ou 
arquivá-los.

O ato de apologia a crime é tipi� -
cado no artigo 287 do Código Penal. 
Já a tortura é crime hediondo, impres-
critível e ina� ançável de acordo com a 
Constituição. 

“Ao ofender a presidenta Dilma, 
duvidar da tortura, dar gargalhada, 
coisa que ele já tinha feito no passado, 
como deputado, ele o fez agora como 

presidente da República e, como presi-
dente, esse crime hediondo é também 
crime de responsabilidade, passivo de 
impeachment”, disse o deputado Ro-
gério Correia, em nota.

O pedido será protocolado na 
Mesa Diretora da Câmara. De acordo 
com o PT, o documento terá também 
assinaturas de presas e presos políti-
cos, além de entidades de defesa dos 
direitos humanos.

Após as declarações de Jair Bolso-
naro, a ex-presidente Dilma Rousse�  
(PT) rebateu  as provocações e classi-

� cou o presidente da República como 
“fascista”, “sociopata” e “cúmplice da 
tortura e da morte”.  

No documento, a presidente avalia 
que o presidente insulta, além dela, 
outras milhares de vítimas da ditadu-
ra militar, torturadas e mortas, assim 
como aos seus parentes, “muitos dos 
quais sequer tiveram o direito de enter-
rar seus entes queridos”, escreve. “Um 
sociopata, que não se sensibiliza dian-
te da dor de outros seres humanos, não 
merece a con� ança do povo brasileiro”, 
concluiu a presidente. 

Bolsonaro levantou dúvidas sobre a tortura sofrida pela ex-presidente Dilma na ditadura militar

PT apresenta novo pedido de 
impeachment contra Bolsonaro

Candidato à presidência da 
Câmara, o deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP), voltou a 

falar sobre o auxílio emergencial, 
nas redes sociais, e fez uma ressalva 
sobre as contas públicas. “Quero 
reforçar o que disse no lançamento 
de minha candidatura: temos que 
olhar nossa pauta com responsabi-
lidade � scal. A pandemia ainda não 
acabou. Qualquer discussão sobre 
o auxílio emergencial passa, neces-
sariamente, pelo cuidado com as 
contas públicas”, escreveu o depu-
tado no Twitter.

Baleia está nesta sexta-feira em 
campanha pelo Piauí, ao lado do 
atual presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ).

Em encontro mais cedo com au-

toridades locais, incluindo o gover-
nador do Estado, Wellington Dias 
(PT), ele também citou o auxílio 
emergencial, como um exemplo de 
projeto aprovado em um ambiente 
de independência da Câmara, em 
relação aos demais poderes.

Na quarta-feira, ao lançar sua 
campanha, Baleia também falou 
sobre a questão em seu discurso. 

“Ano passado parecia que ía-
mos virar o ano e a pandemia ia 
acabar. Essa não é a realidade. Hoje 
temos milhões de brasileiros que 
vão deixar de receber o auxílio e 
voltar a ter di� culdade do mais 
básico, que é ter alimento na sua 
mesa”, disse o emedebista há dois 
dias.

Ao tratar do tema, o deputado 

justi� cou que a pandemia ainda 
não acabou. “Por que não voltar 
a debater o auxílio emergencial?” 
questionou. 

No ano passado, o auxílio emer-
gencial foi pago a 67,8 milhões de 
pessoas e custou R$ 322 bilhões. 

O benefício foi dado porque o 
governo pediu e a Câmara aprovou 
o estado de calamidade pública em 
razão da pandemia da covid-19, 
que permitiu que o orçamento de 
guerra fosse autorizado em 2020. 

O governo inicialmente queria 
pagar R$ 200, mas a Câmara ele-
vou o valor a R$ 500. Depois de um 
acordo, o governo aceitou elevar o 
benefício a R$ 600. Nos últimos me-
ses do ano, o auxílio emergencial foi 
prorrogado e reduzido a R$ 300.

Baleia Rossi defende manutenção 
do auxílio emergencial em 2021

ELEIÇÕES CÂMARA 
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Os prefeitos candidatos à dire-
toria da Federação dos Muni-
cípios do Rio Grande do Norte 

(Femurn) fecharam consenso para a 
disputa à cadeira da presidência da 
entidade. 

A eleição da nova diretoria da Fe-
deração dos Municípios do Rio Grande 
do Norte (Femurn) acontecerá no dia 
15 de janeiro.

O prefeito de São Tomé, Anteomar 
Pereira da Silva, o “Babá”, será o candi-
dato a presidente, e os vice-presidentes 
serão o prefeito de Lagoa Nova, Lucia-
no Santos, e o prefeito de Ceará Mirim, 
Júlio César Câmara. Até o consenso 
fechado nesta sexta-feira, Anteomar 
e Luciano Santos tinham oficializado 
candidaturas para a disputa. No en-
tanto, os dois grupos fecharam acordo 
por uma chapa única.  

“Esse gesto do prefeito Luciano 
Santos e do seu grupo foi muito im-
portante para fortalecer a união e o 
municipalismo. Assim mossas metas 
e ações para o biênio 2021-2022 sairão 
ainda mais fortalecidos. Parabenizo 
Luciano por ter retirado sua candida-
tura em nome do consenso. O inte-
resse maior dos prefeitos sempre foi 
o fortalecimento da Femurn para que 
o municipalismo esteja cada vez mais 
forte”, disse Babá. 

Já o prefeito Luciano Santos, que 
vinha representando o Seridó e é filia-
do ao MDB que elegeu o maior núme-
ro de prefeitos em 2020, também de-

fendeu a aliança e o consenso. “Temos 
muitas ações para promover na FE-
MURN, queremos colaborar junto dos 
prefeitos. Precisamos fortalecer várias 

bandeiras. A minha proposta assim 
como a de Babá é fazer uma unidade 
em torno da causa municipalista. Pre-
cisamos unir e não dividir”, defendeu.

O prefeito Júlio César de Ceará-
-Mirim será o 1º vice-presidente repre-
sentando a região Metropolitana. O 
prefeito Luciano Santos será o 2º vice 
indicado pelo Seridó. Já o Agreste será 
representado por Valdenício Costa e o 
Mato Grande pelos prefeitos Manoel 
Santos (João Câmara) e Marina Ma-
rinho (Jandaíra). O prefeito de Santa 
Cruz, Ivanildo Ferreira representa a re-
gião do Trairi na 1ª Secretaria. Outros 
prefeitos das regiões Oeste, Central, 
Alto Oeste também estão na chapa.

Após consenso entre candidatos, 
eleição para Femurn terá chapa única 
MUNICIPALISMO  | Prefeito de São Tomé, Anteomar Pereira da Silva, o “Babá”, será o candidato a presidente, e os vice-presidentes serão o prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos, e o 
prefeito de Ceará Mirim, Júlio César Câmara. Processo de escolha da nova diretoria da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte acontecerá no próximo dia 15 de janeiro

Prefeitos chegaram a um acordo de chapa consensual para a eleição da diretoria da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte

Esse gesto do prefeito 
Luciano Santos e do seu 
grupo foi muito importante 
para fortalecer a união e o 
municipalismo. Assim nossas 
metas e ações para o biênio 
2021-2022 sairão ainda mais 
fortalecidos”

“
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
PREFEITO DE SÃO TOMÉ

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), manteve Carlson Ge-
raldo Correia Gomes como ti-

tular da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Infraestrutura (Semov). No-
meação foi publicada no Diário Oficial 
do Município (DOM) desta sexta-feira, 
8. Na terça-feira 5, o prefeito exonerou 
todos os cargos comissionados do mu-
nicípio, medida também foi publicada 
no Diário Oficial. Segundo Álvaro, o 
objetivo é reduzir custos, racionalizar 
recursos e modernizar a gestão.

Na terça-feira todos os secretários 
municipais, adjuntos e gestores de ór-
gãos da administração direta e indire-
ta foram exonerados. A medida, ainda 
segundo a portaria, só não afetou a 
Companhia de Serviços Urbanos de 
Natal (URBANA). A mudança no se-
cretariado será feita por “critérios téc-
nicos”, reforçou o prefeito Álvaro Dias.

Além disso, foram exonerados 
todos os ocupantes de cargos de pro-
vimento em comissão da Agência 
Reguladora de Saneamento Básico do 

Município do Natal (ARSBAN), exceto 
os membros da Diretoria que possuem 
mandato.

Dos secretários municipais exone-
rados, o prefeito Álvaro Dias renomeou 

ainda na terça-feira a titular da pasta 
de Administração, Adamires França. 
Em outro decreto, foi publicada a no-
meação de Joham Alves Xavier, para a 
Secretaria Municipal do Governo.

Além dos secretários, o procura-
dor-geral do município, Fernando Pi-
nheiro de Sá e Benevides, e o consultor 
geral, Genildo Pereira da Costa, tam-
bém foram renomeados na terça-feira. 
O prefeito também criou uma nova 
secretaria municipal: a de Igualdade 
Racial, Direitos Humanos e Minorias.

“Vamos fazer uma reforma [ad-
ministrativa]. Vou extinguir cargos, 
criar nova secretaria sem aumentar 
despesas. A nova secretaria será den-
tro da previsão orçamentária que já 
existe, que se coaduna com a arreca-
dação que tivemos no ano passado. 
Foi um momento difícil, por conta 
da pandemia, mas conseguimos 
honrar os compromissos, inclusive 
de manter o salário em dia até hoje”, 
explicou Álvaro Dias, em entrevista 
ao Agora RN.

Secretário de Obras, Carlson Gomes

Álvaro Dias nomeia Carlson 
Gomes para Secretaria de Obras

REFORMA

O prefeito de Macaíba, Emí-
dio Júnior (PL), anunciou 
esta semana medidas para 

a contenção de despesas diante do 
cenário de crise econômica e sa-
nitária causado pela pandemia da 
Covid-19.

As ações serão adotadas por to-
do o secretariado municipal para a 
redução e controle das despesas de 
custeio, como material de expedien-
te, de consumo e de informática, 
gastos com manutenção e conser-
vação de equipamentos, telefonia 
e energia elétrica. As secretarias  
também terão de reduzir gastos 
com locações de móveis e imóveis 
e veículos.

Em outro decreto municipal, 
em vigor desde 4 de janeiro, o ex-
pediente dos Órgãos que integram 
a Administração Pública Municipal 
terá jornada ininterrupta de seis 
horas, compreendido das 7h30 até 
13h30. 

As medidas adotadas pelo pre-
feito Emídio Júnio também prevêem 

redução de gastos com contratos, 
convênios, ajustes, acordos admi-
nistrativos que impliquem aumento 
de custos outrora pactuados.

O município também vai reava-
liar licitações em andamento que 
ainda não tenham sido homologa-
das ou adjudicadas, análise com 
gastos de pessoal e até reavaliação 
de espaços físicos utilizados pelas 
secretarias municipais.

Apesar das restrições tomadas, 
a prefeitura municipal não publicou 
a limitação estimada para os gastos 
públicos.

Ainda segundo o documento, 
será estabelecido um comitê gestor 
formado por secretários municipais 
e detentores de cargos equivalentes 
que deverão se reunir periodica-
mente com suas equipes de traba-
lho para fixarem essas medidas e 
também para buscar soluções que 
propiciem maior eficiência dos 
serviços. A proposta é promover o 
acompanhamento e a fiscalização 
das metas de contenção propostas.

Prefeito de Macaíba anuncia 
medidas conter despesas

CUSTOS
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Em guerra com a Justiça Eleitoral, 
o presidente Jair Bolsonaro vai 
escolher neste ano dois minis-

tros que podem julgar sua campanha 
presidencial de 2018. As indicações pa-
ra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
ganham peso ainda maior por causa 
das sucessivas críticas que Bolsonaro 
tem feito ao sistema eletrônico de vota-
ção, como as desta quinta-feira 7.

As vagas no TSE serão abertas em 
maio, quando chegam ao fim os man-
datos dos ministros Tarcisio Vieira e 
Sérgio Banhos. Os dois nomes que pas-
sarão pelo crivo de Bolsonaro também 
vão atuar na análise de casos relativos à 
eleição de 2022.

