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AULAS. 9 | Com retorno marcado 
para fevereiro, as instituições de 
ensino público do Rio Grande 
do Norte precisam implantar 
uma série de medidas para 
garantir a segurança dos alunos 
e profissionais em um cenário 
local de aumento dos contágios 

por Covid-19. Sem vacinas 
disponíveis, o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
Pública (SINTE) acredita que 
ainda não é o momento de 
retomar as atividades presenciais. 
A reportagem do Agora RN 
visitou escolas e constatou que as 

unidades de ensino não possuem 
infraestrutura necessária para 
o atual momento: não há 
demarcação de distanciamento 
entre carteiras e falta álcool em 
gel. A diretora de uma escola 
precisou comprar um termômetro 
digital com o próprio dinheiro.

Escolas estaduais não 
estão preparadas para 
retorno presencial 

 Sessões acontecem a céu aberto, na praia de Sagi, no 
litoral Sul. Além dos curtas potiguares, está na programação 
a exibição dos longas Soul, Tenet e AmarElo. Pág. 14



CINE CASA DE TAIPA EXIBE 
CURTAS POTIGUARES 

TRÂNSITO É 
LIBERADO 
NO GANCHO 
DE IGAPÓ

Liberação parcial do 
viaduto vai beneficiar 
50 mil motoristas que 
trafegam pela Zona 
Norte de Natal. Pág. 3



LITORAL POTIGUAR

FISCALIZAÇÃO. 11 | Governo do Estado investiu cerca de R$ 7 milhões na operação. Ação integrada de 
segurança pública terá um efetivo extra de 735 agentes, entre policiais militares e civis, bombeiros e 
servidores do Itep. Ainda foram entregues novos equipamentos e 30 veículos para as tropas.

Fátima acompanha início 
da Operação Verão 2021

AMÉRICA 
NÃO VAI 
PARA A 
SÉRIE C 

Alvirrubro potiguar 
empatou com o Floresta 
(CE) em partida neste 
domingo, na Arena das 
Dunas. Pág. 16
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Sala de aula da Escola Estadual Augusto Severo, localizada na capital potiguar 



não só pela Veja, mas também por 
todos os brasileiros. São pessoas 
que fomentam a guerra e o CAOS”, 
escreveu o ministro na rede social. 

Em seguida, ainda embalado 
pelo assunto, o ministro Fábio Faria 
escreveu: “incitação ao suicídio é 
crime. Incitação ao suicídio é dis-
curso de ódio”. 
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O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, cumpre agen-
da no Rio Grande do Norte 

nesta segunda-feira 11 para entregar 
a travessia e liberar o tráfego superior 
do viaduto do gancho do Igapó, na 
Zona Norte de Natal.  Está marcada 
para às 10h30 uma cerimônia no lo-
cal, A estrutura integra o conjunto de 
obras em execução no Complexo Vi-
ário, por aonde circulam cerca de 50 
mil veículos por dia.  

Além disso, também está na agen-
da do ministro uma visita as obras de 
duplicação da BR-304, em trecho co-
nhecido como “Reta Tabajara”, entre 
os km 281 e km 308. O ministro vem 
acompanhado do diretor-geral do De-
partamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT), General 
Santos Filho. 

As obras do complexo foram 
iniciadas em março passado. O tra-
balho compreende a adequação de 
capacidade da rodovia federal, com a 
construção do viaduto para o tráfego 
da BR-101, um túnel com dois ramos 
para o tráfego da Zona Norte, mar-
ginais de acesso ao comércio local e 
demais obras complementares, inclu-
sive passarelas. 

O complexo viário vai operar em 

três níveis distintos, o que possibili-
tará aos veículos conversões, sem a 
necessidade de semáforo. 

O segmento que abrange a obra 
é de características urbanas, com vo-
lume de tráfego considerado crítico, 

alcançando 50 mil veículos por dia, 
e constitui um importante corredor 
urbano de deslocamento da Zona 

Norte de Natal - região densamente 
povoada que atualmente cruza em 
nível com a BR-101/406.  

A rodovia possibilita a ligação da 
Região Metropolitana de Natal com 
o Aeroporto Internacional de São 
Gonçalo do Amarante, reduzindo 
significativamente o tempo de des-
locamento de pessoas, de serviços e 
de turistas, fundamentais para o de-
senvolvimento do estado. O empre-
endimento (desapropriações, obras e 
plano ambiental) está orçado em R$ 
60 milhões.  

As equipes finalizam a pavimen-
tação do viaduto, bem como instalam 
o sistema de drenagem das margi-
nais. A conclusão da segunda fase da 
obra (construção do túnel e demais 
obras complementares) está prevista 
para março de 2022. 

Com presença de ministro, trânsito  
é liberado no gancho de Igapó hoje
VIADUTO  | Segundo Dnit, liberação parcial vai beneficiar cerca de 50 mil motoristas que trafegam todos os dias pela Zona Norte de Natal. Obra que liga a BR-101 Norte à BR-406 e  
à RN-160 foi iniciada em março de 2020 e tem previsão de conclusão para fevereiro de 2022. Cerimônia contará com a presença de Tarcísio Freitas, atual ministro da Infraestrutura 

Parte superior do Viaduto do Gancho de Igapó, na Zona Norte de Natal, será liberada para o tráfego de veículos hoje pela manhã

Previsão é finalizar obra ainda neste ano

Ministro das Comunicações Fábio Faria

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e o ministro do De-
senvolvimento Regional, Ro-

gério Marinho, publicaram nas redes 
sociais um vídeo sobre as obras na 
Barragem de Oiticica, o reservatório 
hídrico localizado entre os municí-
pios de Jucurutu, Jardim de Piranhas 
e São Fernando. Segundo o ministro 
potiguar, o governo federal está “em-
penhado para finalizar a obra em 2021, 
depois de quase 30 anos de espera”. 

No vídeo, compartilhado nas redes 
sociais, Marinho explica que a obra 
chegou a 86% de conclusão. “Essa obra 
dará segurança hídrica a mais de 200 
mil norte-rio-grandenses. Estaremos 
no Rio Grande do Norte, juntos do 
presidente Bolsonaro, para uma dupla 
comemoração: a construção e efetiva-
ção da barragem e, ao mesmo tempo, 
receber as águas do ‘Velho Chico’”, 
afirmou o ministro. Desde 2019, foram 
repassados R$ 231 milhões para a con-
tinuidade do empreendimento.   

A previsão é de que as águas do 

Marinho reafirma que obras de 
Oiticica ficam prontas em 2021 

PREVISÃO 

50 mil
motoristas serão beneficiados 

diariamente pela obra

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, chamou de 
“tweet criminoso e canalha” 

o que escreveu o jornalista Ricardo 
Noblat no Twitter, ao dizer que o 
presidente Jair Bolsonaro deveria 
“imitar” Donald Trump, caso o 
americano opte pelo suicídio. A 
frase foi reproduzida de um artigo 
escrito por outro jornalista, Ruy 
Castro, e publicado na Folha de S. 
Paulo neste domingo 10. 

No texto, o jornalista defende 
que a saída para Trump é “matar-
-se” e que Bolsonaro deve fazer o 
mesmo. Noblat, então, escreveu 
que “para o bem do Brasil, nenhum 
minuto sem Bolsonaro será cedo 
demais”. Fábio Faria repercutiu o 
tweet da VEJA, em que a revista re-
pudia com veemência a opinião do 
jornalista Ricardo Noblat.  

“Nota de REPÚDIO sensata da 
revista Veja sobre esse tweet CRI-
MINOSO E CANALHA, que atenta 
contra o país, afetando a segurança 
nacional. Isso deve ser repudiado 

Faria rebate jornalista que 
propôs suicídio a Bolsonaro

“CRIMINOSO”

“Velho Chico” cheguem ao Rio Grande 
do Norte entre junho e julho de 2021. 
O projeto é considerado um dos mais 
importantes da história do RN na área 
de recursos hídricos e está orçado em 
R$ 547,9 milhões, sendo R$ 530,9 mi-
lhões em recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Regional.  

A barragem foi idealizada há 
quase 70 anos, mas só começou a ser 
construída em 2013. Inicialmente, ti-
nha previsão de conclusão para 2015. 
Quando pronta, Oiticica terá uma 
extensão de 7 quilômetros. O paredão 
principal, de concreto compactado a 
rolo, tem cerca de 4,5 km de extensão. 

A obra beneficiará aproximada-
mente 330 mil pessoas com oferta de 
água nas regiões do Seridó, Vale do 
Açu e região Central. Com capacida-
de total para 560 milhões de metros 
cúbicos de água, ela será o terceiro 
maior reservatório do estado. A bar-
ragem vai receber águas do Eixo Norte 
do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco. 

Quando pronta, a estrutura da 
Barragem de Oiticica terá várias fun-
cionalidades: regularização do curso 
do Rio Piranhas-Açu e controle de 
cheias na região. 

Além disso, proporcionará o  abas-
tecimento de água para consumo hu-
mano e irrigação de 6,5 mil hectares.

Em meio às disputas pelo coman-
do da Câmara e sobre a vacina 
contra a Covid-19, o presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
usou as redes sociais neste sábado 
9 para chamar Jair Bolsonaro (sem 
partido) de “covarde”. Horas depois, 
Bolsonaro a� rmou que “não iria dar 
palanque para ninguém”, referindo-se 
à declaração dada por Maia. À Folha 
de São Paulo, Maia cobrou “reação for-
te” dos brasileiros.  

Neste sábado, o presidente da Câ-
mara rebateu as críticas de Arthur Lira 
(PP-AL), que concorre à presidência 
da Casa contra o seu grupo, represen-
tado por Baleia Rossi (MDB-SP). “Cada 
vez mais o candidato do Bolsonaro 
usa das mesmas práticas do seu chefe. 
Por isso que cada vez mais eu ouço ele 
ser chamado de ‘Bolsolira’”, respondeu 
Maia por meio de sua assessoria de im-
prensa. O deputado do DEM a� rmou 
que Lira cria narrativas falsas para 
tentar transferir para seu grupo atitu-
des que “o padrinho dele [Bolsonaro] 
defende e aplaude”. 

Lira havia dito que Maia conduziu 
a Câmara de maneira “personalista” e 
que a candidatura de Baleia nasce “de 
uma imposição”. O deputado diz ter 
recebido relatos de pressão de gover-
nadores nas bancadas e de repressão 
das cúpulas partidárias contra a sua 
candidatura. “Tudo isso lá do lado da 
turma que fala em democracia e liber-
dade”, a� rmou Lira. Já a acusação de 
Maia de que Bolsonaro seria covarde 
foi feita a partir do compartilhamento 
de uma nota da coluna Radar da revis-
ta Veja, que a� rma que o presidente 
tem culpado o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, pela perda de popu-
laridade do governo e pelo atraso na 
vacinação contra a Covid-19. 

“Bolsonaro é covarde”, escreveu 
Maia no Twitter. Segundo a nota da 
revista, na reunião ministerial ocorri-
da nesta semana, Bolsonaro disse, um 
pouco em tom de brincadeira e um 
pouco com seriedade, que a Covid-19 
“baqueou Pazuello e que ele não dá 
conta de mais nada”. O ministro pegou 
a doença em outubro e chegou a � car 
dois dias internado no Hospital das 
Forças Armadas, em Brasília. A irrita-
ção de Bolsonaro seria pela crescente 
pressão que tem recebido nas redes 
sociais por causa do atraso em iniciar 
a vacinação contra a Covid no Brasil. 

Neste sábado, o Ministério da Saú-
de informou que fechou um acordo 
com o Instituto Butantan para distri-
buir as vacinas da CoronaVac a todos 
os estados simultaneamente. Os imu-

nizantes serão disponibilizados pelo 
SUS. Os atritos entre Maia e Bolsonaro 
se intensi� caram na última semana. O 
chefe do Executivo criticou o fato de o 
presidente da Câmara ter se unido ao 
PT para eleger Baleia como seu suces-
sor à frente da Casa. 

Bolsonaro comentou suposta 
contradição de Maia por ter votado a 
favor do impeachment da ex-presiden-
te Dilma Rousse�  (PT) e a� rmou que, 
na verdade, o deputado se assemelha 
ao PT. “Pelo poder, água e óleo não se 
misturam. Se bem que aí eu acho que 
não é água e óleo, não, são duas coisas 
muito parecidas”, disse. Nas redes so-
ciais, Maia rebateu as declarações do 
presidente. “Não me surpreende que o 
presidente Bolsonaro critique a união 
de partidos em apoio à candidatura 
de Baleia Rossi à presidência da Câ-
mara. Só compreendem o nosso gesto 
aqueles que defendem a democracia 
antes de tudo. Aqueles que respeitam 
as diferenças e valorizam o diálogo”, 
escreveu. 

Ele ainda recordou que durante 
a pandemia, Bolsonaro foi a mani-
festações que pediam o fechamento 
do Congresso e do STF (Supremo 
Tribunal Federal). “Eu sempre conde-
nei atitudes assim e sempre defendi 
a representação de todos os partidos 
no Congresso. O bloco Democracia 
e Liberdade se une para condenar 
o autoritarismo, o fascismo e a in-
competência. São muito naturais as 

críticas e o incômodo de Bolsonaro à 
nossa união”, ressaltou. Um dia antes, 
Maia havia criticado as declarações 
de Bolsonaro de que houve fraude nas 
eleições de 2018. O deputado classi� -
cou a a� rmação de Bolsonaro como 
um “um ataque direto e gravíssimo ao 
TSE e seus juízes”. “Os partidos polí-
ticos deveriam acionar a Justiça para 
que o presidente se explique. Bolso-
naro consegue superar os delírios e os 
devaneios de Trump”, criticou Maia, 
também em rede social. Em dezem-
bro, ambos também haviam protago-
nizado duros embates devido à perda 
de validade da medida provisória que 
instituiu o 13º do Bolsa Família. 

Em uma live, Bolsonaro a� rmou 
que a MP não virou lei por culpa de 
Maia: “Sabia que não teve [13° para o 
Bolsa Família] nesse ano? Foi promes-
sa minha? Foi. Foi pago ano passado? 
Foi. Mas, o presidente da Câmara dei-
xou caducar a MP. Vai cobrar de mim? 
Cobra do presidente da Câmara”, 
disse Bolsonaro em 17 de dezembro. 
Maia, por sua vez, disse que o chefe 
do Executivo mentiu e que o tema 
não avançou no Congresso por causa 
do governo. “Hoje, o próprio ministro 
Paulo Guedes con� rmou que o presi-
dente é mentiroso, quando disse que 
de fato não há recursos para o 13º do 
Bolsa Família”. 

Bolsonaro recebeu diversos minis-
tros no Palácio da Alvorada para almo-
çar. O secretário da Pesca, Jorge Seif 
Júnior, publicou imagens do encontro 
nas suas redes sociais. Também esti-
veram presentes os ministros Augusto 
Heleno (Gabinete de Segurança Ins-
titucional), Tarcísio de Freitas (Infra-
estrutura), Paulo Guedes (Economia), 
Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e 
Milton Ribeiro (Educação). 
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da sociedade.
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LUIS MACEDO

Maia chama Bolsonaro de covarde 
e diz que está na hora de “reação”
DECLARAÇÃO | Bolsonaro havia criticado o fato de o presidente da Câmara ter se unido ao PT para eleger 
Baleia como seu sucessor à frente da Casa. Em clima de tensão, Maia cobrou “reação forte” dos brasileiros  

Atritos entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro se intensificaram na última semana

PARA ONDE IRÁ BOLSONARO?

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Qual será o futuro partido do presidente Bolsonaro? Sem � liação, a 
reeleição é impossível. Em 2019, Bolsonaro deixou o PSL, partido 
no qual se elegeu. Não deu certo a tentativa de criação do “Aliança 

pelo Brasil”. Bolsonaro já se � liou a oito partidos políticos. Atualmente, 
oportunistas de plantão tentam “atrai-lo”. O PP, sinônimo de “centrão” 
e escândalos na Lava Jato, seria o maior interessado, porém os atuais 
dirigentes não abdicam do controle da legenda, o que é reivindicado 
por Bolsonaro. Foi o PP onde o presidente passou mais tempo na 
política – 11 anos – e é a legenda, que hoje dispõe de muitos recursos. 
Em 2020, teve à disposição R$ 140 milhões. Poderá haver surpresa na 
opção presidencial. Fala-se, que a legenda trabalhada em silêncio seria a 
“democracia cristã”, a mesma na qual ele iniciou a carreira política, como 
vereador, em 1989. O antigo PDC é hoje o PC (Partido Cristão), presidido 
pelo ex-deputado federal José Maria Eymael. O maior obstáculo é o PC 
não ter bancada federal, nem tempo de horário gratuito. Mas, esse fato 
“facilita” na formação da base aliada. Em 2018, o PSL era minúsculo e 
Bolsonaro ganhou a eleição. Ademais, a di� culdade seria resolvida em 
2022, com uma coligação ampla, que é permitida na eleição majoritária. A 
democracia cristã tem expressão internacional, a começar pela primeira 
ministra Ângela Merkel, da Alemanha.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

D. JAIME
D. Jaime Vieira Rocha celebrou 

25 anos de episcopado. Na missa 
de Ação de Graças, o presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado 
Ezequiel Ferreira, homenageou 
o prelado com “moção” de 
congratulações. D. Jaime é hoje 
uma referência da Igreja brasileira. 
Respeitosos cumprimentos.

NATAL
Natal é uma cidade de 

assalariados e o pagamento do 
IPTU se transforma em tortura 
para os orçamentos estrangulados. 
Considerando a catástrofe 
epidêmica, seria justo aumentar o 
desconto para 25% no pagamento 
antecipado, ao invés de 16% e 
prorrogar o prazo até 16 de março 
próximo, no mínimo.

