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Governo do Estado 
reafirma vacinação 
ainda em janeiro

Após invasão ao Capitólio 
dos EUA, políticos no RN 
ligam alerta para 2022

Brasil chega a 200 mil 
mortes por covid-19; RN 
tem  3.067 óbitos

América quer manter 
retrospecto em casa para 
se classificar à Série C

DEMOCRACIA. 4 | Senadores e 
deputados federais do Rio Grande 
do Norte analisam possíveis perigos 
ao estado democrático de direito 
caso Bolsonaro seja derrotado nas 
urnas

PANDEMIA. 7 | Em um momento 
crítico da pandemia e ainda sem 
vacinação, o Brasil passou a marca 
de 200 mil mortes por Covid-19 
nesta quinta-feira 7. RN tem 121.439 
casos confirmados da doença

CORONAVÍRUS. 7 | Governadora Fátima 
Bezerra (PT) vai se reunir hoje com 
prefeitos e secretários para apresentar 
o plano estadual de vacinação. 
Secretaria Estadual de Saúde 

Pública. Governo pretende começar a 
campanha de imunização até o fim de 
janeiro. O RN assinou memorando de 
entendimento com o Instituto Butantan 
(SP) em dezembro passado, firmando 

um compromisso para a aquisição de 
doses da CoronaVac. Nesta quinta 7, o 
ministro da Saúde anunciou a compra 
de 100 milhões de doses da CoronaVac 
– que possui 78% de eficácia. 

FUTEBOL. 16 | No domingo 10, 
Alvirrubro precisa de uma vitória 
por três gols de diferença sobre o 
Floresta (CE), na Arena das Dunas, 
para conseguir a classificação às 
semifinais da Série D do Brasileiro

Secretarias de Educação 
e Transporte da capital 
potiguar seguem com 
gabinetes vazios

REFORMA ADMINISTRATIVA. 3 | 
Atualmente, 12 das 18 pastas que 
integram a Prefeitura do Natal estão 
sem titular definido. Prefeito Álvaro 
Dias (PSDB) afirma que vai utilizar 
critérios técnicos para compor 
primeiro escalão. Reorganização 
administrativa acontece após R$ 
35,2 milhões serem gastos com o 
pagamento de 824 funcionários de 
cargos comissionados em 2020

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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FELIPE MASSA INGRESSA 
NA STOCK CAR EM 2021

 Stock Car terá mais um piloto que fez história na Fórmula 
1 em seu grid de largada. Com 269 grandes prêmios na 
carreira, Felipe Massa foi apresentado como novo piloto da 
principal categoria do automobilismo nacional. Pág. 16



CASA CÂMARA 
CASCUDO 
REABRE DIA 11


“VERMELHO FOGO”:
POTIGUAR REGINA
AZEVEDO VAI LANÇAR 
LIVRO DE POEMAS

Lançamento está marcado para o dia 15 de janeiro. A 
coletânea vai reunir mais de 40 poemas sobre diferentes 
assuntos. “Escrevo para transformar o medo em algum 
grito”, diz a poetisa de apenas 21 anos



 ALEX VIANA

CASA CÂMARA 

REABRE DIA 11
 Após nove meses fechado, 

museu-residência do maior folclorista 
brasileiro retoma atividades para 
visitação ao público. Pág. 14
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Pressionado a retomar o paga-
mento do auxílio emergencial, 
o presidente da República, Jair 

Bolsonaro, sinalizou nesta quinta-feira 
7 a apoiadores que o governo federal 
não poderá continuar com o benefício. 
Após o � m do socorro social, parla-
mentares pressionam a União a lançar 
uma nova rodada em 2021 ou turbinar 
o Bolsa Família, previsto em R$ 34,9 
bilhões.

Na quarta-feira 6, o candidato à pre-
sidência da Câmara Baleia Rossi (MDB-
-SP) defendeu a volta do auxílio emer-
gencial e ou um Bolsa Família maior. 
Baleia enfrenta o deputado Arthur Lira 
(PP-AL), apoiado pelo Palácio do Pla-
nalto, na disputa. Nesta quinta, o can-
didato avulso à presidência da Câmara 
Fábio Ramalho (MDB-MG) também 
defendeu a retomada do pagamento 
do auxílio. O Congresso Nacional ainda 
não votou o Orçamento de 2021.

Em conversa com simpatizantes, 
um dos apoiadores disse a Bolsonaro 
que o chefe do Planalto recebeu muito 
apoio no interior do Amazonas após o 
pagamento do auxílio. 