Em março do ano passado, Bolso-
naro também disse que houve “fraude” 
na eleição presidencial brasileira de 
2018 e afirmou ter provas de que ven-
ceu no primeiro turno. Até hoje, porém, 
não apresentou elementos concretos 
que confirmassem as acusações.

As duas vagas que serão abertas 
no TSE neste ano são de ministros da 
classe dos juristas. Enquanto Tarcisio 

se despede da Corte Eleitoral, Banhos 
ainda pode ser reconduzido ao cargo 
por mais dois anos. O TSE é um tri-
bunal híbrido, formado por sete inte-
grantes titulares: três do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), dois do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e outros dois 
advogados - estes são escolhidos por 
Bolsonaro a partir de listas tríplices, 
aprovadas pelos ministros do STF e en-
caminhadas ao Planalto. A Constitui-
ção obriga a escolha de um dos nomes 
chancelados pelo Supremo.

Esta não será a primeira vez que 
o chefe do Executivo escolherá no-
mes para o TSE. Em abril de 2019, por 
exemplo, Bolsonaro nomeou Banhos 
para um mandato de dois anos. Segun-
do o Estadão apurou, a tendência, hoje, 
é de que o ministro seja reconduzido 
ao cargo. Interlocutores do presiden-
te avaliam que os ministros juristas, 
por atuarem na advocacia, são mais 
ponderados, em contraponto à ala pu-
nitivista do tribunal, capitaneada pelo 
vice-presidente, Edson Fachin.

“Pior que um novo ministro ocu-
par a vaga é a dependência do aval do 
presidente da República para a recon-
dução de quem já está lá. O maior filtro 
que a gente tem aí é que o Bolsonaro só 
pode nomear entre os três indicados 
pelo Supremo”, afirmou o professor de 
Direito Eleitoral Diogo Rais, da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie.

Para o advogado Fernando Neisser, 

REPRODUÇÃO

Bolsonaro escolherá dois ministros 
para o Tribunal Superior Eleitoral
SUCESSÃO | Vagas no TSE 
serão abertas em maio, 
quando chegam ao fim os 
mandatos dos ministros 
Tarcisio Vieira e Sérgio 
Banhos

Os nomes dos ministros que passarão pelo crivo do presidente Bolsonaro também vão atuar na análise de casos relativos à eleição de 2022

coordenador da Academia Brasileira 
de Direito Eleitoral e Político (Abra-
dep), há uma “sabedoria” do STF na 
formação da lista. “A Suprema Corte 
busca nomes que preencham tanto os 
requisitos objetivos, de conhecimento 
técnico, quanto os subjetivos.”

As trocas no TSE virão à tona em 

um momento de recrudescimento do 
discurso de Bolsonaro contra as urnas 
eletrônicas. Podem coincidir, ainda, 
com o desfecho de ações que investi-
gam denúncias de irregularidades na 
campanha do presidente e de seu vice, 
general Hamilton Mourão, em 2018.

Em fevereiro, o plenário julgará um 

pedido do Ministério Público Eleitoral 
para que quatro ações que investigam 
disparos de mensagens em massa tra-
mitem de forma conjunta. Outro pedi-
do que será apreciado é a quebra dos 
sigilos bancário e fiscal do empresário 
Luciano Hang, proprietário da rede de 
lojas de departamento Havan.

Próximo do fim de seu mandato, 
o presidente americano, Do-
nald Trump, anunciou em suas 

redes sociais que não irá para a ceri-
mônia de posse de Joe Biden em 20 de 
janeiro. Em vídeo divulgado na noite 
desta quinta-feira 7, o presidente ad-
mitiu que não cumprirá um segundo 
mandato na Casa Branca.

Já o vice-presidente, Mike Pen-
ce, afirmou que irá para a posse se 
for convidado. Apesar de insistir em 
acusações de fraudes nas eleições de 
novembro, Trump também prome-
teu uma transição organizada após a 
invasão do Capitólio na última quar-
ta-feira 6.

Apoiadores do presidente inva-
diram o Congresso americano para 
tentar impedir o reconhecimento 
oficial da vitória de Joe Biden nas elei-
ções presidenciais. A confusão dei-
xou dezenas de feridos e cinco mor-
tes. Após a manifestação, diversos 
congressistas, inclusive republicanos, 
pediram a saída de Trump do cargo 
através da 25ª Emenda, que só pode 

ser evocada pelo vice Mike Pence. 
Fontes próximas à Pence disseram 
que o vice não deve acionar a medi-
da, o que deixaria o impeachment 
como última opção para retirada de 
Trump.

Trump diz que não vai participar 
da cerimônia de posse de Biden

ESTADOS UNIDOS 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A proposta da Carteira Verde 
Amarela, um modelo de con-
tratação com menos encargos 

e benefícios, voltou ao radar da equi-
pe econômica para ser apresentada 
após a eleição para as presidências da 
Câmara e do Senado. O tema está em 
discussão pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

Trata-se de um regime simplifi-
cado de contratação sem encargos 
trabalhistas e impostos, como a con-
tribuição previdenciária. A inspiração 
agora para a nova versão do programa 
vem do Benefício Emergencial para 
Preservação do Emprego e da Renda 
(BEm), concedido no ano passado 
como complemento de renda para os 
trabalhadores formais que tiveram o 
salário reduzido ou o contrato suspen-
so. Na avaliação da equipe econômica, 
o “sucesso” do BEm pode ser medido 
pela preservação de milhões de em-
pregos durante a recessão econômica 
provocada pela pandemia.

A ideia, segundo uma fonte da equi-

pe econômica envolvida na elaboração 
da proposta, é que a nova Carteira 
Verde Amarela seja uma combinação 
do BEm com a desoneração dos encar-
gos para garantir “empregabilidade em 

massa” e combater o desemprego.
Sem o auxílio emergencial, que 

acabou em dezembro, a estratégia da 
equipe econômica para ampliar a rede 
de proteção dos vulneráveis que rece-
biam o benefício é uma nova versão da 
Carteira Verde Amarela e a reformu-
lação do Bolsa Família. Uma medida 
provisória está prevista com mudan-
ças no programa, unifindo benefícios 
já existentes.

O valor médio do benefício, hoje 
em torno de R$ 190, passará a aproxi-
madamente R$ 200 e poderá aumentar 
a depender do espaço no orçamento 
que for sendo aberto ao longo do ano. 
A nova Carteira Verde Amarela vai atu-
ar na faixa dos trabalhadores que estão 
entre os beneficiários do Bolsa (R$ 200) 
até os que recebem salário mínimo 
(hoje, em R$ 1.100).

 A ideia é adotar um modelo de im-
posto de renda negativo, sistema pelo 
qual as pessoas recebem pagamentos 
suplementares do governo, em vez do 
pagamento de impostos.

Ministro da Economia, Paulo Guedes

Presidente dos EUA, Donald Trump

Programa federal ‘ Carteira Verde 
Amarela’ pode ter nova versão

TRABALHO
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As mudanças nas gestões em 
diversas cidades do Rio Gran-
de do Norte viraram polêmica 

após os novos prefeitos nomearem pa-
rentes para o comando de secretarias 
municipais. O caso mais recente é o da 
Prefeitura de Riacho de Santana, no Al-
to Oeste, que terá com como titulares 
de secretarias a esposa, o pai, o irmão, 
o tio e até cunhadas do prefeito Cássio 
Fernandes (PL).

Apesar de questionável, a nomea-
ção de parentes para cargos de nature-
za política, como é o caso de secretários 
municipais, não é ilegal. Ao longo dos 
últimos 12 anos, ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) têm entendido 
que a indicação de parentes para o se-
cretariado municipal não é encarada 
como nepotismo.

Em outubro de 2008, por exemplo, 
numa das liminares que servem de 
parâmetro para a perpetuação desta 

prática, o então ministro Cezar Peluzo 
garantiu o cargo de Eduardo Requião 
como secretário de Transportes do Pa-

raná, Estado governado na época pele 
irmão dele, Roberto Requião. A avalia-
ção predominante da Corte à época 

foi a de que a súmula vinculante não 
alcança cargos de natureza política.

No cenário de Riacho de Santana, 
o prefeito Cássio Fernandes nomeou 
o pai, Manoel Gilvan, para o cargo de 
Secretário Administração e Finanças. 
Também indicou a esposa, Kelly Fern-
nades, para Secretária Apoio ao Gabi-
nete.

O irmão do prefeito, Jorge Fernan-
des, será o novo Secretário Saúde. O tio 
de Cássio, Aluízio Aires, vai ser o novo 
Controlador de Riacho de Santana.

Por fim, o prefeito nomeou Kelia-
ne Fernandes para Secretária Assis-
tência Social), Rosana Carvalho para 
o cargo de Chefe de Controladoria e 
Administração Financeira e, por fim, 
Ana Beatriz, vai ser a Chefe de Divisão 
do Recursos Humanos. As três novas 
servidoras são cunhadas de Cássio Fer-
nandes. 

Na cidade de Cerro Corá, na região 

do Seridó, o prefeito Raimundo Marce-
lino Borges (PSDB) nomeou a mulher, 
Ivonete Silva, para a secretaria de Ação 
Social. Ele também indicou o próprio 
filho, Cleudiano Borges, para a Secreta-
ria de Administração.

Em Tangará, na Região Agreste, 
prefeito Airton Bezerra (PDT) nomeou 
Magiel Arilson da Silva Bezerra para 
a chefia do Gabinete Civil, além de 
Arilane Varela Bezerra e Elane Varela 
Bezerra Domingues, para as pastas 
de Administração e Finanças e de In-
fraestrutura e a de Obras. Os novos 
secretários são filhos do novo prefeito 
da cidade.

A prefeitura de Tangará, em nota 
oficial, justifica que não há ilegalidade 
nas nomeações dos filhos do prefeito 
da cidade. O município avalia que o 
posicionamento do STF sobre o assun-
to permite a nomeação para cargos 
políticos.

Prefeitos potiguares se aproveitam de 
súmula do STF para nomear parentes
NOVOS PREFEITOS | Ao longo dos últimos 12 anos, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) têm entendido que indicação de parentes para cargos políticos secretariado municipal 
não é encarada como nepotismo. Prefeitos de Tangará, Cerro Corá e Riacho de Santana nomearam pais, irmãos e as mulheres para cargos nas respectivas administrações públicas 

Prefeito de Tangará, Airton Bezerra, nomeou três filhos como secretários municipais
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A Petrobras assinou dois contra-
tos para venda de suas partici-
pações nos parques de produ-

ção de energia eólica de Mangue Seco, 
em Guamaré, no Rio Grande do Norte. 
As informações foram divulgadas em 
comunicados da empresa. As eólicas 
Mangue Seco 1, 3 e 4 foram vendidas 
ao mesmo grupo empresarial. O par-
que número 2 segue em processo de 
venda. Os valores ultrapassam R$ 132 
milhões.

As vendas foram feitas à V2I Trans-
missão de Energia Elétrica S.A., tendo 
como gestora a Vinci Infraestrutura 
Gestora de Recursos Ltda.

No caso do Parque Eólico de Man-
gue Seco 1, a venda foi da totalidade 
da participação de Petrobras (49%) na 
sociedade Eólica Mangue Seco 1 – Ge-
radora e Comercializadora de Energia 
Elétrica S.A. 

O valor da venda é de R$ 42,5 mi-
lhões, a ser pago em uma única parce-
la no fechamento da transação, sujeito 
aos ajustes previstos no contrato.

Quanto aos parques de Mangue 
Seco 3 e 4, o contrato foi em conjunto 
com a Wobben Windpower Indústria 
e Comércio Ltda (Wobben) que tam-
bém tinha 51% de participação em 
sociedade com a Petrobras, em cada 
um dos parques.

O valor total da venda referente 

à participação de 49% da Petrobras é 
de R$ 89,9 milhões pelas Eólicas Man-
gue Seco 3 e 4, a serem pagos em duas 
parcelas, sendo R$ 22,5 milhões nesta 
quinta-feira 7, e R$ 67,4 milhões no 
fechamento da transação, sujeito aos 
ajustes previstos no contrato.

