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Municípios potiguares começam 
vacinação contra a Covid-19 hoje
IMUNIZAÇÃO. 10 | Os 167 
municípios que compõem o Rio 
Grande do Norte devem iniciar 
o plano de vacinação contra a 
Covid-19 nesta quarta-feira 20, 

às 10h. Em Natal, o início da 
vacinação foi marcado por um 
evento simbólico nesta terça 19, 
com a presença da governadora 
Fátima Bezerra (PT). Em alguns 

municípios, como Parnamirim 
e Mossoró, também houve 
atos simbólicos. Segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), nesse primeiro 

momento serão vacinados 37.848 
profissionais de saúde – públicos 
e privados – que atuam na 
linha de frente do combate ao 
coronavírus, 1.400 pessoas com 

60 anos ou mais em instituições 
e 10 pessoas com deficiência 
também institucionalizadas. Ao 
todo, o estado recebeu 82.440 
doses da Coronavac.

Professor assediava 
alunas no Ceará, diz 
coordenadora de curso 

“Estou protegido porque 
tomo a ivermectina”, diz 
Álvaro Dias

Paulo César Medeiros 
será o novo secretário de 
Mobilidade Urbana

Artista natalense se 
prepara para lançar 
primeiro álbum

DENÚNCIA. 7  | Kamila Fernandes, da 
UFC, relatou situações de assédios 
praticados por Daniel Dantas Lemos

POLÍTICA. 04 | Prefeito de Natal desiste 
de ser 1º a tomar vacina contra 
Covid-19 após repercussão negativa

REFORMA. 06 |  Principal desafio do 
recém-nomeado será a licitação do 
transporte público de Natal

CULTURA. 13 | Disco de estreia da 
cantora e compositora Bruna Hetzel 
traz influências do jazz e da MPB
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Vacinação contra a Covid-19 começou nesta terça-feira 19 no Rio Grande do Norte em um evento simbólico que contou com a presença da governadora do Estado, Fátima Bezerra (PT). Ao todo, foram oito pessoas vacinadas na ocasião
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O Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) reconheceu 
nesta terça-feira 18 a situação 

de emergência em dois municípios do 
Rio Grande do Norte: Lagoa de Velhos, 
que tem sofrido com a seca, e Caraú-
bas.

Outros sete municípios atingidos 
por desastres naturais em quatros 
estados – Ceará, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina – fo-
ram reconhecidos também.

A portaria da Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Civil foi publicada 
no Diário O� cial da União.

No Espírito Santo, a cidade de Cas-
telo foi atingida por enxurradas. Já no 
Rio Grande do Norte, Lagoa de Velhos 
tem sofrido com a seca. E a estiagem foi 
o motivo do reconhecimento nos ou-
tros sete municípios: Itapagê (CE), No-
vo Xingu (RS), Sete de Setembro (RS), 
Senador Salgado Filho (RS), Vicente 
Dutra (RS), Entre Rios (SC) e Caraúbas 

(RN). Com isso, elas poderão ter aces-
so a recursos federais para ações de 
socorro, assistência, restabelecimento 
de serviços essenciais à população e 
recuperação de infraestruturas dani-
� cadas. Em nota, o Ministério do De-
senvolvimento Regional explicou que 
o auxílio pode ser solicitado sempre 
que necessário, inclusive em situações 
recorrentes, como é o caso de desastres 
ocasionados por seca ou chuvas inten-
sas. 

Governo federal reconhece 
emergência em municípios do RN

MEDIDA

POLÊMICA | Declarações surgem em meio à pressão crescente por um impeachment do presidente e graças 
a inércia do governo federal que conferiu a Bolsonaro a posição de coadjuvante na busca pela vacina

O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) disse em conversa com 
apoiadores, na manhã desta 

terça-feira 19, que reconhece não ser 
um “excelente presidente” . No entanto, 
Bolsonaro se contrapôs a outros gover-
nos.

As declarações surgem em meio 
à pressão crescente por um impeach-
ment do presidente da República e, 
também, graças a inércia do governo 
federal que conferiu a Bolsonaro a 

posição de coadjuvante na busca pela 
vacina.

“Não vou dizer que sou um exce-
lente presidente , mas tem muita gente 
querendo voltar o que eram os anterio-
res, reparou? É impressionante, estão 
com saudades de uma […]”, falou em 
frente ao Palácio do Planalto.

Com a possibilidade cada vez 
maior de ser removido do cargo por 
meio de impeachment, Bolsonaro vol-
tou a apelar para as forças armadas 

como o � el da balança em uma even-
tual ditadura. Bolsonaro faz acenos 
constantes à possibilidade de um golpe 
militar no Brasil. “Quem decide se um 
povo vai viver na democracia ou na 
ditadura são as suas Forças Armadas”, 
disse, na última segunda-feira (18).

O vice-presidente Hamilton Mou-
rão (PRTB), no entanto, disse que as 
forças armadas estão despolitizadas 
e “não comprometidas com nenhum 
projeto ideológico.”

“Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas”, disse o presidente Jair Bolsonaro

“Não vou dizer que sou excelente 
presidente”, diz Jair Bolsonaro

MARCOS CORRÊA/PR
BRASILEIRO SE ELOGIA, NA COVID, 
E CRITICA OS OUTROS

‘REUNIÃO’ DE MAIA COM EMBAIXADOR
É SÓ UM FACTOIDE

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
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HUMBERTO

PREMIÊ DE MENTIRINHA
Rodrigo Maia já confessou a esta 

coluna o sonho de governar, mas, sem 
votos, arrumou o jeitinho de forçar a 
barra para impor decisões privativas 
do Poder Executivo. Virou um 
“primeiro-ministro” de mentirinha. 

PODER ABUSIVO
Para Marcelo Ramos (PL-

AM), Rodrigo Maia se bene� ciou 
da pandemia. “Funcionando 
virtualmente é concentração de poder 
demais, é voz de menos. Vamos voltar 
às sessões presenciais e dar voz aos 
deputados”.

RITMO ACELERADO
O Brasil começa a ensinar outros 

países como promover uma vacinação 
rápida e e� ciente. Ao imunizar 
dezenas de milhares de pessoas em 
apenas 24h, o ritmo acelerado deve 
levar o Brasil a superar nesta quarta, 

segundo o OurWorldinData, a maioria 
dos países em doses aplicadas.

INTERNET ACEITA TUDO
Um site de notícias publicou 

ontem que o “Itamaraty admite 
falha no trato com Índia e China”. 
O ministério, no entanto, não se 
pronunciou. Quem admitiu? “Um 
diplomata” cuja identidade não foi 
revelada. Ah, bom.

OPORTUNISMO RASTAQUERA
Enquanto políticos oportunistas 

elogiavam os países que começavam a 
vacinação, mesmo com poucas doses 
(300, na Argentina) as críticas ao Brasil 
já começaram por serem “apenas 6 
milhões de doses”.

PENSANDO BEM...
...político sem autoridade se meter 

na imunização é como torcedor que 
grita com a TV: só incomoda o vizinho.

A doze dias de acabar sua presidência na Câmara, o deputado Rodrigo 
Maia tenta criar fatos políticos para mostrar que ainda lhe resta poder 
e utilidade. O factoide do dia, nesta terça (19), foi solicitar uma “reunião 
virtual” com o embaixador da China “para entender” criação de supostas 
di� culdades do governo chinês para fornecer o principal insumo para 
produção de vacina. O bate-papo não terá efeito prático: serão apenas 
duas pessoas falando mal de quem mais detestam: Jair Bolsonaro.

ELES NÃO SÃO PARTES
Contratos de importação/

exportação não passam 
por diplomatas e nem por 
parlamentares, porque se trata de 
relação com empresas privadas.

RELAÇÃO EMPRESARIAL
A importação desse insumo 

foi contratada do Butantan 

junto a Sinovac, laboratório 
privado que desenvolveu a vacina 
rebatizada de Coronavac.

DIPLOMACIA DO CONFRONTO?
É incomum diplomatas 

estrangeiros falarem mal dos 
governos que os hospedam. Só 
por isso a reunião com Maia 
suscita alguma curiosidade.

Levantamento nacional exclusivo do Paraná Pesquisa para o site Diário 
do Poder e para esta coluna revela que o brasileiro, em média, dá nota 
7,7 (de 10) para o próprio comportamento em relação à prevenção 

contra o novo coronavírus. Já na avaliação dessas mesmas pessoas quanto 
ao comportamento da população brasileira como um todo, a nota média 
despenca para 4,2. O Paraná Pesquisa entrevistou 2.080 pessoas. Brasileiros do 
Sudeste e Sul têm autoestima elevada, atribuindo-se nota de 7,8. Mas deploram 
comportamento alheio: 4,3 e 4,1 respectivamente. No Norte e no Centro-Oeste, 
em média, o comportamento da população brasileira quanto à prevenção à 
covid ganhou nota de 4,1. Os habitantes do Nordeste deram nota média de 7,6 
para o próprio comportamento durante a pandemia. É a menor nota regional. O 
Paraná Pesquisa realizou entrevistas em 238 municípios dos 26 estados e no 
Distrito Federal, entre 16 e 19 de janeiro deste ano.
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NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

Adecisão do prefeito Álvaro Dias de “furar a fila” e ser o 1º a receber 
a vacina contra a Covid-19 em Natal repercutiu muito mal para ele. 
Tanto que, poucas horas depois, ele mesmo voltou atrás na decisão 

e desistiu. Apesar da boa intenção – o objetivo era dar o exemplo e 
estimular os natalenses a se vacinarem –, a ação foi interpretada como 
uma “carteirada” do prefeito e como um desprestígio aos profissionais de 
saúde que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus. Por ser 
médico, Álvaro até está no grupo prioritário para receber a vacina, mas, 
considerando a escassez de doses da vacina, é hora de dar a vez para quem 
está salvando vidas arriscando a própria. O prefeito, que até agora só lucrou 
em termos de popularidade com as ações durante a pandemia, errou na 
dose e partiu para uma manobra arriscada politicamente. Ciente dos riscos 
políticos e da péssima imagem que poderia passar, tomou a decisão mais 
acertada e recuou.

PROTAGONISMO DIVIDIDO
No ato simbólico realizado na 

Escola de Governo ontem que marcou 
o início da campanha de vacinação 
contra a Covid-19 no Rio Grande do 
Norte, chamou a atenção o aceno 
da governadora aos prefeitos da 
Região Metropolitana. Fez questão de 
chamar Paulo Emídio (São Gonçalo do 
Amarante), Emídio Júnior (Macaíba) 
e Júlio César Câmara (Ceará-Mirim) 
para aparecerem na foto junto com os 
profissionais de saúde dos respectivos 
municípios. O de Natal, Álvaro Dias, 
o de Parnamirim, Rosano Taveira, e a 
de Extremoz, Jussara Sales, também 
foram convidados, mas enviaram 
representantes.

SÓ NO FIM DO MÊS
Voltando a Álvaro Dias, o prefeito 

de Natal falou ontem também sobre 
a reforma que tem promovido no 
secretariado. À coluna, o chefe do 
Executivo falou com exclusividade que 
as nomeações e trocas vão continuar 
nos próximos dias e só deverão ser 
concluídas no fim do mês.

PRIORIDADE É O LEGISLATIVO

Cotada para assumir uma das 
secretarias municipais, a vereadora 
Nina Souza (PDT) continuará na 
Câmara Municipal. Ao Agora RN, o 
prefeito disse que gostaria de ver a 
pedetista em uma das pastas, mas que 
ela é imprescindível na Câmara neste 
momento. Ficará para depois.

ESTRATÉGIA
Álvaro Dias também decidiu 

colocar uma pessoa de sua confiança 
na problemática STTU. Sai Elequicina 
Santos, que não conseguiu viabilizar 
a licitação do transporte nos últimos 
anos. Entra Paulo César Medeiros, 
que até pouco tempo atrás estava na 
Secretaria de Governo.

JUNTANDO OS DOIS
O ex-vereador Fernando 

Lucena não poupou críticas aos 
ministros potiguares Fábio Faria 
(Comunicações) e Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional). Em 
publicação nas redes sociais, o petista 
afirmou que não vê vantagem para o 
RN da presença dos dois na Esplanada 
dos Ministérios. “Juntando os dois não 
dá a canela de um”, disparou.

O secretário estadual de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, 
criticou a ação do prefeito de Natal. “E se a governadora Fátima Bezerra 
tivesse sido a primeira a receber vacina no RN? Como reagiria a ‘opinião 
pública’ da capital potiguar?”, questionou o secretário.

SOBRE DAR EXEMPLO
A jornalista Guia Dantas, 

assessora de comunicação do 
Governo do Estado, também 
condenou a atitude do chefe 
do Executivo da capital – que 
depois, só para registrar, voltou 
atrás. “Neste caso, ‘dar exemplo’ 
não seria evitar furar a fila não?”, 
alfinetou.

INUSITADO E CONTRADITÓRIO
O cientista político Daniel 

Menezes ressalta que Álvaro, 
que tentou passar na frente dos 
demais profissionais de saúde, 
fez campanha durante toda a 
pandemia em prol do vermífugo 
ivermectina, medicamento que 

não tem eficácia comprovada 
contra o coronavírus. Para 
Daniel, a tentativa do prefeito 
de ser o 1º a ser vacinado era 
algo “no mínimo inusitado e 
contraditório”.