PARCELAS
Poderia até dividir em duas 

parcelas o pagamento antecipado. 
Medidas desse tipo contribuem 
para aumentar a arrecadação, em 
momento de crise.

ROSALBA
O projeto político da ex-prefeita 

de Mossoró, Rosalba Ciarlini, é se 
candidatar a deputada estadual em 
2022.

MONSENHOR TÉRCIO
A morte do Monsenhor Ausônio 

Tércio de Araújo, de Caicó, desfalca 
a Igreja Católica de um pastor 
abnegado, com mais de 60 anos de 
sacerdócio. As suas marcas de vida 
vão além do pastoreio e se revelaram 
na grande contribuição dada à 
educação e à comunicação social.

1. Washington DC, o palco da “baderna” ordenada pelo ex-presidente 
Trump, era chamada por George Washington e � omas Je� erson, “a 

cidade sobre a colina”, ou “o farol da democracia”.

2. Não foi a primeira vez que o “Capitólio” sofreu ataques. Em 1814, 
já sede do Senado e da Câmara dos Representantes dos EEUU, foi 

deixado em chamas pelos britânicos e a Casa Branca também.

3. Outras datas relembram ataques ao mais poderoso país do mundo: 
7 de dezembro de 1941, o ataque japonês a Pearl Harbor e o 11 de 

setembro de 2001,  destruição das Torres Gêmeas pelos aviões desviados 
pela Al-Qaeda.

4. A essa altura, pouco efeito prático daria o impeachment contra 
Trump. Faltam 10 dias para o � m do mandato. Para aprovar 

no Senado, os democratas teriam que convencer 18 republicanos. 
Impossível.

5. Melhor será que Trump responda na justiça pelos crimes cometidos,  
julgado e, se condenado,  preso. Ele não pode continuar nas 

manchetes, no início do governo Biden, cuja missão maior é reconstruir 
o país.

OLHO ABERTO Bolsonaro comentou suposta 
contradição de Maia por ter votado 

a favor do impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff (PT)



não só pela Veja, mas também por 
todos os brasileiros. São pessoas 
que fomentam a guerra e o CAOS”, 
escreveu o ministro na rede social. 

Em seguida, ainda embalado 
pelo assunto, o ministro Fábio Faria 
escreveu: “incitação ao suicídio é 
crime. Incitação ao suicídio é dis-
curso de ódio”. 
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O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, cumpre agen-
da no Rio Grande do Norte 

nesta segunda-feira 11 para entregar 
a travessia e liberar o tráfego superior 
do viaduto do gancho do Igapó, na 
Zona Norte de Natal.  Está marcada 
para às 10h30 uma cerimônia no lo-
cal, A estrutura integra o conjunto de 
obras em execução no Complexo Vi-
ário, por aonde circulam cerca de 50 
mil veículos por dia.  

Além disso, também está na agen-
da do ministro uma visita as obras de 
duplicação da BR-304, em trecho co-
nhecido como “Reta Tabajara”, entre 
os km 281 e km 308. O ministro vem 
acompanhado do diretor-geral do De-
partamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT), General 
Santos Filho. 

As obras do complexo foram 
iniciadas em março passado. O tra-
balho compreende a adequação de 
capacidade da rodovia federal, com a 
construção do viaduto para o tráfego 
da BR-101, um túnel com dois ramos 
para o tráfego da Zona Norte, mar-
ginais de acesso ao comércio local e 
demais obras complementares, inclu-
sive passarelas. 

O complexo viário vai operar em 

três níveis distintos, o que possibili-
tará aos veículos conversões, sem a 
necessidade de semáforo. 

O segmento que abrange a obra 
é de características urbanas, com vo-
lume de tráfego considerado crítico, 

alcançando 50 mil veículos por dia, 
e constitui um importante corredor 
urbano de deslocamento da Zona 

Norte de Natal - região densamente 
povoada que atualmente cruza em 
nível com a BR-101/406.  

A rodovia possibilita a ligação da 
Região Metropolitana de Natal com 
o Aeroporto Internacional de São 
Gonçalo do Amarante, reduzindo 
significativamente o tempo de des-
locamento de pessoas, de serviços e 
de turistas, fundamentais para o de-
senvolvimento do estado. O empre-
endimento (desapropriações, obras e 
plano ambiental) está orçado em R$ 
60 milhões.  

As equipes finalizam a pavimen-
tação do viaduto, bem como instalam 
o sistema de drenagem das margi-
nais. A conclusão da segunda fase da 
obra (construção do túnel e demais 
obras complementares) está prevista 
para março de 2022. 

Com presença de ministro, trânsito  
é liberado no gancho de Igapó hoje
VIADUTO  | Segundo Dnit, liberação parcial vai beneficiar cerca de 50 mil motoristas que trafegam todos os dias pela Zona Norte de Natal. Obra que liga a BR-101 Norte à BR-406 e  
à RN-160 foi iniciada em março de 2020 e tem previsão de conclusão para fevereiro de 2022. Cerimônia contará com a presença de Tarcísio Freitas, atual ministro da Infraestrutura 

Parte superior do Viaduto do Gancho de Igapó, na Zona Norte de Natal, será liberada para o tráfego de veículos hoje pela manhã

Previsão é finalizar obra ainda neste ano

Ministro das Comunicações Fábio Faria

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e o ministro do De-
senvolvimento Regional, Ro-

gério Marinho, publicaram nas redes 
sociais um vídeo sobre as obras na 
Barragem de Oiticica, o reservatório 
hídrico localizado entre os municí-
pios de Jucurutu, Jardim de Piranhas 
e São Fernando. Segundo o ministro 
potiguar, o governo federal está “em-
penhado para finalizar a obra em 2021, 
depois de quase 30 anos de espera”. 

No vídeo, compartilhado nas redes 
sociais, Marinho explica que a obra 
chegou a 86% de conclusão. “Essa obra 
dará segurança hídrica a mais de 200 
mil norte-rio-grandenses. Estaremos 
no Rio Grande do Norte, juntos do 
presidente Bolsonaro, para uma dupla 
comemoração: a construção e efetiva-
ção da barragem e, ao mesmo tempo, 
receber as águas do ‘Velho Chico’”, 
afirmou o ministro. Desde 2019, foram 
repassados R$ 231 milhões para a con-
tinuidade do empreendimento.   

A previsão é de que as águas do 

Marinho reafirma que obras de 
Oiticica ficam prontas em 2021 

PREVISÃO 

50 mil
motoristas serão beneficiados 

diariamente pela obra

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, chamou de 
“tweet criminoso e canalha” 

o que escreveu o jornalista Ricardo 
Noblat no Twitter, ao dizer que o 
presidente Jair Bolsonaro deveria 
“imitar” Donald Trump, caso o 
americano opte pelo suicídio. A 
frase foi reproduzida de um artigo 
escrito por outro jornalista, Ruy 
Castro, e publicado na Folha de S. 
Paulo neste domingo 10. 

No texto, o jornalista defende 
que a saída para Trump é “matar-
-se” e que Bolsonaro deve fazer o 
mesmo. Noblat, então, escreveu 
que “para o bem do Brasil, nenhum 
minuto sem Bolsonaro será cedo 
demais”. Fábio Faria repercutiu o 
tweet da VEJA, em que a revista re-
pudia com veemência a opinião do 
jornalista Ricardo Noblat.  

“Nota de REPÚDIO sensata da 
revista Veja sobre esse tweet CRI-
MINOSO E CANALHA, que atenta 
contra o país, afetando a segurança 
nacional. Isso deve ser repudiado 

Faria rebate jornalista que 
propôs suicídio a Bolsonaro

“CRIMINOSO”

“Velho Chico” cheguem ao Rio Grande 
do Norte entre junho e julho de 2021. 
O projeto é considerado um dos mais 
importantes da história do RN na área 
de recursos hídricos e está orçado em 
R$ 547,9 milhões, sendo R$ 530,9 mi-
lhões em recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Regional.  

A barragem foi idealizada há 
quase 70 anos, mas só começou a ser 
construída em 2013. Inicialmente, ti-
nha previsão de conclusão para 2015. 
Quando pronta, Oiticica terá uma 
extensão de 7 quilômetros. O paredão 
principal, de concreto compactado a 
rolo, tem cerca de 4,5 km de extensão. 

A obra beneficiará aproximada-
mente 330 mil pessoas com oferta de 
água nas regiões do Seridó, Vale do 
Açu e região Central. Com capacida-
de total para 560 milhões de metros 
cúbicos de água, ela será o terceiro 
maior reservatório do estado. A bar-
ragem vai receber águas do Eixo Norte 
do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco. 

Quando pronta, a estrutura da 
Barragem de Oiticica terá várias fun-
cionalidades: regularização do curso 
do Rio Piranhas-Açu e controle de 
cheias na região. 

Além disso, proporcionará o  abas-
tecimento de água para consumo hu-
mano e irrigação de 6,5 mil hectares.
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O prefeito de Natal Álvaro Dias 
(PSDB) renomeou mais uma 
parte do secretariado que vai 

trabalhar diretamente com ele nesta 
gestão e também anunciou um novo 
nome entre as pastas: José Vanildo Sil-
va assumiu a Secretaria Municipal de 
Habitação, Regularização Fundiária e 
Projetos Estruturantes (Seharpe), an-
tes ocupada pelo engenheiro Tomaz 
Pereira Neto. O novo titular é advogado 
e presidente da Federação Norte-rio-
-grandense de Futebol (FNF) desde 
2007, tendo seu mandato renovado 
recentemente o mandato até 2026. 

As nomeações foram publicadas 
no Diário O� cial do Município (DOM) 
deste sábado 9. Além de José Vanildo, 
foram renomeados Cristina Diniz 
Barreto de Paiva na Secretaria de Edu-
cação (SME); Irapoã Nóbrega na Secre-
taria de Serviços Urbanos (Semsur); 
Dácio Galvão na Secretaria de Cultura 
(Secut); � iago Mesquita na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb); e Heverton Freitas na 
Secretaria Municipal de Comunicação 
Social. 

O Diário O� cial também trouxe a 
nomeação de dois secretários execu-
tivos de Natal (SEMN): Danielle Mafra 
e Tomaz Neto, que vão compor a co-
missão do gabinete do prefeito Álvaro 
Dias. Na sexta-feira 8, Carlson Correia 
Gomes foi renomeado na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Infra-
estrutura (Semov). Ao todo, 18 nomes 
- entre secretários, auxiliares diretos e 
de órgãos de administração indireta 
- foram anunciados até este sábado 
após as exonerações de todos os cargos 
comissionados no dia 5 de janeiro. 

Algumas pastas como as de Admi-

nistração, Secretaria Municipal de Go-
verno e Procuradoria-Geral do Municí-
pio tiveram os nomes dos titulares das 
pastas renomeados na mesma publica-
ção das exonerações. Em uma edição 
extra do próprio dia 5 de janeiro, foram 
renomeados os secretários de Saúde, 
Planejamento e Tributação. Apenas a 
Companhia de Serviços Urbanos de 
Natal (Urbana) não foi atingida. 

Ainda de acordo com o prefei-
to, a exoneração de todos os cargos 
aconteceu como uma estratégia para 
criar uma nova pasta: a Secretaria da 

Igualdade Racial. “Vamos fazer uma 
reforma [administrativa]. Vou extin-
guir cargos, criar nova secretaria sem 
aumentar despesas. A nova secretaria 
será dentro da previsão orçamentá-
ria que já existe, que se coaduna com 
a arrecadação 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.

A ideia é encontrar formas de 

fundir alguns cargos e excluir outros 
para que a pasta seja incluída na nova 
gestão sem que haja um aumento nas 
despesas municipais. A Secretaria de 
Igualdade Racial, Direitos Humanos 
e Minorias, uma das promessas de 
campanha eleitoral do ano passado, 
vai priorizar políticas públicas para as 
minorias e combater o racismo.

“Porque entendo que a sociedade 
brasileira tem uma dívida social com 
os negros, porque eles foram escravi-
zados durante quase quatro séculos. 
Durante 388 anos prevaleceu a escravi-

dão no Brasil, e isso aí penalizou muito 
esse segmento da sociedade brasileira, 
e agora nós precisamos resgatar essa 
dívida. Temos que utilizar um meca-
nismo que possibilite isso acontecer, 
uma delas é a criação dessa secretaria”, 
justi� cou o prefeito.

Álvaro Dias era vice-prefeito de 
Carlos Eduardo (PDT) e assumiu a 
prefeitura em 2018, após o ex-prefeito 
deixar o cargo para se candidatar ao 
governo do estado, perdendo a dispu-
ta para a atual governadora, Fátima 
Bezerra (PT). O prefeito foi eleito para 
um novo mandato em novembro, em 
primeiro turno. 

O chefe do Executivo ainda vai 
o� cializar os ocupantes no topo da 
hierarquia da gestão municipal para os 
seguintes cargos: Mobilidade Urbana, 
Esporte e Lazer, Política para Mulheres, 
Trabalho e Assistência Social, Turismo, 
Defesa do Consumidor e Ouvidoria. 

Prefeito de Natal define maior parte 
do secretariado para 2º mandato 
REFORMA  | José Vanildo assume a Habitação, antes ocupada pelo engenheiro Tomaz Pereira Neto. Álvaro Dias ainda vai oficializar ocupantes no topo da hierarquia da gestão, após 
exoneração de todos os cargos comissionados no dia 5 de janeiro. Segundo o gestor municipal, o objetivo é realizar uma reforma administrativa para cortar gastos e criar nova pasta 

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB) já renomeou grande parte do secretariado. Maioria é de titulares que já ocupavam os cargos antes

Vou extinguir cargos, 
criar nova secretaria sem 
aumentar despesas. A nova 
secretaria será dentro da 
previsão orçamentária que já 
existe, que se coaduna com 
a arrecadação que tivemos 
no ano passado”

“
ÁLVARO DIAS
PREFEITO DE NATAL

NOMEADOS 

Administração - Adamires França 

Coordenador de Gabinete - Esdras Alvez de Queiroz 

Controlador Geral - Rodrigo Ferraz Quidute 

Consultoria - Genildo Pereira da Costa 

Comunicação Social - Heverton Santos Freitas 

Cultura - Dácio de Freitas Galvão  

Educação - Cristina Barreto de Paiva  

Governo - Joham Alves Xavier  

Habitação - José Vanildo da Silva 

Meio Ambiente e Urbanismo - Thiago Nunes Mesquita  

Natalprev - Thiago Costa Marreiros  

Obras Públicas e Infraestrutura - Carlos Correia 
Gomes  

Planejamento - Joanna de Oliveira Guerra  

Procuradoria Geral - Fernando Pinheiro Benevides  

Saúde - George Antunes de Oliveira  

Segurança Pública - Sheila Freitas Fernandes  

Serviços Urbanos - Irapoã Azevedo de Oliveira   

Tributação - Ludenilson Araújo Lopes 

 
PASTAS SEM NOMEAÇÃO 

Defesa do Consumidor 

Esporte e Lazer 

Política para Mulheres 

Mobilidade Urbana  

Ouvidoria 

Políticas Públicas e Direitos Humanos 

Trabalho e Assistência Social 

Turismo 



R osano Taveira (PRB-RN) come-
çou o segundo mandato como 
prefeito de Parnamirim bus-

cando estabelecer um equilíbrio entre 
a receita efetivamente arrecadada e a 
despesa realizada. Para tanto, ele re-
formulou as secretarias que integram 
o Poder Executivo. O processo rede� -
niu pastas, além de criar outras duas. 
O gestor, ainda, contingenciou 10% 
dos valores das dotações totais de to-
das as unidades orçamentárias.  

Segundo decreto que detalha os 
valores de cotas mensais de despe-
sas, os recursos podem ser liberados 
através de solicitação do secretário 
responsável pela unidade orçamentá-
ria e de acordo com o posicionamento 
� nanceiro da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças. A pasta e a 
Controladoria Geral do Município fo-
ram proibidas de registrar quaisquer 
processos de despesa que sejam supe-
riores aos de� nidos no documento. 

Até 5 de janeiro, eram 13 secreta-
rias no terceiro maior município do 
Rio Grande do Norte. O quantitativo 
aumentou e agora somam 14. A estru-
tura organizacional de Parnamirim 
passou a ter as secretarias municipais 
de Habitação e Regularização Fundi-
ária (SEHARF) e de Turismo e Desen-
volvimento Econômico (SETUDE).  

A Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, Habitação e Regulari-
zação Fundiária foi transformada em 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SEMAS). A mudança também 
chegou na Secretaria Municipal de 
Planejamento, Finanças, Turismo e 
Desenvolvimento Econômico que 
passou a se chamar Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e Finanças 

(SEPLAF). 
As medidas adotadas impactaram 

principalmente os servidores. O pre-
feito exonerou todos os servidores de 
cargos comissionados em 1º de janei-
ro, incluindo os secretários. Atualmen-
te, a SEMAS e a SETUDE estão sem 
responsáveis nomeados. As demais 
pastas já estão com seus titulares de� -
nidos desde 5 de janeiro. Fábio Sarinho 
Paiva foi escolhido para exercer o car-
go em comissão de Controlador Geral 
do Município (CONGE). 

A exoneração coletiva aconte-

ceu também em outro município da 
Grande Natal. Em Macaíba, todos os 
agentes políticos, Procurador Geral, 
Controlador Geral, presidente do Ma-
caibaPrev e funcionários de cargos co-
missionados foram destituídos no dia 
31 de dezembro passado, pelo então 
prefeito Fernando Cunha (PSD-RN). 