O fechamento das transações, no 
entanto, está sujeito ao cumprimento 
de condições como a aprovação pelo 
Banco do Nordeste do Brasil, finan-
ciador do desenvolvimento do parque 
eólico, e do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade).
O complexo de quatro parques 

eólicos tem capacidade instalada total 
de 104 MW, cada um com capacidade 
de 26 MW. Sobre o parque Mangue 
Seco 2, a Petrobras informou que o 
processo de venda do empreendimen-
to “continua em andamento, na fase 
vinculante para venda de 51%, tota-
lidade da participação acionária da 
Petrobras na empresa”.

Com essa operação, a Petrobras 
mantém o foco na redução do seu 
endividamento ao mesmo tempo em 
que concentra seus recursos em ativos 
com maior potencial de geração de va-
lor, como os campos de petróleo e gás 
em águas profundas e ultraprofundas. 

Em paralelo, a Petrobras segue 
comprometida com a transição para 
uma economia de baixo carbono, in-
vestindo em novas tecnologias para 
descarbonização da produção e no de-
senvolvimento de combustíveis mais 
eficientes e sustentáveis. 

“A companhia também mantém 
investimentos em renováveis, por 
meio de pesquisas, visando adquirir as 
competências necessárias para, even-
tualmente, operar fontes renováveis 
em maior escala no futuro”, afirmou o 
diretor de Relacionamento Institucio-
nal e Sustentabilidade da Petrobras, 
Roberto Furian Ardenghy.

Petrobras assina venda 
de participações em 
parques eólicos no RN
PRIVATIZAÇÃO | Companhia assinou dois contratos para venda das participações nos parques de produção 
de energia eólica de Mangue Seco, em Guamaré, no Rio Grande do Norte; valor passa dos R$ 132 milhões 

PETROBRAS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

As vendas foram feitas à V2I Transmissão de Energia Elétrica S.A., tendo como gestora a Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda

3
é o número de parques eólicos da 

Petrobras que serão vendidos

104 MW
é a capacidade instalada dos 

parques eólicos 

AA produção industrial subiu 
1,2% em novembro ante ou-
tubro, na série com ajuste 

sazonal, divulgou nesta sexta-feira, 
8, o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Em relação a 
novembro de 2019, a produção subiu 
2,8%. A indústria acumula queda de 
5,5% no ano de 2020. Em 12 meses, a 
produção acumula retração de 5,2%.

A produção da indústria de bens 
de capital cresceu 7,4% em novembro 
ante outubro, informou o IBGE. Na 
comparação com novembro de 2019, 
o indicador avançou 12,8%. Os dados 
fazem parte da Pesquisa Industrial 
Mensal - Produção Física (PIM-PF). 
No acumulado em 12 meses, houve 
redução de 12,6% na produção de 
bens de capital.

Em relação aos bens de consumo, 
a produção registrou alta de 2,1% na 
passagem de outubro para novem-
bro. Na comparação com novembro 
de 2019, houve redução de 0,1%. No 

acumulado em 12 meses, a produção 
de bens de consumo diminuiu 9,1%.

Na categoria de bens de consumo 
duráveis, a produção aumentou 6,2% 
em novembro ante outubro. Em rela-
ção a novembro de 2019, houve alta 
de 2,7%. Em 12 meses, a produção 
diminuiu 20,5%.

Entre os semiduráveis e os não 
duráveis, houve elevação de 1,5% na 
produção em novembro ante outu-
bro. Na comparação com novembro 
do ano anterior, a produção caiu 
0,9%. A taxa em 12 meses ficou nega-
tiva em 5,9%.

Para os bens intermediários, o 
IBGE informou que a produção subiu 
0,1% em novembro ante outubro. Em 
relação a novembro do ano passado, 
houve uma alta de 3,6%. No acumu-
lado em 12 meses, os bens interme-
diários tiveram redução de 1,9%. O 
índice de Média Móvel Trimestral da 
indústria registrou elevação de 1,7% 
em novembro.

Em um ano marcado pelo au-
mento do desemprego na 
esteira da pandemia do novo 

coronavírus, 6.784.102 trabalhadores 
pediram o seguro-desemprego em 
2020, número 1,9% maior que o re-
gistrado em 2019, segundo dados do 
Ministério da Economia.

No saldo final do ano, o avanço 
acabou sendo mais contido do que 
indicavam informações de meses 
como abril e maio, no auge dos im-
pactos econômicos do isolamento 
social recomendado por autoridades 
sanitárias por causa da covid-19.

Técnicos do governo creditam o 

resultado ao programa que permitiu 
a redução de jornada e salário ou 
suspensão de contratos de trabalha-
dores, o que ajudou a manter os em-
pregos e atingiu quase 10 milhões de 
profissionais. 

No primeiro semestre, foram 3,95 
milhões de solicitações, 14,8% a mais 
que igual período de 2019. Os dados 
servem de termômetro para o merca-
do de trabalho formal, uma vez que o 
benefício é pago ao trabalhador com 
carteira assinada que é demitido sem 
justa causa. O número de solicitações 
também desacelerou no último mês 
de 2020, com 425,7 mil pedidos.

Produção industrial sobe 
1,2% em novembro

Seguro-desemprego teve 
alta de 1,9% em 2020

ECONOMIA

TRABALHO
Indústria acumula queda de 5,5% no ano de 2020. Em 12 meses, teve retração de 5,2%
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GOVERNO DO RN

REPRODUÇÃO

O Governo do Rio Grande do 
Norte lançou, nesta sexta-fei-
ra 8, a Operação Verão 2021. A 

ação integrada de segurança pública 
terá um efetivo extra de 735 agen-
tes, entre policiais militares e civis, 
bombeiros e servidores do Instituto 
Técnico-Científico de Perícia (Itep), 
que vão se somar ao efetivo regular 
em um trabalho diário até dia 17 de 
fevereiro, que marca a data do fim do 
carnaval. O investimento total do Go-
verno em diárias operacionais para a 
Operação Verão 2021 será de aproxi-
madamente R$ 7 milhões.

Durante o evento, o governo 
também entregou equipamentos e 
30 novos veículos para as forças de 
segurança que serão utilizados na 
Operação Verão. Os investimentos 
superam os R$ 8,6 milhões, totali-
zando mais de R$ 15 milhões para 
a segurança pública em duas ações 
simultâneas.

Os números da Operação Ve-
rão foram apresentados em evento 
chefiado pela governadora Fátima 
Bezerra (PT), com a participação dos 
líderes de cada órgão de segurança 
do Rio Grande do Norte. “A Opera-
ção Verão é uma ação de governo, 
realizada de forma integrada entre 
as nossas forças de segurança e que 
visa garantir mais tranquilidade e se-
gurança para o povo do Rio Grande 
do Norte e para os turistas”, afirmou 
a governadora durante a solenidade.  

Para reforçar o efetivo, o secretá-
rio de Estado da Segurança Pública e 
da Defesa Social, Francisco Araújo, 
destacou que o efetivo extra atuará 
permanentemente com mais de 560 
policiais militares, 75 membros da 
Polícia Civil, 70 guarda-vidas e 27 ser-
vidores do Itep. “A Operação Verão é 
uma ação de todos os órgãos da segu-
rança pública do RN e que cobrirá to-
da a extensão da orla potiguar, indo 
de Sagi até Tibau”, destacou Araújo. 

A governadora destacou que a 

Operação Verão 2021 seguirá a políti-
ca de esforço coordenado e integrado 
que dá o tom do trabalho do governo. 
“Todos têm papéis fundamentais na 
operação, desde a segurança com a 
Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo 
de Bombeiros, a Seap e o Itep, até o  
Detran, o DER/RN, o Idema e até Se-
cretaria de Turismo”, atestou a chefe 
do Executivo potiguar.

A formatação do plano da Opera-
ção Verão contou ainda com a parti-
cipação do vice-governador, Antenor 
Roberto, que também é coordenador 
da Política Estadual de Segurança 
Pública do RN. Ainda durante a sole-
nidade, o secretário de Estado da Ad-
ministração Penitenciária (Seap), Pe-
dro Florêncio, destacou o empenho 
do governo em investir na segurança 
pública do RN. 

“Tivemos vários avanços no con-
trole do sistema prisional, no apare-

lhamento e na valorização dos servi-
dores. Somente em 2020, o governo 
investiu RS 20 milhões”, comentou 
Florêncio.

Também compareceram ao even-
to, o diretor geral do Itep, Marcos 
Brandão, o comandante da Polícia 
Militar, Coronel Alarico Azevedo, o 
subcomandante-geral do Corpo de 
Bombeiros, Coronel Josenildo Acioli, 
o diretor do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER-RN), Manoel 
Marques, e o Diretor de Policiamento 
da Grande Natal (DPGRAN), delega-
do Marcos Geriz.

EQUIPAMENTOS 
Após a apresentação e lançamen-

to oficial da Operação Verão 2021, 
a governadora Fátima Bezerra e os 
integrantes das forças de segurança 
pública do RN fizeram a entrega de 
30 novos veículos para as tropas.

FORAM ENTREGUES:

3 Micro-ônibus para a PM – R$ 
1.191.000,00;
1 Ônibus para a PM – R$ 616.800,00;
1 Micro-ônibus adaptado para 
policiamento do BPCHOQUE – R$ 
481.000,00;
8 caminhonetes para o Corpo de 
Bombeiros – R$ 1.313.800,00;
5 ambulâncias para o Corpo de 
Bombeiros – R$ 1.275.890,00;
5 viaturas para o Itep – R$ 
1.040.680,00;
1 Caminhão-baú para o PROERD – R$ 
199.999,00;
1 ônibus e 5 furgões para a Polícia 
Penal – R$ 1,3 milhão;
1.340 coletes balísticos - R$ 
1.141.103,80
80 Escudos Balísticos - R$ 544.000,00
Corpo de Bombeiros lança hoje a 
campanha Praia Segura 2021 

Com o início da Operação Verão 
2021, os bombeiros militares seguem 
reforçando a estrutura de salvamento 
nas praias na campanha Praia Segura, 
que será lançada neste sábado 9, das 
7h às 13h. A campanha possui três 
frentes: Blitz Educativa, Criança a Vis-
ta e Turista Legal. Com o apoio da Polí-
cia Militar (CPRE) e Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), a Blitz Educativa será 
realizada no posto de Comando da 
Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), 
na estrada de Pium e em Extremoz, no 
local conhecido como “Trevo de Esti-
vas”, na BR 101, rota do litoral Norte 
potiguar. A segunda frente, Criança 
a Vista, acontecerá em Búzios, Ponta 
Negra, Praia do Meio, Praia de Miami, 
Praia de Areia Preta, Praia do Forte, 
Praia dos Artistas, Santa Rita e Redi-
nha (Velha e Nova), e contará com a 
parceria da Cruz Vermelha. Já a tercei-
ra frente, Turista Legal, será realizada 
em aeroportos, rodoviárias, restauran-
tes, hotéis e pousadas de Natal.

O mês de janeiro é o período de 
maior fluxo de veranistas e turistas, 
sendo assim, a ideia da campanha é 
que as ocorrências sejam diminuídas 
a partir atividades preventivas, pres-
tação de serviço de utilidade pública 
através de orientações e informações 
quanto aos riscos de acidentes, afoga-
mento, isolação e desaparecimento de 
crianças e idosos, além de instruções 
de como a população deve buscar 
ajuda nesses casos. Em 2020, a cam-
panha Praia Segura, abordou 3.133 
motoristas, identificou 3.726 crianças 
com pulseirinhas e percorreu cerca 
de 40 estabelecimentos turísticos 
distribuindo panfletos com dicas de 
segurança. Mais de 18.700 pessoas fo-
ram orientadas somente nesta campa-
nha. Praia Segura 2021 será integrada 
entre o Corpo de Bombeiros Militar, 
Cruz Vermelha Filial RN, PRF, CPRE, 
DETRAN-RN, SAMU e Secretaria de 
Turismo do RN, além do apoio do Hos-
pital Rio Grande e Gelo do Bom.