O presidente, no entanto, evitou se 
comprometer com um benefício em 
2021 e ironizou a situação a� rmando 
que, se pagar R$ 5 mil por mês para a 
população, ninguém mais vai traba-
lhar.

“Qual país do mundo fez auxílio 
emergencial? Parecido foi nos Estados 
Unidos. Aqui, alguns querem torná-lo 
de� nitivo. Foram quase 68 milhões de 
pessoas. No começo, foram R$ 600. Va-

mos pagar para todo mundo R$ 5 mil 
por mês, ninguém trabalha mais, � ca 
em casa.”

Durante a pandemia de covid-19, 
o pagamento do auxílio emergencial 
reduziu momentaneamente os índices 
de pobreza e desigualdade.

 A situação, porém, pode levar o 
País de volta ao patamar da década de 
1980 nesses índices.

O auxílio emergencial foi pago para 

que trabalhadores informais e desem-
pregados pudessem adotar o isola-
mento social e evitar a doença, medida 
criticada por Bolsonaro.

Na quarta, o prefeito de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou 
o fechamento de atividades na capital 
e a manutenção apenas de serviços 
essenciais a partir da semana que vem. 
Bolsonaro não citou diretamente ne-
nhum prefeito ou governador, mas cri-

ticou a possibilidade de novas decisões 
como essa. 

“Se começar a fechar tudo de novo, 
vai quebrar o Brasil. O Brasil vai se em-
pobrecer. Um país pobre, de famintos, 
a gente não sabe o que vai acontecer”, 
a� rmou o presidente.

Mais uma vez, ele declarou que o 
País está “quebrado” por conta da crise 
no setor público, inclusive nos municí-
pios.

BOLSONARO REPETE ‘BRASIL 
QUEBRADO’

O presidente Jair Bolsonaro repe-
tiu que só não fez alterações na tabela 
do Imposto de Renda por conta da 
“desgraça da pandemia”, em relação 
à crise do novo coronavírus. Ele disse 
que não é possível dar respostas e mu-
dar o curso do País rapidamente.

“Falei que o Brasil estava quebra-
do, e está quebrado, na questão pú-
blica, está. Vê se os prefeitos não estão 
quebrados, estão no limite, pagando 
suas despesas obrigatórias. Tá no limi-
te”, a� rmou o presidente da República.

A ampliação da isenção do IR é 
uma das promessas de campanha de 
Bolsonaro que nunca saíram do pa-
pel. Em 2019, o presidente chegou a 
retomar o assunto algumas vezes ao 
a� rmar que a ampliação estava sendo 
estudada pelo governo. Atualmente, 
quem ganha até R$ 1.903,98 mil por 
mês está isento de declarar o IR. A 
partir desse valor, os descontos são de 
7,5, 15%, 22,5% ou 27,5% sobre o valor 
dos rendimentos. A última alíquota é 
aplicada para quem ganha acima de 
R$ 4.664,68. A última atualização na 
tabela foi feita em 2015. 

Anteriormente, Bolsonaro che-
gou a dizer que gostaria de aumentar 
a isenção da tabela do IR para quem 
ganha até cinco salários mínimos. A 
ideia, contudo, enfrentava resistência 
da equipe econômica ainda em 2019, 
quando as contas do governo não 
estavam afetadas pela crise do novo 
coronavírus.

Se pagar R$ 5 mil por mês, ninguém 
trabalha mais, afirma Bolsonaro
RECURSOS | Presidente da República, Jair Bolsonaro, sinalizou nesta quinta-feira 7 a apoiadores que o governo federal não poderá continuar com o benefício do Auxílio Emergencial. 
Após o fim do socorro social, parlamentares pressionam a União a lançar uma nova rodada de pagamentos ao longo de 2021 ou turbinar o Bolsa Família, previsto em R$ 34,9 bilhões

Presidente Jair Bolsonaro segue com a postura de não se comprometer em dar prosseguimento com o auxílio emergencial ao longo de 2021

TSE

O presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, reagiu nesta 

quinta-feira 7 às declarações do pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro, 
sobre fraudes nas eleições brasileiras. 
Em nota enviada por sua assessoria, 
Barroso a� rmou que “lida com fatos e 
provas”.

“O presidente do TSE, Ministro 
Luís Roberto Barroso, lida com fatos 
e provas, que devem ser apresentadas 
pela via própria. Eventuais provas, se 

apresentadas, serão examinadas com 
toda seriedade pelo tribunal”, diz a 
nota.