DO OUTRO LADO DA SERINGA
Mas, apesar de não ser 

mais o 1º a receber a vacina, 
Álvaro Dias não deixará de 
sair na foto nesta quarta-feira, 
no ato simbólico de início da 
campanha de vacinação contra 
o coronavírus no Ginásio 
Nélio Dias, na Zona Norte. Ele, 
enquanto médico, deverá aplicar 
o imunizante em um profissional 
de saúde da rede municipal.

E SE FOSSE FÁTIMA?

AGÊNCIA CÂMARA

A pouco mais de dez dias da elei-
ção para a presidência da Câ-
mara dos Deputados, o Solida-

riedade declarou nesta segunda-feira, 
18, apoio à candidatura de Baleia Rossi 
(MDB-SP). O partido chegou a flertar 
com o candidato Arthur Lira (Progres-
sistas-AL), principal oponente do eme-
debista, mas alegou que desistiu do 
movimento por causa da proximidade 
do líder do Centrão com o Palácio do 
Planalto.

Em reunião na sede do Solidarie-
dade em São Paulo, com a presença 
de Baleia e líderes de PT, PV, PSL e 
Cidadania, a avaliação foi a de que o 
desgaste do governo federal provo-
cado pela condução da pandemia do 
novo coronavírus deve ajudar a atrair 
mais parlamentares para o bloco do 
emedebista, que tem aval do atual 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ).

“Acredito que todo esse bate cabe-
ça (na questão da pandemia e da vaci-
nação) pode ajudar no fortalecimento 
da nossa candidatura. Os parlamenta-
res vão fazer essa análise, porque uma 
Câmara independente vai dar condi-
ções de os parlamentares exercerem o 
seu mandato, de se colocarem quando 
o governo erra de maneira clara e ob-
jetiva”, afirmou Baleia. Presidente do 

Solidariedade, o deputado Paulinho da 
Força disse que a legenda se afastou de 
Lira por causa da “aproximação com o 
governo Bolsonaro”. “Isso pesou bas-
tante dentro do partido.”

Candidato do Planalto, Lira buscou 
se posicionar em meio à crise sanitária 
e cobrou ontem o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, por soluções para a 
vacinação contra a covid-19. O líder do 
Centrão, no entanto, evitou comentar 
a postura do presidente Jair Bolsonaro, 

que entrou em uma disputa com o go-
vernador João Doria (PSDB) na ques-
tão dos imunizantes.

“Qualquer vacina, seja de on-
de for, que tiver homologação ou 
certificação da Anvisa (Agência de 
Vigilância Sanitária) deve ser usada 
e comprada independentemente de 
ideologia ou de pensamentos”, decla-
rou Lira. “Se houver críticas ao minis-
tro Pazuello, nós vamos fazê-lo, como 
fiz aqui, tem de apresentar soluções 
de logística, tem de cuidar da temáti-
ca de não deixar faltar insumos nem 
vacinas para o Brasil. Tem de tratar 
junto do Ministério das Relações Ex-
teriores, no tratamento com Índia e 
China. A população acredita no seu 
parlamentar para solucionar”, disse 
o candidato do Progressistas durante 
entrevista concedida pela manhã em 
um hotel de Brasília.

Lira, porém, negou que a cobrança 
tenha o objetivo de pressionar pela sa-
ída do general Pazuello do ministério. 
Nos bastidores, o Centrão tenta reaver 
o comando da pasta, que tem um dos 
maiores orçamentos da Esplanada. 
Um dos nomes que sempre aparecem 
como cotado para assumir o lugar de 
Pazuello é o do atual líder do governo 
na Câmara, deputado Ricardo Barros 
(Progressistas-PR).

Eleição vai definir substituto de Rodrigo Maia

Desgaste sofrido pelo Planalto afeta 
disputa na Câmara dos Deputados 

ELEIÇÕES

CRÍTICAS  | Parlamentares usaram redes sociais para comentar o atraso no envio de insumos da China para 
produção de vacinas contra a Covid-19 no País. Impasse poder ter sido causado por atritos diplomáticos

Deputados usaram suas redes 
sociais para comentar o atraso 
no envio de insumos da China 

para produção de vacinas contra a co-
vid-19 no País. A demora no despacho 
das remessas teria sido causada por 
atritos diplomáticos entre o Brasil e a 
China.

A deputada potiguar Natália Bona-
vides (PT-RN) classificou os ataques da 
família Bolsonaro ao governo chinês 
como “desastrosos em todos os senti-
dos” e “antidiplomacia negacionista”. A 
deputada também destaca o trabalho 
dos governadores que, segundo ela, 
“correm em busca de vacinas e insu-
mos para conter a pandemia”. “Lutar 
pela vida é terminar com esse desgo-
verno!”, conclui Bonavides.

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
marcou uma reunião para amanhã, 20, 
com Yang Wanming, embaixador da 
China em Brasília, para discutir o envio 
de doses e de insumos para produção 
de imunizantes.

O líder do PT na Câmara, Enio 
Verri (PR), afirmou que “na falta de um 
presidente e por causa de um chance-
ler atrapalhado, incompetente e ofen-

sivo”, o presidente da Câmara tentará 
“explicar que o Brasil, ao contrário do 
governo Bolsonaro, respeita a China e 
deseja a vacina”.

O deputado Ivan Valente (PSOL-
-SP) ironizou o slogan do governo fede-
ral dizendo: “Brasil acima de tudo’, mas 
os desastres diplomáticos colocam o 
Brasil no fim da fila pelas vacinas”. Va-
lente também afirmou que o governo 
Bolsonaro “acabou com o BRICS (gru-

po composto por Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) quando mais 
precisamos”.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) 
disse que os atritos diplomáticos entre 
os países foram causados “pela família 
Bolsonaro e seu chanceler terraplanis-
ta”. Kokay classificou os ataques como 
“ideológicos e estúpidos”. “Destruíram 
nossa política externa altiva e fizeram 
do Brasil pária internacional”, disse.

Natália Bonavides (PT-RN) classificou os ataques ao governo chinês como “desastrosos”

Parlamentares reagem ao atraso no 
envio de insumos para vacinação

AGÊNCIA CÂMARA
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A Prefeitura de Serrinha dos Pin-
tos, município localizado na re-
gião do Alto Oeste Potiguar, de-

cidiu adotar uma medida drástica para 
conter o aumento no número de casos 
de Covid-19, a infecção provocada pelo 
novo coronavírus. A prefeita da cidade, 
Bárbara Teixeira (Progressistas), decre-
tou uma espécie de toque de recolher 
pelas próximas duas semanas.

De acordo com o decreto, publi-
cado nesta segunda-feira 18 no Diário 
Ofi cial dos Municípios, a circulação de 
pessoas pela cidade está proibida entre 
22h e 4h. Quem for fl agrado circulando 
na rua durante a madrugada terá de 
apresentar justifi cativa. Não está espe-
cifi cada a eventual punição em caso de 
descumprimento. Ao editar o decreto, 
a prefeita Bárbara Teixeira disse que 
adotou a medida drástica consideran-
do “a necessidade de controle da disse-
minação” do novo coronavírus.

Além do toque de recolher, a pre-

feita de Serrinha dos Pintos proibiu a 
abertura de bares, restaurantes e lan-
chonetes e a realização de qualquer 
tipo de festa que resulte em aglomera-

ções, independente do horário. 
Até banhos em açudes estão proi-

bidos, assim como a abertura de cam-
pos de futebol.

Até banhos em açudes estão proibidos, assim como a abertura de campos de futebol

Prefeita no interior do RN decreta 
toque de recolher para conter Covid-19

SERRINHA DOS PINTOS

AGORA RN

SERRINHA DOS PINTOS

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), voltou atrás e afi rmou 
no início da noite desta terça-

-feira 19 que não será mais o primeiro 
a tomar a vacina contra a Covid-19 na 
campanha de imunização realizada 
pela gestão municipal. Ele anunciou o 
recuo em entrevista à 96 FM. 

A imunização do prefeito, anun-
ciada durante a tarde, seria feita às 
8h desta quarta-feira 20 em uma ceri-
mônia no Ginásio Nélio Dias, um dos 
postos de vacinação contra a Covid-19 
que serão montados na capital poti-
guar para imunizar a população con-
tra a doença.

Mais cedo, Álvaro tinha afi rmado 
que seria o primeiro a receber a vacina 
para “dar o exemplo” à população.

“Eu aceitei o convite de ser o pri-
meiro paciente a receber a vacinação. 
Como médico e pessoa com comorbi-
dades, vou dar o exemplo para com-
provar a efi cácia da vacina para quem 
mora na capital”, revelou o gestor mu-
nicipal à reportagem do Agora RN.

À 96 FM Natal, porém, ele afi rmou 
no início da noite que desistiu de ser o 
primeiro a receber o imunizante após 
as críticas de que estaria “furando fi la”. 
Ele afi rmou que sua decisão de tomar 
a vacina foi “distorcida”. “Sou médico, 
do grupo de risco. Estou em contato 
permanente com o hospital de cam-
panha. Também me incluo dentro 

do grupo dos profi ssionais de saúde 
que estão em permanente contato e, 
portanto, sujeito a riscos de contami-
nação. Mas, tendo em vista que alguns 
grupos procuraram distorcer a dispo-
nibilidade que nós tivemos de ser o 

primeiro para dar o exemplo, resolve-
mos repensar. Eu estou protegido por-
que tomo a ivermectina. Então posso 
deixar para tomar a vacina numa eta-
pa posterior”, afi rmou o prefeito.

O prefeito destacou que, em vez 

de receber a vacina, deverá aplicar em 
algum profi ssional de saúde. “Tendo 
em vista a distorção que estão fazen-
do, resolvemos repensar e desistir de 
ser o primeiro para dar o exemplo. Ao 
invés de tomar, eu posso, como médi-

co, aplicar a vacina que alguém que 
esteja amanhã no Nélio Dias às 8h da 
manhã”, complementou.

Álvaro Dias, que tem 61 anos, é 
médico de formação e, por isso, está 
no grupo prioritário para receber a 
vacina contra a doença causada pelo 
novo coronavírus. Ele foi criticado pe-
la decisão, porém, porque não exerce 
atividade na área. Pelo País afora, a 
prioridade neste início de vacinação 
tem sido profi ssionais de saúde que 
atuam na linha de frente de combate 
ao coronavírus.

Álvaro Dias ganhou notoriedade 
durante a pandemia pelas ações ado-
tadas no combate ao coronavírus. A 
principal delas foi a distribuição gra-
tuita, nos postos de saúde, de doses da 
ivermectina, um vermífugo que – se-
gundo o Comitê Científi co Municipal, 
tem ação contra a Covid-19.

Em Natal, a campanha de vacina-
ção contra a Covid-19 começa nesta 
quarta-feira. O imunizante usado será 
a vacina Coronavac, desenvolvida pelo 
Instituto Butantan em parceria com o 
laboratório Sinovac. 

A campanha na cidade terá, ao 
todo, seis postos de imunização no 
formato drive-thru. Neste esquema, 
pacientes recebem o imunizante den-
tro do carro, o que minimiza os riscos 
de aglomeração perto das unidades de 
saúde.

"Estou protegido porque tomo a 
ivermectina", diz prefeito Álvaro Dias
POLÊMICA | Prefeito de Natal afirmou no início da noite da terça-feira que desistiu de ser o primeiro a receber o imunizante após as críticas de que estaria "furando fila". Durante a tarde, 
ele havia dito para a imprensa que seria o primeiro a receber a vacina para “dar o exemplo” à população. Plano de imunização na capital potiguar será iniciado nesta quarta-feira 20

Prefeito Álvaro Dias (PSDB): "Eu estou protegido porque tomo a ivermectina. Então posso deixar para tomar a vacina numa etapa posterior”

A Defensoria Pública da União 
(DPU) pediu à Justiça nesta 
segunda-feira, 18, o adiamen-

to das provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) marcadas para 
o próximo domingo, 24, e a reaplica-
ção a todos os estudantes ausentes. 
A DPU argumenta que o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacio-nais (Inep) não respeitou 
o porcentual de ocupação das salas 
com que tinha se comprometido.

O exame realizado neste domin-
go, 17, teve recorde de abstenção - 
mais da metade dos estudantes não 
participaram das provas. Em alguns 
locais, can-didatos que se apresenta-
ram para realizar a prova foram im-
pedidos depois que as classes alcan-
çaram capacidade máxima de 50%. 
Mesmo com taxa alta de abstenção, 
houve salas cheias em outros pontos 
e estudantes relataram a impossibi-
lidade de garantir o distanciamento. 

Como o Estadão revelou, os planos 
de salas pelo Enem previam ocu-
pação de até 80%, enquanto o Inep 
havia prometido aos inscritos e apre-
sentado à Justiça capacidade de 50%. 
O instituto contou com a abstenção 
dos alunos para garantir ocupação 
de 50%, o que não ocorreu em vários 
locais de prova pelo País.