Governo do Estado lança Operação 
Verão com investimento de R$ 7 mi
2021 | Ação integrada de segurança pública terá um efetivo extra de 735 agentes, entre policiais militares e civis, bombeiros e servidores do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), 
que vão se somar ao efetivo regular em um trabalho diário até dia 17 de fevereiro, que marca a data do fim do carnaval. Também foram entregues equipamentos e 30 novos veículos 

Ao todo, foram entregues 30 novos veículos nesta sexta-feira 8 – o que deve reforçar o trabalho das forças de segurança do estado 

Damares é ministra dos Direitos Humanos

Damares diz que pasta vai cuidar de idoso 
estuprado no Hospital de Campanha de Natal
Ministra de Estado da Mulher, 

da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves fez 

uma publicação em sua conta oficial 
no Instagram, na quinta-feira 7, sobre 
o estupro de um idoso, de 91 anos, 
no Hospital de Campanha de Natal. 
Damares manifestou “aflição” sobre o 
ocorrido. 

“ENTENDEM AGORA MINHA 
AFLIÇÃO? Estou denunciando o 
tempo o estupro de idosos no Brasil. 
Entendem agora um dos motivos da 
Operação Vetus quando prendemos 
centenas de agressores. Já fiz contato 
com nossa equipe em Natal e vamos 
cuidar deste idoso e acompanhar o 
processo criminal Que Deus nos força 

e sabedoria?”, escreveu na publicação. 
O estupro aconteceu na noite de 

quarta-feira 6, dentro das acomoda-
ções do Hospital Municipal de Campa-
nha de Natal, localizado na Via Costei-
ra. O suspeito de ter cometido o crime 
também estava regulado um dos leitos 
para pacientes. Se trata de um homem 
de 37 anos. A vítima e o agressor não 

estavam com o novo coronavírus. Ele 
foi conduzido, junto com vítima e tes-
temunhas, para a Central de Flagran-
tes da Polícia Civil para abertura de um 
inquérito. Ainda na manhã da última 
quinta-feira 7, o suspeito recebeu voz 
de prisão e foi encaminhado para uma 
ala do Hospital Walfredo Gurgel, na 
Zona Leste da capital potiguar.

POSICIONAMENTO
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REPRODUÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) recebeu o 
pedido de uso emergencial de 

duas vacinas nesta sexta-feira 8. A pri-
meira, a CoronaVac, é a vacina contra 
a Covid-19 produzida pelo laboratório 
chinês Sinovac em parceria com o Ins-
tituto Butantan. A agência pretende 
fazer a análise do uso emergencial em 
até 10 dias.

De acordo com o Butantan, o 
pedido de uso emergencial foi para 
as 6 milhões de doses que chegaram 
prontas da China e que fará um novo 
pedido para as doses envasadas no 
instituto em São Paulo. A solicitação 
foi feita durante uma reunião virtual, 
por causa da pandemia, às 9h34 de 
ontem, segundo o Instituto Butantan. 
A Anvisa diz que já iniciou a triagem 
da documentação entregue.

“As primeiras 24h serão utilizadas 
para fazer uma triagem do processo 
e checar se todos os documentos ne-
cessários estão disponíveis. Se houver 
informação importante faltando, a 
Anvisa pode pausar o prazo e solicitar 
as informações adicionais ao laborató-
rio”, a� rmou a Anvisa, em nota.

A agência diz que a análise do 
pedido de uso emergencial é feita por 
uma equipe multidisciplinar, e envolve 
especialistas das áreas de registro, mo-
nitoramento e inspeção. O resultado 
� nal do estudo sobre a e� cácia é a últi-
ma etapa necessária para que a Anvisa 
analise o pedido de autorização de uso 
da vacina na população brasileira.

Caso a agência de vigilância iden-
ti� que a pendência de alguma infor-
mação na documentação enviada, o 
prazo de análise pode ser superior aos 
10 dias. “A meta da Anvisa é fazer a 
análise do uso emergencial em até 10 
dias, descontando eventual tempo que 

o processo possa � car pendente de in-
formações , a serem apresentadas pelo 
laboratório”, diz em nota. Já o prazo 
para a análise do registro de� nitivo é 
de até 60 dias.

FIOCRUZ 
A Fiocruz também entregou à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) o pedido de uso emergen-
cial da vacina contra a Covid-19 desen-
volvida pelo laboratório AstraZeneca e 
pela Universidade de Oxford. A Anvisa 
aprovou um pedido feito pela Fiocruz 
para importação excepcional de 2 
milhões de doses da vacina Oxford/
AstraZeneca. A fundação prevê pagar 
R$ 59,4 milhões pela importação.

No Brasil, a Fiocruz deve produzir 
no primeiro semestre deste ano até 
100 milhões de doses do imunizante 
a partir do Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA), que também será impor-
tado. No segundo semestre, outras 
110 milhões de doses devem ser pro-

duzidas inteiramente no Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
-Manguinhos), vinculado à fundação.

A previsão é de que a primeira en-
trega da produção pela Fiocruz seja de 
1 milhão de doses, na semana entre 8 
e 12 de fevereiro. Após feito o controle 
de qualidade e ajustada a produção, 
a tendência é de que a fabricação 
aumente, até chegar a 15 milhões de 
doses por mês. As vacinas precisam 
ser armazenadas a uma temperatura 
entre 2°C e 8°C, o que permite que isso 
seja feito em geladeiras, simpli� cando 
a logística.

O Reino Unido foi o primeiro país 
a aprovar o imunizante da Oxford. Por 
lá, a prioridade na vacinação é aplicar 
a primeira de duas doses no maior 
número de pessoas possível, antes de 
uma segunda dose até 3 meses depois. 
No começo de dezembro, a Universi-
dade de Oxford publicou o primeiro 
resultado revisado do terceiro e último 
teste clínico da vacina. Ela apresentou 
70,4% de e� cácia média contra a doen-
ça em pessoas com idade entre 18 e 55 
anos. A revisão foi publicada na revista 
cientí� ca � e Lancet. A imunização 
prevê a necessidade de duas doses da 
substância. 

Os coordenadores do estudo con-
duziram os testes clínicos em dois 
grupos: um recebeu a primeira dose 
padrão, seguida por uma vacinação 
de reforço (62,1% de e� cácia) e o outro 
recebeu uma vacina de dose baixa, 
seguida por uma vacinação de dose 
padrão (90% de e� cácia). 

A e� cácia média foi obtida com 
base nos dois grupos. No entanto, vale 
salientar que este estudo  especí� co 
ainda não conseguiu avaliar a e� cácia 
da vacina em pessoas com mais de 55 
anos.

Corrida: Fiocruz e Butantan pedem à 
Anvisa uso emergencial de vacinas
IMUNIZAÇÃO | Agência pretende fazer a análise do uso emergencial em até 10 dias, tanto para a CoronaVac quanto para a vacina de Oxford. Pedido da Fiocruz vale para 2 milhões 
de doses, que devem ser importadas do laboratório Serum, sediado na Índia. Já o pedido do Butantan é para as 6 milhões de doses do imunizante que chegaram prontas da China

Pedido de uso emergencial foi para as 6 milhões de doses que chegaram prontas da China

A meta da Anvisa é fazer a 
análise do uso emergencial 
em até 10 dias, descontando 
eventual tempo que o 
processo possa ficar 
pendente de informações, 
a serem apresentadas pelo 
laboratório”

“
ANVISA
EM NOTA OFICIAL

Vacinação emergencial tem regras específicas
Em dezembro, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou as regras para a autori-

zação temporária de uso emergencial, 
em caráter experimental, de vacinas 
contra a Covid-19. O uso emergencial 
será restrito a vacinas que já estão em 
testes no Brasil. 

Além disso, a agência ressalta que 
o “uso emergencial” (concedido em 10 
dias) é diferente do “registro sanitário” 
(concedido em 60 dias), sendo a apro-
vação completa para uso de um imu-
nizante. A concessão estabelecida pela 
Anvisa segue o modelo de autorizações 
emergenciais adotadas em outros paí-

ses, como Reino Unido, Estados Unidos 
e Canadá, e vale apenas para o período 
de pandemia e até a vacina receber o 
registro de� nitivo. 

A agência ressalta que poderá mo-
di� car, suspender ou cancelar a autori-
zação temporária a qualquer momen-
to, com base em elementos técnicos e 
cientí� cos. Os principais pontos são: 
cada pedido deve ser feito pela em-
presa desenvolvedora e será analisado 
de forma independente; decisão será 
tomada pela Diretoria Colegiada da 
Anvisa; serão considerados estudos 
não-clínicos e clínicos (em humanos); 
serão itens avaliados: qualidade, boas 

práticas de fabricação, estratégias de 
monitoramento e controle, e resulta-
dos provisórios de ensaios clínicos; 
empresa interessada deverá compro-
var que a fabricação e a estabilidade 
do produto garantem a qualidade da 
vacina; estudo clínico na fase 3 – última 
etapa de testes – deve estar em anda-
mento e conduzido também no Brasil; 
vacina com uso emergencial liberado 
não pode ser comercializada, ela só po-
de ser distribuída no sistema público 
de saúde (no país, o SUS). Por � m, vale 
salientar que a liberação de uso emer-
gencial pode ser revogada pela Anvisa 
a qualquer momento.

PÚBLICO PREVIAMENTE DEFINIDO
A agência faz a ressalva de que o 

uso emergencial de um produto será 
liberado apenas para o público previa-
mente de� nido e testado nos estudos. 
Além disso, diz que a autorização não 
irá substituir o registro sanitário no 
Brasil, que será exigido para a amplia-
ção do produto a toda a população.

“Uma diferença importante entre 
o registro e a autorização de uso emer-
gencial é justamente que, no registro, 
o medicamente já precisa ter dados 
completos dos estudos para necessá-
rios para um balanço de risco-bene-
fício. No caso de autorização de uso 

emergencial, a gente está falando de 
uma vacina que ainda está em fase ex-
perimental, ainda existe a necessidade 
de gerar esses dados”, disse Gustavo 
Mendes, gerente-geral de medicamen-
tos e produtos biológicos da Anvisa.

A autorização de uso emergencial 
só poderá ser utilizada com a apresen-
tação de um Dossiê de Desenvolvimen-
to Clínico de Medicamento (DDCM) 
aprovado pela agência. A Anvisa de-
fende que isso é essencial para manter 
o acompanhamento dos critérios de 
liberação da vacina. “Isso signi� ca que 
são vacinas que estão em estudo na po-
pulação brasileira”, concluiu Mendes.

REQUISITOS



CRONOGRAMA DA 
VACINAÇÃO NO RN

1ª FASE

- Trabalhadores da saúde (96.099 
habitantes);

- Indígenas (2.447);
- Pessoas com 75 anos ou mais 

(133.621);
- Pessoas institucionalizadas com 60 

anos ou mais (1.400);

2ª FASE

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

3ª FASE

- Pessoas com comorbidades 
(263.943).

Ao todo, o governo estima vacinar 

825.746 pessoas na primeira etapa 
da campanha de imunização do 

coronavírus.

Medidas de combate à pandemia

Segundo o governo estadual, foram 
investidos até o momento cerca de 
R$ 201 milhões no enfrentamento 
à pandemia, entre financiamento e 

cofinanciamento para a estruturação 
de leitos críticos e clínicos em todas 

as regiões de saúde. Também 
foram investidos R$ 54,7 milhões 
na contratação de pessoal, entre 
temporários, e concursados que 

foram convocados, somando 
aproximadamente 3.200 profissionais 
novos que seguem atuando na linha 

de frente. Outros R$ 72,1 milhões 
foram utilizados na compra de insumos 
e na reforma de unidades hospitalares.

Casos con� rmados e óbitos

A esperança pela vacina vem em um 
momento nebuloso, de altos números 
de casos confirmados e óbitos pela 
Covid-19. O Brasil superou a marca 

de 200 mil mortos e, nesta sexta-
feira 8, o RN confirmou novos 1.152 

casos da doença. O boletim apontou, 
ainda, para 11 novos casos ao total 
de mortes causadas pela Covid-19 
no Rio Grande do Norte. Segundo a 
Sesap, nenhum caso aconteceu nas 

últimas 24 horas. Com os novos casos, 
o estado chega a 3.078 mortes em 
decorrência do coronavírus desde o 

início da pandemia.
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CRONOGRAMA DA 
VACINAÇÃO NO RN

1ª FASE

- Trabalhadores da saúde (96.099 
habitantes);

- Indígenas (2.447);
- Pessoas com 75 anos ou mais 

(133.621);
- Pessoas institucionalizadas com 60 

anos ou mais (1.400);

2ª FASE

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

3ª FASE

- Pessoas com comorbidades 
(263.943).