A atitude, de acordo com o decreto 
que ele assina, foi por causa do � m do 
mandato. Cunha apoiou o atual chefe 
do Executivo Municipal, Emídio Júnior 
(PL), durante o período das eleições 
municipais de 2020. Eles são aliados 

políticos.  
Já no dia 2 de janeiro, Cunha ini-

ciou a nomeação dos titulares das 
pastas. Das 9 secretarias que Macaíba 
tem, seis já têm os secretários de� ni-
dos. Já aconteceu, também, a escolha 
de Rondinelli Malheiro Dantas co-
mo Procurador Geral do Município. 
Wilson de Oliveira Bezerra, por sua 
vez, será o Controlador Geral do Mu-
nicípio.  Emídio publicou um outro 
decreto relacionado à manutenção do 
equilíbrio econômico e � nanceiro do 
Município, estabelecendo diretrizes e 

restrições voltadas à redução e otimi-
zação das despesas e ampliação das 
receitas públicas. 

A medida de contenção visa di-
minuir os gastos para execução e 
manutenção dos serviços públicos, re-
sultando em mudança e implantação 
de novas rotinas e processos que ga-
rantam a sustentabilidade � nanceira 
do município no longo prazo.  

O documento determina a cada 
Secretário Municipal ou detentor de 
cargo equivalente, a adoção de medi-
das internas e� cazes para a redução e 
controle das despesas de custeio, co-
mo material de expediente, material 
de consumo, material de informática, 
gastos com manutenção e conserva-
ção, telefonia, energia elétrica, loca-
ções de móveis e imóveis e outras, de 
modo a racionalizar ao máximo a des-
pesa pública.  

Além disso, os secretários munici-
pais e detentores de cargos equivalen-
tes deverão se reunir periodicamente 
com suas equipes de trabalho para � -
xarem medidas de redução e também 
para buscar soluções que propiciem 
maior e� ciência dos serviços.  

Os órgãos da administração dire-
ta e indireta deverão, ainda, elaborar 
planos individuais de redução de des-
pesas, como redução de celebração 
de aditivos em contratos, convênios, 
ajustes e acordos administrativos, re-
avaliação das licitações em curso que 
ainda não tenham sido homologadas. 

O prefeito determina, por � m, 
que a renegociação de contratos e a 
reavaliação de licitações deverão ser 
ajustadas às estritas necessidades da 
demanda e da disponibilidade orça-
mentária do exercício.  
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Parnamirim e Macaíba adotam 
estratégias para conter gastos 
ADMINISTRAÇÃO  | Prefeitos dos municípios da Grande Natal publicaram decretos que exoneraram cargos comissionados e apresentaram estratégias para racionalizar ao máximo a 
despesa pública. Medidas de contenção visa diminuir os gastos para execução e manutenção dos serviços públicos, resultando em mudança e implantação de novos processos 

Rosano Taveira é prefeito de Parnamirim                                                         Emídio Júnior é prefeito de Macaíba

NOMEADOS  PARNAMIRIM
HOMERO GREC CRUZ SÁ | Secretário Municipal de 
Administração e Recursos Humanos  

JUSTINA IVA DE ARAÚJO SILVA | Secretária Municipal 
de Educação e Cultura 

RODRIGO ALBUQUERQUE CRUZ | Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer  

FERNANDO DE LIMA FERNANDES | Secretário 
Municipal de Limpeza Urbana  

MARIA DE FÁTIMA ALENCAR CABRAL | Secretária 
Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Urbano  

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÚNIOR | 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento  

GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR | Secretário Municipal 
de Planejamento, Finanças, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico  

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA | Secretária 
Municipal de Saúde  

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO | Secretário 
Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade 
Urbana 

CHARLES CASAS DE QUADROS | Secretário Municipal 
de Serviços Urbanos   

FÁBIO ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | Secretário 
Municipal de Tributação  

ALDA LEDA TORRES TAVEIRA | Secretária Municipal de 
Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária  

NOMEADOS  MACAÍBA
 

RAQUEL BARBOSA RODRIGUES | Secretária Municipal 
de Trabalho e Assistência Social 

ANDERSON QUIRINO OLIVEIRA DE LIMA | Secretário 
Municipal de Planejamento 

ODILON BENÍCIO JÚNIOR | Secretário Municipal de 
Tributação 

AURI ALAÉCIO SIMPLÍCIO | Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer 

SOCRATES VIEIRA DE MENDONÇA JÚNIOR | 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 

AURI ALAÉCIO SIMPLÍCIO | Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico
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O prefeito de Natal Álvaro Dias 
(PSDB) renomeou mais uma 
parte do secretariado que vai 

trabalhar diretamente com ele nesta 
gestão e também anunciou um novo 
nome entre as pastas: José Vanildo Sil-
va assumiu a Secretaria Municipal de 
Habitação, Regularização Fundiária e 
Projetos Estruturantes (Seharpe), an-
tes ocupada pelo engenheiro Tomaz 
Pereira Neto. O novo titular é advogado 
e presidente da Federação Norte-rio-
-grandense de Futebol (FNF) desde 
2007, tendo seu mandato renovado 
recentemente o mandato até 2026. 

As nomeações foram publicadas 
no Diário O� cial do Município (DOM) 
deste sábado 9. Além de José Vanildo, 
foram renomeados Cristina Diniz 
Barreto de Paiva na Secretaria de Edu-
cação (SME); Irapoã Nóbrega na Secre-
taria de Serviços Urbanos (Semsur); 
Dácio Galvão na Secretaria de Cultura 
(Secut); � iago Mesquita na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb); e Heverton Freitas na 
Secretaria Municipal de Comunicação 
Social. 

O Diário O� cial também trouxe a 
nomeação de dois secretários execu-
tivos de Natal (SEMN): Danielle Mafra 
e Tomaz Neto, que vão compor a co-
missão do gabinete do prefeito Álvaro 
Dias. Na sexta-feira 8, Carlson Correia 
Gomes foi renomeado na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Infra-
estrutura (Semov). Ao todo, 18 nomes 
- entre secretários, auxiliares diretos e 
de órgãos de administração indireta 
- foram anunciados até este sábado 
após as exonerações de todos os cargos 
comissionados no dia 5 de janeiro. 

Algumas pastas como as de Admi-

nistração, Secretaria Municipal de Go-
verno e Procuradoria-Geral do Municí-
pio tiveram os nomes dos titulares das 
pastas renomeados na mesma publica-
ção das exonerações. Em uma edição 
extra do próprio dia 5 de janeiro, foram 
renomeados os secretários de Saúde, 
Planejamento e Tributação. Apenas a 
Companhia de Serviços Urbanos de 
Natal (Urbana) não foi atingida. 

Ainda de acordo com o prefei-
to, a exoneração de todos os cargos 
aconteceu como uma estratégia para 
criar uma nova pasta: a Secretaria da 

Igualdade Racial. “Vamos fazer uma 
reforma [administrativa]. Vou extin-
guir cargos, criar nova secretaria sem 
aumentar despesas. A nova secretaria 
será dentro da previsão orçamentá-
ria que já existe, que se coaduna com 
a arrecadação 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.

A ideia é encontrar formas de 

fundir alguns cargos e excluir outros 
para que a pasta seja incluída na nova 
gestão sem que haja um aumento nas 
despesas municipais. A Secretaria de 
Igualdade Racial, Direitos Humanos 
e Minorias, uma das promessas de 
campanha eleitoral do ano passado, 
vai priorizar políticas públicas para as 
minorias e combater o racismo.

“Porque entendo que a sociedade 
brasileira tem uma dívida social com 
os negros, porque eles foram escravi-
zados durante quase quatro séculos. 
Durante 388 anos prevaleceu a escravi-

dão no Brasil, e isso aí penalizou muito 
esse segmento da sociedade brasileira, 
e agora nós precisamos resgatar essa 
dívida. Temos que utilizar um meca-
nismo que possibilite isso acontecer, 
uma delas é a criação dessa secretaria”, 
justi� cou o prefeito.

Álvaro Dias era vice-prefeito de 
Carlos Eduardo (PDT) e assumiu a 
prefeitura em 2018, após o ex-prefeito 
deixar o cargo para se candidatar ao 
governo do estado, perdendo a dispu-
ta para a atual governadora, Fátima 
Bezerra (PT). O prefeito foi eleito para 
um novo mandato em novembro, em 
primeiro turno. 

O chefe do Executivo ainda vai 
o� cializar os ocupantes no topo da 
hierarquia da gestão municipal para os 
seguintes cargos: Mobilidade Urbana, 
Esporte e Lazer, Política para Mulheres, 
Trabalho e Assistência Social, Turismo, 
Defesa do Consumidor e Ouvidoria. 

Prefeito de Natal define maior parte 
do secretariado para 2º mandato 
REFORMA  | José Vanildo assume a Habitação, antes ocupada pelo engenheiro Tomaz Pereira Neto. Álvaro Dias ainda vai oficializar ocupantes no topo da hierarquia da gestão, após 
exoneração de todos os cargos comissionados no dia 5 de janeiro. Segundo o gestor municipal, o objetivo é realizar uma reforma administrativa para cortar gastos e criar nova pasta 

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB) já renomeou grande parte do secretariado. Maioria é de titulares que já ocupavam os cargos antes

Vou extinguir cargos, 
criar nova secretaria sem 
aumentar despesas. A nova 
secretaria será dentro da 
previsão orçamentária que já 
existe, que se coaduna com 
a arrecadação que tivemos 
no ano passado”

“
ÁLVARO DIAS
PREFEITO DE NATAL

NOMEADOS 

Administração - Adamires França 

Coordenador de Gabinete - Esdras Alvez de Queiroz 

Controlador Geral - Rodrigo Ferraz Quidute 

Consultoria - Genildo Pereira da Costa 

Comunicação Social - Heverton Santos Freitas 

Cultura - Dácio de Freitas Galvão  

Educação - Cristina Barreto de Paiva  

Governo - Joham Alves Xavier  

Habitação - José Vanildo da Silva 

Meio Ambiente e Urbanismo - Thiago Nunes Mesquita  

Natalprev - Thiago Costa Marreiros  

Obras Públicas e Infraestrutura - Carlos Correia 
Gomes  

Planejamento - Joanna de Oliveira Guerra  

Procuradoria Geral - Fernando Pinheiro Benevides  

Saúde - George Antunes de Oliveira  

Segurança Pública - Sheila Freitas Fernandes  

Serviços Urbanos - Irapoã Azevedo de Oliveira   

Tributação - Ludenilson Araújo Lopes 

 
PASTAS SEM NOMEAÇÃO 

Defesa do Consumidor 

Esporte e Lazer 

Política para Mulheres 

Mobilidade Urbana  

Ouvidoria 

Políticas Públicas e Direitos Humanos 

Trabalho e Assistência Social 

Turismo 
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NOME DE ALCOLUMBRE É TIDO
COMO ALIADO INCONFIÁVEL

PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS 
CONTINUA ENCALACRADA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

PARCERIA INABALÁVEL
Habituado a vencer mais no 

Supremo Tribunal Federal que nas 
urnas, o partido Rede emplacou 
mais uma vitória na mais alta corte: 
conseguiu obrigar o ministro da 
Saúde a prestar esclarecimentos 
sobre o estoque de seringas e 
agulhas. Nem precisa de votos no 
parlamento.

‘CGU’ ESTÁ DE VOLTA
Comentarista-geral da União 

e vice nas horas vagas, Hamilton 
Mourão relativizou nas redes sociais 
a marca de 7 milhões de curados da 
covid. Ele e o jornalismo de funerária 
só veem relevância nos 200 mil 
mortos.

OUTRO NEGACIONISMO
São negacionistas para o senador 

Flávio Bolsonaro (Rep-RJ) quem 
diz ser impossível fraudar a urna 
eletrônica. “Hackers invadem STF, 
STJ, CIA, NASA, bancos... mas a urnas 
eletrônicas são invioláveis?!”, ironiza.

EXUMAÇÃO
Circula em grupos de zap de 

deputados notícia de 16 de março 
de 2017 mostrando que o líder do 
PMDB, Baleia Rossi (SP) é citado em 

planilha apreendida como suposto 
bene� ciário de R$660 mil pagos por 
2 anos e 9 meses pelo empresário 
Marcelo Plastino, que se matou em 
2016.

APARÊNCIA IMPORTA
O economista Igor Lucena disse 

que a economia não se recuperará 
“por si só” nos EUA e na Europa. 
No Brasil, o desa� o será manter 
programas como auxílio emergencial 
“sem passar a impressão de 
descontrole � scal”

É BOM LEMBRAR
Após os protestos “Black Lives 

Matter” nos EUA, ganhou força a 
ideia de cortar o � nanciamento 
das polícias. A prefeita democrata 
de Washington D.C. foi uma das 
apoiadoras do projeto, que culminou 
com o corte de US$15 milhões do 
orçamento 2021 da polícia da capital 
norte-americana.

PROJETO IMPORTANTE
Projeto de Carlos Jordy (PSL-RJ) 

criminaliza a destruição de presídios 
ou equipamento, como tornozeleira. 
Para o deputado, é preciso sepultar a 
lorota de suposto “direito” de destruir 
o patrimônio para � ns de fuga.

O presidente Jair Bolsonaro já iniciou a segunda metade do 
seu governo, mas a prometida privatização dos Correios continua 
encalacrada. Até agora, foram 18 reuniões de representes dos 
ministérios da Economia e das Comunicações, do BNDES e da própria 
ECT, mas o máximo que o governo conseguiu foi gastar três meses para 
contratar uma consultoria a � m de levantar o que o governo deveria 
saber: o tamanho do problema.

O QUE SE SALVA
Só o ministro Fábio 

Farias (Comunicações) foi 
objetivo: propôs projeto de lei 
regulamentando a abertura do 
setor postal para a iniciativa 
privada.

NOME METE MEDO
Nata da Secretaria do 

Programa de Parcerias de 
Investimentos, estes dias, evita 
citar o nome da providência tão 
aguardada: privatização.

SEM DATA MARCADA
O governo nem sequer 

� xou data para apresentar o 
“detalhamento da modelagem” da 
privatização dos Correios.

O candidato de Davi Alcolumbre à sua sucessão enfrenta a desconfiança dos 
colegas para se eleger presidente do Senado. Por isso o ocupante atual do 
cargo insiste para que o governo acione seu guindaste a fim de tentar levantar 

a candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Mas, se o presidente Jair Bolsonaro 
pedir a opinião do ex Michel Temer sobre o senador, como faz sempre, poderá ouvir 
o relato de como esse “aliado” não resistiu à pressão da oposição para colocá-lo na 
rua da amargura. Pacheco presidia a CCJ da Câmara, em 2017, e escolheu a dedo um 
relator “independente” para a denúncia que poderia cassar Michel Temer. Filiado ao 
MDB de Temer como Pacheco, o relator Sérgio Zveiter (RJ) atuou no caso como o mais 
furioso dos adversários do então presidente. O relatório alternativo de Paulo Abi-Ackel 
(PSDB-MG) prevaleceu e a Câmara rejeitou a denúncia de corrupção passiva contra 
o presidente. Desde então Rodrigo Pacheco é visto com reservas. Sua situação ficou 
insustentável no MDB, mas ele foi acolhido no DEM... de Rodrigo Maia.

CENÁRIO | Ministro da Economia, Paulo Guedes, já admitiu publicamente a possibilidade de renovação do 
benefício. Governo, no entanto, tenta esperar resultado da disputa para decidir sobre o auxílio emergencial

Uma nova rodada do auxílio 
emergencial tornou-se um dos 
temas centrais na disputa pelo 

comando do Congresso Nacional. Na 
Câmara, os dois principais candidatos 
já se posicionaram a favor de discutir a 
retomada dos pagamentos. Com mais 
de 200 mil vítimas fatais da Covid-19 
no País, a pressão é crescente entre 
os parlamentares e já entrou no radar 
do Ministério da Economia. A equipe 
econômica avalia que, caso haja neces-
sidade de renovar o benefício, o valor 
precisará � car abaixo dos R$ 300 pagos 
entre setembro e dezembro do ano 
passado. 

O próprio ministro da Economia, 
Paulo Guedes, já admitiu publicamen-
te a possibilidade de renovação do 
benefício em caso de recrudescimento 
da Covid-19, mas nenhum movimento 
foi feito até agora – à espera de sinali-
zações do Ministério da Saúde e do 
presidente Jair Bolsonaro. Desde já, 
o diagnóstico é que um benefício de 
R$ 300 ou mais é � nanceiramente in-
sustentável. No ano passado, o País se 

endividou para destinar R$ 322 bilhões 
ao pagamento do auxílio emergencial. 

O Congresso tem se adiantado no 
debate. O senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) começou a coletar as-
sinaturas de apoio a um requerimento 
de convocação extraordinária do Con-
gresso em janeiro para votar um novo 
decreto de calamidade, a retomada do 
auxílio emergencial e a universaliza-
ção de uma vacina contra Covid-19. O 
senador Renan Calheiros (MDB-AL) 
defendeu numa rede social o cance-
lamento do recesso para a votação de 
temas como o auxílio. 

A discussão sobre medidas de 
auxílio também entrou no foco dos 
principais candidatos à presidência 
da Câmara. Na quarta-feira, ao lançar 
o� cialmente sua campanha, o depu-
tado Baleia Rossi (MDB-SP) defendeu 
aumentar o Bolsa Família ou instituir 
uma nova rodada do auxílio emergen-
cial. “Ano passado, parecia que íamos 
virar o ano e a pandemia ia acabar. 
Essa não é a realidade. Hoje, temos mi-
lhões de brasileiros que vão deixar de 

receber o auxílio e voltar a ter di� cul-
dade do mais básico, que é ter alimento 
na sua mesa”, a� rmou Baleia. Ontem, o 
deputado voltou ao tema, defendendo 
conciliar o debate com a responsabili-
dade � scal. 