No pedido, encaminhado à 12.ª 
Vara Cível Federal de São Paulo, a 
DPU argu-menta que os fatos ocor-
ridos no domingo "demonstram, com 
clareza, que a prova não poderia ter 
sido realizada, já que os protocolos 
de segurança e prevenção estabe-
lecidos unilateralmente pelos réus 
não puderem ser cum-pridos por eles 
próprios".

A DPU alega que o Inep mentiu 
em juízo e que fi cou provada, duran-
te a reali-zação das provas, a previsão 
de que a ocupação das salas era de 
80% da capacidade. 

Defensoria pede para adiar 
Enem e reaplicação de provas

EDUCAÇÃO
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Opresidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, revogou 
a restrição de entrada de pas-

sageiros do Brasil e de parte dos paí-
-ses europeus. Com a nova medida, a 
partir do dia 26, viajantes que partem 
do Brasil poderão entrar nos Estados 
Unidos desde que apresentem teste 
negativo para o coronavírus. A nova 
medida também libera a entrada 
de pas-sageiros do Reino Unido, da 
Irlanda e de 26 países europeus que 
compõem o Espaço Schengen.

As restrições dos EUA contra 
visitantes europeus estão em vigor 
desde mea-dos de março, enquanto a 
proibição de entrada de turistas vin-
dos do Brasil foi imposta em maio, e 

serão encerradas no mesmo dia em 
que os novos requisitos de teste de 
ovid-19 entram em vigor para todos 
os visitantes in-ternacionais

A Casa Branca não comentou a 
decisão. Trump deixará o cargo na 
quarta-feira, 20. O presidente eleito, 
Joe Biden, uma vez no cargo, pode 
optar por retomar as restrições. E há 
sinais de que isso irá ocorrer.

A porta-voz de Biden disse, ainda 
na segunda-feira, que a administra-
ção do democrata não pretende sus-
pender as restrições para que passa-
geiros do Brasil e da Europa entrem 
no país. 

No Twitter, Jen Psaki criticou a 
decisão do presidente Donald Trump 
que liberou a entrada de viajantes do 
Brasil, do Rei-no Unido, da Irlanda e 
de 26 países europeus nos EUA.

“Seguindo o conselho da nossa 
equipe médica, a administração não 
pretende suspender essas restrições 
em 26/01”, escreveu Psaki. “Na ver-
dade, plane-jamos fortalecer as me-
didas de saúde pública em relação 

GETTY IMAGENS 

Trump libera entrada de brasileiros e 
europeus nos EUA; Biden deve barrar
VIAGEM |  Com a nova medida, 
a partir do dia 26, viajantes que 
partem do Brasil poderão entrar 
nos Estados Unidos desde que 
apresentem teste negativo para o 
coronavírus

Nesta quarta-feira 20, Joe Biden vai se tornar o 46º presidente dos Estados Unidos às 12h

a viagens interna-cionais, a fim de 
mitigar a disseminação da covid-19.”

“Com a pandemia piorando e va-
riantes mais contagiosas emergindo 
em todo o mundo, este não é o mo-
mento de suspender as restrições às 
viagens in-ternacionais”, completou 
a porta-voz de Biden. (Com agências 
internacio-nais). 

POSSE
Nesta quarta-feira 20, Joe Biden 

vai se tornar o 46º presidente dos 
Estados Unidos às 12h (14 horas em 
Brasília), em uma cerimônia dife-
rente, sem a tradicional multidão e 
sem seu antecessor. Donald Trump 
deixou Washington DC logo cedo, e o 
público vai assistir a transmissão de 
cargo de forma online.

 O primeiro passo será o juramen-
to, feito primeiro pela vice-presiden-
te Kamala Harris e depois por Biden, 
na Fachada Oeste do Capitólio. E 
então o presidente faz seu primeiro 
discurso oficial e assina seus primei-
ros decretos.
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O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
escolheu Paulo César Medei-
ros para assumir a Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana (ST-
TU). A informação foi confirmada pelo 
gestor municipal ao Agora RN nesta 
terça-feira 19. O nome do novo titular 
da pasta será publicado na edição des-
ta quarta-feira 20 do Diário Oficial do 
Município (DOM).

Paulo já foi secretário municipal 
de Governo da Prefeitura do Natal e as-
sessor especial do prefeito Álvaro Dias. 
Ele vai substituir Elequicina Maria dos 
Santos, que era secretária da até 5 de 
janeiro de 2021.

Em 2019, a engenheira civil, que 
respondia pela pasta desde 2017, já ti-
nha demonstrado interesse em deixar 

a titularidade da pasta. Elequicina ter-
mina a atuação sem avançar a pauta 
da licitação dos ônibus da capital, que 
tem promessa de ser finalizada ainda 
este ano.

Nesta terça-feira 19, Jódia Ferreira 
de Melo Menezes foi definida como 
a titular da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. Ela vai substituir 
Cláudio Porpino, que estava à frente 
do cargo desde agosto de 2020.  Ele foi 
exonerado junto com os demais secre-
tários municipais no dia 5 de janeiro.

Antes dela, o filho de Álvaro Dias, 
Adjuto Dias, assumiu a Secretária 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social (Semtas). Outra novidade foi a 
escolha de José Vanildo, para a Secre-
taria Municipal de Habitação, Regula-
rização Fundiária e Projetos Estrutu-
rantes (Seharpe).

Por fim, Sheila Freitas foi anun-
ciada para a Secretaria Municipal de 
segurança Pública e Defesa Social 
(Semdes). Ela era a titular da pasta, 
mas havia deixado o cargo em abril 
para tentar, sem sucesso, uma vaga na 
Câmara Municipal de Natal.

Prefeitura define nome para a STTU; 
licitação dos ônibus será maior desafio
MUDANÇA | Paulo César Medeiros  
já foi secretário municipal de 
Governo da Prefeitura do Natal 
e assessor especial do prefeito 
Álvaro Dias. Ele vai substituir 
Elequicina Maria dos Santos

Novo titular da Secretaria de Mobilidade Urbana terá de fazer avançar a pauta da licitação dos ônibus da capital, que se arrasta desde 2017

SGA

 São Gonçalo do Amarante investiu cerca de R$ 670 mil nos profissionais das áreas artística

NEY DOUGLAS

Cerca de 3,4 milhões de traba-
lhadores nascidos em janeiro e 
fevereiro começam a receber, 

nesta terça-feira 19, R$ 2,75 bilhões 
referentes ao abono salarial do calen-
dário 2020/2021 – ano-base 2019. A 
Caixa Econômica Federal depositará o 
dinheiro na conta corrente informada 
ou na conta poupança digital, usada 
para pagar o auxílio emergencial, para 
quem não é cliente do banco.

As poupanças digitais podem ser 
movimentadas pelo aplicativo Caixa 
Tem. Disponível para telefones celula-
res, o aplicativo permite o pagamento 
de contas domésticas (água, luz, telefo-
ne e gás), boletos bancários, compras 
com cartão de débito virtual pela inter-
net e compras com código QR (versão 
avançada do código de barras) em es-
tabelecimentos parceiros.

Para os funcionários públicos ou 
trabalhadores de empresas estatais, 
vale o dígito final do número de inscri-
ção do Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público (Pasep). 
A partir de amanhã, fica disponível o 
crédito para inscritos com final 5. O 
Pasep é pago pelo Banco do Brasil.

Os trabalhadores que nasceram 
entre julho e dezembro receberam 
o abono salarial do PIS em 2020. Os 
nascidos entre janeiro e junho terão o 
recurso disponível para saque em 2021.

Os servidores públicos com final de 
inscrição do Pasep entre 0 e 4 também 

receberam em 2020. Já as inscrições 
com final entre 5 e 9 ficaram para 2021. 
O fechamento do calendário de paga-
mento do exercício 2020/2021 ocorre 
em 30 de junho.

Tem direito ao abono salarial 
2020/2021 o trabalhador inscrito no 
Programa de Integração Social (PIS) 
há pelo menos cinco anos e que tenha 
trabalhado formalmente por pelo me-
nos 30 dias em 2019, com remunera-
ção mensal média de até dois salários 
mínimos. Também é necessário que os 
dados tenham sido informados corre-
tamente pelo empregador na Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS).

Recebem o benefício trabalhado-
res vinculados a empresas privadas. 
Em todo o calendário 2020/2021, a Cai-
xa deve disponibilizar R$ 15,8 bilhões 
para 20,5 milhões trabalhadores.

A Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo do Amarante investiu 
cerca de R$ 670 mil  nos profis-

sionais das áreas artística e cultural do 
município.

Os recursos são do Fundo Nacio-
nal de Cultura, de acordo com a lei n° 
14.017 de 29/06/2020, conhecida como 
a lei Aldir Blanc, a qual criou o auxílio 
financeiro destinado aos profissionais, 
organizadores e manifestações artís-
ticas que perderam renda em razão 
da pandemia da Covid-19. Ao todo 
foram atendidos 137 projetos nas mais 

diversas áreas, sendo contemplados 
90 agentes culturais individuais, 26 
grupos e 21 instituições (espaços cultu-
rais). Os recursos foram liberados aos 
beneficiários no mês de dezembro, e 
têm o prazo de 30, 60 e 120 dias após 
a data do recebimento para prestação 
contas aos órgãos de controle da Fun-
dação e do Governo federal. Os pro-
fissionais do setor artístico e cultural 
foram selecionados por meio de editais 
e avaliações realizadas pela Comissão 
de Análise de Projeto do Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural.

Calendário segue até o mês de junho

Caixa paga abono salarial 
para 3,4 mi esta semana

Lei Aldir Blanc: 137 projetos 
beneficiados em São Gonçalo

RECURSOS
AUXÍLIO EMERGENCIAL

MERCADO

O Núcleo de Práticas Ju-
rídicas (NPJ) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) do campi de Natal ini-
ciou o atendimento de apoio 
jurídico à população carente 
da capital Potiguar. Os serviços 
são destinados a pessoas com 
renda igual ou inferior a dois sa-
lários mínimos e ocor-rerão, ini-
cialmente, no formato remoto.

O NPJ de Natal dá apoio ju-
rídico nas áreas de direito Civil, 
do Consumidor e Previdenci-
ário. Os horários de primeiro 
atendimento se darão das 08h 
às 12h e das 14h às 18h e ocor-
rerão por meio telefônico e via 
e-mail. Na ocasião do primeiro 
atendimento, o cidadão deverá 
apresentar os seguintes docu-
mentos em formato PDF: Iden-
tidade, CPF, Comprovante de 
Renda, Comprovante de Resi-
dência, além outros documen-
tos que podem ser solicitados. 
Outras informações podem ser 
consultadas no site www.ccsa.
ufrn.br/npj e através dos telefo-
nes (84) 3342-2309, (84) 99193-
6459, (84) 99167-6595 ou pelo 
e-mail: npjufrn@gmail.com.

UFRN OFERTA 
SERVIÇO GRATUITO 
DE ATENDIMENTO 
JURÍDICO
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O  caso do professor Daniel Dantas 
Lemos ganhou mais um desdo-
bramento. Após repercussão da 

matéria veiculada nesta terça-feira 19 
com exclusividade pelo Agora RN, a co-
ordenadora do curso de Jornalismo da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), 
Kamila Fernandes, publicou uma série 
de tweets expondo situações de assédio 
ocorridas durante o período em que o 
professor lecionava na instituição cea-
rense.   

Daniel é professor de jornalismo 
na Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN) e atualmente é 
vice-coordenador do curso. Em janeiro 
deste ano, ele recebeu uma advertência 
administrativa como punição por ter 
baixado as calças na frente de um gru-
po de estudantes em 2019. No entanto, 
conforme relatado pela reportagem, 
esse foi apenas um dos episódios de 
assédio envolvendo o professor. 

Segundo a publicação de Kamila 
no Twitter, Daniel se envolveu em “ca-
sos de assédio de alunas, de persegui-
ção, de conversas obscenas. Tudo isso 
enquanto choramingava pelos cantos 
que estava longe da família. Assedian-
do e enganando alunas. Repetiu tudo 
na UFRN, onde só agora recebeu uma 
punição leve, uma advertência. Porque 
a classe dos docentes não é unida, mas 
corporativista. A maioria alivia e muito 
as condutas inaceitáveis dos colegas, 
ao minimizar os relatos dos jovens es-
tudantes. Sobretudo quando há teor 
sexual”, escreveu a jornalista.  

Ao Agora RN, por telefone, Kamila 
revelou outros acontecimentos. “De-
pois que ele saiu da UFC, começaram 
a aparecer relatos. Uma colega profes-
sora me contou que ele seduziu uma 
aluna e depois ficou contando detalhes 
íntimos da menina, da relação deles. A 
menina ficou muito mal e queria sumir 
da faculdade. Ele ia para a balada, os 
alunos contavam, e ficava grudado no 
grupo. Não era só ficar perto, era ficar 
pegando nas meninas”. 

Kamila também relatou que o pro-
cesso de transferência do professor foi 
longo. “Ele entrou e, pouco tempo de-
pois, em 2013, uma professora da UFRN 
solicitou transferência para a UFC. Ele 
também queria fazer a permuta. Daniel 
era da área de impresso e nós analisa-
mos o currículo da professora, mas ela 
não se encaixava nessa área. Por isso, 

o colegiado rejeitou o pedido de troca. 
Isso foi parar na Justiça Federal e, só 
então, foi decretada a permuta”, relem-
brou.    