Ao todo, o governo estima vacinar 

SESAP/ASCOM

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
a� rmou que o estado está com 

toda a logística pronta para receber e 
distribuir a vacina contra a Covid-19 
para todos os 167 municípios potigua-
res. A expectativa é de que isso acon-
teça até o dia 31 de janeiro. A chefe 
do Executivo estadual se reuniu com 
prefeitos e secretários de saúde nesta 
sexta-feira 8, no Centro Administrati-
vo. A aplicação da vacina começará 72 
horas após a chegada das doses. “O Rio 
Grande do Norte está com tudo pronto 
para iniciar o processo de vacinação e 
esperamos que isso aconteça ainda 
em janeiro. Para tanto, é preciso que a 
vacina chegue. Nessa primeira etapa, 
iremos vacinar 825 mil pessoas e já te-
mos os insumos necessários para essa 
primeira fase”, disse a governadora.

De acordo com o governo, o esta-
do tem em estoque 900 mil seringas, o 
que já seria o su� ciente para iniciar a 
primeira etapa de vacinação. Outros 
2,5 milhões de seringas já estão sendo 
adquiridas pelo governo do estado a 
partir de uma licitação, que já tem em-
presa vencedora. A expectativa agora é 
de conclusão da documentação para 
os insumos chegarem em solo poti-
guar.

A governadora adiantou ainda que 
o RN terá uma central de armazena-
mento e distribuição de vacinas em 
Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, 
Santa Cruz, João Câmara e São José de 
Mipibu. A partir destes pólos, a vacina 
será encaminhada aos municípios, 
que serão os responsáveis por aplicar 
as doses. Serão 724 salas de vacinação 
em todo o Rio Grande do Norte.

“É importante ressaltar que a vaci-
nação é de responsabilidade munici-
pal, neste sentido o estado do RN vem 

dando o devido suporte para que os 
municípios consigam operacionalizar 
a vacinação”, a� rmou o secretário es-
tadual de Saúde Cipriano Maia.

Para o armazenamento da vacina, 
o estado conta com um ultrafreezer e 
25 câmaras frias de mil litros. No Cen-
tro de Referência em Imunobiológicos 
Especiais, são duas câmaras frias de 
mil litros, uma câmara fria de 340 a 
400 litros, além de 28 câmaras frias de 
340 a 400 litros distribuídas em quatro 
municípios (quatro em São Gonçalo 
do Amarante, quatro em Parnamirim, 
oito em Mossoró e 12 em Natal).

Juntos, os quatro municípios pos-
suem ainda mais oito câmaras de mil 
litros. Em parceria com a Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), foram disponibilizados sete 
ultrafreezers para armazenamento 
das vacinas. A UFRN também terá um 
papel importante na aplicação das 
doses, já que a instituição está capaci-
tando os vacinadores em parceria com 

o governo estadual.
“A logística para iniciar o processo 

sob a coordenação do governo do es-
tado, através da Secretaria de Saúde, 
em parceria com os municípios, já está 
assegurada. Agora vamos � car vigilan-
tes para que a vacina chegue ainda no 
mês de janeiro”, completou a governa-
dora Fátima Bezerra.

CHEGADA DA VACINA
Para colocar em prática o plano 

estadual, o governo do estado depen-
de do Ministério da Saúde. O governo 
federal anunciou na quinta-feira 7 que 
assinou um contrato com o Instituto 
Butantan para a compra de até 100 
milhões de doses da vacina Corona-
Vac, produzida pelo órgão em parceria 
com a farmacêutica chinesa Sinovac.

O contrato envolve a compra ini-
cial de 46 milhões de unidades, o que 
animou a governadora. “Fui dormir 
mais tranquila e esperançosa ao saber 
dos resultados de e� cácia e da assina-
tura desse contrato. Também tivemos 
a notícia de que o Butantan já entrou 
com o pedido para uso emergencial 
da vacina no Brasil e isso nos enche de 
esperança”, contou.

O Instituto Butantan anunciou na 
quinta que a e� cácia da vacina é de 
78% nos casos leves e de 100% para ca-
sos moderados e graves. “O governo do 
estado faz parte do programa nacional 
de imunização. Temos lutado para 
que o governo federal assuma essa co-
ordenação. O governo do RN mantém 
tratativas com o Instituto Butantan 
para aquisição de doses de vacina e 
estamos conversando também com a 
P� zer. Mas, neste momento, é impor-
tante destacar que nós continuaremos 
mobilizados para que as vacinas sejam 
distribuídas ainda no mês de janeiro”.

RN deve receber vacinas até o dia 
31; imunização começará 72h depois
CORONAVÍRUS | Início da vacinação no RN depende do envio das doses das vacinas por parte do Ministério da Saúde, distribuídas dentro do plano nacional de imunização. Com a 
chegada dos lotes, o estado começará a aplicação em 72 horas. Na primeira etapa da campanha, objetivo é imunizar 825 mil potiguares que fazem parte dos grupos prioritários

Fátima Bezerra (PT) detalhou plano estadual de vacinação em coletiva nesta sexta-feira 8

O RN está com tudo pronto 
para iniciar o processo de 
vacinação e esperamos 
que isso aconteça ainda em 
janeiro. Para tanto, é preciso 
que a vacina chegue. Nessa 
primeira etapa, iremos 
vacinar 825 mil pessoas”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA 
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A Humana Saúde, pertencente 
ao grupo Athena Saúde, confir-
mou a aquisição do Hospital do 

Coração de Natal. Os valores negocia-
dos na compra não foram divulgados, 
segundo do grupo a negociação já vi-
nha sendo feita há aproximadamente 2 
anos e o contrato foi assinado de forma 
definitiva no último dia 30 de dezem-
bro.

A partir de agora, o Hospital do 
Coração passa a integrar a Athena 
Nordeste, juntamente com a Humana 
Saúde, Medplan, grupo Medimagem, 
Unihosp e o Hospital Centro Médico 
Maranhense. O grupo ressaltou que 
o hospital continuará atendendo e 
fortalecendo a parceria com todos os 
convênios, ampliando seus serviços e 
oferecendo uma medicina especiali-
zada e de excelência para a saúde po-
tiguar. Segundo a empresa, não haverá 
alterações de corpo clínico e serviços 
prestados, e Dr. Nelson Solano perma-
nece na direção do hospital. 

O Hospital do Coração continuará 
tendo a direção administrativa do Dr. 
Nelson Solano, um dos fundadores 

do empreendimento. Nos próximos 
meses, a transição será feita ao lado de 
Dr. Elmano Marques, diretor médico, 
e Dr. Lauro Arruda, diretor financeiro. 
A venda das ações se deve ao fato do 
interesse do grupo Athena Saúde em 
expandir suas ações e da necessidade 
de novos investimentos e aportes fi-
nanceiros nas perspectivas do Hospital 

do Coração.
O Hospital do Coração oferece 

serviços de cardiologia e cirurgia car-
díaca, neurologia e neurocirurgia, trau-
maortopedia, oncologia/hematologia, 
cirurgia torácica, otorrinolaringologia, 
pneumologia, cirurgia geral e cirurgia 
vascular, nefrologia e transplante de 
órgãos. 

Grupo Athena Saúde compra 70% 
do Hospital do Coração, em Natal 

NEGOCIAÇÃO

AGÊNCIA PARÁ

A campanha Janeiro Branco é 
dedicada a colocar o tema da 
saúde mental em evidência na 

sociedade, chamando a atenção dos 
indivíduos e das instituições sociais 
para os universos mentais, emocio-
nais, sentimentais, comportamentais 
e subjetivos dos seres humanos. Em 
2021, sua oitava edição, o tema tem sua 
importância redobrada devido ao con-
texto de pandemia e isolamento social. 
Agora, o clima é de recomeço. 

Porém, o ano que passou acres-
centou novos desafios aos universos 
da saúde mental mundial: aumento na 
quantidade e na intensidade de trans-
tornos mentais nas sociedades, preca-
rização dos serviços psicológicos, dete-
rioração nas condições de vida de um 
número crescente de pessoas, multipli-
cação de dolorosos lutos provocados 
por perdas inesperadas e a erupção de 
muitas insatisfações existenciais.  

Segundo o psicólogo Renan Eva-
risto, os quadros de depressão e ansie-
dade, por exemplo, fazem parte do ser 
humano, “elas precisam fazer parte de 
nós diante de algumas situações da 
vida e, inclusive, têm funções positivas. 
O que precisamos ficar atentos são às 
proporções que esses quadros podem 

tomar, a intensidade que eles aconte-
cem. Diante disso, precisamos pensar 
em propostas terapêuticas”, afirmou. 

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a pandemia interrom-
peu serviços essenciais de saúde men-

tal em 93% dos países do mundo e, ao 
mesmo tempo, intensificou a procura 
por esses mesmos serviços. 

No Brasil, país que já é um dos re-
cordistas em relação à depressão, a pri-
meira fase de uma pesquisa realizada 
no fim de 2020 pelo Ministério da Saú-
de detectou ansiedade em 86,5% dos 
indivíduos pesquisados, transtorno de 
estresse pós-traumático em 45,5% e de-
pressão grave em 16% dos participan-
tes do estudo. Empresas, instituições e 
sociedade civil podem se unir a causa 
através do site: janeirobranco.com.br 

Janeiro Branco: um pacto pela saúde 
mental em tempos de pandemia
RECOMEÇOS | Campanha chega a sua 8ª edição mobilizando a sociedade sobre a importância da saúde mental na vida das pessoas, principalmente após um ano tão difícil quanto 
2020. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia interrompeu serviços essenciais relacionados ao bem-estar psicológico em 93% dos países do mundo

Pesquisa realizada no fim de 2020 detectou ansiedade em 86,5% dos indivíduos pesquisados, de acordo com os dados do Ministério da Saúde

[depressão e ansiedade] 
precisam fazer parte de 
nós. O que precisamos ficar 
atentos são às proporções 
que esses quadros podem 
tomar. Diante disso, 
precisamos pensar em 
propostas terapêuticas”

“
RENAN EVARISTO 
PSICÓLOGO

De acordo com a empresa, não haverá alterações no corpo clínico do hospital

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Ainda está aberto o processo 
seletivo para a concessão de 
bolsas de estudos para novos 

alunos que vislumbram ingressar 
nos colégios CEI Mirassol e CEI Zo-
na Sul, a partir de 2021. Trata-se de 
uma oportunidade para os pais que 
desejam oferecer aos seus filhos uma 
educação moderna e de qualidade. A 
data da seleção está marcada para o 
dia 14 de janeiro e as matrículas em 
ambas as escolas também já podem 
ser efetivadas.  

A seleção para concorrer às bol-
sas de estudos podem ser feitas de 
forma online ou presencial e maiores 
informações podem ser obtidas por 
meio do site. As bolsas serão desti-
nadas para estudantes do Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino 
Médio. A quantidade de bolsas de 
estudos é limitada e o benefício será 
concedido de acordo com o aprovei-
tamento do aluno na prova de sele-
ção e a disponibilidade de vagas. A 
Seleção CEI é gratuita. 

Para 2021, os colégios CEI Miras-
sol e Zona Sul vão disponibilizar para 
os seus alunos, pioneiramente e gra-

tuitamente, as chamadas “disciplinas 
eletivas”, que são matérias opcionais 
que envolvem temas na área de ino-
vação, como marketing, fotografia, 
astronomia, criação de APPs, criação 
de games, mágica, gastronomia, en-
tre outras.  

Também de maneira gratuita, os 
colégios vão oferecer disciplinas eleti-
vas de aprofundamento, como “Por-
tuguês Olímpico”, “Física Olímpica”, 
“Geografia Olímpica” e “Matemática 
Olímpica”, que permitem ampliar os 
conhecimentos dos estudantes que 
participam de olimpíadas científicas, 
por exemplo. 