Principal adversário do emede-
bista na corrida pelo comando da Câ-
mara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) 
também aderiu à defesa do fortale-
cimento de políticas sociais. Em seu 
per� l no Twitter, o candidato pregou 
uma reorganização dos programas de 
renda mínima, “mas sem abrir mão da 
austeridade � scal e do teto de gastos” 
– em referência à regra que limita o 
avanço das despesas à in� ação e é con-
siderada pela equipe econômica uma 
superâncora da credibilidade no País. 
“A demagogia � scal sempre custa caro 
para o País e, em especial, para os mais 
pobres”, escreveu Lira.  

O governo tenta esperar o resulta-
do da disputa para decidir sobre a pror-
rogação do auxílio, na expectativa de 
que seu candidato (Lira) saia vitorioso. 
As informações são do Estadão. 

Disputa pelo comando no Congresso 
aumenta pressão por volta de auxílio

Em um comunicado no Twitter, 
publicado na manhã deste 
domingo 10, o presidente Jair 

Bolsonaro informou que o edital pa-
ra o concurso da Polícia Federal deve 
ser publicado ainda em janeiro. Em 
dezembro, o Diário O� cial da União 
publicou autorização para a realiza-
ção do concurso para preenchimento 
de cargos na Polícia Federal.  

No total, o concurso prevê a 
disponibilização de 1,5 mil vagas 

de nível superior para os cargos de 
delegado, escrivão, papiloscopista e 
agente de polícia federal. De acordo 
com a Portaria 14.358, que trata do 
assunto, o prazo para a publicação 
do edital de abertura de inscrições 
será de até seis meses. São 123 postos 
para delegado, 400 vagas para escri-
vão, 84 para papiloscopista e 893 pa-
ra agentes. O último concurso da PF 
foi realizado em 2018 e ofereceu 500 
vagas de nível superior. 

Edital para concurso da PF deve 
sair em janeiro, diz Bolsonaro 

EXPECTATIVA 

Arthur Lira (esq.) e Baleia Rossi (dir.) disputam presidência da Câmara dos Deputados. Votação está marcada para fevereiro 

REPRODUÇÃO

AGÊNCIA BRASIL

Concurso prevê 1,5 mil vagas



7CIDADES|  SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2021

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) publicou 
neste sábado 9 informações 

sobre o andamento dos pedidos de 
uso emergencial feitos pelo Instituto 
Butantan e pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) das vacinas contra a 
Covid-19.  No caso do Butatan, que 
solicitou o registro emergencial para 
a vacina CoronaVac, desenvolvida em 
parceria com a chinesa Sinovac Biote-
ch, a Anvisa informou que precisa de 
mais dados técnicos sobre os estudos 
clínicos. 

“A Anvisa enviou hoje, sábado, 
09/01, ofício ao Instituto Butantan 
solicitando a apresentação dos docu-
mentos técnicos faltantes, previstos 
no Guia 42/2020 (Requisitos para 
submissão de solicitação de autori-
zação temporária de uso emergencial 
Vacinas – COVID-19), bem como nos 
regulamentos técnicos da Agência. O 
recebimento do ofício foi confirmado 
pelo Butantan às 11h29 de hoje”, diz o 
comunicado. 

A nota ressalta que a submissão 
desses documentos “é condição ne-
cessária para viabilizar a avaliação, 
conclusão e a deliberação sobre a 
autorização de uso emergencial das 
vacinas” e que as partes já fizeram 
duas reuniões neste sábado. Já sobre 
a Fiocruz, que apresentou o pedido de 
registro da vacina AZD1222 da Astra-
Zeneca e da Universidade de Oxford, 
a Anvisa informou que não há novas 

solicitações.
“De acordo com a triagem feita pe-

los técnicos da Anvisa, o pedido traz os 
documentos preliminares e essenciais 
para a avaliação detalhada da Agência. 
A partir de agora, a equipe técnica vai 
se aprofundar na análise dos dados e 
informações apresentadas pela Fio-

cruz”, informam os técnicos. A Anvisa 
tem um prazo de 10 dias para aprovar 
ou não o uso emergencial dos imuni-
zantes. (ANSA).

“SENSO DE URGÊNCIA” 
Um dia depois de a Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

afirmar que faltam documentos para 
avaliar o pedido de uso emergencial da 
Coronavac, vacina contra a Covid-19 
desenvolvida pelo Instituto Butantan 
em parceria com a farmacêutica chi-
nesa Sinovac, o governador de São 
Paulo João Doria (PSDB) cobrou “sen-
so de urgência” do órgão. 

“Ritos da ciência devem ser res-
peitados, mas devemos lembrar que o 
Brasil perde cerca de mil vidas por dia 
para a Covid-19”, tuitou. “Com a libera-
ção da Anvisa, milhões de vacinas que 
já estão prontas poderão salvar vidas”.  

Nesta semana, a gestão Doria di-
vulgou que a CoronaVac, feita com o 
vírus atenuado, teria eficácia de 78% 
contra casos leves do novo coronaví-
rus e de 100% para quadros graves. O 
Butantã solicitou a autorização de uso 
emergencial da vacina. Na ocasião, 
a agência salientou que estimava le-
var 10 dias para avaliar a solicitação, 
“descontando eventual tempo que o 
processo possa ficar pendente de in-
formações, a serem apresentadas pelo 
laboratório”. 

A Anvisa afirmou que recebeu par-
te dos documentos na manhã de sexta, 
além de informações adicionais à noi-
te. Realizada nas primeiras 24 horas, a 
triagem teria constatado ausência de 
dados necessários para avaliar a solici-
tação. A agência listou seis conjuntos 
de informações que estariam faltando 
no material submetido pelo Butantã. 

Entre eles, há dados de caracterís-
ticas de idade, sexo, peso e comorbida-
des de participantes do estudo clínico, 
além de resultados por população de 
intenção-de-tratamento (ITT). Tam-
bém faltariam a “descrição dos desvios 
de protocolo ocorridos no estudo com 
a adequada classificação de impacto e 
de categoria” e outros.

Vacinas: Anvisa pede mais dados  
ao Butantan; Fiocruz segue análise 
CORONAVÍRUS | Instituto Butantan disse que “permanece fornecendo todos os documentos necessários” à Anvisa e que as solicitações de mais informações, “que estão sendo 
prontamente atendidas”, não afeta o prazo previsto para a autorização da vacina. No caso da Fiocruz, os documentos estão completos e a análise segue para a próxima fase

João Doria (PSDB), governador de São Paulo, cobrou “senso de urgência” da Anvisa para avaliação da CoronaVac

O Ministério da Saúde do Japão 
anunciou neste domingo 10 
que uma nova variante do 

coronavírus foi detectada em quatro 
viajantes do Estado do Amazonas. 
Este é mais um caso que mostra a 
evolução do vírus que provocou a 
pandemia da Covid-19. 

Os brasileiros chegaram em Tó-
quio pelo aeroporto Haneda, no dia 2 
de janeiro. Dos quatro viajantes, um 
homem na faixa dos 40 anos de idade 
apresentou problemas respiratórios, 
uma mulher de cerca de 30 anos re-
latou dor de cabeça e garganta e um 
adolescente teve febre. Segundo o 
governo do Japão, a outra brasileira, 
uma adolescente, não apresentou 
sintomas. 

Um oficial do ministério disse 
que estudos estão em andamento 
para determinar a eficácia das va-

cinas contra a nova variante, que é 
diferente das encontradas no Reino 
Unido e na África do Sul e levaram à 

disparada de novos casos. “Até o mo-
mento, não há indícios que mostram 
que a nova variante encontrada nos 
brasileiros é altamente infecciosa”, 
disse Takaji Wakita, chefe do Institu-
to Nacional de Doenças Infecciosas 
do Japão. 

Após o crescimento no número 
de novos casos de coronavírus, o 
Japão declarou estado de emergên-
cia em Tóquio e cidades ao redor da 
capital nesta quinta-feira, 7. O país 
já soma quase 290 mil casos de co-
vid-19, com 4.061 óbitos em decor-
rência da doença. 

OUTRAS VARIANTES 
As variantes do coronavírus ori-

ginárias do Reino Unido e da África 
do Sul compartilham uma mutação 
comum chamada N501Y, uma altera-
ção na proteína que envolve o vírus.

REPRODUÇÃO

Japão declaro estado de emergência 

Nova variante do coronavírus é 
encontrada em brasileiros no Japão

MUTAÇÃO
CASOS DE COVID-19 NO EM 2020:

O que é uma mutação?
Uma mutação é uma mudança 
que ocorre de forma aleatória no 
material genético. No caso do Sars 
CoV-2, o novo coronavírus, ela ocorre 
no RNA, fita única que carrega 
as “informações” do vírus. Essas 
alterações ocorrem com frequência e 
não necessariamente deixam o vírus 
mais forte ou mais transmissível. Por 
isso, pesquisadores acompanham 
o caminho das transmissões e 
fazem um mapeamento do material 
genético no decorrer da pandemia, 
uma forma de monitorar as versões 
que realmente merecem atenção.

A mutação deixa o vírus mais 
agressivo?
Por enquanto, não há comprovação 
de que o vírus esteja mais forte ou 
cause uma versão mais grave da 
Covid-19. Os cientistas apontam 
apenas que as trocas genéticas 
afetaram a maneira como o vírus se 
fixa nas células humanas. “O fato de 
ela [nova versão do coronavírus] não 
ser mais patogênica não significa 
que não vá aumentar o número de 

pessoas doentes. Quando você tem 
mais gente infectada, acaba levando 
a um número maior de pessoas 
doentes. Sim, ela pode causar 
bastante estrago. A gente precisa 
estar atento. E as pessoas precisam 
entender que todo mundo tem que 
ter mais cuidado agora”. disse Ester 
Sabino, coordenado pela diretora 
do Instituto de Medicina Tropical da 
Universidade de São Paulo, uma das 
especialistas que sequenciou a nova 
variante encontrada no Brasil.

As vacinas devem funcionar para 
as novas variantes?
Por enquanto, de acordo com a OMS, 
ainda não há informação suficiente 
para determinar se as variantes 
afetarão a eficácia das vacinas, 
afirmando que pesquisas estão em 
andamento. Especialistas dizem que 
as vacinas podem ser reformuladas 
e ajustadas para se adequar melhor 
ao vírus em questão de semanas ou 
meses, se necessário. Um estudo 
preliminar mostrou que a vacina da 
Pfizer/BioNTech é eficaz contra as 
mutações do coronavírus.

REPRODUÇÃO

SAIBA MAIS
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MARCELO HOLLANDA  

Diz o ditado que se conse-
lho fosse bom a gente não 
dava, vendia. Mas quando 

uma crise extrapola todos os limi-
tes, como a gerada pela pandemia 
do novo coronavírus no mercado 
de trabalho, qualquer boa dica 
vale ouro, especialmente quando 
o futuro imediato não é dos mais 
auspiciosos. 
Com o desemprego e o crescimen-
to da informalidade já contratados 
para 2021, a ideia de que a vida de 
muita gente vai mudar, indepen-
dentemente de vontades pessoais, 
já habita os pesadelos de muitos 
trabalhadores, sejam eles vetera-
nos ou de primeiro emprego.  
Para clarear as coisas, o Agora 
RN foi ouvir a consultora Adriana 
Cavalcante, dona de um currículo 
pessoal diversi� cado, que vai da 
docência no ensino técnico supe-
rior a um longo caminho como 
coordenadora de conteúdo em 
fóruns sobre gestão de pessoas, 
formação em coaching de execu-
tivos e psicanálise. Tudo isso para 
ajudar pessoas a se encontrarem 
pro� ssionalmente.  
Com experiência na elaboração de 
programas de treinamentos para 
trabalhadores em qualquer área, 
Adriana fala das tendências do 
mercado de trabalho na pós-pan-
demia.  

Agora RN - A pandemia mudou 
muita coisa para o trabalhador? 

Adriana Cavalcante - Põe 
muito nisso, a pandemia alterou 
toda a dinâmica do mercado de 
trabalho.  

Agora RN - À primeira vista, 
quais os setores menos prejudica-
dos? 

AC - Entre os setores que se 
destacaram positivamente nesse 
ano turbulento estão a logística, o 
de bens de consumo de giro rápido, 
como material de limpeza, alimen-
tação, bebida e farmácia, logística 
– todos eles direta e indiretamente 
relacionados à distribuição, trans-
porte, logística. De fato, essas áreas 
de� niram um celeiro fértil entre as 
posições mais técnicas, operacio-
nais, até posições de alta e média 
gestão.  

Agora RN - Se a senhora tivesse 
que consagrar um setor sobre to-
dos os outros, qual seria? 

AC - A área de Tecnologia da 

COMO VAI FICAR O TRABALHO 
DEPOIS DA PANDEMIA? 
ENTREVISTA | Para a consultora de recursos humanos Adriana 
Cavalcante as mudanças são históricas e vão mudar 
profundamente as relações não só entre as empresas e os 
trabalhadores como as relações com o universo das profissões 

CEDIDA

Informação, sem dúvida, especial-
mente por permear vários pro-
cessos ligados a serviços, vendas 
e distribuição nas empresas e que 
dependem de um bom processo 
de gestão. São analistas, desen-
volvedores, gerentes de projetos 
e cujas funções devem continuar 
com bastante oferta no mercado 
de trabalho.  

Agora RN - Irônico, não, se 
olharmos o baque que representou 
a pandemia junto ao ensino... 

AC- Educação, apesar do declí-
nio do modelo tradicional, devido 
a ausência das aulas presenciais, 
abriu espaço para a educação à dis-
tância. Aqui, a TI também está pre-
sente, abrindo espaço a gestores de 
educação com habilidades ligadas 
ao ensino à distância. E, falando 
em TI, não se pode esquecer-se da 
Telecom, cujo aumento de vagas é 
expressivo. 

Agora RN - Qual outra área pro-
� ssional a senhora destacaria na 
pós pandemia? 

AC - A de saúde como um todo 
é outra área em ascensão. Os pro-
� ssionais de saúde estão sendo re-
quisitados em todo o país. Depois 
de uma crise sanitária de dimen-
sões colossais, é até compreensível 
que a sociedade se aparelhe me-
lhor para eventos futuros, valori-
zando os pro� ssionais que � caram 

na linha de frente da pandemia. 

Agora RN - Há outros setores se 
reposicionando? 

AC - Sim, alguns mais e outros 
menos. Não precisa ir longe, os 
eletricistas, por exemplo, têm sido 
muito requisitados por conta do 
isolamento social. Especialista em 
controle de qualidade.   

Agora RN - E as pro� ssões em 
declínio? 

AC - Pelo menos, nesse mo-
mento, eu citaria postos no turis-
mo e na hotelaria; na aviação, no 
lazer, eventos, estética – en� m, 
serviços não essenciais. A aviação, 

aliás, vive o pior cenário desde a 
Segunda Guerra. 

Agora RN - Então, pelo que dá 
para entender, tudo que se refere à 
tecnologia da informação está em 
alta? 

AC - Correto, inclusive suas 
extensões, como o comércio ele-
trônico, vão demandar novas posi-
ções. Transformação digital do tipo 
cibersegurança, analitics, clouding, 
inteligência arti� cial são metodo-
logias ágeis que bene� ciarão os 
pro� ssionais envolvidos nessas 
áreas. Muitas posições foram cria-
das a partir dessas frentes. 

Agora RN - O trabalhador deve 
continuar cuidando da sua capaci-
tação pro� ssional? 

AC - Com a mais absoluta cer-
teza. A capacitação, aliás, sempre 
foi elemento de primeira ordem. 
Mais do que nunca é preciso que 
esses pro� ssionais a busquem 
como elemento de educação con-
tinuada, justamente para interagir 
com essas novas dinâmicas produ-
zidas pelo coronavírus. 

Agora RN - Há uma razão que a 
senhora quali� caria como funda-
mental nesse processo? 

AC - Se a transformação di-
gital permeia todo esse processo 
de retomada da economia e o 
pro� ssional, independentemente 

da área dele, não tiver intimidade 
com esse novo mundo, ai as coi-
sas � cam difíceis. O trabalhador 
terá di� culdade até de participar 
de um processo seletivo. Portanto, 
é fundamental que ele invista na 
formação, na quali� cação, princi-
palmente para aqueles que ainda 
buscam o primeiro emprego, já 
que estes demandam mais apren-
dizado e experiência.  

Agora RN - Mais alguma outra 
dica? 

AC - Melhorar as redes de re-
lacionamento, colegas, gestores, 
e comunicar a busca do novo em-
prego. Trata-se de um processo 
construído gradualmente, mas não 
signi� ca que não deva ser startado. 
Outro caminho é ter um currículo 
atrativo, mas principalmente ro-
busto, vendável. Fazer o currículo 
circular pela rede de relaciona-
mento de primeira e segunda co-
nexão. Amigo recebe, encaminha 
para o outro amigo, essas coisas. 

Agora RN - Tem algum cuidado 
especial na hora de fazer um currí-
culo? 

AC - O currículo ideal é o obje-
tivo, didático, bem redigido, ofere-
cendo informações que o recruta-
dor precisa. Histórico pro� ssional, 
empresas, funções, com detalha-
mento do que fez e as responsabili-
dades assumidas. Não enfeite.