Questionada sobre denúncias na 
Ouvidoria da instituição, Kamila respon-
deu que não sabe se foi registrada alguma 
queixa formal. A reportagem entrou em 
contato com a UFC sobre o assunto, mas 
não obteve resposta até o fechamento 
desta reportagem. Anteriormente, a uni-
versidade apontou que Daniel foi redis-
tribuído em 2015 para a UFRN. “Se não 
pode estar em contato com estudantes 
sem promover todo tipo de abuso, que 
peça para sair. O que não dá é pra deixar 
nossas estudantes em risco”, concluiu a 
professora e jornalista.  

Daniel Dantas Lemos foi acusado 
de assédio por ex-alunas da UFRN, que 
relataram que sofriam com persegui-
ções por parte do professor. Em outu-
bro de 2016, ele se envolveu em uma 
polêmica quando publicou uma carta 
em tom de despedida nas redes sociais 
e desapareceu – para reaparecer logo 
em seguida. O caso virou notícia na 
imprensa local. No mesmo período, ele 
respondeu a um processo por violência 
doméstica. 

Procurado pelo Agora RN, Daniel 
disse que não vai se posicionar sobre a 
denúncia de Kamila. Antes, na segunda 
18, ele admitiu que baixou as calças na 
frente de um grupo de alunas nos corre-
dores da UFRN. “Não tinha brincadeira 
de cunho sexual, não tinha nada disso. 
Foi errado, foi estúpido; eu disse isso à 
universidade. A minha atitude foi re-
provável, típica de uma advertência e 
foi isso que aconteceu”. 

Sobre estar apto a ocupar o cargo 
de vice-coordenador do curso de jorna-
lismo, Daniel disse que tem problema 
com esse cargo “por causa da minha 

condição de saúde mental. Essas situa-
ções que foram relatadas nunca foram 
sigilosas, ao longo desses últimos 5 
anos, desde 2016 quando eu adoeci, eu 
tenho tentado restabelecer a condução 
da minha vida, tenho tentado reestru-
turar a minha vida a partir do limite que 
a doença me deu. Eu sou diagnosticado 
com transtorno depressivo recorrente, 
e eu tenho lidado com isso a partir des-
ses limites”. 

Nesta terça-feira 19, em respos-
ta ao vazamento da identidade de 
uma aluna que fez uma denúncia 
anônima contra o professor Daniel 
em 2017, a Ouvidoria da UFRN in-
formou que irá encaminhar os ele-

mentos apresentados pela reporta-
gem ao Comitê de Integridade, um 
órgão colegiado da universidade, 
que irá decidir sobre as consequ-
ências do caso para os servidores 
envolvidos no órgão naquele ano. 

Ainda segundo a Ouvidoria, 
nenhum servidor da atual equipe 
estava no órgão em 2017, quando 
a situação aconteceu. Na ocasião, 
a aluna anexou na denúncia um 
print de um email enviado pelo 
professor via Sigaa (o sistema de 
gestão de atividades acadêmicas da 
UFRN), só que o arquivo foi enviado 
para Daniel com a foto e o nome da 
denunciante expostos. Porém, ela 
havia feito a representação contra 
o docente de forma anônima. A 
Ouvidoria explicou para a reporta-
gem que o procedimento quanto 
aos anexos é aplicar tarjas nos ele-
mentos de identificação do autor. 
O órgão é responsável por registrar 
denúncias dos estudantes. 
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Professor assediava alunas no Ceará, 
diz coordenadora de curso da UFC 
DENÚNCIA | Kamila Fernandes, 
coordenadora de Jornalismo da 
universidade cearense, relatou 
situações de assédios com 
estudantes, ocorridas na época 
em que Daniel lecionava na 
instituição

 Professor Daniel Dantas Lemos é, atualmente, vice-coordenador do curso de Jornalismo da UFRN

A advogada e professora do De-
partamento de Direito Público da 
UFRN, Mariana Siqueira, falou com 
a reportagem do Agora RN sobre 
os passos que um discente deve to-
mar ao sofrer algum tipo de assédio 
na universidade. Mariana falou da 
necessidade de reunir provas para 
reforçar o relato de assédio diante 
os órgãos competentes.

“Ao ser vítima de assédio, o ide-
al é buscar ajuda sempre. É muito 
importante reunir as provas que 
conseguir, sejam essas provas tes-
temunhais ou documentais. Consi-
derando a posição de aluna, muitas 
vezes a coordenação do curso é o 
local mais acessível e conhecido e 
deve ser buscado para fins de rela-
to da situação de opressão vivida. 
A partir desse relato, já é possível 
conseguir orientações para o início 
de uma apuração administrativa”, 
explicou.

A advogada também destacou 
que além da coordenação dos cur-
sos, a Ouvidoria da instituição deve 
ser procurada, já que é o órgão de 
competência para apurar este tipo 
de situação. Para ela, é importante 
a criação de órgãos específicos pa-
ra a apuração de casos de violência 
contra a mulher no campus univer-
sitário. “É necessário a criação de 
um órgão pois esse tipo de agressão 
possui peculiaridades inúmeras e 
diversas formas de ocorrência. Se-
ria igualmente muito interessante 
estruturar uma política interna de 
compliance de gênero e para a di-
versidade que fosse capaz de envol-
ver todos os sujeitos que trabalham 
nas estruturas internas da universi-
dade. Criar mesmo uma verdadeira 
cultura de equidade e respeito à 
diversidade, pensando sim em mu-
lheres, mas também na população 
LGBTQIA+, nas questões de raça e 
nas pessoas com deficiência”, pon-
tuou. 

A professora também falou 
sobre formas de denúncias fora 
do contexto acadêmico quan-
do necessário. E explicou que as 
universidades atuam na esfera 
administrativa e que é importante 
buscar autoridades que tenham 
competência para investigar casos 
a partir do direito penal. “As dele-
gacias exercem essa atividade de 
investigação criminal e, se for o ca-
so, enviam ao Ministério Público os 
detalhes para que seja promovida 
ação penal. Se a aluna possuir con-
dições de ir à delegacia com apoio 
de advogado e advogada, esse ca-
minho é muito positivo”, finalizou.

Kamila Fernandes é coordenadora do curso de Jornalismo na UFC 

OUVIDORIA DA UFRN ABRE 
PROCEDIMENTO PARA 
AVERIGUAR EXPOSIÇÃO 
DE ALUNA

SAIBA O QUE FAZER 
AO SOFRER ASSÉDIO  
DENTRO DA  
UNIVERSIDADE
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BRUNO VITAL
REPÓRTER

Aprimeira pessoa vacinada con-
tra a Covid-19 no Rio Grande 
do Norte foi a técnica de enfer-

magem Maria das Graças Pereira de 
Oliveira, de 57 anos. Servidora pública 
há 35 anos e lotada no Hospital Giselda 
Trigueiro em Natal, ela recebeu a pri-
meira dose da CoronaVac na manhã de 
terça-feira (19).

“É uma emoção muito grande de-
pois de acompanhar tão de perto essa 
pandemia. Era um sonho pra gente 
tomar a vacina depois de ver tanto so-
frimento e presenciar tantas vidas que 
se foram. Agora a esperança se renova 
de que tudo vai dar certo. Eu tomei e 
não senti nenhuma dor, só felicidade 
mesmo”, disse Maria das Graças em 
entrevista ao Agora RN, instantes após 
receber a primeira dose da vacina.

Cearense de Aracati, Maria chegou 
ao Rio Grande do Norte no final da 
década de 1970 e iniciou carreira na 
área da saúde aos 21 anos. Ela segue 
atuando na linha de frente de combate 
à pandemia do coronavírus no Giselda 
Trigueiro, hospital referência para o 
tratamento de doenças infecto-con-
tagiosas no estado. “A vacina vai nos 
permitir uma maior tranquilidade para 
trabalhar, mas ainda é preciso manter 
o uso de máscara e o distanciamento 
social para a gente vencer esse vírus”, 
completou emocionada.

Além dela, outros sete profissionais 
de saúde foram imunizados no ato sim-
bólico na Escola de Governo do RN:

- Antônia Pinheiro da Silva Araújo, 
54 anos, enfermeira da ESF - Comunida-
de Indígena de Lagoa do Tapará (Maca-
íba);

- Edilma Pereira da Silva, 49, técnica 
de enfermagem do Hospital de Campa-
nha (São Gonçalo do Amarante);

- Geny Souza de Santana, 67, médi-
ca do Hospital Maternidade do Divino 
Amor (Parnamirim);

- Giorgione Guerra Cabral, 31, médi-
co do Hospital de Campanha (Natal);

- Renata de Souza Carneiro Martins 
da Silva, 29, técnica de enfermagem do 
Centro Covid (Extremoz);

- Maria de Lourdes Nascimento De 
Morais, 54, enfermeira (Ceará-Mirim);

- Renato de Oliveira, Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Natal).

O socorrista do Samu Renato de 

Oliveira falou em “alívio” e destacou que 
a vacina oferece maior tranquilidade 
para seguir atuando no combate à pan-
demia. “Tenho filho pequeno e pessoas 
que convivem comigo e a gente sofre 
muito com o afastamento da família. 
Tenho amigos queridos que não vejo há 
11 meses, passei muito tempo abraçan-
do meu filho só por lençol, mas agora 
a gente consegue respirar um pouco 
mais aliviado para trabalhar também. 
Queria deixar uma mensagem para os 
potiguares de que essa vacina é fruto de 
muito estudo acumulado e se puderem 
se vacinar corram para o posto”, contou.

A técnica de enfermagem Edilma 
Pereira, de São Gonçalo do Amarante, 
fez coro aos colegas de profissão vaci-
nados. “É uma felicidade muito grande, 
é uma esperança que chega para a gen-
te. Agora a gente pode trabalhar com 
mais segurança. Essa vacina é muita 
boa, esperamos que a população tam-
bém tome quando for possível porque 
só assim a gente vai vencer essa pande-
mia. A vacina vai poupar muitas vidas”, 
ressaltou.

Ao todo, o governo estima vacinar 
39.258 pessoas com duas doses da Co-
ronaVac. Deste contingente, a maioria 
será destinada aos profissionais da 

saúde: 37.848. O restante será dividido 
entre idosos (1.400) e pessoas com de-
ficiência (10).

A cerimônia de vacinação simbóli-
ca que deu o pontapé inicial à campa-
nha de imunização no estado começou 
por volta das 10h e se estendeu até o 
começo da tarde. Estiveram presen-
tes a governadora Fátima Bezerra, o 
vice-governador Antenor Roberto, o 
secretário de Saúde Cipriano Maia e a 
secretária-adjunta de Saúde Maura So-
breiro, além de prefeitos e autoridades 
sanitárias de cidades da Região Metro-
politana de Natal.

“Lá se vão quase 12 meses de en-
frentamento à pandemia, que infeliz-
mente se apresentou como uma das 
mais graves da nossa história. Então 
estarmos dando início ao processo de 

vacinação no Rio Grande do Norte re-
presenta muita confiança e esperança. 
É o início de uma longa caminhada, 
onde nós vamos, se Deus quiser, der-
rotar essa pandemia e garantir a vida 
do povo do nosso estado”, destacou a 
governadora.

O vice-governador também fez um 
retrospecto dos dez meses de pande-
mia e comemorou a chegada das vaci-
nas. “É um momento de emoção para 
todos. Até mesmo os profissionais de 
saúde experimentados tremeram um 
pouco na hora de aplicar as vacinas 
porque todos eles são combatentes 
que vivenciaram de perto perdas de 
vidas. Algumas dessas vidas poderiam 
ter sido poupadas se o plano federal 
tivesse permitido um sistema de soli-
dariedade, de logística, que permitisse 
acudir melhor os estados, mas o que 
vale agora é o futuro e o futuro nos traz 
a vacina”, comentou Antenor Roberto.

O governo estadual também apro-
veitou para fazer a entrega simbólica 
de 1 mil tablets aos municípios. Os 
equipamentos irão auxiliar a coleta e 
consolidação dos dados da vacinação 
no RN, que serão divulgados em tempo 
real pelo portal RN Mais Vacina, siste-
ma desenvolvido em parceria com a 

UFRN.

CAMINHO DA VACINA
Após muita expectativa e sucessi-

vos atrasos na logística do Ministério da 
Saúde, o Rio Grande do Norte recebeu o 
primeiro lote de vacinas contra o coro-
navírus na madrugada desta terça-feira 
19. A previsão inicial era de que as doses 
chegassem em solo potiguar às 11h30 
na segunda, mas o voo vindo de Guaru-
lhos (SP) acabou sendo remarcado para 
a madrugada de ontem, o que frustrou 
os planos do Governo do Estado de 
começar a vacinação simbólica já na 
segunda, às 17h.

As 82.440 doses da CoronaVac, de-
senvolvida pelo Instituto Butantan em 
parceria com a farmacêutica chinesa 
Sinovac, desembarcaram no Aeroporto 
Internacional de Natal à 1h.

Do aeroporto, o lote foi escoltado pe-
la Polícia Federal (PF) até a Unidade Cen-
tral de Agentes Terapêuticos (Unicat) em 
Natal. Na central, a carga foi dividida em 
remessas para envios às regionais locali-
zadas em Mossoró, Santa Cruz, Pau dos 
Ferros, Caicó, João Câmara e São José de 
Mipibu. As regionais foram as responsá-
veis por distribuir as doses para os 167 
municípios potiguares.