Seleção CEI é totalmente gratuita

Estudantes ainda podem se 
inscrever para ganhar bolsa

CEI MIRASSOL E ZONA SUL
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ODONTOLOGIA | Criado por cientistas da Universidade Federal do RN, o dispositivo é capaz de registrar as 
medidas necessárias para confecção de uma dentadura, seja com tecnologia digital ou convencional

Um dispositivo capaz de regis-
trar as medidas necessárias 
para confecção de uma den-

tadura, seja com tecnologia digital 
ou convencional, que substitui por 
medições uma das etapas atuais de 
elaboração, a de esculpir planos de 
cera, considerada complexa. Esse é 
o resultado de mais uma pesquisa 
desenvolvida por cientistas da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e que rendeu um 
pedido de registro de propriedade 
intelectual, no mês de dezembro, 
sob a denominação: “Dispositivo 
para registro das relações maxilo-
mandibulares em arcos edêntulos”, 
em parceria com a Universidade de 
Pernambuco (UPE). 

Coordenadora do projeto, a 
professora Adriana da Fonte Porto 
Carreiro afirmou que para chegar ao 
produto final, o grupo procurou in-
tegrar ao dispositivo moldeiras para 
a execução da moldagem preliminar, 
na mesma etapa clínica do registro. 
“A nossa expectativa é que com a sua 
aplicação, essa etapa se torne mais 
precisa e realizada em menor tempo 
clínico, o que impactará em menor 
custo e maior conforto para o pa-
ciente”, pontuou. 

Para ter ideia do alcance dessa 
nova tecnologia, o estudo Percep-
ções Latino-americanas sobre Perda 
de Dentes e Autoconfiança, feito 
pela Edelman Insights e divulgado 
em 2018, identificou que, apenas no 
Brasil, 39 milhões de pessoas usam 
próteses dentárias. Além disso, 16 
milhões de brasileiros vivem sem 
nenhum dente e 41,5% das pessoas 
com mais de 60 anos já perderam 
todos. 

Destinada à área odontológica, 
o dispositivo objeto do pedido de 
patente tem ampla utilização na 

especialidade de prótese dentária, 
embora sua aplicação seja especí-
fica para as pessoas com arco den-
tário totalmente edêntulo, ou seja, 
aqueles que não têm mais dentes na 
boca. 

O PRODUTO 
O equipamento é dotado de um 

garfo para determinação do pla-
no oclusal, espaço dentro da boca 
estabelecido por uma linha reta 
traçada da oclusal do último dente 
inferior à borda incisal dos incisivos 
centrais inferiores. Com hastes de 
fixação com regulagem telescópica, 

o invento possibilita ser ajustado 
às mais variadas medidas, além de 
permitir uma união rígida e estável 
entre o garfo e as moldeiras, sem a 
utilização de materiais de consumo 
adicionais. 

“Atualmente, estamos reali-
zando a impressão do protótipo 
para avaliação. Será conduzido um 
ensaio clínico controlado com o 
objetivo de avaliar a precisão, faci-
lidade de uso e impacto na redução 
do tempo do tratamento e conforto 
para o paciente”, esclareceu Sandra 
Lúcia Moraes, professora da UPE, ao 
colocar em que estágio está o desen-
volvimento da tecnologia. 

O projeto é vinculado ao grupo 
de estudos e pesquisa em Reabili-
tação Oral (GEPRO) do programa 
de pós-graduação em Ciências 
Odontológicas do Departamento 
de Odontologia da UFRN, e conta 
também com a participação de 
Ana Larisse Carneiro e Anne Kaline 
Claudino. Para o grupo, o processo 
de patenteamento incentiva a cria-
ção de soluções inovadoras. 

Na UFRN, a Agência de Ino-
vação (AGIR) é responsável pela 
orientação aos inventores quanto 
aos procedimentos e requisitos de 
patenteabilidade dos resultados 
das pesquisas realizadas, bem como 
sobre aspectos da própria gestão da 
propriedade intelectual. 

O diretor da AGIR, Daniel de Li-
ma Pontes, frisou que a Agência de 
Inovação propicia um vasto suporte 
aos cientistas, bem como trabalha 
também na transferência dessa tec-
nologia. Ele colocou que, embora o 
período de pandemia, as demandas 
dentro da Agência de Inovação con-
tinuam sendo recebidas pela equipe 
através do e-mail patente@agir.ufrn.
br. 

Com hastes de fixação com regulagem telescópica, o equipamento possibilita ser ajustado às mais variadas medidas - sem materiais adicionais

Dispositivo para confecção de 
dentadura vai reduzir custos 

A nossa expectativa é que 
com a sua aplicação, essa 
etapa se torne mais precisa 
e realizada em menor tempo 
clínico, o que impactará em 
menor custo e maior conforto 
para o paciente”

“
ADRIANA CARREIRO
COORDENADORA

39 mi
é o número de usuários de 
próteses dentárias no Brasil

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI
Alupar Investimento S.A., CNPJ 08.364.948/0001-38, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Instalação  
Nº 2017-111099/TEC/LI-0035, com prazo de validade até 06/01/2025, em favor do empreendimento Complexo 
Eólico Alupar Wind Alívio, dividido em 05 (cinco) parques eólicos, sendo: AW Alívio I, composto de  
14 aerogeradores e potência instalada de 29,40 MW; AW Alívio II, composto de 14 aerogeradores e potência 
instalada de 29,40 MW; AW Alívio III, composto de 14 aerogeradores e potência instalada de 29,40 MW;  
AW Alívio IV, composto de 14 aerogeradores e potência instalada de 29,40 MW, e Alívio V composto de  
14 aerogeradores e potência instalada de 29,40 MW, totalizando 147,00 MW de potência com 70,00 
aerogeradores, em uma área de 3.147,72 ha, localizada em nas coordenadas de referência em UTM  
(Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 795.627,00mE; 9.384.905,00mN, no município de Pedro Avelino - RN. 

Enio Luigi Nucci - Diretor

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

AUTO POSTO MACEDO inscrito sobre CNPJ: 08.399.054/0001-83 torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Licença de Operação 
para uma Transporte de Combustíveis Líquidos com capacidade de 31,4 Toneladas, localizado na Rua Padre 
Bento 945 – Dinarte Mariz – Parelhas – RN. 

 
 

THELMA LÚCIA CHAGAS DE MACEDO 
Sócio Proprietário. 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO): 
 
 

A DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA, CNPJ: 03.876.012/0018-10, torna público que esta recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação – LO com prazo de validade até 26/10/2027 para Indústria de recapagem de pneus ocupando uma 
área de 3.226,78 m², localizada na Rod. BR 304, Km 37,5, nº 2054, Nova Betânia, Mossoró/RN. 

 
LUIZ CARLOS WANDERLEY DA FONTE - Diretor 

 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 
 

FREIRE E SANTOS LTDA-ME, CNPJ:00.898.347/0001-01, torna publico que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA para 
atividade extração de areia, localizada na Fazenda Exu, zona rural, município de Lagoa Salgada, Rio Grande 
do Norte. 
 

Francisco Caninde Freire – Proprietário 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

M&M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, CNPJ: 22.800.527/0001-33, torna a público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - Idema, o pedido de Renovação de 
Licença Simplificada - RLS para extração mineral de areia, em uma área de 36,10 hectares, localizada na 
Fazenda Tabatinga, S/N, Zona Rural, Alto do Rodrigues/RN, CEP 59.507-000. 

 
Cliverson Ferreira de Araujo 

Empreendedora 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

AUTO POSTO 3JM LTDA, CNPJ: 30.436.783/0001-11, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a concessão da Licença de 
operação Nº 2020-155725/TEC/LO-0220, com prazo de validade até 29/12/2026, em favor de um posto de 
revenda de combustíveis líquidos, com Troca de Óleo, localizado a Rua Deputado Aristófanes Fernandes, 315, 
Prefeito Jaime Batista. CEP: 59.515-000. Angicos/RN. 
 

JOÃO MARIA DE MACÊDO 
 SÓCIO 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 
 
POSTO LAGOA D`ANTA LTDA - EPP, CNPJ: 11.940.467/0001-38, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação (RLO) para o Transporte de Carga Perigosa (Combustíveis Líquidos), localizado na 
Estrada RN 093 com a RN 003, s/n, Zona Urbana, Lagoa D`anta/RN. 
 
 

LUIS HENRIQUE DE FRANÇA FOMES 
SSóócciioo--AAddmmiinniissttrraaddoorr  
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TOMA LÁ, DÁ CÁ
As abreviaturas formadas pela 

diminuição de palavras têm três 
exigências: o ponto final, o “s” do plural 
e o acento da palavra original: caps., 
págs., sécs. Contudo, nem todos são 
iguais perante as exigências. Alguns 
usufruem de tratamento diferenciado 
porque dispensam o ponto e o “s” 
indicador de plural. Os privilegiados 
são as abreviaturas (consideradas 
símbolo) de hora, minuto, segundo, 
metro, quilograma, litro e seus 
derivados (quilômetro, grama, 
decilitro): 10h20, 30km, 10dl.

OLHA A HORA
A abreviatura de hora, tão 

maltratada em qualquer tempo, é h 
(sem s, sem ponto e minúsculo); de 

minuto, min (sem ponto); e segundo, 
s (sem ponto). Também não se 
observam espaços entre o número e a 
abreviatura: 20h, 20h30, 20h30min45 
(só se escreve min se forem 
especificadas as horas até segundo.

É importante entender que não 
se pode abreviar medidas do sistema 
decimal como se fossem horas. Para 
isso, deve-se recorrer ao uso da vírgula: 
1,80m (e não 1m80); 5,8kg; 20,5l.

MESES
Quando nos referimos à 

abreviatura dos meses, há diferenças. 
O mundo das minúsculas exige ponto 
(jan.); o das maiúsculas dispensa-o 
(JAN). Sabida mesmo é a palavra 
televisão, que – sabendo da aversão do 
brasileiro a nomes grandes – tratou de 

arranjar logo duas formas: tevê e TV.

INVENÇÃO
A maior invencionice dos últimos 

tempos: o plural de siglas com 
apóstrofo. Esse uso não tem amparo na 
língua portuguesa. Deve-se dizer PMs 
(e não PM’s), EPIs (e não EPI’s).

ZAPPING

O músico Donny McCaslin, um dos colaboradores de David Bowie, negou que o astro da música tivesse planejado 
seu último álbum como um trabalho de despedida. ‘Blackstar’ foi lançado em 8 de janeiro de 2016, aniversário de 69 anos 
de Bowie. O músico acabou falecendo apenas dois dias depois.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

SOBRE ABREVIAÇÕES 
E ABREVIATURAS

Abreviação e a abreviatura 
são estratégias linguísticas 
válidas, em muitos contextos. 
A língua, que é viva, dinâmica e 
social, colabora com as táticas 
daqueles que as usam, mas exige 
algo em troca.

ABRE ASPAS

O tempo é um grande mestre, o 
terrível é que ele mata seus alunos. 

Hector Berlioz“

“

PARCEIRO DE BOWIE NEGA QUE ÚLTIMO DISCO 
TENHA SIDO PLANEJADO COMO DESPEDIDA

FOTOS: GETTY IMAGES

AGORA RN

JOSÉ RAIMUNDO ANUNCIA 
SAÍDA DA GLOBO APÓS 31 ANOS

José Raimundo anunciou a saída da TV Globo nesta José Raimundo anunciou a saída da TV Globo nesta 
quinta-feira, 7, após mais de três décadas na emissora. quinta-feira, 7, após mais de três décadas na emissora. 
O repórter, que era um dos mais tradicionais da O repórter, que era um dos mais tradicionais da 
emissora no Nordeste, integrava a equipe da TV Bahia. emissora no Nordeste, integrava a equipe da TV Bahia. 
No Instagram, o jornalista fez um texto de despedida No Instagram, o jornalista fez um texto de despedida 
no qual agradeceu aos colegas de trabalho, lembrou no qual agradeceu aos colegas de trabalho, lembrou 
sua trajetória e falou de um futuro indefinido ainda.”Se sua trajetória e falou de um futuro indefinido ainda.”Se 
tem uma coisa que me maltrata é a despedida. Mas tem uma coisa que me maltrata é a despedida. Mas 
como é inevitável, comunico o meu desligamento da como é inevitável, comunico o meu desligamento da 
TV Bahia. É aquela velha e conhecida regra: relação de TV Bahia. É aquela velha e conhecida regra: relação de 
trabalho só se mantém quando as duas partes querem”, trabalho só se mantém quando as duas partes querem”, 
escreveu, sem dar muitos detalhes sobre a saída dele da escreveu, sem dar muitos detalhes sobre a saída dele da 
emissora.emissora.