É fundamental que ele 
[o trabalhador] invista na 
formação, na qualificação, 
principalmente para aqueles 
que ainda buscam o 
primeiro emprego, já que 
estes demandam mais 
aprendizado”

“
ADRIANA CAVALCANTE
CONSULTORA



A menos de um mês do retorno 
das aulas presenciais, as esco-
las estaduais do Rio Grande do 

Norte ainda precisam se adequar para 
receber os alunos. A volta às aulas, que 
está marcada para acontecer nos dias 
1º e 3 de fevereiro para as escolas esta-
duais e municipais de Natal, respecti-
vamente, será relativa ao ano letivo de 
2020, e dependerá do cenário epide-
miológico do estado. No entanto, as es-
colas ainda não estão preparadas para 
a retomada das atividades presenciais. 

O Agora RN visitou quatro esco-
las estaduais localizadas na capital 
potiguar para verificar o andamento 
da adaptação da estrutura para rece-
ber os alunos de volta às atividades 
presenciais em menos de um mês. No 
Colégio Estadual do Atheneu Norte 
Riograndense, segunda escola mais an-
tiga do Brasil, ainda não há nenhuma 
providência em relação às medidas de 
biossegurança necessárias. É o mesmo 
caso da Escola Estadual Alberto Torres, 
que estava fechada e sem nem um sinal 
de adequação às novas normas.  

A Escola Estadual Professor Anísio 
Teixeira está passando por reformas e 
conta com um dispensador de álcool 
em gel logo na entrada, mas a demar-
cação do piso para garantir o distan-
ciamento e outras medidas ainda estão 
em falta. A reportagem não conseguiu 
contato com nenhuma pessoa da ges-
tão destas três escolas. Já na Escola 
Estadual Augusto Severo, a diretora 
Fátima Oliveira explicou que a unidade 
está aberta todos os dias para pres-
tar atendimento a quem necessitar 
resolver questões de documentação, 
matrícula, transferência etc. A institui-
ção passou por uma reforma recente-
mente e está com uma boa estrutura, 
no entanto, em relação às medidas de 
segurança sanitária exigidas, ainda há 
poucas providências. 

“Para retornar, a gente precisa or-
ganizar detalhes. Nós temos borrifado-
res, mas pouquíssimos, nós não temos 
nem sequer bebedouro com torneiras, 
porque não pode ser aquele que os alu-
nos põem a boca. Então a gente precisa 
desses mínimos detalhes para a gente 
garantir que tem essa biossegurança 
para que nossos alunos possam voltar. 
A própria SEEC tem que nos dar um 
prazo pra gente fazer”, pontuou a ges-
tora.  Fátima Oliveira ainda esclareceu 
que a aquisição dos Equipamentos de 
Proteção Individual e recursos neces-
sários para obedecer às normas deve-
ria ser feita com o recurso do Programa 
Dinheiro Direto na Escola Emergencial 
(PDDE), mas que a escola ainda não 
teve acesso a esse dinheiro. O PDDE é 
um recurso federal, e o PDD Emergen-
cial é um recurso extra que foi instituí-
do em outubro de 2020 com o objetivo 
de suprir, justamente, a necessidade 
das escolas de se adequarem para o 

retorno das atividades presenciais. No 
caso da escola Augusto Severo, foi ne-
cessário utilizar o recurso destinado a 
outras prioridades para adquirir o mí-
nimo de estrutura que existe no local 
atualmente. “A fita para demarcação 
do chão foi comprada com a primeira 
parcela do Programa de Autogeren-
ciamento da Unidade Escolar (Pague), 
e compramos álcool em gel, não pra 
muito tempo, mas temos um pouco. 
Nós compramos material de limpeza, 
porque temos que fazer todo dia, uma 
ou duas vezes por semana a gente lava 
com água sanitária. O nosso tapete de 
entrada, tudo nós compramos com a 
primeira parcela do Pague, que é um 
recurso estadual. No PDDE a gente ain-
da não mexeu, a gente só reprogramou 
porque nossa escola tem outras neces-
sidades”, disse Fátima. 

A diretora precisou comprar um 
termômetro digital com o próprio 
dinheiro. “Nós já temos o termôme-
tro, enquanto não tinha o recurso eu 
comprei, é meu e eu deixei à disposição 
da escola. Mas a escola vai comprar, a 
gente precisa ter mais de um”. A opi-
nião da diretora é de que as aulas só 
deveriam voltar se houver o mínimo de 
segurança sanitária para todos, e que, 
mesmo assim, sem a vacina, as aulas 
presenciais não configuram uma situ-
ação ideal.  

“Se nós tivermos o mínimo de segu-
rança e um número menor de alunos a 
gente controla a entrada, vai ficar todo 
mundo em alerta, focando no distan-
ciamento, fazendo esse trabalho, mas 
a gente tem que ter o mínimo de segu-
rança para voltar. Mas sinceramente, 
de minha parte, não voltaria, porque 
é o seguinte: na sala de aula você con-
trola, mas quando eles saem no pátio 
você não controla. Até porque os pro-
fessores, no intervalo, querem o lanche 
deles, o tempinho deles de intervalo, e 
a gente não vai ter isso, porque a gen-
te vai ficar em cima. A faixa etária dos 
nossos alunos é muito aguçada, tem 
muita energia, quando eles se veem, se 
abraçam, correm pra cima. Por mais 
que a pandemia demore e vá se fazen-
do uma construção da consciência 
sobre, mas existem os negacionistas, 
então é preocupante. Sem a vacina é 
preocupante”, lamentou a diretora. 

A estimativa é de que as turmas 
na Escola Estadual Augusto Severo 
tenham em média 12 alunos no ensi-
no presencial, na modalidade híbrida, 
e estudantes e funcionários do grupo 
de risco vão continuar realizando as 
atividades de forma remota. A diretora 
conta que em 2020 foi realizada uma 
enquete para saber a opinião dos pais 
sobre a volta às aulas presencial, e que 
74% não achava que era seguro voltar.  

É o caso de Nara Becker, que veio 
de Santa Catarina para Natal há cerca 
de um mês, e está procurando escola 

para suas quatro crianças. Sobre a 
estrutura para receber os estudantes, 
Nara demonstra preocupação. “Eu 
acho que ainda não tá preparada, não. 
As escolas que eu passei não tinham 
álcool em gel, teve uma pessoa que me 
atendeu sem máscara. Ainda falta dar 
uma organizadinha para receber os 
alunos, mas eu acho que eles estão se 
adaptando”, sublinhou.  

Entre as outras dificuldades na 
busca por uma escola, Nara cita o atra-
so do ano letivo. “Eu observei que o ano 
letivo de 2020 aqui nem acabou. Lá em 
Santa Catarina já acabou em dezem-
bro, então eu observei que aqui eles 
ainda vão concluir o ano de 2020 para 
começar 2021 ainda em abril”.  Mesmo 
reconhecendo o prejuízo de continuar 
com o ensino remoto, o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública 
do RN (SINTE) acredita que ainda não 
é o momento para retomar as ativida-
des presenciais. 

“Não vemos como iniciar o ano 
letivo de forma presencial antes da 
imunização dos(as) profissionais de 
educação, como também, dos estu-
dantes. Há um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), assinado entre go-
verno do estado e Ministério Público, 

porém é mera formalidade. O MP não 
vai poder obrigar a categoria a voltar 
a trabalhar de forma presencial se 
não der a garantia de que a Covid-19 
não vai ser disseminada. Portanto, as 
aulas deverão ser retomadas de forma 
online, sendo consciente, de que con-
tinuará o prejuízo sem precedentes 
para a maioria dos nossos estudantes 
que não têm as condições estruturais 
para acompanhar aulas remotas. Pois 
nem todos dispõem de internet e de 
espaço físico adequado para ter boas 
aulas remotas. As secretarias alegam 
que mais de 90% das escolas aderiram, 
mas esquecem de informar que há 
turma, onde aparece na aula remota 
apenas um aluno. O SINTE e a CNTE, 
sempre se posicionaram contrário às 
aulas remotas, por termos clareza das 
debilidades estruturais dos estudantes 
e dos(as) profissionais de educação”, 
contou o coordenador geral do SINTE, 
José Teixeira.  

Segundo o coordenador, se for ne-
cessário, existe a possibilidade de uma 
greve da categoria. “O SINTE sempre 
está preparado para a luta. Principal-
mente nesse momento, onde não va-
mos permitir colocar a vida da nossa 
categoria em risco”, afirmou. 
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Escolas estaduais ainda não estão 
preparadas para retorno presencial 
AULAS | Com retorno marcado para fevereiro, as instituições de ensino público do RN precisam implantar uma série de medidas para garantir a segurança dos alunos e profissionais 
em um cenário de aumento dos contágios por Covid-19. Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (SINTE) acredita que ainda não é o momento de retomar as atividades

Reportagem visitou escolas e constatou que ambientes não estão preparados para o retorno

Fátima Oliveira é diretora da Escola Estadual Augusto Severo, localizada em Natal

O QUE DIZ O PODER PÚBLICO? 
Segundo a Secretaria de 
Estado da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do 
Lazer (SEEC), o RN está 

se preparando para seguir 
as diretrizes definidas no 
Documento Potiguar, um 
protocolo de segurança 
sanitária elaborado pelo 

Comitê de Educação para 
Gestão das Ações de 

Combate à Pandemia da 
Covid-19, e será utilizado 

como base para as escolas 
estaduais.  

O protocolo estabelecido pelo 
Documento Potiguar detalha 

as medidas práticas para 
todas os ambientes da escola, 

e incluem as áreas comuns 
e de acessos da escola, 
salas de aula, refeitórios, 

cozinhas, bibliotecas, setores 
administrativos, salas de 

reunião, bebedouros coletivos, 
banheiros coletivos, parques, 

salas de jogos e locais de 
recreação. 

Para todos os ambientes, 
as medidas de segurança 

em comum são: Uso 
obrigatório de máscara; 
Limpeza e higienização 

dos locais; Manutenção de 
janelas e portas abertas, e 
ar condicionado desligado 
para a ventilação natural; 

Dispensadores de álcool gel 
nos locais; Demarcação do 
piso para manter a distância 
de 1,5m entre as pessoas 

e fixação de cartazes 
informativos necessários à não 

contaminação com o vírus. 
Há também o protocolo 

para cada ambiente 
específico, como a aferição 
da temperatura de como 

termômetro digital na entrada 
da escola; Fornecimento 

de copos, garrafas ou 
outro utensílio individual à 
comunidade escolar para 
evitar a prática de levar a 

boca ao bebedouro público 
para beber água; Controle do 
acesso aos banheiros para 
respeitar o distanciamento 

social, entre outras.  
As atividades, tanto do estado 

quanto do município, são 
planejadas para acontecer de 

forma híbrida, em que uma 
parte dos estudantes assistem 

às aulas presencialmente 
e a outra parte faz uso de 

tecnologia e acompanha às 
aulas de forma remota. 



Segurados do INSS e servidores pú-
blicos federais que estão às portas 
de sua aposentadoria precisarão 

ficar atentos às novas regras em vigor 
a partir de 1º de janeiro de 2021. Em 13 
de novembro de 2019 entrou em vigor 
a reforma da previdência, e a partir de 
então, quem não havia atingido todos 
os requisitos para se aposentar com 
as regras até aquela data, precisou 
continuar contribuindo para poder se 
utilizar de uma das regras de transição 
e se aposentar.

É possível afirmar, portanto, que 
as regras de transição são regras apli-
cáveis a quem, embora já estivesse 
contribuindo com o INSS ou com o 
regime próprio, não tenha conseguido 
se aposentar até o dia 13 de novembro 
de 2019 e tampouco tenha atingido os 
requisitos necessários para se aposen-
tar, quando as novas regras entraram 
em vigor.

Isso porque quem conseguiu cum-
prir os requisitos para se aposentar 
com as regras anteriores, mesmo não 
tendo solicitado sua aposentadoria, 
possui direito adquirido e pode exer-

cê-lo mesmo após a entrada em vigor 
da Emenda Constitucional 103/2019. 
Acontece que algumas regras de tran-
sição trazidas pela EC 103/2019 são 
alteradas todos os anos, no dia 1º de ja-
neiro, e é preciso conhecer as mudan-
ças para avaliar se você já conseguirá 
se aposentar este ano. 

Então vamos às regras de transi-
ção que foram alteradas no início do 
ano. Para os segurados do INSS são 
elas: pontuação, tempo de contribui-
ção e idade mínima, aposentadoria 
por idade progressiva para mulheres. 
Já para os servidores públicos, há mu-
dança somente na regra de pontos. 

Com relação aos servidores públi-
cos federais, a única regra de transição 
que foi modificada em 2021 foi a regra 
de aposentadoria por pontos. Nessa 
regra o servidor público deverá cum-
prir 98 pontos se homem e 88 pontos 
se mulher. A pontuação corresponde a 
soma da idade e do tempo de contri-
buição. O outro requisito desta regra 
de transição é a idade mínima exigida, 
que é de 56 anos para as mulheres e 61 
anos para os homens. 
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A Secretaria Municipal de Tri-
butação de Natal (Semut) vai 
dar desconto de 16% sobre o 

pagamento antecipado do IPTU 2021. 
O Município espera receber até R$ 50 
milhões dos contribuintes com a qui-
tação da parcela única do tributo. De 
acordo com o secretário da pasta, Lu-
denilson Araújo, 118 mil contribuintes 
estão habilitados a receber o desconto 
com a antecipação do pagamento até 
esta segunda-feira 11. 

“A estimativa é que seja arrecadado 
R$50 milhões desse total, até porque 
nem todos efetuarão os pagamentos. 
Lembrando que, o contribuinte habili-
tado para o desconto de 16% no IPTU 
2021, que for antecipar o pagamento, 
deve realizar até a segunda-feira (11), 
pois não haverá prorrogação do pra-
zo”, explicou. O secretário também 
acrescentou que os contribuintes com 
alguma pendência em relação aos im-
postos municipais, que desejavam ter 
direito ao desconto, tinham até esta 
sexta-feira 8 para regularizar a situa-
ção junto à Semut.  

“Os mais de 200 mil contribuintes 
com débitos em atraso junto ao muni-
cípio, só podiam fazer isso até hoje pa-
ra conseguir o desconto no IPTU deste 
ano, pois não haverá prorrogação do 
prazo”, afirmou. Ainda em dezembro 
do ano passado, a Prefeitura de Natal 

ofereceu aos cidadãos um desconto 
de 16% para pagamento antecipado 
do IPTU 2021. O contribuinte pode 
realizar a antecipação sem sair de casa 
com a opção Débito Direto Autorizado 

(DDA), no app do banco, assim ele re-
cebe o aviso na própria conta e pode 
realizar o pagamento por lá mesmo, de 
forma online, para evitar filas e aglo-
merações. Sobre a aglomeração desta 

sexta 8 na secretaria, ainda segundo o 
secretário, Ludenilson Araújo,  a orien-
tação era que as pessoas não fossem 
até a sede da Semut. 

“A gente pediu inclusive para não 

vir à Semut e fazer a antecipação ou 
quitação dos débitos de forma online, 
mas ainda conseguimos atender 400 
pessoas presencialmente até às 14h, 
seguindo os protocolos de combate a 
Covid-19. Iremos receber o pagamento 
das pendências de impostos junto ao 
município até as 18h de hoje, no on-
line, mas não posso garantir que terá 
o desconto por questões de processa-
mento dos valores “ acrescentou. 

Caso não seja feito o pagamento 
antecipado, o contribuinte pode esco-
lher por pagar à vista, no vencimento, 
sem acréscimo e sem desconto. As da-
tas de vencimento são: 20 de fevereiro 
para as zonas Sul e Leste e 20 de março 
para as zonas Norte e Oeste. 

Devido a pandemia, a Prefeitura 
do Natal publicou o decreto n.º 12.118, 
no ano passado, permitindo o parce-
lamento das dívidas do ano de 2020 
e anteriores. Isso também permitiu a 
retirada de certidões negativas ou po-
sitivas com efeito de negativas, após o 
pagamento da entrada.  Diferente de 
anos anteriores, não houve entrega 
dos carnês na sede da Secretaria, a 
Prefeitura imprimiu os carnês incluin-
do o boleto da cota única antecipada 
com desconto e envio pelos Correios, 
pelo sistema digital, chat e WhatsApp. 
Todos os carnês, da primeira fase, fo-
ram entregues até o fim de dezembro. 

Tributação espera arrecadar R$ 50 
milhões com antecipação do IPTU 
2021 | De acordo com o titular da secretaria, Ludenilson Araújo, 118 mil contribuintes de Natal estão habilitados a receber o desconto com a antecipação até hoje. Contribuinte pode 
realizar a antecipação sem sair de casa com a opção Débito Direto Autorizado (DDA), no app do banco, para receber o aviso na própria conta e realizar o pagamento sem filas

Não houve entrega dos carnês na sede da Secretaria. Prefeitura imprimiu carnês incluindo o boleto da cota única antecipada com desconto 

Entenda as mudanças para aposentadorias 
EM 2021

Regra de transição por pontos 
Essa regra de transição exigirá que a 
segurada some 88 pontos e o segurado 
98 pontos, na soma da idade e o tempo de 
contribuição. Até o fim do ano passado a 
pontuação era 87/97. Mas não é só. Além 
de completar os pontos 88/98, é preciso 
ter o mínimo de tempo de contribuição 
que é de 30 anos para mulher e 35 
anos para o homem.Cumpridos estes 
requisitos, pontuação e tempo mínimo de 
contribuição, o segurado do INSS pode 
se aposentar por esta regra. Essa regra 
de pontos pode ser utilizada também 
pelos professores da educação infantil, 
ensino fundamental e médio, que atingirem 
83 pontos, se mulheres e 93 pontos se 
homens, e comprovarem no mínimo 25 
anos de contribuição se mulher e 30 anos 
de contribuição, se homem.
Cumpridos estes requisitos, pontuação 
e tempo mínimo de contribuição, o 
segurado ou segurada do INSS poderão 
se aposentar por esta regra. Essa regra 
de pontos pode ser utilizada também 
pelos professores da educação infantil, 
ensino fundamental e médio, que atingirem 
83 pontos, se mulheres e 93 pontos se 
homens, e comprovarem no mínimo 25 

anos de contribuição se mulher e 30 anos 
de contribuição, se homem.