Após extremistas invadirem a sede 
do Legislativo americano para inter-
romper a con� rmação da eleição nos 
Estados Unidos, Bolsonaro voltou a 
levantar dúvida sobre a con� abilidade 
do sistema eleitoral brasileiro e a pres-
sionar pela adoção do voto impresso. 
“O pessoal tem que analisar o que 
aconteceu nas eleições americanas 
agora. Basicamente qual foi o proble-

ma, causa dessa crise toda? Falta de 
con� ança no voto. Então lá, o pessoal 
votou e potencializaram o voto pelos 
correios por causa da tal da pandemia 
e houve gente que votou três, quatro 
vezes, mortos votaram, foi uma festa 
lá. Ninguém pode negar isso daí”, disse 
Bolsonaro. “E aqui no Brasil, se tiver-
mos o voto eletrônico em 2022, vai ser 
a mesma coisa. A fraude existe.”

Mais uma vez sem apresentar pro-
vas, o presidente voltou a alegar que as 
eleições de 2018, da qual saiu vencedor, 

registraram fraudes que lhe tiraram 
uma vitória em primeiro turno. Du-
rante visita aos Estados Unidos, em 9 
de março do ano passado, Bolsonaro 
disse que apresentaria provas de que 
as eleições de 2018 foram fraudadas, 
o que nunca fez. A tese de fraude já 
foi rebatida pelo TSE, que garantiu a 
segurança da urna eletrônica. “Se nós 
não tivermos o voto impresso em 2022, 
uma maneira de auditar o voto, nós va-
mos ter problema pior que os Estados 
Unidos”, disse Bolsonaro nesta quinta.Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso

Barroso rebate fala sobre fraude eleitoral
VOTO EM PAPEL
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

As secretarias de Educação 
(SME) e de Mobilidade Urba-
na (STTU) de Natal iniciaram 

o ano de 2021 sem titulares de� nidos. 
Após o prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
exonerar todo o secretariado no iní-
cio da semana, a ausência de respon-
sáveis pelas duas pastas causa pre-
ocupação. Com o retorno das aulas 
presenciais na rede pública de ensino 
agendado para fevereiro e diante da 
urgente necessidade de se regular o 
sistema de transporte público da ca-
pital, as duas secretariais estão sen-
do geridas hoje por servidores sem 
poder de comando.

Segundo apuração do Agora RN, 
Elequicina Maria dos Santos, que era 
secretária da STTU até terça-feira 5, 
ainda não sabe se será renomeada ao 
cargo. Em 2019, a engenheira civil já ti-
nha demonstrado interesse em deixar 
a titularidade da pasta. A saída dela 
aumenta o cenário de incertezas em 
torno da licitação dos ônibus da capi-
tal, que tem promessa de ser � naliza-
da ainda este ano.

Esse, inclusive, era o principal mo-
tivo para o desgaste de Elequicina à 
frente da secretaria. Ela é a integrante 
mais antiga do secretariado da Prefei-
tura do Natal, respondendo pela pasta 
desde 2017. 

Por enquanto, o Walter Pedro tem 
atendido pela STTU, já que ele é servi-
dor da casa e atuava como secretário 
adjunto.

Elequicina foi exonerada por Álva-
ro nesta semana, assim como todos os 
secretários municipais, adjuntos e ges-
tores de órgãos da administração di-
reta e indireta. Até o momento, foram 
renomeados o� cialmente os secretá-
rios Ludenilson Lopes (Tributação), 
Joanna de Oliveira (Planejamento), 
George Antunes (Saúde), Sheila Freitas 
(Segurança e Defesa Social), Adamires 
França (Administração) e Johan Xavier 
(Gabinete Civil).

Além deles, Fernando Benevides 

(Procuradoria do Município), Genil-
do Pereira da Costa (Consultor Ge-
ral) e � iago Marreiros (Natalprev) 
foram recolocados em suas funções. 
Ou seja: apenas 6 das 18 secretarias 
municipais estão com representan-
tes de� nidos. Entre as 12 que aguar-
dam o nome de seus secretários, está 
a da Educação. A pasta enfrenta um 
momento delicado por causa da re-
tomada das atividades presenciais 
nas escolas a partir de 2 de fevereiro 
de 2021 em meio ao crescimento de 
casos de Covid-19 na capital.