ANITTA causou ANITTA causou ANITTA
polêmica ao fazer 
um comentário 
em um post em 
um perfil de fofoca 
no Instagram na 
madrugada desta 
sexta-feira (8). 
Tudo começou 
quando a página 
Rainha Matos 
brincou com uma 
publicação de 
MC Melody, em 
que ela fala da 
ansiedade em 
completar 14 
anos, e a dona do 
hit Vai, Malandra 
deu sua opinião. 
“Eu juro por Deus 
que acho que 
essa menina tem 
todo o elã para 
ser babadeira 
na música. Só 
precisava deixar 
o pai só na função 
de pai e pegar um 
bom empresário”, 
escreveu Anitta, 
se referindo ao pai 
de Melody, MC 
Belinho, que cuida 
da carreira da 
jovem.jovem.

DIVULGAÇÃO
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A Orquestra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte (OSRN) 
apresenta neste sábado 9, a 

partir das 14h45, uma versão especial 
da ópera “Amahl e os Visitantes da 
Noite – O primeiro milagre do menino 
Jesus”, de Gian Carlo Menotti. O 
especial será exibido através da Inter 
TV Cabugi e faz parte do encerramen-
to do Ciclo Natalino, sendo também 
uma homenagem aos Reis Magos, à 
cidade de Natal e a todos que gostam 
da boa música. Gravada na Arena das 
Dunas, a ópera tem duração de 1 hora 
e o telespectador vai poder prestigiar 
e contemplar a beleza da música 
envolta de outras linguagens, como a 
encenação, a dança e o canto – carac-
terísticas especí� cas das óperas, em 
um momento mágico para iluminar o 
início de 2021. A exibição conta com 

o patrocínio do Governo do Estado, 
pela Fundação José Augusto, através 
da Lei de Incentivo à Cultura Câmara 
Cascudo.

A gravação contou com o elenco: 
Guilherme Lucas (Amahl); a soprano 
Paola Soneguetti (mãe de Amahl); os 
Reis pelo tenor Kaio Morais, o barítono 
Jonatas Meireles, e o baixo Lailson Tos-
cano; participação do Coral Harmus 
como pastoras e pastores do vilarejo; o 
ator Doc Câmara como o Pajem e das 
bailarinas Margoth Lima, Julia Vas-
ques, Laura Lima e Sarah Nascimento 
da Escola de Dança do Teatro Alberto 
Maranhão (EDTAM). A direção artísti-
ca é do maestro Linus Lerner; direção 
de arte e de cena de Tatiane Fernandes 
e Anderson Leão; Preparação de Coro 
com Janilson Batista e coreogra� a de 
Wanie Rose Medeiros.

AMAHL E OS VISITANTES DA NOITE
A história se passa em uma aldeia, 

na qual se vê uma cabana. Nela, mora 
uma criança (Amahl) com de� ciência, 
criativa e sonhadora junto com a 
sua mãe – ansiosa pelos desa� os do 
amanhã impostos pela pobreza que 
os atinge. Em uma noite estrelada, 
batem à porta deles, os Reis Magos em 
busca de um momento de descanso. 
Os viajantes são acolhidos, lenha para 
lareira e a ajuda dos moradores da 
aldeia para alimentar os Reis. 

As joias (ouro, incenso e mirra) 
carregadas pelos reis despertam na 
mãe um sentimento e re� exões. Ela 
entoa em canto toda a injustiça que 
representa aquela riqueza concentra-
da para tão poucos. Tanto para uma 
criança, cuja chegada é anunciada por 

uma estrela guia, enquanto seu � lho 
passa fome e frio. Mais tarde, quando 
todos dormem, a mãe do menino é 
� agrada pegando uma das joias. A 
um “acordar” de todos e em meio às 
descobertas a de� ciência de Amahl 
desaparece como em um milagre, O 
primeiro Milagre do Menino Jesus.

INSPIRAÇÃO DE GIAN CARLO 
Gian Carlo Menotti deu vida às 

suas lembranças, inspirado em sua 
própria infância na Itália onde a magia 
natalina era trazida pelos Três Reis 
Magos: acreditava-se que o Papai Noel 
estava muito ocupado com crianças 
americanas para atender às da Itália, 
dessa forma, entendia-se que os pre-
sentes eram trazidos pelos Três Reis. 
A ópera foi escrita em 1951, encomen-
dada pela TV (National Broadcasting 

Company – NBC). Depois da estreia 
televisionada, a ópera alcançou palcos 
do mundo com várias apresentações, 
principalmente, no período natalino.

OSRN 
A Orquestra Sinfônica do RN é 

patrimônio cultural estadual e tem o 
Governo do Estado, através da Funda-
ção José Augusto, como seu principal 
mantenedor. A temporada 2020 teve 
o patrocínio via incentivo � scal da 
Cosern, Instituto Neoenergia, através 
da Lei Câmara Cascudo e do Hospital 
do Coração e Prefeitura do Natal e 
Unimed Natal, por meio da Lei Djalma 
Maranhão. O projeto Movimento 
Sinfônico é uma realização da OSRN 
e MAPA Realizações Culturais e conta 
ainda com o apoio da Lado A Design, 
G7 Comunicação e Inter TV.

O PRIMEIRO MILAGRE 
DO MENINO JESUS

MÚSICA | Orquestra Sinfônica do RN apresenta especial hoje, a partir das 14h45, na TV aberta. Gravada na 
Arena das Dunas, ópera tem duração de 1 hora e promete momentos mágicos para o início de 2021

DIVULGAÇÃO
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REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

PREFEITURA DE AREIA BRANCA

Em coletiva de imprensa reali-
zada nesta sexta-feira 8, a go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) 

pediu que os prefeitos suspendam 
eventos e festas previstos para este 
veraneio. O principal objetivo é evitar 
aglomerações e o aumento do contá-
gio do novo coronavírus. O secretário 
estadual de Saúde, Cipriano Maia, 
também destacou a necessidade das 
medidas de distanciamento social 
até haver um cenário mais seguro. 

O titular da pasta disse que o Rio 
Grande do Norte depende da autori-
zação da Anvisa e da chegada das va-
cinas para organizar o cronograma, 
que já está com fases estabelecidas. 
“Até lá, temos uma longa travessia 
que necessita a manutenção dos cui-
dados”, declarou Maia. 

Vale salientar que, desde 8 de de-
zembro do ano passado, o Governo 
do RN suspendeu todos os eventos 
públicos e privados e recomendou 
aos municípios que fizessem o mes-
mo.

O pedido da governadora do es-
tado vem após um réveillon marcado 
por aglomerações no estado. Em São 
Miguel do Gostoso e Tibau do Sul, 

onde fica Pipa, aconteceram duas 
grandes festas: “Réveillon do Gosto-
so” e “Let’s Pipa”.

 Os eventos tiveram a permissão 
das prefeituras e reuniram centenas 
de turistas. Multidões sem máscara 

e, consequentemente, sem medo 
da Covid-19 em eventos que diziam 
seguir todos os protocolos de segu-

rança.
O uso de máscara, apresentação 

de testes negativos, disponibilização 
de álcool em gel e medição de tem-
peratura foram medidas obrigatórias 
para a realização dos eventos. En-
tretanto, muitos registros em fotos 
e vídeos mostraram que algumas 
dessas medidas não estavam sendo 
seguidas, principalmente quanto ao 
uso de máscara por parte dos partici-
pantes, nas duas festas. As aglomera-
ções vistas nos dois municípios poti-
guares tiveram repercussão negativa 
nacionalmente. 

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) informou que as 
fiscalizações dos protocolos estabe-
lecidos pelos decretos municipais de 
Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso 
competem às referidas prefeituras. 
E que caso seja observado leniência, 
fraude ou falta de fiscalização que 
resultem em danos à saúde pública, o 
MPRN deverá tomar as providências 
cabíveis para responsabilizar as au-
toridades competentes. 

Porém, ao Agora RN, o órgão res-
saltou que é ainda cedo para obser-
var essas consequências. 

Fátima pede cancelamento de 
eventos e festas no veraneio
PANDEMIA | Governo do RN reforçou que o distanciamento social é necessário até haver um amibiente seguro. Pedido de suspensão vem depois das festas de réveillon em Pipa e  
São Miguel do Gostoso, que foram autorizadas pelas prefeituras dos dois municípios. Marcados por aglomerações e pessoas sem máscara, eventos repercutiram negativamente 

Réveillon em São Miguel do Gostoso, no litoral Norte potiguar, reuniu centenas de turistas que desrespeitaram as normas de biossegurança

Carnaval de Areia Branca já é tradicional no estado e atrai centenas de turistas todos os anos

Prefeitura de 
Areia Branca 
cancela carnaval 

A Prefeitura de Areia Branca publi-
cou em edição extra nesta sexta-
-feira 8 um decreto municipal 

prorrogando até o dia 22 de fevereiro as 
medidas de saúde para enfrentamento 
do novo coronavírus. Estão cancelados 
o Carnaval na cidade do Oeste potiguar 
e a realização do tradicional Campeo-
nato de Futsal de Blocos – que ocorre 
há mais de 20 anos, antecedendo a 
festa carnavalesca.  O carnaval de Areia 
Branca já é tradicional no estado e atrai 
centenas de turistas todos os anos.

Os shows e eventos com ou sem 
comercialização de ingressos, em am-
bientes públicos ou privados, inclusive 
em clubes sociais e hotéis, independen-
temente do número de participantes, 
permanecem suspensos até o dia 22 de 
fevereiro. As atividades desempenha-
das nos campos de futebol, society e nas 
quadras poliesportivas estão suspensas 
até o dia 30 de janeiro. As medidas de 
saúde consideram recomendação do 
Ministério Público, o estado de calami-
dade pública  e o aumento de interna-
ções em hospitais públicos e privados. 
Em dezembro passado, a prefeitura 
decidiu suspender o réveillon.

AÇÃO

A Prefeitura de São José do Se-
ridó numa parceria entre sua 
Procuradoria Jurídica e Secre-

taria Municipal de Saúde publicou, 
nesta quinta-feira 7, um decreto que 
dispõe sobre novas medidas para 
evitar a propagação da Covid-19 no 
município. O documento tem vali-
dade até o próximo dia 17. De acordo 
com o decreto, fica temporariamen-
te proibido no Município de São José 
do Seridó, em qualquer horário, o 
oferecimento de entretenimento em 
bares, restaurantes e similares, tais 
como transmissão de jogos, apresen-
tação de música ao vivo, exibição de 
paredões de som, entre outras ativi-
dades que estimulem a aglomeração 
de pessoas. 

Os estabelecimentos que infrin-
girem as regras poderão sofrer autua-
ção pelos fiscais municipais, por atos 
contra a saúde pública. “A partir da 
publicação deste decreto, o funcio-
namento de bares, restaurantes e si-
milares fica restrito ao horário das 6h 
às 23h59min. Os estabelecimentos 
deverão encerrar o atendimento ao 
público externo, impreterivelmente, 
às 0h, fechando todas as portas e 

acessos, ficando impedida a entrada 
e o atendimento de novos clientes, 
cessando completamente as ativi-
dades”, destacou a titular da Saúde, 
Nara Regina. 

Ainda de acordo com a gesto-
ra, no decreto consta que os bares 
deverão: manter as mesas com no 
máximo quatro pessoas e estas de-
verão dispor de álcool gel ou líquido; 
obedecer ao distanciamento de dois 
metros entre as mesas e realizar a 
higienização dos banheiros a cada 
duas horas contando do início ao 
término das atividades. Nara Regina 
lembra que ficará sob responsabi-
lidade da pasta notificar os bares e 
apontar o quantitativo máximo de 
mesas que cada estabelecimento 
poderá dispor levando em conta sua 
área disponível. 