Regra de transição de tempo 
de contribuição mínimo e idade 
progressivae pedágio 50%
Essa regra de transição exige que o 
segurado possua tempo de contribuição 
mínimo e idade mínima. Esse ano de 2021 
houve mudança na idade mínima desta 
regra, tendo passado a 57 anos para 
mulheres e 62 anos para os homens. O 
aumento na idade é de 6 meses por ano, 
e acontece todo primeiro de janeiro, até 
chegar a 62 anos para mulheres e 65 anos 
para homens. O tempo de contribuição 
mínimo não sofre mudança. É de 30 anos 
para mulheres e 35 anos para os homens. 
Quanto aos professores da educação 
infantil, ensino fundamental e médio, 
precisarão possuir 52 anos de idade e 25 
anos de contribuição se mulher e 57 anos 
de idade e 30 de contribuição de homens. 
A regra de pedágio de 50% é a regra 
aplicável a quem estava mais próximo 
da aposentadoria quando a reforma da 
previdência entrou em vigor. Isso porque 
ela exige que o segurado estivesse a no 
máximo dois anos de se aposentar por 

tempo de contribuição, em 13.11.2019. 
Portanto, o primeiro requisito desta regra de 
transição é justamente ter em 13.11.2019 
no mínimo 28 anos de contribuição se 
mulher e 33 anos de contribuição, se 
homem. O segundo requisito é cumprir 
o tempo de contribuição que faltava, 
acrescido de 50% desse tempo. Não há 
idade mínima para esta regra de transição, 
portanto mesmo sendo mais jovem é 
possível se aposentar por esta regra. Mas é 
justamente na idade, é que está o perigo. 
No momento do cálculo desta 
aposentadoria, há a incidência do 
fator previdenciário, que é modificado 
anualmente.

Regra de idade progressiva + tempo de 
contribuição
Essa regra de transição é modificada 
anualmente somente para as mulheres. 
Mulheres poderão se aposentar por esta 
regra caso tenham 15 anos de contribuição 
ou mais e possuam no mínimo 61 anos de 
idade a partir de 1º de janeiro de 2021. Para 
os homens não houve mudança, já que a 
idade mínima do homem para esta regra 
é de 65 anos e o tempo de contribuição 
15 anos. 



Mesmo com os riscos de 
aumento do número de in-
fectados pela Covid-19 após 

as festividades de fim de ano, a Com-
panhia de Serviços Urbanos de Natal 
(Urbana) convocou funcionários 
com comorbidades para retomar o 
trabalho na última quinta-feira 7. De 
acordo com os trabalhadores, o cha-
mamento vale enquanto a prefeitura 
não renovar o decreto de situação de 
emergência, que dispensa servidores 
do grupo de risco das atividades pre-
senciais.

O servidor Daniel Calixto, de 55 
anos, possui diabetes e estava afasta-
do do trabalho que exerce como auxi-
liar de serviços correlatos desde o iní-
cio da pandemia, em março. Hoje ele 
voltou ao serviço, nas ruas, por deter-
minação da direção de operações da 
Urbana, ciente de que o trabalhador é 
do grupo de risco para Covid-19.

"Na segunda-feira o diretor de 
operações informou verbalmente 
que a gente teria que voltar, mesmo 
que a prefeitura não tenha publicado 
um novo decreto regulamentando 
essa retomada dos garis e auxiliares 
com mais de 60 anos e comorbida-
des. Eu fui trabalhar, porque se  não 
for é falta e descontam do meu salá-
rio", contou ao Agora RN.

O outro servidor anonimamente 
contou ao jornal Agora RN que tam-
bém foi convocado pela empresa pa-
ra retornar ao trabalho. O auxiliar de 
serviços correlatos, responsável por 
limpar as ruas, capinar e cortar o ma-
to do meio fio e canteiros centrais, diz 
que a orientação, dada verbalmente, 
é que os servidores solicitados vol-
tem às atividades.

"Eu sou uma pessoa com comor-
bidade, hipertenso, assim como ou-
tros colegas, fui obrigado a regressar 
ao trabalho. Não houve um docu-
mento oficial publicado, nem avalia-
ção médica, a direção apenas man-
dou voltar hoje ao serviço, até que o 
prefeito renove o decreto. Disseram 
ainda que esse decreto valia até o ano 
passado, sendo que a pandemia ain-
da continua", lamentou.

Apesar dos relatos dos servidores 
convocados e o contexto da atual 
situação da pandemia em Natal, 
que hoje ultrapassa os mais de 120 
mil infectados e três mil mortos, a 
Urbana argumentou que aguarda a 

renovação do decreto pela prefeitura 
e que a Companhia realmente está 
chamando os funcionários ao servi-
ço, gradualmente, analisando cada 
caso no setor médico. 

O órgão também acrescenta que 
no setor operacional o quadro é o 
mesmo do começo da pandemia e 
que a maioria dos idosos está na sede 
da empresa, e sim no setor adminis-
trativo.

De acordo com o decreto pu-
blicado desde 18 de março do ano 
passado, estão dispensados do ex-
pediente presencial os servidores 
públicos municipais ou empregados 
públicos municipais gestantes e lac-
tantes, os maiores de 60 anos e os 
acometidos de comorbidades ou do-
enças crônicas, cujas atividades não 
sejam possíveis de serem realizadas 
remotamente, que compensarão 
os dias não trabalhados cessada a 
emergência.

O servidor Daniel Calixto con-
firmou que não passou por nenhum 
médico para voltar às atividades e 
que desde março do ano passado não 
sai de casa, por isso teme contrair o 
vírus. "A gente não passou por nenhu-
ma avaliação médica,  ainda assim, 
eu tive que voltar sob pressão. Tenho 
muito medo de pegar essa doença 
nas ruas, nos ônibus, que estão sem-
pre lotados. Na pandemia eu fiquei 
sempre em casa, não fui ao super-
mercado nem mesmo à praia. Como 
sou diabético, penso que se contrair 
essa doença o risco de morrer é mui-
to forte", pontuou.
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FERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE CICLISMO 
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº. 5.926 de 30/08/1989 

www.ciclismopotiguar.esp.br 
 

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE CICLISMO 
 

Urbana determina retorno de 
servidores do grupo de risco

COVID-19

FISCALIZAÇÃO | Governo do RN investiu cerca de R$ 7 milhões na operação. Ação integrada de segurança 
pública terá um efetivo extra de 735 agentes, entre policiais militares e civis, bombeiros e servidores do Itep

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
acompanhou o primeiro fim de 

semana da Operação Verão 2021. Neste 
domingo 10, a chefe do Executivo po-
tiguar publicou nas redes sociais fotos 
que mostram alguns pontos de fisca-
lização ao longo do litoral. Nas praias, 
começou a campanha Praia Segura, 
que também faz parte da Operação 
Verão. A campanha conta com 75 guar-
da-vidas extras nas praias do Meio, Re-
dinha, Forte, Areia Preta, Ponta Negra, 
Búzios, Camurupim, Pipa, São Miguel 
do Gostoso e Tibau.

Na última sexta-feira 8, o governo 
estadual lançou a operação. Ao todo, 
a ação integrada de segurança pública 
terá um efetivo extra de 735 agentes, 
entre policiais militares e civis, bom-
beiros e servidores do Instituto Téc-
nico-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 Governo em 
diárias operacionais para a Operação 
Verão 2021 será de aproximadamente 
R$ 7 milhões.

O governo também entregou equi-
pamentos e 30 novos veículos para as 
forças de segurança que serão utili-
zados na Operação Verão. Os inves-
timentos superam os R$ 8,6 milhões, 
totalizando mais de R$ 15 milhões pa-
ra a segurança pública em duas ações 
simultâneas. 

“A Operação Verão é uma ação de 
governo, realizada de forma integrada 
entre as nossas forças de segurança e 
que visa garantir mais tranquilidade e 
segurança para o povo do Rio Grande 
do Norte e para os turistas”, afirmou a 
governadora. A governadora destacou 
que a Operação Verão 2021 seguirá 

a política de esforço coordenado e 
integrado que dá o tom do trabalho 
do governo. “Todos têm papéis funda-
mentais na operação, desde a seguran-
ça 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 
Secretaria de Turismo”, atestou Fátima. 

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 so-
lenidade, o secretário de Estado da 
Administração Penitenciária (Seap), 
O governo estadual entregou ainda 30 
novos veículos para as tropas. Entre 
eles: 3 micro-ônibus, 1 caminhão-baú e 
1 ônibus rodoviário para a PM, 1 micro-
-ônibus adaptado para o BPChoque, 8 
caminhonetes e 5 ambulâncias para o 
Corpo de Bombeiros, 5 rabecões para 
o Itep e um ônibus e cinco furgões para 

a Polícia Penal), além de mais de 1.300 
coletes balísticos e 80 escudos balísti-
cos.

CAMPANHA PRAIA SEGURA 
A campanha possui três frentes: 

Blitz Educativa, Criança a Vista e Turis-
ta Legal. Com o apoio da Polícia Militar 
(CPRE) e Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), a Blitz Educativa será realizada 
no posto de Comando da Polícia Rodo-
viária Estadual (CPRE), na estrada de 
Pium e em Extremoz, no local conheci-
do como “Trevo de Estivas”, 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 Redinha (Velha 
e Nova), e contará com a parceria da 
Cruz Vermelha. Já a terceira frente, Tu-
rista Legal, será realizada em aeropor-
tos, rodoviárias, restaurantes, 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 aju-
da nesses casos. 

Em 2020, a campanha Praia Segura, 
abordou 3.133 motoristas, identificou 
3.726 crianças com pulseirinhas e per-
correu cerca de 40 estabelecimentos 
turísticos distribuindo panfletos com 
dicas de segurança. Mais de 18.700 pes-
soas foram orientadas somente nesta 
campanha. 

Neste fim de semana, Fátima Bezerra foi até o litoral para acomapnhar as equipes que participam da Operação Verão 2021 

Fátima acompanha primeiro fim de 
semana da Operação Verão 2021

30
é o número de veículos novos 

entregues pelo governo

R$ 7 mi
é o valor do investimento realizado 

para a Operação Verão 2021

PREFEITURA DO NATAL

Urbana determinou retorno ao serviço

REPRODUÇÃO

Segurados do INSS e servidores pú-
blicos federais que estão às portas 
de sua aposentadoria precisarão 

ficar atentos às novas regras em vigor 
a partir de 1º de janeiro de 2021. Em 13 
de novembro de 2019 entrou em vigor 
a reforma da previdência, e a partir de 
então, quem não havia atingido todos 
os requisitos para se aposentar com 
as regras até aquela data, precisou 
continuar contribuindo para poder se 
utilizar de uma das regras de transição 
e se aposentar.

É possível afirmar, portanto, que 
as regras de transição são regras apli-
cáveis a quem, embora já estivesse 
contribuindo com o INSS ou com o 
regime próprio, não tenha conseguido 
se aposentar até o dia 13 de novembro 
de 2019 e tampouco tenha atingido os 
requisitos necessários para se aposen-
tar, quando as novas regras entraram 
em vigor.

Isso porque quem conseguiu cum-
prir os requisitos para se aposentar 
com as regras anteriores, mesmo não 
tendo solicitado sua aposentadoria, 
possui direito adquirido e pode exer-

cê-lo mesmo após a entrada em vigor 
da Emenda Constitucional 103/2019. 
Acontece que algumas regras de tran-
sição trazidas pela EC 103/2019 são 
alteradas todos os anos, no dia 1º de ja-
neiro, e é preciso conhecer as mudan-
ças para avaliar se você já conseguirá 
se aposentar este ano. 

Então vamos às regras de transi-
ção que foram alteradas no início do 
ano. Para os segurados do INSS são 
elas: pontuação, tempo de contribui-
ção e idade mínima, aposentadoria 
por idade progressiva para mulheres. 
Já para os servidores públicos, há mu-
dança somente na regra de pontos. 

Com relação aos servidores públi-
cos federais, a única regra de transição 
que foi modificada em 2021 foi a regra 
de aposentadoria por pontos. Nessa 
regra o servidor público deverá cum-
prir 98 pontos se homem e 88 pontos 
se mulher. A pontuação corresponde a 
soma da idade e do tempo de contri-
buição. O outro requisito desta regra 
de transição é a idade mínima exigida, 
que é de 56 anos para as mulheres e 61 
anos para os homens. 
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JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

A Secretaria Municipal de Tri-
butação de Natal (Semut) vai 
dar desconto de 16% sobre o 

pagamento antecipado do IPTU 2021. 
O Município espera receber até R$ 50 
milhões dos contribuintes com a qui-
tação da parcela única do tributo. De 
acordo com o secretário da pasta, Lu-
denilson Araújo, 118 mil contribuintes 
estão habilitados a receber o desconto 
com a antecipação do pagamento até 
esta segunda-feira 11. 

“A estimativa é que seja arrecadado 
R$50 milhões desse total, até porque 
nem todos efetuarão os pagamentos. 
Lembrando que, o contribuinte habili-
tado para o desconto de 16% no IPTU 
2021, que for antecipar o pagamento, 
deve realizar até a segunda-feira (11), 
pois não haverá prorrogação do pra-
zo”, explicou. O secretário também 
acrescentou que os contribuintes com 
alguma pendência em relação aos im-
postos municipais, que desejavam ter 
direito ao desconto, tinham até esta 
sexta-feira 8 para regularizar a situa-
ção junto à Semut.  

“Os mais de 200 mil contribuintes 
com débitos em atraso junto ao muni-
cípio, só podiam fazer isso até hoje pa-
ra conseguir o desconto no IPTU deste 
ano, pois não haverá prorrogação do 
prazo”, afirmou. Ainda em dezembro 
do ano passado, a Prefeitura de Natal 

ofereceu aos cidadãos um desconto 
de 16% para pagamento antecipado 
do IPTU 2021. O contribuinte pode 
realizar a antecipação sem sair de casa 
com a opção Débito Direto Autorizado 

(DDA), no app do banco, assim ele re-
cebe o aviso na própria conta e pode 
realizar o pagamento por lá mesmo, de 
forma online, para evitar filas e aglo-
merações. Sobre a aglomeração desta 

sexta 8 na secretaria, ainda segundo o 
secretário, Ludenilson Araújo,  a orien-
tação era que as pessoas não fossem 
até a sede da Semut. 

“A gente pediu inclusive para não 

vir à Semut e fazer a antecipação ou 
quitação dos débitos de forma online, 
mas ainda conseguimos atender 400 
pessoas presencialmente até às 14h, 
seguindo os protocolos de combate a 
Covid-19. Iremos receber o pagamento 
das pendências de impostos junto ao 
município até as 18h de hoje, no on-
line, mas não posso garantir que terá 
o desconto por questões de processa-
mento dos valores “ acrescentou. 

Caso não seja feito o pagamento 
antecipado, o contribuinte pode esco-
lher por pagar à vista, no vencimento, 
sem acréscimo e sem desconto. As da-
tas de vencimento são: 20 de fevereiro 
para as zonas Sul e Leste e 20 de março 
para as zonas Norte e Oeste. 

Devido a pandemia, a Prefeitura 
do Natal publicou o decreto n.º 12.118, 
no ano passado, permitindo o parce-
lamento das dívidas do ano de 2020 
e anteriores. Isso também permitiu a 
retirada de certidões negativas ou po-
sitivas com efeito de negativas, após o 
pagamento da entrada.  Diferente de 
anos anteriores, não houve entrega 
dos carnês na sede da Secretaria, a 
Prefeitura imprimiu os carnês incluin-
do o boleto da cota única antecipada 
com desconto e envio pelos Correios, 
pelo sistema digital, chat e WhatsApp. 
Todos os carnês, da primeira fase, fo-
ram entregues até o fim de dezembro. 

Tributação espera arrecadar R$ 50 
milhões com antecipação do IPTU 
2021 | De acordo com o titular da secretaria, Ludenilson Araújo, 118 mil contribuintes de Natal estão habilitados a receber o desconto com a antecipação até hoje. Contribuinte pode 
realizar a antecipação sem sair de casa com a opção Débito Direto Autorizado (DDA), no app do banco, para receber o aviso na própria conta e realizar o pagamento sem filas

Não houve entrega dos carnês na sede da Secretaria. Prefeitura imprimiu carnês incluindo o boleto da cota única antecipada com desconto 

Entenda as mudanças para aposentadorias 
EM 2021

Regra de transição por pontos 
Essa regra de transição exigirá que a 
segurada some 88 pontos e o segurado 
98 pontos, na soma da idade e o tempo de 
contribuição. Até o fim do ano passado a 
pontuação era 87/97. Mas não é só. Além 
de completar os pontos 88/98, é preciso 
ter o mínimo de tempo de contribuição 
que é de 30 anos para mulher e 35 
anos para o homem.Cumpridos estes 
requisitos, pontuação e tempo mínimo de 
contribuição, o segurado do INSS pode 
se aposentar por esta regra. Essa regra 
de pontos pode ser utilizada também 
pelos professores da educação infantil, 
ensino fundamental e médio, que atingirem 
83 pontos, se mulheres e 93 pontos se 
homens, e comprovarem no mínimo 25 
anos de contribuição se mulher e 30 anos 
de contribuição, se homem.
Cumpridos estes requisitos, pontuação 
e tempo mínimo de contribuição, o 
segurado ou segurada do INSS poderão 
se aposentar por esta regra. Essa regra 
de pontos pode ser utilizada também 
pelos professores da educação infantil, 
ensino fundamental e médio, que atingirem 
83 pontos, se mulheres e 93 pontos se 
homens, e comprovarem no mínimo 25 

anos de contribuição se mulher e 30 anos 
de contribuição, se homem.