Embora o RN tenha recebido 82 mil 
doses, cerca de metade deste número 
irá se vacinar. Isso porque a CoronaVac 
— vacina que teve o uso emergencial 
aprovado no domingo 17 pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) — é administrada em duas aplica-
ções, com intervalo de 14 a 28 dias.

313 DIAS
313 dias foi o período entre a confir-

mação do primeiro caso de Covid-19 e 
a aplicação da primeira vacina anti-co-
ronavírus no RN. Apesar da conquista, 
até então inédita na história global, a 
pandemia segue contaminando e ma-
tando pessoas no Rio Grande do Nor-
te. A recomendação dos profissionais 
da saúde é manter o distanciamento 
social, uso da máscara e higienizar as 
mãos com álcool 70%.

Segundo o último boletim epide-
miológico da Sesap, divulgado nesta  
terça-feira 19, o Rio Grande do Norte 
atingiu a marca de 130.973 pessoas in-
fectadas e 3.188 óbitos causados pela 
doença. Ainda de acordo com a Sesap, 
outras 538 mortes ainda estão sob in-
vestigação.

Maria das Graças Pereira foi a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte 

TÉCNICA DE ENFERMAGEM É A 
PRIMEIRA PESSOA A SER VACINADA 
CONTRA A COVID-19 NO RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

82 mil
doses da Coronavac 

desembarcaram em Natal
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IMUNIZAÇÃO | Cearense de Aracati, Maria chegou ao Rio 
Grande do Norte no final da década de 1970 e iniciou 
carreira na área da saúde aos 21 anos. Ela contou 
ao Agora RN que a vacina foi “um sonho e hoje é a 
esperança”. Estado recebeu mais de 82 mil doses da 
Coronavac para iniciar aplicações

TÉCNICA DE ENFERMAGEM É A 
PRIMEIRA PESSOA A SER VACINADA 
CONTRA A COVID-19 NO RN

CRONOLOGIA DA VACINAÇÃO | TERÇA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2021

Governadora do RN, Fátima Bezerra (PT), ao lado da equipe da Secretaria Estadual de Saúde Natal recebeu 82 mil doses da Coronavac, que serão destinadas para a população da capital potiguar

0H48  Avião da companhia Azul Linhas aéreas, de prefi xo 9913, pousa no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, com a carga de 
mais de 82 mil doses da Coronac.

1H  Desembarque das caixas com o imunizante é feito

1H30 Todo o material é vistoriado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

2H  Após a vistoria técnica, os imunizantes são colocados em caminhões frigorífi cos

2H30  Carga de vacina chegam à Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). O local vai armazenar o 
primeiro lote de vacinas entregues ao Rio Grande do Norte

5H28 Caminhonetes do Corpo de Bombeiros são carregados com as vacinas, agulhas e seringas para distribuição em todo o território potiguar

9H Cargas de vacinas são entregues aos municípios

10H20 Abertura da solenidade de abertura do Plano Estadual de Vacinação

10H59 Técnica de enfermagem Maria das Graças Pereira de Oliveira, de 57 anos, é a primeira potiguar a vacina contra a Covid-19. Ela trabalha na linha de 
frente no Hospital Giselda Trigueiro, referência em doenças infectocontagiosas.

13H Secretaria de Saúde de Natal recebe a carga de Coronac. A capital potiguar vai fi car com o maior número de doses do imunizante: 12.235 

CRONOLOGIA DA VACINAÇÃO | 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

GOVERNO DO RN

É uma felicidade muito 
grande, é uma esperança 
que chega para a gente.”“

Essa vacina é fruto 
de muito estudo acumulado 

e se puderem se vacinar 
corram para o posto”.
“

EDILMA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM

RENATO DE OLIVEIRA SOCORRISTA

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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PREFEITURA NATAL

Os 167 municípios que compõem 
o Rio Grande do Norte devem 
iniciar seu plano de vacinação 

contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 
às 10h. Em alguns municípios, como 
Parnamirim e Mossoró houve atos 
simbólicos de vacinação ainda na ter-
ça-feira 19. Segundo a Secretaria do 
Estado de Saúde Pública (Sesap), nes-
se primeiro momento serão vacinados 
37.848 profissionais de saúde - públi-
cos e privados - que atuam na linha 
de frente do combate ao coronavírus, 
1.400 pessoas com 60 anos ou mais em 
instituições e 10 pessoas com defici-
ência também institucionalizadas em 
todo o estado. Para os trabalhadores 
da saúde, é necessário apresentar um 
documento comprobatório de vínculo 
empregatício, como carteira de tra-
balho, contra-cheque ou contrato de 
trabalho.

Natal foi  recebeu as caixas com a 
vacina Coronavac no início da tarde 
e segue o plano de imunização já nas 
primeiras horas da manhã desta quar-
ta-feira. As 12.235 doses destinadas ao 

município serão aplicadas em 70 pos-
tos de saúde do município e nos pon-
tos drive-thru (Arena das Dunas, Via 
Direta, Cemure, Palácio dos Esportes, 
Nélio Dias, e Via Costeira).

Em Parnamirim a vacinação se 

iniciou já nesta terça-feira, a partir das 
15h no Lar para Idosos Lean. Seguido 
desse ato simbólico, as 2.800 doses 
de vacinas destinadas ao município, 
estarão disponíveis nos 27 postos de 
vacinação espalhados pelo município 

a partir das 10h da quarta-feira, 20.
Já Mossoró, município da região 

Oeste Potiguar, recebeu 3.981 doses da 
Coronavac, que estão armazenadas na 
II Unidade Regional de Saúde Pública 
(II Ursap). A primeira dose foi aplicada 
já nas primeiras horas da noite desta 
terça-feira 19, no auditório do Centro 
Administrativo Alcides Belo (bairro 
Aeroporto), na enfermeira Raimunda 
Clézia Cavalcante da Silva, 60 anos, em 
ato simbólico. O plano inicial atenderá 
os 79 idosos institucionalizados que 
se encontram no Instituto Amantino 
Câmara, Cadeia Pública Manoel Ono-
fre de Souza, Hospital Psiquiátrico São 
Camilo, Penitenciária Agrícola Dr. Má-
rio Negócio e Presídio Federal, e estará 
disponíveis aos profissionais da saúde 
nos postos do município.

Macaíba, São Gonçalo do Amaran-
te, Currais Novos e Caicó, que recebe-
ram, respectivamente, 572, 563, 495 e 
750 doses da vacina também come-
çam a imunização nesta quarta-feira 
20, em todos os postos de saúde de 
cada município.

Prefeitura do Natal recebeu 12.235 doses destinadas para os postos de vacinação

Municípios potiguares devem iniciar processo de 
imunização de grupos prioritários nesta quarta

VACINA

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

O Governo do Rio Grande do Nor-
te estima que até 5% dos frascos 
de vacina contra a Covid-19 se 

percam durante a campanha estadual 
de vacinação que foi iniciada nesta 
terça-feira 19. O possível desperdício 
acontece no momento em que o País 
ainda nem tem doses suficientes para 
imunizar os brasileiros que pertencem 
ao grupo de risco para a doença.

Em nota técnica publicada na ma-
nhã desta terça-feira, a Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública (Sesap) apontou 
que, das 82,4 mil doses recebidas pelo 
Estado através do Ministério da Saúde 
no 1º lote, cerca de 4 mil podem não 
ser utilizadas. A pasta afirma, sem es-
pecificar, que o número representa as 
“perdas operacionais”. 

Pesquisadores envolvidos no estu-
do de elaboração da Coronavac – va-
cina que está sendo usada na primeira 
fase da campanha de vacinação contra 
a Covid-19 no Brasil – apontam que, 
para não estragar, as doses do imu-
nizante precisam ser armazenadas a 
uma temperatura que oscila entre 2 e 
8 ºC.

Essa condição, aliás, é considerada 
um fator de vantagem para o uso da 
Coronavac no Brasil. Isso porque há 
outros imunizantes que exigem res-

friamento maior – como o da Pfizer/
Biontech, que precisa ficar a uma tem-
peratura de –70 ºC, o que demandaria 
maior investimento logístico e refri-
geradores mais robustos, que não são 

encontrados em unidades de saúde do 
interior do País. Nas últimas semanas, 
o Governo do RN tem afirmado que 
está preparado para distribuir e arma-
zenar as vacinas em condições ideais. 

A gestão estadual anunciou que provi-
denciou refrigeradores nas mais diver-
sas regiões do Rio Grande do Norte.

Segundo o mais recente comuni-
cado da Sesap, o Estado conta com um 

ultra freezer, sete câmaras frias de mil 
litros, além de 18 câmaras frias de 1 mil 
l (três para cada regional). Só no Centro 
de Referência em Imunobiológicos Es-
peciais, são duas câmaras frias de mil 
litros e uma câmara fria de 340 a 400 
litros, além de 28 câmaras frias distri-
buídas em quatro municípios (quatro 
em São Gonçalo do Amarante, quatro 
em Parnamirim, oito em Mossoró e 12 
em Natal). A rede estadual possui tam-
bém oito câmaras frias de mil litros: 
duas para cada município descrito 
anteriormente. Em parceria com a 
Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), são sete ultrafreezer pa-
ra armazenamento das vacinas. Quan-
do são entregues para os municípios, 
as vacinas passam a ser armazenadas 
pelas prefeituras.

RN estima perder até 5% das doses 
da Coronavac durante a vacinação
IMUNIZAÇÃO | Em nota técnica publicada na manhã desta terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) apontou que, das 82,4 mil doses recebidas pelo Estado através 
do Ministério da Saúde no 1º lote, cerca de 4 mil podem não ser utilizadas. A pasta afirma, sem especificar, que o número representa a reserva técnica para “perdes operacionais”

Por recomendação do Instituto Butantan, as doses do imunizante precisam ser armazenadas a uma temperatura que oscila entre 2 e 8 ºC

4 mil
é o número de doses guardadas 

para a reserva técnica  

PREVENÇÃO

No momento em que a va-
cinação começa nas Américas, 
a Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas) alertou nesta 
terça-feira 19 que ainda haverá 
um longo caminho até a imu-
nização massiva e, enquanto 
isso não ocorrer, é fundamental 
manter as medidas de distan-
ciamento social e de prevenção 
ao novo coronavírus. Diante 
desse contexto, a diretora da 
Opas, Carissa Etienne, fez um 
chamado aos governantes da 
região para não “baixar a guar-
da” neste momento e salvar 
vidas. “As vacinas vão ajudar 
a salvar vidas. E esses fatores 
mostram a necessidade de in-
tensificar as ações do sistema 
de saúde para limitar a exposi-
ção ao vírus. Distanciamento 
social, evitar aglomeração e 
lavagem das mãos são nossas 
melhores esperanças”, disse.

DISTANCIAMENTO 
CONTINUA 
FUNDAMENTAL, 
AFIRAM OPAS
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INSUMOS  | Para especialistas, há risco de a vacinação contra a Covid-19 ser interrompida em pouco tempo, 
por falta total de imunizantes; Câmara Federal e Embaixada da China no Brasil tentam contornar impasse

As dificuldades na importação 
de doses e de insumos para pro-
duzir vacinas são uma grande 

ameaça à campanha de imunização 
brasileira, iniciada em São Paulo no 
último domingo 17 e no RN, na terça 
19. Para especialistas, há risco real 
de a vacinação contra a Covid-19 ser 
interrompida em pouco tempo, por 
falta total de imunizantes. O plano de 
imunização começou com apenas seis 
milhões de doses da Coronavac, im-
portadas da China.  

Outras duas milhões de doses do 
imunizante de Oxford, produzidas na 
Índia, já deveriam ter chegado. Mas, 
depois de dois adiamentos, o governo 
desistiu de fixar nova data para receber 
o produto. O volume disponível não é 
suficiente nem mesmo para vacinar os 
profissionais de saúde, que somam cin-
co milhões de pessoas no Brasil. 

O Instituto Butantan tem 4,8 mi-
lhões de doses em fase final de produ-
ção, mas aguarda nova autorização da 
Anvisa para uso emergencial. O pedido 
foi feito nesta segunda 18. O órgão não 
recebeu novas remessas do Insumo 
Farmacêutico Ativo, o princípio ativo 
da vacina, importado da China. 

“Temos um carregamento de ma-
téria-prima pronto lá na China para 
ser despachado”, afirmou o presidente 
do Butantan, Dimas Covas. “Estamos 
aguardando apenas a autorização do 
governo chinês para poder trazer e, 
assim, iniciar a 2ª etapa de produção. 
Mas dependemos da matéria-prima 
para poder continuar esse processo.” 
Segundo ele, o problema é de ordem 
burocrática, sem detalhar. 

O Butantan tem capacidade para 
fabricar um milhão de doses por dia, 
segundo Covas. Mas, para isso, depen-
de de insumos feitos pelo laboratório 
chinês Sinovac que precisam ser im-
portados. “A capacidade de produção 
foi atingida, mas precisamos dessa ma-
téria-prima”, disse Covas. A instituição 
estima que ainda demore dez meses 
para ter capacidade de produzir a va-
cina sem depender de insumos impor-
tados. Uma nova fábrica do Butantan 

está em construção na zona oeste de 
São Paulo. 