Todas os estabelecimentos au-
torizados a funcionar no município 
deverão intensificar cumprimento 
dos protocolos gerais de prevenção a 
Covid-19. O decreto também proíbe, 
temporariamente, a realização de 
eventos e shows com a apresentação 
de bandas e artistas, com ou sem a 
venda de ingressos.

São José do Seridó decreta 
suspensão de shows

TEMPORARIAMENTE
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Por causa da Vênus adversa, não seja inflexível com 
sua doce metade, todo mundo está errado. Seja mais 
maleável, não puxe a corda com muita força. Cultive o 
conhecimento que você verá nascer com estrangeiros, 
você ficará muito enriquecido.

Júpiter possibilitará reuniões importantes para sua vida 
profissional e mostrará o caminho certo para um sucesso 
merecido. Um período agitado, mas lucrativo. Você vai 
pegar a onda resolvendo problemas e desacordos entre 
amigos. 

Com Vênus em trígono com Marte, o amor entrará em 
sua existência, perturbando suas idéias, explodindo 
hábitos, os ritmos da vida. Você está pronto? Ao 
adotar um estilo de vida mais dinâmico e uma dieta 
mais saudável, você fará uma verdadeira revolução.

É inútil terminar as relações em poucas palavras 
com aqueles que você argumentou: você não pode 
escapar de suas obrigações. Seja mais atencioso! 
Segure sua impulsividade se não quiser entrar em 
conflito com aqueles de quem você mais gosta.

Deixe de lado os devaneios causados pelo hostil Netuno 
e considere as oportunidades concretas que surgirão em 
seu caminho. Extrato bancário reconfortante, graças ao 
generoso Júpiter que está apoiando você agora.

À tarde, com a Lua aliada a Mercúrio, Saturno e Júpiter, 
você se esquivará de uma iniciativa inconclusiva e se 
concentrará em projetos lucrativos. Na amizade você 
poderá dar muito e, graças ao efeito bumerangue, 
também receberá. 

Graças a Marte sorrindo de Touro, você está e se sente 
em grande forma. Aproveite o contato com a natureza 
dedicando-se a alguns esportes de inverno. Com a 
sua generosidade você poderá dar a resposta certa à 
necessidade de apoio expressa por um amigo.

Com Vênus em trígono com Marte, o entendimento 
com a pessoa amada torna-se profundo e satisfatório. 
A cumplicidade e a intimidade atingem bons níveis. 
Não se esqueça de fazer exercícios regularmente: 
apenas alguns minutos por dia são suficientes. 

Com a Mars contra, será difícil conter a intolerância 
para com aqueles que continuam a fazer pedidos e 
propostas longe de seus desejos. Pela manhã, com a 
Lua hostil, as emoções que você sentirá serão fortes. 
Será bom que você relaxe. 

Os propícios Júpiter e Saturno, assim como a Lua no 
amigo Sagitário, prometem lucros nos negócios e 
nas atividades relacionadas ao inverno. Você poderá 
aproveitar ao máximo suas habilidades. Então, na 
dialética e na comunicação, você fará faíscas! 

Sendo Vênus em favor de Capricórnio, a capacidade 
de sedução será ampliada. Você finalmente está 
caminhando para um futuro brilhante e sentimental. 
Olhando ao redor, você descobrirá alguém que não 
está esperando nada além de um aceno de cabeça.

Mesmo que a Lua seja hostil, você ficará bem na 
companhia dos afetos usuais. A alegria da amizade 
sincera e leal encherá seu coração. Com Urano 
aliado a Touro, mudanças de sorte e oportunidades 
extraordinárias de realização. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12) 

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Silvio de Abreu deixa um legado importante na dramaturgia
Na Globo, desde o seu início ou a partir do instante 

em que as novelas vieram a existir, sempre foi muito 
presente a preocupação de revelar novos autores.

Eram enormes as dificuldades, com o quadro 
reduzido do passado, em atender primeiro três e 
depois quatro produções simultâneas. E, como é 
até agora, além daquelas em exibição, também a 
necessidade de definir as substituições.

Um problema que, com o tempo, deixou de 
existir.

Vários talentos, diante dessa necessidade, foram 
surgindo no decorrer dos últimos anos a ponto de, 
hoje, até existirem filas e ordem de entrada de cada 
um nos mais diferentes horários.

Este nos parece, entre outros tantos acertos, 
o principal legado de Silvio de Abreu ao deixar a 
direção da teledramaturgia da Globo.

Nunca existiu, para quem acompanha esta 
história desde o começo, uma organização tão 
importante como a de agora.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
nNas mãos de Silvio Santos o 
projeto da nova programação 
do SBT...nToda a sua direção 

continua na expectativa de 
algum retorno...nPor enquanto, 

nenhum sinal.nNada mudou 
no esporte da Globo. Por 

enquanto, os acima de 60 anos 
continuam não sendo escalados 

para transmissões...nMas 
podem participar virtualmente 
da programação.n“Amor Sem 

Igual” continua com registros de 
audiência dos mais interessantes...
nEm concorrência direta com “A 
Força do Querer” na Globo, tem 

ocupado a vice-liderança nacional...
nE números na casa dos 10 pontos 

no Rio e em São Paulo.nO ator 
Henrique Camargo, de “Amor Sem 
Igual”, também está no elenco de 
“Gênesis”.nNo Rio, a informação 
que circula, a respeito do reality de 
futebol “Uma Vida, Um Sonho”, 
é que a estreia ficou para março...
nOs organizadores seguem 

colocando a culpa na Covid-19 
pelo festival de adiamentos. 

PROJETO PRONTO
O novo cenário do “Mais Você”, 

da Ana Maria Braga, está projetado 
e aprovado na Globo. Mas, por 
enquanto, é só isso. Ainda não há 
uma previsão de quando ela voltará 
aos estúdios.

EM DISCUSSÃO 
A CNN Brasil ainda não decidiu 

se enviará repórteres para a 
cobertura da Olímpiada do Japão. 
Se a pandemia permitir, cogita-se 
enviar duas equipes para cobertura 
jornalística, uma vez que a CNN 
não possui direitos do evento.    Em 
condições normais, esse trabalho 
seria de Cris Dias, que, aliás, busca 
outros caminhos no canal de 
notícias.

WEB SÉRIE A autora Margareth 
Boury e o diretor Ivan Zettel estão 
trabalhando em um projeto de 
websérie.Fazem parte do elenco, 
Lua Blanco, Micael Borges, Adriana 
Birolli e Guilherme Boury.

 PREOCUPANTE
A Globo continua com as 

gravações das suas novelas, mas 

com restrições. Os cuidados 
foram redobrados nos últimos 
dias e a possibilidade de um novo 
fechamento dos estúdios ainda não é 
descartada.

POR ENQUANTO
Até ordem em contrário, a 

dramaturgia da Globo vai tocando os 
seus trabalhos. Por exemplo, o início 
das gravações da quarta temporada 
de “Sob Pressão” continua previsto 
para fevereiro.

AINDA NADA
A renovação ou não do contrato 

da Luciana Gimenez com a Rede TV! 
só será decidida depois das férias 
dela. Ainda há um tempo para isso. 
O atual compromisso só irá vencer 
no final de março.

DIANTE DISSOW
Essa indecisão, Luciana 

Gimenez x Rede TV!, tem provocado 
algumas especulações em torno do 
futuro dela.

Sobre isso também não existe 
rigorosamente nada conversado 
com ninguém. Ou com qualquer 
outra emissora.

EDU MORAES/ RECORD TV

GERALDO NO GAME
Geraldo Luís será uma das atrações 
do “Hora do Faro”, neste domingo, na 
Record. Prestes a estrear o “A Noite é 
Nossa”, seu novo programa, Geraldo 
participa, ao lado da cantora Joelma, 
do quadro “Embolados”, um game 
em que os convidados dependem da 
ajuda virtual de artistas que estão na 
lista de contatos de Rodrigo Faro para 
completarem as provas.
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CANINDÉ PEREORA / AMÉRICA

COI

Três gols. O América está a três 
gols da Série C do Campeonato 
Brasileiro. Preso à quarta divisão 

do futebol nacional desde 2017, o clube 
potiguar joga pela sobrevivência con-
tra o Floresta (CE), na partida marcada 
para este domingo 10, às 16h, na Arena 
das Dunas. Este é o jogo mais impor-
tante da equipe potiguar nos últimos 
três anos.

Para o jogo, o alvirrubro precisa 
uma vitória por três gols de diferença 
para conseguir a classificação para as 
semifinais da Série D. No entanto, as 
duas equipes estão realmente preocu-
padas com o acesso à Série C.

“Sempre entramos pressionados. 
Também enfrentamos a desconfiança 
nas fases anteriores. A equipe do Flo-
resta é um bom time, com qualidade, 
mas eu acredito no América. Podemos 
fazer os três gols. Só que não podemos 
pensar no terceiro gol sem ter o primei-
ro”, disse o técnico do América, Pauli-
nho Kobayashi

Caso vença por dois gols de vanta-
gem, a disputa vai para as penalidades. 
Isso porque, na partida passada, no 
sábado 2, o Floresta venceu por 2 a 0 na 

Arena Castelão, em Fortaleza (Ceará).
Jogando em casa pelo Campeonato 

Brasileiro, o América tem seis vitórias, 
dois empates e uma derrota, com 
um aproveitamento de 67%. O time 
marcou 22 gols e sofreu apenas cinco. 
O saldo é de 17 gols. Das seis vitórias 
dentro dos próprios domínios, três 
delas foram por três gols de diferença 
– incluindo as duas últimas partidas. 
“Nossa equipe conseguiu nas últimas 
duas partidas em casa fazer 10 gols. 
Dentro de casa, nós temos de jogar 
para frente, buscando o resultado. Es-
tamos decidindo o acesso em casa. É 
o momento de acreditar e de buscar o 
acesso”, reforça Kobayashi.

Contra o time potiguar, o Floresta 
tem como retrospecto ainda não ter 
sido derrotado por mais de gols de 
diferença na Série D.  O time cearense 
perdeu somente duas partidas na Sé-
rie D – as duas na fase de grupos. Foi 
derrotado pelo Afogados (PE), por 1 a 0, 
na primeira rodada, e também perdeu 
para o próprio América por 2 a 1, na 13ª 
rodada. As derrotas foram sofridas co-
mo visitante. A defesa do time cearense 
tem 18 gols sofridos em 19 jogos.

América faz contra o Floresta jogo de 
sobrevivência e de acesso à Série C
SÉRIE | Na decisão por uma das vagas às semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, alvirrubro potiguar precisa vencer por 3 a 0 para conseguir a classificação neste domigo 10, 
a partir das 16h, na Arena das Dunas. Floresta tem a defesa como ponto forte e o retrospecto de ainda não ter sido derrotado por mais de gols de diferença na quarta divisão

Para o jogo, o alvirrubro precisa uma vitória por três gols de diferença para conseguir a classificação para as semifinais da Série D

Primeiro ministro Yoshihide Suga anunciou estado de emergência por um mês  em Tóquio

Olimpíada está mantida apesar de 
estado de emergência em Tóquio
Um dia depois do governo do 

Japão declarar estado de emer-
gência na região metropolitana 

de Tóquio por causa do aumento do 
número de casos do novo coronavírus, 
o Comitê Organizador dos Jogos Olím-
picos de Tóquio-2020, adiados para 
este ano por causa da pandemia da 
covid-19, esclareceu que o evento es-

portivo segue mantido para o período 
entre 23 de julho e 8 de agosto.

O primeiro ministro Yoshihide Su-
ga anunciou na quinta-feira o estado 
de emergência por um mês na área 
metropolitana de Tóquio a partir desta 
sexta. Mas o organizadores já declara-
ram, em diferentes ocasiões, que não 
haverá um novo adiamento dos Jogos

“Esta declaração de emergência 
oferece uma oportunidade para con-
trolar a situação da covid-19 e conse-
guir que Tóquio-2020 planeje Jogos 
seguros para este verão. Em conse-
quência, daremos continuidade aos 
preparativos necessários”, disseram 
os organizadores em um comunicado 
oficial divulgado nesta sexta-feira.
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