Regra de transição de tempo 
de contribuição mínimo e idade 
progressivae pedágio 50%
Essa regra de transição exige que o 
segurado possua tempo de contribuição 
mínimo e idade mínima. Esse ano de 2021 
houve mudança na idade mínima desta 
regra, tendo passado a 57 anos para 
mulheres e 62 anos para os homens. O 
aumento na idade é de 6 meses por ano, 
e acontece todo primeiro de janeiro, até 
chegar a 62 anos para mulheres e 65 anos 
para homens. O tempo de contribuição 
mínimo não sofre mudança. É de 30 anos 
para mulheres e 35 anos para os homens. 
Quanto aos professores da educação 
infantil, ensino fundamental e médio, 
precisarão possuir 52 anos de idade e 25 
anos de contribuição se mulher e 57 anos 
de idade e 30 de contribuição de homens. 
A regra de pedágio de 50% é a regra 
aplicável a quem estava mais próximo 
da aposentadoria quando a reforma da 
previdência entrou em vigor. Isso porque 
ela exige que o segurado estivesse a no 
máximo dois anos de se aposentar por 

tempo de contribuição, em 13.11.2019. 
Portanto, o primeiro requisito desta regra de 
transição é justamente ter em 13.11.2019 
no mínimo 28 anos de contribuição se 
mulher e 33 anos de contribuição, se 
homem. O segundo requisito é cumprir 
o tempo de contribuição que faltava, 
acrescido de 50% desse tempo. Não há 
idade mínima para esta regra de transição, 
portanto mesmo sendo mais jovem é 
possível se aposentar por esta regra. Mas é 
justamente na idade, é que está o perigo. 
No momento do cálculo desta 
aposentadoria, há a incidência do 
fator previdenciário, que é modificado 
anualmente.

Regra de idade progressiva + tempo de 
contribuição
Essa regra de transição é modificada 
anualmente somente para as mulheres. 
Mulheres poderão se aposentar por esta 
regra caso tenham 15 anos de contribuição 
ou mais e possuam no mínimo 61 anos de 
idade a partir de 1º de janeiro de 2021. Para 
os homens não houve mudança, já que a 
idade mínima do homem para esta regra 
é de 65 anos e o tempo de contribuição 
15 anos. 
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INGREDIENTES
2 ½ col. (sopa) de azeite extravirgem
150 g de espinafre lavado
1 col. (sopa) de sementes de cominho 

tostadas
1 ½ xíc. (chá) de grão-de-bico cozido
2 ovos
Suco de 1/2 limão-siciliano
1 col. (chá) de sal
1/3 de xíc. (chá) de farinha de grão-de-bico 

MODO DE FAZER
Aquecer uma frigideira antiaderente 

metade do azeite e refogar o espinafre com o 
cominho por 2 minutos.

Deixar esfriar, espremer as folhas para 
retirar o líquido, picar e reservar.

 Colocar o grão-de-bico no processador 
junto com os ovos, o limão e o sal e pulsar até 
virar um tipo de homus pedaçudo.

 Passar para uma tigela funda e adicionar 
o espinafre. Amassar bem, adicionar a farinha 
e trabalhe a massa (ela deve � car maleável e 
grudenta).

Se precisar, acrescentar mais farinha, 
sempre aos poucos (1 col./chá por vez). Se � car 
muito seca, colocar um pouco de água.

Moldar os hambúrgueres e grelhar em uma 
frigideira antiaderente com o restante do azeite.

Rende: 5 hambúrgueres.
Calorias por hambúrguer: 181

HAMBÚRGUER 
DE GRÃO-DE-BICO

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Devemos negociar com liberdade, mas jamais 
negociar a liberdade.

 John Kennedy

“

NA EXPECTATIVA
Aquele que assiste a algo (o 

espectador) é diferente daquele que 
espera (o expectador). O espectador 
vê o jogo; o expectador diz que a 
esperança venceu o medo.

DESMISTIFICANDO
Outro dia, alguém pouco 

atento à análise linguística soltou: 
“O autor desmisti� cou o herói.” 
Como o herói deixou de ser um 
mito, ele foi “desmiti� cado”, e não 
“desmisti� cado”, pois desmisti� car 
signi� ca desfazer o engano.

DESPERCEBIDA
Outra expressão que passa 

“despercebida” (não notada), e não 
“desapercebida” (desprevenida), 
pela fala e escrita e ninguém a 
interrompe é “a grosso modo”, que 
não existe. 

A expressão italiana que, por 
isso, deve ser utilizada entre aspas é 
“grosso modo”.

DEMAIS
Talvez, as expressões que mais 

causem di� culdades neste assunto 
sejam “demais” e “de mais”. 

É comum as pessoas, mesmo 
as cultas, confundirem essas duas 
formas, cuja diferença é sutil. 
Quando se opõe a “de menos”, a 
gra� a correta é “de mais”, como 
neste exemplo: 

“É uma questão de mais ou 
de menos valia”. Em todos os 
“demais” casos, a gra� a correta é 
“demais”.

ENFARTE
Não podemos esquecer 

a confusão que se fazia com 
“infarto”/“enfarto” (que não existia) 
e “enfarte” / “infarte” (que também 
não estava registrada). 

O dicionário eletrônico Houaiss 
já contempla todas as formas. Mas, 
atenção: independente da forma 
utilizada, o melhor mesmo é que 
ele não aconteça.

OBSERVANDO 
AS APARÊNCIAS, 
COMPROVANDO 
AS EVIDÊNCIAS

As semelhanças de gra� a e 
pronúncia de palavras de sentidos 
diferentes e até mesmo opostos 
perturba o dia a dia de quem 
escreve e fala. Muitas vezes, 
rati� ca-se aquilo que deveria ser 
reti� cado. Quantos concertos se 
realizam em lugar de consertos! 
Isso sem contar os desencontros de 
quem vai a seções, quando deveria 
ir a sessões. Muita gente vai de 
encontro à língua, em vez de ir ao 
encontro dela. E, ainda, há casos 
em que o som é igual, mas a gra� a 
é diferente.

“

PROTEÍNAS VEGETAIS
Você sendo vegetariano ou não, uma dieta 

baseada em proteínas vegetais faz bem pra 
nossa saúde. Se você tem colesterol elevado, 
crises de gota, mas quer experimentar novos 
sabores, as proteínas vegetais são uma boa 
opção (salientando que não substituem uma 
orientação individualizada com a nutricionista).

Um alimento é composto por diversos 
nutrientes, e um deles são as proteínas. E quando 
falamos nelas, pensamos logo nas fontes de 
proteína animal como as carnes, frango e peixe, 
além de ovos, leite e derivados. E surge a dúvida: 
Logo, � ca a dúvida: existem alimentos de origem 
vegetal fontes de proteínas? 

ALIMENTOS FONTES 
DE PROTEÍNAS VEGETAIS

Para você compreender com mais facilidade, 
para a proteína ser considerada um “alimento 
fonte”, ela deve ter no mínimo 6g de proteínas 
por 100g ou por porção usual (quantidade de 
comida a ser consumida por pessoas saudáveis, 
maiores de 36 meses, em cada ocasião de 
consumo) e deve conter determinados 
aminoácidos (elementos que fazem parte da 
composição das proteínas) em sua composição. 

Portanto, vários alimentos contêm proteínas 
na sua composição, mas não são considerados 
fontes de proteína. Vamos de exemplo? Os 
cogumelos! Em muitas publicações mostram 
que os cogumelos são excelentes opções de 
proteína, mas � que atento! Os cogumelos 
possuem proteína em sua composição, no 
entanto, não são considerados como fontes de 
proteínas! Em 100g de cogumelo shitake, por 
exemplo, encontramos 2g de proteínas. Esse 
mesmo valor se repete quando falamos nos 

cogumelos shimeji. Logo, apesar de conterem, os 
cogumelos não são fontes proteicas.

Os alimentos fontes de proteínas 
vegetais são os que fazem parte do grupo das 
leguminosas:

• feijão (incluindo suas variações, como o 
branco, carioca, vermelho, preto, de corda, etc)

• ervilha
• grão de bico
• lentilha
• soja

COMO INSERIR NAS REFEIÇÕES? 
Se você acha que só vai bem no almoço ou 

no jantar, está completamente enganado. Um 
exemplo delicioso é o grão de bico que pode ser 
consumido em forma de pastinha (pasta de grão 
de bico com tahine) ou ainda servir de base para 
tortas e quiches (seja sob a forma de farinha, 
seja como grão de bico cozido e amassado). A 
lentilha é outro exemplo que combina com arroz 
– estilo baião de dois, na forma de caldo ou até 
mesmo como hambúrguer! Os feijões podem ser 
consumidos como bolinhos, croquetes, acarajé, 
além dos populares caldo de feijão e arroz com 
feijão. E lembre-se da enorme variedade de 
feijões que possuímos!

Uma dica muito boa é deixar as leguminosas 
de molho em água antes do preparo. É muito 
simples e ajuda muito a nossa digestão. O 
“molho” pode ser entre 8 e 12 horas e, se possível, 
troque a água duas vezes. Ao preparar, descarte 
a água do remolho e cozinhe em nova água. 
Viu o quanto a alimentação pode ser mais rica, 
diversi� cada e saudável? Que tal incluir mais 
alimentos fontes de proteínas vegetais no seu dia 
a dia? 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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É NO

TIRAGEM DE 7.500 EXEMPLARES DIÁRIOS.

DOS CARNAVAIS 
PASSADOS AOS ATUAIS

MÚSICA | Conhecidos por músicas que embalaram gerações de carnavais, os compositores Sérvulo Godeiro e Carlinhos Santa Rosa se reencontra através de vozes de cantores locais

Já está disponível nas plataformas 
digitais o álbum “Potiguarania”, 
que resume o primeiro trabalho 

inédito dos compositores Carlinhos 
Santa Rosa e Sérvulo Godeiro, mais 
conhecidos por músicas carnavalescas 
gravadas em álbuns coletivos. O disco 
de 15 faixas resume o que chamamos 
de MPP, ou seja, a Música Popular 
Potiguar. 

O novo trabalho contém canções 
que falam das cenas, dos sentimentos, 
dos momentos e das coisas potiguares 
na voz de destacados cantores do Rio 
Grande do Norte, numa abrangência 
pop de ritmos e estilos musicais, 
com certa sonoridade que aponta 
referências ao clube da Esquina e folk 
rock dos anos 80. O álbum foi gravado, 
mixado e masterizado na Beju Estúdio 

com direção musical e arranjos de 
Jubileu Filho. 

O “Potiguarania” traz letras 
ricamente elaboradas, alicerçadas 
por melodias às vezes suaves como 
a brisa de Ponta Negra, outras mais 
fortes e vigorosas como as ondas do 
mar da Redinha. Contudo, a vibe de 
delicadeza é predominante em todo o 
trabalho. 

Há leveza em cada frase emitida, 
a cada acorde vibrado. Certamente, 
já pode ser considerado um afago aos 
ouvidos mais exigentes. É um disco 
que pode ser desfrutado na estrada, 
em longas viagens. A � uidez das 15 
faixas farão o tempo passar rápido 
demais.

Todas as músicas são de autoria de 
Sérvulo e Carlinhos, apenas a música 

Matizes em parceria tripla com a 
poetisa Danúbia Pinto. Participam 
do álbum as cantores Lene Macêdo, 
Valéria Oliveira, Lysia Condè, Silvia Sol 
e Ângela Castro, Wigder Valle, Pedro 
Mendes, Rafael Barros, Sueldo Soares, 
Yrhan Barreto, Sami Tarik, Diogo das 
Virgens e Moisés de Lima.

REPRODUÇÃO

QRCODE
Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima para ouvir o álbum 
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CINE CASA DE TAIPA 
EXIBE CURTAS LOCAIS

AUDIOVISUAL | Sessões acontecem a céu aberto, na praia de Sagi, litoral Sul do Rio Grande do Norte.
Além dos curtas potiguares, está na programação a exibição dos longas Soul, Tenet e AmarElo

O Cine Casa de Taipa inaugura 
suas sessões de 2020 trazendo o 
Rio Grande do Norte para mais 

perto do seu público. A novidade é que 
a partir deste mês de janeiro, todos 
os longas exibidos no Centro Cultural 
Casa de Taipa, no Sagi, distrito de Baía 
Formosa, serão precedidos de curtas-
metragens potiguares.

A inclusão do cinema potiguar 
dentro do Cine Casa de Taipa foi 
idealizada como parte integrante 
do projeto Centro Cultural Casa de 
Taipa Vivo!, aprovado no mês de 
dezembro passado em um dos editais 
da Lei Aldir Blanc do estado. O edital 
de empreendimento cultural foi 
promovido pelo Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte, por meio da 
Fundação José Augusto, com recursos 
da Secretaria Especial de Cultura e 
Ministério do Turismo do governo 
federal. “Há 7 anos realizamos sessões 
cinematográ� cas gratuitas para a 
comunidade do Sagi e visitantes. 
Sempre valorizamos os curtas antes 

da exibição dos longas, mas sempre 
foram � lmes de outros estados 
brasileiros e mesmo internacionais. 
Estava passando da hora de 
concentrarmos o foco no nosso 
cinema. O edital só veio para estimular 
essa ideia que estava adormecida”, 
argumentou Rubens Araújo, 
coordenador do Centro Cultural Casa 
de Taipa.

Durante 2 meses, janeiro e 
fevereiro, o público poderá se 
reconhecer nas histórias de � cção 
e documentários potiguares que 
começam a ser exibidos a partir deste 
sábado, 9 de janeiro, às 19h30, no 
distrito do Sagi. A curadoria do projeto 
foi feita em parceria com o músico 
Umara Luiz, um dos idealizadores, ao 
lado da produtora cultural Marcelle 
Silva, do belo projeto Kurta na Kombi, 
que leva a produção audiovisual 
de nosso estado para o interior, na 
maioria das vezes em lugares onde 
a sétima arte não chega. É de Umara 
que vieram as sugestões de � lmes que 

mostram um pouco da gente da nossa 
terra, como “Leningrado Linha 41”, de 
Denia Cruz, “Dias Felizes”, de André 
Santos, e “O Vôo do Pássaro Multicor”, 
de Allan Cedrak. Entre os curta-
metragens acertados para exibição no 
Cine Casa de Taipa está o recentíssimo 
“A Tradicional Família Brasileira 
– Katu”, sobre o povo indígena da 
comunidade Katu, localizada no 
município de Canguaretama, vizinho 
a Baía Formosa.

O primeiro curta potiguar dessa 
nova fase do projeto Cine Casa de 
Taipa, “Tingo Lingo” é de autoria 
de Wallace Santos. E mais do que o 
sotaque local, tem o som que é a cara 
do Nordeste e remete a personagens 
que fazem parte do imaginário da 
gente. O � lme produzido pela Casa da 
Praia conta a exploração do dia a dia 
de três vendedores de cavaco chinês, 
bolacha artesanal vendida de porta 
em porta e anunciada pelo toque do 
triângulo.

Wallace Santos também defende 

esse contato imediato de primeiro 
grau do curta potiguar com a 
população local. Para ele, o nosso 
cinema vem de uma crescente “fruto 
de muita militância e trabalho dos 
realizadores que registram e tem os 
municípios do Rio Grande do Norte 
como registro, paisagem e narrativa 
para contar histórias”. E acrescenta: “A 
formação de plateia é o cerne, o ponto 
central desses realizadores”.

“Comecei a fazer esse � lme desde 
criança. O cavaco chinês faz parte da 
minha memória afetiva. Eu não podia 
ver um vendedor e eu já corria pra rua 
a partir do tilintar do instrumento. A 
inspiração partiu desses personagens 
reais que andam meio esquecidos”, 
explicou o diretor.Tingo Lingo”será 
exibido às 19h30 deste sábado, 9 de 
janeiro, antes da exibição do longa-
metragem de � cção cientí� ca “Tenet”, 
dirigido por Christopher Nolan, no 
Centro Cultural Casa de Taipa”, no 
Sagi, distrito de Baía Formosa O 
diretor de “Katu”, Rodrigo Sena, exalta 

a importância de trazer a realidade 
de nossa gente para mais perto do 
público. 

“Quando falamos de nossa 
identidade, fortalecemos a autoestima 
porque são � lmes com nosso sotaque, 
nosso jeito. Com esses curtas, 
provocamos re� exão e mudanças de 
ponto de vista. Por isso é importante 
que sejam exibidos para a plateia 
potiguar”. O curta de Sena será 
exibido dia 23 de janeiro antes do 
documentário de longa-metragem 
“AmarElo”, do rapper Emicida.