Covas não informou quantas doses 
poderão ser feitas com a matéria-pri-
ma que aguarda importação. “Mil litros 
(da matéria-prima) dão origem a um 
milhão de doses”, disse. 

Já Fiocruz nem começou a sua pro-
dução. A instituição ainda não recebeu 
nenhuma remessa do IFA para a vaci-
na de Oxford/AstraZeneca. O produto 
também vem da China. Em nota, a ins-
tituição informou que a chegada dos 
insumos em janeiro ainda está dentro 
do calendário contratual. 

Por contrato, se a AstraZeneca 
não entregar o princípio ativo, deve 
fornecer as vacinas prontas. A farma-
cêutica diz que continua trabalhando 
na liberação dos lotes de IFA, na China. 
Segundo Pazuello, o governo chinês 
não está sendo célere na liberação da 
burocracia para a exportação das subs-
tâncias. 

Sobre a importação de dois mi-
lhões de doses prontas do imunizante 
de Oxford, plano que o governo previa 
executar no fim de semana, o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que 
ainda não havia recebido “resposta po-
sitiva” sobre a compra. Sem citar uma 
data, ele disse que teve “sinalização” de 
que o embarque vai se resolver nesta 

semana. Especialistas concordam 
que, independentemente do ritmo, 
foi muito importante ter começado a 
campanha de imunização, ainda que 
com muitas poucas doses disponíveis. 

Especialistas destacam que o go-
verno não levou adiante as negocia-
ções com a Pfizer e a Moderna para 
a compra de imunizantes. Lembram 
também que, num primeiro momen-
to, o País não quis entrar no consórcio 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para a compra de vacinas e, 
por fim, quando decidiu participar, foi 
com apenas 10% das doses. Segundo 
explicou o ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta, é uma tradição brasileira 
fazer esse tipo de compra em pool. É 
uma forma de ganhar preferência dos 
fabricantes. “Temo que o fornecimento 
externo não vá oferecer a cobertura 
que precisamos”, afirmou virologista 
Flávio Guimarães, da UFMG.

MAIA DISCUTE IMPASSE  
Diante da dificuldade do Brasil em 

importar insumos para produzir vaci-
nas contra a Covid-19, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pe-
diu uma audiência com o embaixador 
da China, Yang Wanming, para tratar 
sobre o assunto. Segundo Maia, o en-
contro deve ocorrer nesta quarta-feira 
20 pela manhã. 

A iniciativa de Maia ocorre após 
integrantes do governo brasileiro en-
trarem em conflito com os chineses em 
outras ocasiões. Em novembro do ano 
passado, por exemplo, o Ministério das 
Relações Exteriores saiu em defesa do 
deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
e classificou como "ofensiva" e "desres-
peitosa" a reação da embaixada da Chi-
na a declarações do filho "Zero Três" do 
presidente Jair Bolsonaro. 

Nas redes sociais, Eduardo havia 
vinculado o governo chinês à “espio-
nagem” por meio da tecnologia 5G, o 
que provocou protestos dos chineses. 
Para o Itamaraty, chefiado por Ernesto 
Araújo, a réplica chinesa criou “fricções 
desnecessárias” e prejudicou a boa re-
lação entre os países. 

 Instituto Butantan tem 4,8 milhões de doses em fase final de produção, mas aguarda nova autorização da Anvisa para uso emergencial

Falta de matéria-prima ameaça 
atrasar imunização no Brasil 

 GOVERNO DE SP

Estamos aguardando 
apenas a autorização do 
governo chinês para poder 
trazer e, assim, iniciar a 2ª 
etapa de produção. Mas 
dependemos da matéria-
prima para poder continuar 
esse processo”

“
DIMAS COVAS 
DIRETOR DO INST. BUTANTAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 010/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação no 
dia 01/02/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO 
MUNICÍPIO. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 012/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 02/02/2021 às 13h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA MEDIDAS DE COMBATE AO CORONA 
VÍRUS COVID-19, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac - Pregoeira Municipal

PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO  
 
E J DE AQUINO COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ: 22.369.819/0001-63, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a licença de 
renovação de operação (RLO) para um posto de combustível, localizado na Rod RN 071, SN, Centro, 
Tabuleiro Grande/RN CEP 59840-000.  

 
E J DE AQUINO COMBUSTIVEIS EIRELI 

Nome do Representante Legal 

 
EDITAL DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 

 
A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE – FECOMERCIO RN, em cumprimento ao disposto Art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), representando os Sindicatos a ela filiados e abaixo nominados, torna público o presente Edital de 
Cobrança da Contribuição Sindical Patronal, prevista no Art. 578 da CLT, para o exercício de 2021, cujas Tabelas 
para Cálculo dos Valores então disponíveis no site https://fecomerciorn.com.br/servicos/contribuicao-sindical/, 
fixando o prazo final para quitação o dia 31 de janeiro de 2021.  

Em Natal, RN, 12 de janeiro de 2021. 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ – Presidente da FECOMÉRCIO RN 

 
SINDICATOS FILIADOS À FECOMÉRCIO RN: Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista no Estado do Rio 
Grande do Norte; Sindicato do Comércio Atacadista do RN; Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do RN; Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do RN; Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios para Veículos do RN; Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, 
Imobiliárias, Incorporadoras, Loteadoras, Colonizadoras, Urbanizadoras e Administração de Imóveis do RN; 
Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do RN; 
Sindicato dos Representantes Comerciais e das Empresas de Representação Comercial no Estado do RN; 
Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró; Sindicato do Comércio Varejista de Caicó; Sindicato do Comércio 
Varejista de Macaíba; Sindicato do Comércio Varejista de Assú; Sindicato do Comércio Varejista de Currais 
Novos; Sindicato do Comércio Varejista de Nova Cruz; Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz; e 
Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi. 
 

 

 
 
 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO ERNANDO CAVALCANTE CPF: 052.990.958-80, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a licença simplificada 
(LS) para um loteamento, localizado no Sítio cachoeira São Miguel/RN, CEP 59920-000.  

 
FRANCISCO ERNANDO CAVALCANTE 

Nome do Representante Legal 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
  
H. S. BESERRA CONSTRUCÓES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 15.033.936/0001-96, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LO para a TRANSPORTES DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS, localizada A RUA. ARQUITETO JOÃO 
MAURICIO, Nº 03 – BAIRRO PITANGUI –MUNIC. EXTREMOZ-CEP: 59.575-000 
 

HUDSON SILVESTRE BESERRA 
ADMINISTRADOR 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

HMG AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP, CNPJ: 29.070.468/0001-34, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença 
Simplificada - LS, para Projeto de Agricultura Irrigada destinado a cultura de coco, numa área de 71,4676ha, 
Localizado na Fazenda São Gabriel, S/N, Distrito Tamandua, Zona Rural, Ceara-Mirim/RN. 

 
 

ERIBERTO GABRIEL NETO 
PROPRIETÁRIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
  

Itáguia Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 09.222.481/0001-54, torna público que está requerendo 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB-SGA, a Licença de Instalação e Operação 
- LIO para o empreendimento SMALL SOCIAL CITY, localizado à Rodovia RN-311, Massaranduba, São 
Gonçalo do Amarante/RN. 
  

Massimo Marchisio 
Administrador 

 
 



ABENÇOAR                                                                                                        
Este é um verbo de uso muito comum, 

porém poucos conhecem a transitividade 
dele, isto é, a relação que ele mantém com 
seus complementos.  Por isso, muita gente 
anda a abençoar de maneira incorreta: 
“Deus lhe abençoe”. O verbo abençoar é 
transitivo direto, ou seja, é um daqueles 
que não exigem preposição, logo, repelem o 
pronome “lhe” como acompanhante. Para 
tornar a frase adequada ao padrão da norma 
culta, deve-se dizer:  “Deus o abençoe”. É 
importante dizer, ainda, que a frase “Deus 
te abençoe” est& aacute; correta, desde 
que quem a pronuncie ou a escreva esteja 
se referindo a alguém na segunda pessoa, 
como em “Deus te abençoe, tu mereces”.

ABSOLVER - ABSORVER                                                                              
Esta dupla de palavras pode causar 

bastante confusão, caso não seja bem 
observada. É que, apesar de a grafi a ser 
muito parecida, os signifi cados são muito 
diferentes.  Absolver signifi ca perdoar, 
desculpar:  “O jovem foi absolvido das 
acusações”. Já o verbo absorver signifi ca 

assimilar, fazer que se concentre em si, 
engolir, consumir: “Como o palestrante 
deu muitas informações, nem todas foram 
absorvidas”. Nunca é demais lembrar que 
quem escreve tem a obrigação de estar 
atento.

EMPREGO DE ALGUMAS LETRAS
Pense em um grande problema 

linguístico. Se você pensou em uma 
inadequação gráfi ca, acertou. Um desvio 
de grafi a macula a imagem de qualquer 
redator, inclusive nas redes sociais. 
Pensando nisso, selecionei algumas 
dicas. Para não abusar da paciência e do 
tempo, hoje darei apenas duas. Emprega-
se a letra Z:  a) em palavras derivadas de 
outras grafadas com z: feliz – felizardo; 
zelo -  zelador;  b) em substantivos 
abstratos femininos terminados em -ez 
e -eza, derivados de adjetivos: grávida 
– gravidez; esperto - esperteza; c) em 
palavras terminadas em -izar (verbos) 
e -ização (substantivos), derivadas de 
certos substantivos: colono - colonizar - 
coloniza&cce dil;ão.
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA

CONCORDÂNCIA 
DO VERBO SER

A concordância do verbo ser é 
um dos assuntos mais intrigantes da 
língua de Camões. Por isso, anote esta 
dica: quando o núcleo do sujeito é 
pronome pessoal ou nome referente 
a pessoa, o verbo ser concorda com 
essas palavras. Eles eram a mais 
intensa manifestação de cordialidade.  
A mais intensa manifestação de 
cordialidade eram eles. O responsável 
pelo setor de cargas somos nós.  Filipe 
é as alegrias da casa.  Os deputados 
são o alicerce do partido. Pode até soar 
estranho, mas é a forma correta.

ABRE ASPAS
O sábio não se a� ige por não ser 

conhecido dos homens; ele se a� ige 
por não conhecê-los. 

Confúcio“

“

DIVULGAÇÃO

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

INGREDIENTES

1 pacote de gelatina 
dietética sabor 
abacaxi
1 copo de iogurte 
natural desnatado
1 colher de sopa de 
maca peruana
1 colher chá gengibre 
ralado
Raspas de limão para 
enfeitar.

MODO DE PREPARO:

Preparar a gelatina 
de acordo com 
as instruções da 
embalagem.
Levar para endurecer.
Quando estiver 
no ponto correto, 
consistente, bater 
com o mixer a 
gelatina, iogurte, a 
maca e o gengibre.
Distribuir em 
tacinhas e levar a 
geladeira por 2 horas.
 Salpicar raspas de 
limão antes de servir.

SURPRESA DE ABACAXI GELADO COM GENGIBRE

A fruta escolhida de hoje 
foi o abacaxi, notem como ele é 
poderoso! Além de ser delicioso 
ainda é rico em diversos nutrientes. 
Pode ser consumido in natura, 
em sucos ou em sobremesas, 
na quantidade certa ele pode 
oferecer inúmeros benefícios para 
a saúde. Seu alto valor nutritivo 
pela presença de sais minerais e 
vitaminas é um dos destaques da 
fruta.

BENEFÍCIOS DO ABACAXI
·Ajuda no emagrecimento
·Previne gripes, tosses e 

resfriados
·Auxilia na recuperação do 

corpo após a prática de exercícios
· Aliado das unhas, pele e 

cabelos
· Ajuda a preservar a memória
· Pode ser consumido durante a 

gravidez
· Auxilia no controle do 

colesterol e triglicérides
·Melhora o sistema imunológico
·Controla a coagulação 

sanguínea
·Previne o envelhecimento
· Protege a visão
·Tem substâncias capazes de 

prevenir a asma
· Melhora as condições do trato 

digestivo
· Ótimo aliado da saúde bucal
· Contém iodo, que reduz 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
ABACAXI É TUDO DE BOM!

DIVULGAÇÃOcâimbras e regula a tireoide.
 

COMO COMER ABACAXI
O abacaxi, por ser uma fruta 

ácida combina com outras frutas 
da mesma categoria, em uma 
salada de frutas por exemplo, ou 
utilizado em saladas de vegetais 
verdes-escuros, além dos sucos 
detox. Falando nutricionalmente, as 
combinações incluem os vegetais 
verde-escuros por o abacaxi ser 
uma ótima fonte de Vitamina 
C e ter a função de auxiliar na 
absorção do ferro. Ele podem pode 
ser inserido em sobremesas após 
refeições contendo carnes, pois a 

bromelina ajudará na digestão das 
proteínas.

CASCA DO ABACAXI
Além da polpa da fruta, a casca do 

abacaxi também pode ser consumida 
e possui muitos benefícios. Ela deve 
ser ingerida em forma de chá e 
possui grandes fontes de vitaminas 
importantes, sendo a principal, a 
vitamina C, já conhecida por prevenir 
a gripe, mas também por ajudar a 
manter os níveis de colesterol sob 
controle.