FILMES DE JANEIRO 
Curta: Tingo Lingo, de Wallace 

Santos – Dia 9 de janeiro. Longa-
metragem: Tenet 

Curta: O Vôo do Pássaro Multicor, 
de Allan Cedrak – Dia 16 de Janeiro. 
Longa-metragem: Soul 

Curta: A Tradicional Família 
Brasileira – Katu, de Rodrigo Sena. 
Dia 23 de janeiro. Longa-metragem: 
AmarElo

Tingo-Lingo, de Wallace Santos, conta a história dos vendedores de Cavaco Chinês. Além das produções da Rio Grande do Norte, serão exibidos longas nacionais, como o documentário AmarElo, e internacionais, como a animação Soul

REPRODUÇÃO
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Com a saída da Mariana 

Godoy, o jornalista Eduardo 
Castro foi efetivado no jornal 

“Gente” da rádio Bandeirantes.
A Discovery, confi rmando 
seus planos, vai lançar o seu 

serviço de streaming no Brasil 
ainda este ano... Se possível 
ainda no primeiro semestre.
As gravações da segunda 

fase da novela “Nos Tempos 
do Imperador”, da Globo, 

serão retomadas ainda 
neste mês.Mauro Cezar 

Pereira continua nos planos 
da Bandeirantes... Mas, 
inicialmente, para o rádio.
Nesta terça a Globo tem a 
estreia de “Shipados”, série 
com Clarice Falcão, Luís 

Lobianco e Eduardo Sterbitch 
em seu elenco.Na Globo, 
para todos os efeitos, existe 

todo um trabalho para iniciar 
as gravações de “Pantanal” em 

março...

Episódio Mariana Godoy foi mais uma barbeiragem da Band
Anunciada na última 

quinta-feira, a saída de Mariana 
Godoy da Band, seis meses após 
a sua chegada, caracterizou a 
repetição de um erro que, até de 
modo corriqueiro, algumas TVs 
insistem em cometer.

De nada adianta contratar 
alguém, por maior talento 
ou nome que tenha, se não 
existirem projetos e condições 

para essa pessoa poder 
trabalhar. 

Tirada da Rede TV!, onde 
ela tinha uma posição das mais 
confortáveis, Mariana passou 
seis meses na Band na espera do 
que fazer.

Nunca existiu, desde o 
começo até o � m, nada pensado 
para o seu aproveitamento.

Uma história, triste, em que 

todos saíram perdendo, por mais 
que a sua saída tenha acontecido 
ou colocada da forma mais 
educada e harmoniosa possível.    

O que aconteceu com a 
Mariana Godoy, alguém com 
uma carreira e toda uma 
história, foi só mais um triste 
exemplo.

Será que, desta vez, serviu a 
lição?

MARIETA DE FORA
Por outro lado, Marieta Severo, 
que foi diagnosticada com 
Covid-19 e já recebeu alta, 
continua afastada das gravações.
Como se observa, voltar a gravar, 
foi uma coisa, “atuar” ao lado 
desse inimigo invisível, outra, 
completamente diferente.

FAÇANHA
E vamos combinar, a Band não 

teve a mesma capacidade da Rede 
TV! para colocar um programa com a 
Mariana Godoy.

Tempo para isso não faltou. Foi 
lamentável.

VEM CÁ
Agora, em qualquer transmissão 

de futebol, alguns comentaristas têm 
repetidos expressões como “futebol 
reativo”, “futebol propositivo”, “um 
terço”, “dois terços” e outros bem 
parecidos. Será que ao menos a 
boleirada sabe o que signi� ca isso?

NÃO É POR NADA
Do jeito que a coisa vai indo, 

para essas transmissões, em um 
determinado momento, será preciso 
ter um dicionário nas mãos. E isso 
para quem ouve os jogos no rádio ou 
assiste na televisão. Papagaiada.

FORÇANDO A MÃO
Está faltando naturalidade 

nas transmissões esportivas, 
principalmente por parte de alguns 
comentaristas. Querem inventar a 
roda.

Qual o problema de falar a 
linguagem do povo? Sempre foi assim 
e os resultados foram tão bons.

ESCOLINHA
Caro leitor, leitora, por favor, 

preste atenção nos gestuais da maioria 
dos apresentadores de telemarketing. 
Nota de 3. Parecem robôs, repetindo 
tudo o que aprenderam em cursos de 
mídia training. Não passam verdade 
nenhuma.

EM PAUTA
“Império” (2014), ganhadora do 

Emmy, e “Ti Ti Ti” (versão de 2010), são 
faladas nos interiores da Globo como 
prováveis, caso exista a necessidade 
de novas reprises, por causa da 
pandemia. Esse assunto ganhou força 
por causa da disparada de casos 
da doença e aumento de gastos de 
produção.     

NOS PLANOS
A série “Aeroporto” continua nos 

planos da Record para exibição nesses 
próximos tempos. 

Só não foi a partir do dia 4 
passado, porque os novos episódios 
não chegaram a tempo.

FÁBIO ROCHA

HORÓSCOPO

Para quem é do signo de Áries o momento será de 
grandes transformação fi nanceira. Mas sua mente estará 
ativa em ganhar mais dinheiro. Então você pode ter 
grandes planos em mente.  

Hoje, é pouco provável que seus esforços obtenham 
muito na frente fi nanceira. Você deve contar com 
alguns de seus amigos íntimos para aumentar suas 
fi nanças. Não perca a esperança da sua sorte. 

Você pode estar tendo uma oportunidade de ganhar 
dinheiro através de duas fontes hoje. Sua mente focada 
em estabilidade e segurança tentará aproveitar as duas 
ou várias oportunidades. Você ainda não deve correr 
riscos muito altos.  

A insatisfação com sua situação fi nanceira causará uma 
grande preocupação hoje. É provável que você sinta 
que não está ganhando o sufi ciente para justifi car o 
imenso potencial que possui. Ainda mantenha o seu 
trabalho. 

Hoje você não deve ter certeza de si mesmo, na frente 
fi nanceira. Você deseja aumentar seus ganhos. Mas você 
não terá idéia de como conseguir isso.  

Hoje sua generosidade será seu segundo nome. 
Você estará ansioso para gastar seu dinheiro com 
seus amigos próximos e familiares. No entanto, 
quando se trata de gastar com você mesmo, você 
não deve estar muito interessado. 

Você provavelmente gastará seu dinheiro suado de 
forma imprudente hoje. Seus ganhos, no entanto, 
não crescerão o sufi ciente. Diga a verdade e evite ter 
problemas desnecessários.

Este poderia ser o pior dia para especulações e 
investimentos no mercado de ações. Portanto, nem pense 
em comprar novas ações. Hoje você deve se concentrar 
apenas na sua rotina diária. 

Hoje você não poderá encontrar nenhuma falha em sua 
situação fi nanceira. Você tem fundos sufi cientes para 
atender às suas necessidades de rotina. Você também 
poderá economizar para emergências.

Hoje é um dia favorável para investir seu dinheiro nas 
bolsas de valores. Sua intuição será forte em questões 
fi nanceiras. Mas pensar demais nisso pode confundir 
sua mente. 

Se você usar sua inteligência, talentos e oportunidades 
ao seu redor, defi nitivamente poderá fazer algo para 
ganhar dinheiro extra hoje. Coloque suas habilidades de 
marketing da melhor maneira possível. Se você ganhar, 
use-o com sabedoria.  

Você tem uma maneira intuitiva de lidar com seus 
problemas fi nanceiros. Hoje seu sexto sentido estará no 
auge. No entanto, pode ser difícil decidir se compra uma 
casa nova ou um veículo novo. 

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

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

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

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

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

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

O América empatou com o Flo-
resta-CE neste domingo 10, na 
Arena das Dunas, e não conse-

guiu a tão sonhada classi� cação no úl-
timo estágio do acesso para Série C do 
Brasileirão. Wallace Pernambucano 
colocou o alvirrubro em vantagem na 
etapa inicial, mas Núbio Flávio mar-
cou um gol para empatar a partida na 
etapa complementar. Vale ressaltar 
que o América foi o clube potiguar que 
chegou mais longe na competição de 
2020. Com o resultado de 1 a 1, o Flo-
resta está garantido na Série C. 

Na partida deste domingo contra o 
América, o time cearense tinha a van-
tagem por ter vencido o jogo de ida por 
2 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza. 
Já o América coleciona eliminações na 
Série D. São anos na quarta divisão do 
Campeonato Brasileiro. Caiu para Ju-
azeirense (2017), nas quartas de � nal; 
Imperatriz (2018), na segunda fase; 
Jacuipense (2019), nas oitavas de � nal; 
e Floresta (2020), novamente nas quar-
tas de � nal.

Na Arena das Dunas, o primeiro 
tempo reservou emoções para os mi-
nutos � nais. Antes, América e Floresta 
� zeram um jogo de muita marcação e 
pouca criatividade. 

O time cearense encaixou bem as 

linhas e os donos da casa, precisando 
vencer pelo menos por dois gols, tive-
ram di� culdade para furar o bloqueio 

montado por Leston Júnior. Na melhor 
oportunidade, Rondinelly encontrou 
Elias livre na área, mas Douglas Dias 

defendeu a cabeçada. 
Pouco depois, após escanteio 

cobrado por Romarinho, Wallace 

Pernambucano subiu sozinho e conse-
guiu o primeiro gol americano.

No segundo tempo, o time poti-
guar tentou a blitz, mas sem sucesso. 
Paulinho Kobayashi, então, iniciou 
as mudanças, mas nenhuma surtiu 
efeito. Rodrigo Andrade e Dico apare-
ceram muito pouco. Aos 30 minutos, 
Wallace Pernambucano, de cabeça, 
ainda acertou o travessão após cruza-
mento de Elias. 

O Floresta, que parecia estar mais 
cansado, conseguia controlar as inves-
tidas do adversário e conseguiu o em-
pate após escanteio, aos 34 minutos. 
Alisson cabeceou no travessão e Núbio 
Flávio marcou no rebote. 

A reação americana, então, � cou 
difícil. Com o empate, o alvirrubro 
voltou a precisar de mais dois gols 
para levar a decisão para os pênaltis. 
O nervosismo atrapalhou a criação de 
jogadas e o Floresta � cou tranquilo.

O América teve o amplo domínio 
da posse de bola no primeiro tempo. 
Contudo, os jogadores não consegui-
ram criar tantas chances de gols. 

Nas redes sociais, alguns torce-
dores compartilharam mensagens de 
apoio. ao time potiguar após o empate. 
Outros, escreveram mensagens exalta-
das sobre a desclassi� cação.   

América sofre empate e perde  
classificação para a Série C 
FUTEBOL | Time cearense Floresta saiu atrás, mas conseguiu empate na Arena das Dunas. Com resultado de 1 a 1, o alvirrubro de Natal segue acumulando eliminações consecutivas 
na Série D do Campeonato Brasileiro. América teve o amplo domínio da posse de bola no primeiro tempo. Contudo, os jogadores não conseguiram criar tantas chances de gols

Partida foi na tarde deste domingo 10, na Arena das Dunas. Time cearense conseguiu empatar e levou a melhor

Após empate na capital potiguar, Floresta-CE conseguiu classificação inédita para a Série C do Campeonato Brasileiro. América acumula mais uma eliminação e cotinua na quarta divisão

PEDRO VITORINO
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CEDIDA

ELIAS BERNARDO 

O treinador Antônio Pereira, de 
28 anos, acompanha 25 crian-
ças na Escolinha de Futebol do 

Garrincha, em Natal. Ele está à procura 
de uma parceria com os times ABC e 
Alecrim, para encaminhar os melhores 
jogadores da escolinha para treinar nos 
clubes potiguares.

A Escolinha do Garrincha ainda 
não tem local fixo. Os treinos aconte-
cem no ginásio de esportes do bairro 
de Mãe Luíza ou na Praia do Meio, em 
Natal. A escola  é um sonho de Antônio 
que nasceu quando ele tinha 15 anos. 
A Ideia é fazer com que as crianças 
aprendam com o esporte e  no futuro 
consigam ter uma profissão. “Quando 
eu montei o projeto aos 15 anos, eu via 
muitos meninos na rua, de família com 
pouca condição de sobreviver e o que 
eu quero é fazer eles vencer na vida, ter 
uma profissão e agora o que tô buscan-
do para eles é fazer uma parceria com o 
ABC  e o Alecrim para que essas crian-
ças façam teste nos clubes, porque eles 
têm talento”, contou ao Agora RN.

A equipe de jogadores mirins tinha 
40 meninos antes da pandemia, mas 
perdeu 15 alunos. Eles não possuem 
ternos para jogos, apenas alguns co-

letes para competições e duas bolas 
de salão. Antônio é funcionário numa 
rede de supermercados em Natal, tra-

balhando como auxiliar de serviços 
gerais. Além ainda de encontrar tempo 
para treinar os futuros jogadores de fu-

tebol de sua  escolinha, tira do próprio 
bolso R$100 mensalmente para ajudar 
nos custos e lanches dos alunos, em 

dias de treino. “Esse dinheiro não me 
faz falta, na verdade tenho prazer em 
fazer isso, em trabalhar e ser treinador 
deles no meu tempo livre. Utilizo mi-
nhas folgas para ensinar o esporte aos 
meninos. Não tenho nenhuma forma-
ção, mas quero ver esses meninos rea-
lizarem os sonhos e por isso sou muito 
feliz com este projeto”, ressaltou. Para 
apoiar a Escolinha do Garrincha, entre 
em contato com o Antônio através do 
número (84) 98821-4475.

Treinador busca apoio de times para 
Escolinha de Futebol do Garrincha
NATAL | Antônio Pereira quer apoio dos times potiguares ABC e Alecrim, para encaminhar os melhores jogadores da escolinha para treinar com a ajuda dos clubes. Equipe de 
jogadores mirins tinha 40 meninos antes da pandemia, mas perdeu 15 alunos. Eles não possuem ternos para jogos, apenas alguns coletes para competições e duas bolas de salão

Escolinha do Garrincha ainda não tem local fixo. Os treinos acontecem no ginásio de esportes do bairro de Mãe Luíza ou na Praia do Meio

Tenho prazer em fazer isso, 
em trabalhar e ser treinador 
deles no meu tempo 
livre. Não tenho nenhuma 
formação, mas quero ver 
esses meninos realizarem os 
sonhos e por isso sou muito 
feliz com este projeto”

“
ANTÔNIO PEREIRA
TREINADOR

REPRODUÇÃO

Depois de 45 anos, a Confedera-
ção Brasileira de Voleibol (CBV) 
voltou a ter uma eleição com 

duas chapas. Atual presidente, Walter 
Pitombo Laranjeiras levou a melhor 
sobre Marco Túlio Teixeira, da chapa 
de oposição Renova Vôlei, na eleição 
deste domingo, realizada em um hotel 
no Rio, seguindo no comando da enti-
dade no quadriênio 2021 a 2025. Será 
o segundo mandato de Toroca, como 
Walter Pitombo é chamado. O candi-
dato da chapa Tradição, Ética e Ino-
vação, que tem como vice-presidente 
Radamés Lattari, comemorou a vitória 
por 151 a 96. Foram três abstenções. Ele 
está no comando da CBV desde 2014, 
quando assumiu o cargo máximo da 
entidade para substituir Ary Graça.

“Hoje foi um dia histórico para o 
voleibol brasileiro e é pelo bem desse 
esporte que tanto amamos que come-
moramos o resultado dessa eleição 
que contou com votos de todo o país”, 
disse. “Foi um resultado democrático e 
agora vamos seguir trabalhando pelo 
desenvolvimento cada vez maior da 

nossa modalidade”, enfatizou Pitom-
bo. Pitombo não compareceu. Ele, que 
mora em Maceió, participou da eleição 
via videoconferência por ter 87 anos 
e pertencer ao grupo de risco da co-
vid-19. A disputa foi realizada por meio 
de uma assembleia geral de forma hí-
brida, com votação presencial e virtual. 
O empresário Marco Túlio Teixeira e 
o ex-líbero Serginho, bicampeão olím-
pico, representaram a oposição com a 
chapa Renova Vôlei.

Radamés Lattari, eleito novo vice-
-presidente, também festejou o resul-
tado do pleito e afirmou que “tudo foi 
feito de forma transparente”. “A CBV 
foi a primeira confederação a incluir 
os atletas e os clubes no seu colégio 
eleitoral. Todos sabiam quem poderia 
votar. Estamos felizes com o resultado 
e a partir de amanhã todos temos que 
trabalhar juntos pelo voleibol brasilei-
ro”, disse. “Nenhum esporte é tão vito-
rioso quanto o nosso. A outra chapa 
também fez um belo trabalho e, com 
todas as diferenças, temos que somar 
pelo nosso esporte”, completou.

Derrotado na eleição, Marco Túlio 
reclamou de uma possível pressão da 
atual presidência sobre as federações. 
“Chegamos a ter nove ou dez apoios de 
federações até chegar na assembleia. 
Mas os atletas estaduais foram amea-
çados de desfiliação, de não ter passa-
gens para viajar. Sei que as federações 
fizeram manobras e sofreram pressão”, 
afirmou Túlio. “Não tenho o que falar 
sobre os votos dos atletas, só tenho a 
agradecer.” 

O colégio eleitoral para 2021 foi 
constituído por 102 integrantes dis-
tribuídos da seguinte forma: 27 fede-
rações estaduais, quatro atletas das 
Comissões Nacionais (presidente e vi-
ce-presidente da comissão de vôlei de 
quadra e presidente e vice de vôlei de 
praia), 54 atletas das Comissões Esta-
duais (dois por unidade federativa, sen-
do um representando a praia e outro a 
quadra), oito medalhistas olímpicos 
eleitos e nove clubes. 

Os integrantes da Comissão Na-
cional de Atletas  votaram na chapa de 
oposição, Renova Vôlei. Walter Pitombo ganha eleição e é reeleito presidente da CBV por mais quatro anos

Walter Pitombo ganha eleição  
e é reeleito presidente da CBV 

SEGUNDO MANDATO
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Sempre 
comprometido

com a verdade.

As notícias estão em todos os lugares, de todas as 
formas. Em alguns casos, deixando muitas dúvidas. É 
por isso que renovamos a nossa missão de informar 
sobre o que acontece, de fato, para tornar sua relação 
com a informação ainda melhor e mais segura.