CONTRAINDICAÇÕES
Os pacientes com Gota, artrite 

reumatoide e úlceras pépticas devem 
consultar o médico ou nutricionista 
antes de consumir a fruta para 
que sejam orientados em relação a 
quantidade que pode ser ingerida sem 
riscos à saúde. Além disso, pessoas 
que fazem uso de medicamentos 
anticoagulantes devem evitar 
o consumo em excesso e fazer 
acompanhamento médico.

Ao contrário do que se pensa, 
quem sofre de gastrite pode sim 
consumir a fruta, desde que evite os 
excessos. O recomendado é que, seu 
consumo não seja feito isoladamente, 
e sim em conjunto com alimentos 
como castanhas, sementes ou 
vegetais, pois estes minimizam 
os efeitos da acidez no sistema 
digestório.
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CANTO
AZUL
MÚSICA  | Primeiro álbum 
da carreira de Bruna Hetzel 
revela o lado compositora da 
artista natalense. Em paralelo, 
ela já é uma reconhecida 
intérprete de jazz e da música 
popular brasileira

A relação da cantora 
natalense Bruna Hetzel 
com o jazz e a música 

popular brasileira não vem só 
do sobrenome ilustre. A neta do 
pianista e maestro Waldemar 
Ernesto Hetzel trilha uma carreira 
reconhecida como intérprete do 
jazz, seja em grupos como a Sesi 
Big Band ou em apresentações solo, 
ao lado de músicos e intérpretes 
consagrados na cena local, nacional 
e internacional, como Sergio Farias, 
Joca Costa, Glorinha Oliveira, 
Antônio de Pádua, Eduardo Tau� c, 
Khrystal, Liz Rosa, Taryn Szpilman, 
Mark Rapp, Ed Motta e Ivan Lins. 
Também faz algum tempo que 
Bruna Hetzel se dedica a compor, e 
o resultado de toda essa experiência 
está no álbum  “Canto Azul”, seu 
primeiro disco de carreira.

Com direção musical do 
arranjador e produtor Eduardo 
Tau� c, “Canto Azul” está na fase 
� nal das gravações e deve � car 

pronto ainda no mês de janeiro. A 
data de lançamento do disco deve 
ser revelada em breve no Instagram 
da artista (@brunahetzel). O projeto 
foi aprovado na chamada pública 
da Lei Aldir Blanc, pelo município 
de Natal e paralelamente a artista 
conseguiu fechar o � nanciamento 
coletivo no site Benfeitoria. Os 
recursos se complementam para a 
ampliação do projeto, que contará 
com álbum virtual, lançamento de 
videoclipe e single, também com 
apoio da LAB via Fundação José 
Augusto. A produção executiva é de 
Luciano Prates.

Ancorada na tradição poética 
da MPB e em uma forte in� uência 
do jazz, Bruna Hetzel encontra 
simbiose no trabalho de seu 
produtor musical. “Tenho a alegria 
de contar com as harmonias e 
arranjos elaborados pelo renomado 
instrumentista, compositor e 
arranjador Eduardo Tau� c”, 
ressaltou. Além de Tau� c na 

direção musical, arranjos, piano/
Rhodes, a banda que está em 
estúdio conta com Roberto Tau� c 
(violão/guitarra), Daniel Ribeiro 
(contrabaixo acústico e elétrico), 
Anderson Mello (bateria), Ramon 
Gabriel (percussão) e outras 
participações especiais.

A primeira música de Bruna 
como compositora é “Canto 
Azul”, que nomeia o álbum. “O 
disco sintetiza duas dimensões de 
minha trajetória, como intérprete 
e os meus primeiros passos como 
compositora. Trago autores 
conterrâneos como Roberto Tau� c, 
João Salinas e Cleudo Freire e nomes 
consagrados da nossa música 
procurando músicas mais lado B”, 
pontuou. A artista compôs letra e 
melodia de “Canto Azul”, e contou 
com parceria de Sérgio Farias, autor 
da harmonia original. 

Já “Canto do Mar” ela assina 
sozinha. Seu lado intérprete teve 
uma boa garimpagem a quatro 

mãos como ponto de partida. Bruna 
e Tau� c escolheram pérolas da MPB 
pouco regravadas, como “Violão” de 
Sueli Costa e Paulo César Pinheiro. 
Uma música de Sérgio Santos, 
André Mehmari e Chico Pinheiro 
também entrou no repertório. A 
única canção mais conhecida é 
“Azul”, de Djavan, originalmente 
lançada em 1999 ela chega para 
dar a “cor” que faltava ao álbum.  
A porção gringa do disco vem do 
cantor e compositor Henri Salvador 
(1917-2008), nome considerado um 
precursor da gênese da bossa nova 
brasileira.

Bruna Hetzel se revelou ao 
cenário potiguar em 2012 com 
o projeto In� uência do jazz, que 
atualiza o universo poético da MPB 
em sua convergência com o gênero 
jazzístico. Além da carreira solo, 
integrou os vocais da Sesi Big Band, 
entre 2013 a 2015, participando de 
grandes concertos e festivais como 
o Fest Bossa e Jazz. Em 2015, a 

convite do Fest Bossa & Jazz, lançou 
o projeto Lady Sings � e Blues: Um 
Tributo a Billie Holiday, homenagem 
ao centenário da lendária diva 
do jazz, que obteve excelente 
repercussão. 

As primeiras composições 
autorais de Bruna foram 
classi� cadas em festivais de música 
autoral, a exemplo do Sonora – Ciclo 
Internacional de Compositoras 
(2016), Festival Música Potiguar 
Brasileira da Rádio Universitária da 
UFRN (ARPUB) – (2016), e Festival 
de Inverno da Serra da Meruoca 
(CE) – (2017).

QRCode para saber mais sobre o novo 
trabalho de Bruna Hetzel

RAUL GAMA

Bruna Hetzel revela lado 
compositora em novo trabalho
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DANIELAFREIREDANIELA
DE VOLTA! 

A coluna Daniela Freire voltou 
ao impresso Agora RN, após um 
recesso de três semanas, com muita 
disposição para trazer para o querido 
leitor informações exclusivas, 
bastidores e análises do cenário 
político e social no Estado e no Brasil. 
Espero você por aqui! 

VITÓRIA 
E nada como voltar ao trabalho 

depois de um domingo histórico 
para os brasileiros que confi am 
na ciência e na medicina e que 
querem distância do negacionismo 
criminoso propagado pelo governo 
federal. Trata-se da maioria da 
população, que aguardava com 
muita expectativa e esperança o 
início da vacinação contra a covid19, 
“apesar de Bolsonaro”, sim!  

DESDENHOU, 
AGORA QUER COMPRAR...  

Vale relembrar o quanto o 
presidente rechaçou a vacina 
Coronavac, a qual ele apelidou de 
“vacina chinesa do Dória”, ignorando 
até mesmo o comprometimento do 
renomado Instituto Butantan. Agora, 
depois de tentar tudo para não ver a 
população vacinada pela Coronavac, 
ele diz que a vacina “é do Brasil”. 

TBT 
Vamos copiar por aqui o que 

disse Bolsonaro no fi nal de outubro 
sobre a Coronavac: “Eu não vou 
comprar tua vacina, não. Procura 
outro para pagar tua vacina”. 

SUPREMA HUMILHAÇÃO 
Vale ressaltar que Bolsonaro não 

levou apenas uma surra do esforço 
– e do marketing - do Governo de 
São Paulo, mas, principalmente, da 
própria Anvisa, que ao anunciar a 
aprovação da Coronavac reforçou 
o quanto é criminosa a ação do 
governo federal em insistir na 
recomendação do mentiroso 
“tratamento precoce” contra o 
coronavírus. 

TOMA 
Ao aprovar o uso emergencial 

da Coronavac e da vacina de Oxford 
junto com a Fiocruz – a que o 
governo federal ainda não conseguiu 
disponibilizar aos brasileiros 
por incompetência - a Anvisa 
garantiu a “ausência de alternativas 
terapêuticas” contra a infecção pelos 
SarsCov2. 

ATÉ QUANDO? 
E enquanto a Anvisa, a 

Associação Médica Brasileira 
(AMB) e a Sociedade Brasileira 
de Infectologia (SBI) afi rmam 
categoricamente que não há 
tratamento precoce contra covid19... 
O prefeito de Natal Álvaro Dias, que 
é médico, de forma irresponsável e 
criminosa, continua orientando a 
população a usar Ivermectina, que só 
serve para combater vermes. 

RÁPIDAS
>> Deu no El Pais 

Brasil: “Vacina chega após 
arrogância e erros homéricos 
de uma diplomacia brasileira 
limitada. Brasil deixou de 
aderir inicialmente a uma 
coalizão global pelas vacinas 
em abril, que daria prioridade 
aos brasileiros com vacinas. 
Optou por uma política 
que minava a confi ança na 
Coronavac e investiu num 
pacote negacionista que explica 

Como ele mesmo disse. 
>> No Amazonas: “Algo de 

muito diferente está ocorrendo 
em Manaus. Não sei informar 
se é uma cepa nova ou se é algo 
diferente. Mas quem está na 
linha de frente está vendo um 
aumento da gravidade dos casos”. 
Afi rmação feita pelo infectologista 
e pesquisador Noaldo Lucena, 
que atua em clínica popular, 
atendimento domiciliar e 
hospitais públicos.

o colapso de Manaus e a dor de 
milhares de famílias”. 

>> Ele já sabia: Deu no UOL 
que a Força Nacional do SUS 
detectou oxigênio na reserva, 
leitos fechados por falta do 
insumo e previu colapso em 
Manaus. O grupo foi convocado 
pelo ministro da Saúde e registrou 
em relatórios ofi ciais a escalada 
da crise. Pazuello fez o que? Nada. 

ESPALHANDO MENTIRA 
Esta colunista conhece dezenas 

de pessoas que passaram meses 
tomando o medicamento acreditando 
estarem protegidas da doença e 
acabaram contaminadas. Muitas 
apresentaram quadro grave. Atenção, 
órgãos competentes! Até quando vão 
permitir que o gestor da capital e sua 
equipe mintam publicamente? 

PARABÉNS 
Enquanto isso, a governadora 

Fátima Bezerra tratou de mostrar 
serviço. Preparou plano de vacinação, 
montou equipes, separou insumos, 
viajou para SP para ver de perto a 
saída das vacinas para o Estado e 
ainda recebeu pacientes de Manaus 
para tratamento no Hospital Onofre 
Lopes e Giselda Trigueiro. 

 VERGONHOSO 
Aliás, a governadora do RN teve 

um tratamento explicitamente 
machista por parte do ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta 
segunda-feira, durante reunião 
com governadores sobre plano de 
vacinação. Fato tão notório que até 
mesmo jornalistas que cobriam o 
evento denunciaram.  

MACHISMO É A CARA DESSE 
GOVERNO 

O ministro não queria deixar a 
única mulher governadora do Brasil 
falar. Mostra o nível de ignorância, 
preconceito e falta de educação dessa 
gestão.  

 AGORA FAZ PROPAGANDA 
E o ministro potiguar das 

Comunicações Fábio Faria, que 
afi rmou há poucos meses que 
a “vacina chinesa de Dória” não 
entraria em sua casa ( fazendo papel 
de negacionista), agora é todo garoto 
propaganda das aplicações da 
Coronavac pelo Brasil afora. São as 
‘surras’ que a verdade dá!  

Governadora Fátima Bezerra conferindo de perto as doses da 
Coronavac que estavam a caminho do RN para iniciar a vacinação. 
São poucas as doses ainda, mas é o começo

Vereadora Brisa Bracchi festejando o sucesso do RN + Vacina, 
desenvolvido pelo LAIS da UFRN, que cadastrou mais de 200 mil 
pessoas e seus respectivos cartões de vacinação em apenas um dia

Ex-senador José Agripino de olho nas últimas 
notícias sobre a falta de oxigênio em Manaus, 
que está em colapso pelo aumento de casos de 
coronavírus, incluindo nova cepa do vírus. “Nos 
meus tempos de senador líder da oposição no 
Congresso, num assunto como esse ,o Rio Grande 
do Norte não se omitia”, escreveu
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SporTV sai em vantagem com as mudanças da Disney
Tudo pode se alterar no 

decorrer dos próximos tempos, 
porque as medidas tomadas 
ainda são muito recentes, mas o 
“tsunami” provocado pela Disney 
em seus canais esportivos, pelo 
menos até agora, não apresentou 
efeitos desejados.

O canal Fox Sports foi 
destruído e a sede no Rio 
desativada, com quase todos os 
funcionários mandados embora e 
a programação desmontada.

Consequência: a audiência 

despencou. Os últimos registros 
são bem lamentáveis. Os seus 
assinantes foram convidados a 
buscar outras opções.

Mas muito pior ainda é que 
a ESPN, o outro canal da Disney, 
em se tratando de resultados, 
também não ganhou nada com 
isso. Ao contrário. Os números são 
os mesmos de antes. Não houve a 
esperada transferência.

O concorrente SporTV, na dele, 
e sem se esforçar nada, é o único 
que está ganhando com tudo.

CRUZADAS

HORÓSCOPO

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

Seus relacionamentos de amizade são destacados e 
serão para você uma fonte de satisfação. Não seja tão 
duro consigo mesmo sob o pretexto de se mover mais 
rápido. Você está fi cando sem reservas, verifi que suas 
avaliações.

Hoje você será capaz de criar um bom equilíbrio entre seu 
trabalho e sua vida privada. Algumas pessoas vão pedir 
demais. Certifi que-se de que você é capaz de assumi-lo, 
não esqueça.

Receber sugestões de pessoas em quem você confi a 
geralmente é uma boa opção. Lembre-se de que algumas 
vezes uma terceira opinião pode ajudá-lo a moldar seus 
projetos corretamente. 

Você pode se sentir nervoso antes de uma apresentação 
ou de uma grande reunião. Leia a proposta de projeto 
mais uma vez. Isso só lhe dará confi ança para manter sua 
opinião de uma maneira melhor. Saia e brilhe, não deixe 
seu nervosismo dominar seu desempenho. 

Você pode ter grandes planos em termos de carreira 
ou empreendimentos comerciais. Sugere-se fazer uma 
pesquisa completa e entender os prós e contras dela. 
Uma boa pesquisa fornecerá uma visão clara do que 
você está envolvido. 

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

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

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

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

Você estará mais atento às pessoas que o merecem, 
por vontade própria. Mas você faria muito melhor 
se estivesse mais interessado na qualidade de sua 
dieta!

Você será cínico em seus comentários, mas sempre 
tome cuidado para não machucar ninguém. Você está 
em harmonia com o seu ambiente, não há obstáculos 
no futuro, porque saberá como se medir melhor.

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Na narração de Palmeiras e 

Corinthians, no Premiere, Everaldo 
Marques homenageou José Silvério, 

com o “me chuta, me chuta, me 
chuta”, no gol de Raphael Veiga.

Na próxima segunda-feira, o “Roda 
Viva” volta com edições ao vivo na 

TV Cultura.Diogo Mainardi avisou 
que o “Manhattan Connection” terá 
liberdade total na Cultura...E foi 
seguido por José Roberto Maluf, 
presidente da emissora: “Não há 

censura na Cultura”.Última forma: 
o jornalismo fi cará de fora dos 

investimentos que o SBT pretende 
fazer na sua produção este ano...
O entretenimento continuará como 

prioridade.Sobre a licitação da 
“Liga dos Campeões”, especialistas 
na área entendem que a concorrência 

vai ser boa...E a Team, agência 
da UEFA – União das Associações 

Europeias de Futebol, como certeza, 
não vai permitir lances conjuntos...
Por exemplo: Facebook e Turner 

ou SporTV e ESPN...Entre os 
interessados, a Disney deve participar, 

Turner e Facebook também...

PRÓXIMA ATRAÇÃO
A Record já definiu “Topíssima” 

como substituta de “Jesus” na faixa 
da 21h45, a partir do dia 26. Reprise 
da novela exibida em 2019, com 145 
capítulos, escritos por Cristianne 
Fridman.

FESTIVAL
A mesma Danni, muito em breve, 

estará presente em vários trabalhos do 
streaming. Só na Globoplay, serão duas 
séries, além de outra para a Amazon, 
filmada no Uruguai.

TUDO CERTO
A Band já tem definida a exibição 

de “House” ainda neste primeiro 
semestre. Contrato fechado. Além 
da TV paga e streaming, a série já 
teve seus episódios apresentados na 
Record.

INDÚSTRIA DO CINEMA
São tantos os filmes preparados 

e lançados exclusivamente no 
streaming, levantando suspeita sobre 
seus efeitos, no futuro, na indústria 

INSTAGRAM

 INSTAGRAM

do cinema. A plataforma veio para 
ser uma simples janela ou fechar as 
salas?

ESTREIA DO GERALDO
“A Noite é Nossa”, do Geraldo Luís, 

estreia na noite desta quarta, 22h45, 
ao vivo, na Record, com a proposta de 
relembrar os antigos programas de 
auditório, mas sem deixar de lado os 
acontecimentos de agora. “Alegria e 
emoção” não poderão faltar, afirma o 
apresentador.      

HIPNÓLOGO
O ex-BBB, Pyong e a mulher 

Sammy Lee foram sondados para 
integrar a próxima edição do “Power 
Couple” na Record. Só que não 
fecharam ainda porque têm questões 
familiares para resolver.

HARMONIA
Ana Paula Padrão e Band 

já têm afi nados novos planos, 
que serão colocados em prática 
ainda no decorrer deste primeiro 
semestre.

DURONA
Danni Suzuki volta à tevê na série 
“Arcanjo Renegado”, que estreia dia 
4 de fevereiro na Globo e será exibida 
sempre às quintas, após o “BBB”. 
Ela vive Luciana, capitã da PM e 
chefe do posto policial de Miracema, 
que impõe autoridade, em uma 
cidade do interior para onde Mikhael 
(Marcello Melo Jr.), o protagonista, é 
transferido.
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FUTEBOL | Com reapresentação do elenco marcada para o próximo dia 25, diretoria do América oficializou a 
contratação de oito novos atletas em cinco dias. Clube estreia no Campeonato Potiguar em 25 de fevereiro

Com a reapresentação marcada 
para o próximo dia 25, diretoria 
do América segue com os trab-

lhos para reforçar o elenco que, no dia 
24 de fevereiro, vai estrear no Campe-
onato Estadual. A primeira partida da 
nova temporada será contra o Força e 
Luz, em Natal, na Arena das Dunas.

“Estivemos reunidos e avançamos 
bastante nas últimas 24 horas que 
foram de muito trabalho juntamente 
com o nosso comandante. Sempre que 
possível, vamos anunciar as contrata-
ções e renovações que estão sendo ana-
lisadas em conjunto. Além dos critérios 
técnicos, físicos e comportamentais, a 
temos no radar jogadores rápidos, cas-
cudos e ‘raçudos’, acima de tudo”, disse 
o presidente do clube Ricardo Valério.

Na semena passada, o clube acer-
tou com o centroavante Luan Silva, 
que estava no Frei Paulistano (SE) 
sendo, inclusive, algoz do América na 
Copa do Nordeste 2020 ao marcar o gol 

que deu a vitória à equipe sergipana, e 
o zagueiro Alisson Brand renovou seu 
contrato por mais uma temporada.

Na última segunda-feira, o clube 
apresentou mais duas caras novas na 
temporada 2021, o goleiro Samuel Pi-
res, de 32 anos, e o lateral direito Iranil-
son, de 27. Ambos estavam no futebol 
paraibano, Botafogo (PB) e Atlético 
(PB), respectivamente. A dupla chega 
com o aval do treinador Evaristo Piza. 
A reapresentação rubra está prevista 
para acontecer no próximo dia 25.

O goleiro Samuel de Oliveira Pi-
res atuou com Evaristo no Botafogo 
na temporada 2020/2021 e formará a 
“equipe de arqueiros” com Ewerton, 
Lucas Gomes e Lucas Freitas. Já Iranil-
son já estava sendo monitorado pela 
diretoria após se destacar na Série D do 
Campeonato Brasileiro defendendo o 
Atlético de Cajazeiras (PB).

Na semana, no início das ações pa-
ra a reformulação do elenco, o América 

acertou com o América o lateral-es-
querdo Fernando, de 25 anos, destaque 
do Globo na temporada 2020, e o meia 
Clebinho, de 33, que estava no Uberlân-
dia-MG, que defenderão o clube.

O alvirrubro estreará no dia 24 de 
fevereiro contra o Força e Luz com lo-
cais e horário a serem defi nidos. 

As datas da segunda rodada em 
diante ainda serão confi rmados pela 
Federação Norte-riograndense de Fu-
tebol (FNF).

América, do zagueiro Alisson Brand, estreará no dia 24 de fevereiro contra o Força e Luz com locais e horário a serem definidos

Com elenco reformulado, América 
planeja início da temporada 2021

CANIINDÉ PEREIRA / AMÉRICA

América x Força e Luz (24/02)
América x Santa Cruz de Natal

América x ASSU
Globo x América
América x ABC

Campeão da 2ª divisão x América
América x Potiguar

COPA CIDADE DO NATAL

 RICARDO DUARTE

Em novembro, quando o argen-
tino Eduardo Coudet decidiu 
deixar o comando técnico do 

Internacional para treinar o Celta de 
Vigo, o clube gaúcho era líder do Bra-
sileirão, estava classifi cado para as 
oitavas de fi nal da Libertadores e às 
quartas da Copa do Brasil. Sem muito 
tempo para pensar, a direção colora-
da decidiu apostar em uma receita 
que fez sucesso na década passada: 
chamou Abel Braga, técnico que 
levou o Inter à conquista de sua pri-
meira Libertadores e Mundial. O trei-
nador, contudo, vinha de trabalhos 
ruins no Cruzeiro e no Vasco e che-
gou debaixo de muita desconfi ança. 
E a primeira amostra no Rio Grande 
do Sul foi ruim: eliminado de cara das 
Copas e saída do G-4 do Brasileirão. 
Dois meses depois, contudo, tudo 
mudou. Nesta quarta-feira, o Inter de 
Abelão pode retomar a liderança do 
campeonato diante do São Paulo e se 
tornar um dos favoritos ao título.

Apesar do discurso ofi cial da an-
tiga direção do Inter ser de que a saída 
de Coudet partira de uma decisão do 
argentino de querer treinar um clube 
europeu, quem acompanha a equipe 
gaúcha sabe que o técnico estava in-
satisfeito. As reclamações de “elenco 
curto” eram frequentes. A queixa de 
Coudet estava no fato de que o time 
disputava três competições simultâ-
neas, perdera titulares importantes 
- Paolo Guerrero, Saravia e Boschilia 
sofreram ligações de ligamento - e 
as reposições não vieram. Em meio 
à pandemia, que agravou a situação 
fi nanceira do Inter, a diretoria fi ncou 
pé e pediu que Coudet trabalhasse 
com os jogadores que tinha. Ele, en-
tão, decidiu ir embora.

A direção, então, levou menos de 
24 horas para anunciar Abel Braga. 
Àquela altura, o técnico despertava 
reações distintas entre os torcedo-
res. Ainda que a maioria tivesse um 
enorme sentimento de gratidão pelos 
títulos e pelas demonstrações de afe-
to do técnico - que em mais de uma 
vez se declarou torcedor colorado -, 
muitos consideravam que ele estava 
ultrapassado.

Abel, porém, tratou de trabalhar. 
“Não quero confl ito, mas acho que 
temos um número legal de jogado-
res”, disse à época. É verdade que as 
eliminações na Copa do Brasil para 
o América-MG, e na Libertadores 
para o Boca Jrs., deram uma folga no 
calendário e fi zeram com que o even-
tual “elenco curto” virasse um elenco 
sufi ciente. Mas Abelão foi além, e deu 
espaço a jogadores que antes eram 
usados por Coudet apenas em casos 
de necessidade.

Praxedes é um deles. O meia de 
18 anos foi um dos melhores na vitó-
ria do domingo diante do Fortaleza. 
Caio Vidal é outro. O atacante de 20 
anos foi lançado por Abel e, há doze 
dias, fez seu primeiro gol no time 
principal do Inter. Ele ainda foi o des-
taque no triunfo sobre o Ceará.

Outro jovem que ganhou espaço 
com Abel e está retribuindo - e muito 
bem - é o atacante Yuri Alberto. Tra-
zido do Santos, o jogador de 19 anos 
era apenas opção eventual para Edu-
ardo Coudet Agora, desbancou os 
estrangeiros do grupo e, ainda que às 
vezes não seja titular, é sempre acio-
nado. Tem sete gols no Brasileirão e, 
com Abel, virou vice-artilheiro do ti-
me. Yuri Alberto é mais um que segue 
o mantra do técnico: “Se tiver melhor 
que um veterano cascudo, vai jogar e 
ser titular”, afi rmou o treinador sobre 
a opção de escolher atletas menos 
experientes.

A Fifa realizou, nesta terça-
-feira, o sorteio dos jogos do 
Mundial de Clubes, que vai 

ser disputado, no Catar. O campeão 
da Copa Libertadores vai disputar a 
semifi nal, dia 7, diante do ganhador 
do confronto entre Tigres (campeão 
das Américas Central e do Norte), do 
México, e Ulsan Hyundai (campeão 
da Ásia), da Coreia do Sul, dia 4.

Palmeiras e Santos vão decidir 
qual será o representante sul-ameri-

cano em jogo único, dia 30, no Mara-
canã. O time alviverde vai em busca 
do segundo título da Libertadores, 
enquanto o alvinegro tenta a quar-
ta conquista para se tornar o clube 
brasileiro com mais taças na com-
petição. Já o time alemão do Bayern 
de Munique (campeão europeu) joga 
no dia 8 contra o vencedor da partida 
do dia 4 entre Al Duhail (campeão 
nacional do Catar) e o egípcio Al Ahly 
(campeão da África).

Abel Braga assumiu Inter em novembro

Abel Braga recoloca Inter na 
briga pelo título brasileiro

Campeão da Libertadores 
pode pegar Tigres ou Ulsan
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