Uma fonte que trabalha na SME 
con� rmou ao Agora RN que nenhum 
cargo foi de� nido. A informação é que 
os servidores que continuam traba-
lhando estão � nalizando as últimas 
de� nições em torno dos protocolos de 
biossegurança exigidos para garantir a 
segurança da comunidade escolar. A 

última secretária, Cristina Diniz Bar-
reto de Paiva, ainda não foi procurada 
pelo prefeito Álvaro Dias para discutir 
eventual retorno para o cargo público.

A mudança no secretariado será 
feita por “critérios técnicos”, segundo 
reforçou o prefeito. Nos bastidores, 
logo após o anúncio de Álvaro, foi ven-
tilado que o gasto com pessoal era um 
dos principais motivos para exonera-
ção. 

A Prefeitura do Natal gastou 
cerca de R$ 35,2 milhões com o 
pagamento de 824 funcionários 

de cargos comissionados em 2020, 
segundo levantamento da Contro-
ladoria Geral do Município (CGM). 

O valor gasto com os servi-
dores comissionados não inclui 
despesas com décimo terceiro sa-
lário, terço de férias e contribuição 
patronal.

Os ocupantes de cargos co-
missionados — que são aqueles 
de livre escolha e nomeação — da 
Prefeitura do Natal foram exone-
rados na terça-feira 5, assim como 
secretários municipais, adjuntos e 
gestores de órgãos da administra-
ção direta e indireta. 

Segundo o prefeito Álvaro 
Dias, a medida faz parte do pro-
cesso de reorganização da estru-
tura administrativa do Executivo 
local.

De acordo com o prefeito, a 

tendência é de que os gastos sejam 
enxugados com extinção de car-
gos. “Vamos fazer uma reforma. 
Vou extinguir cargos, criar nova 
secretaria sem aumentar despe-
sas. Foi um momento difícil, por 
conta da pandemia, mas conse-
guimos honrar os compromissos, 
inclusive de manter o salário em 
dia até hoje”, explicou Álvaro Dias.

“PRIORIDADE É CRITÉRIO 
TÉCNICO”

Segundo o prefeito, não ha-
verá indicações políticas na no-
va formação do secretariado e 
no preenchimento dos demais 
cargos comissionados da gestão 
municipal.“Já estão sendo feitas as 
nomeações. Continuarei a fazer as 
nomeações sem pressa. Estamos 
fazendo as mudanças pelo critério 
técnico. Da mesma forma técnica 
que a gente nomeou da primeira 
gestão, estamos nomeando agora”, 
a� rmou. E completou: “Mantive-
mos o núcleo do eixo central da 
prefeitura, com Adamires França 
(Administração), Ludenilson Lo-
pes (Tributação), Joana Guerra 
(Planejamento), Joham Xavier 
(Chefe de Gabinete), e Fernando 
Benevides (Procuradoria do Muni-
cípio). Esses cinco já estão decidi-
dos e já foram inclusive renomea-
dos, exceção de Ludenilson”.

Dos secretários municipais 
exonerados, o prefeito Álvaro Dias 
renomeou ainda nesta terça-feira 
a titular da pasta de Administra-
ção, Adamires França. Em outro 
decreto, foi publicada a nomeação 
de Joham Alves Xavier, para a Se-
cretaria Municipal do Governo.

Além dos secretários, o procu-
rador-geral do município, Fernan-
do Pinheiro de Sá e Benevides, e o 
consultor geral, Genildo Pereira da 
Costa, também foram renomea-
dos nesta terça-feira.

Secretarias de Educação e Transporte 
de Natal seguem com gabinetes vazios 
REFORMA ADMINSTRATIVA  | Atualmente, 12 das 18 pastas que integram a Prefeitura do Natal estão sem titular definido. Prefeito Álvaro Dias afirma que vai utilizar critérios técnicos para 
compor primeiro escalão. Reorganização administrativa acontece após R$ 35,2 milhões serem gastos com o pagamento de 824 funcionários de cargos comissionados em 2020

A engenheira Elequina dos Santos é a integrante mais antiga do secretariado da Prefeitura do Natal: ela responde pelo Transporte desde 2017

824

18

é o número de cargos 
comissionados da Prefeitura do 

Natal

é o número de secretariais 
municipais

PREFEITURA GASTOU 
PELO MENOS R$ 
35,2 MILHÕES COM 
COMISSIONADOS

“
ÁLVARO DIAS
PREFEITO

Estamos fazendo as 
mudanças pelo critério 

técnico. Da mesma forma 
técnica que a gente nomeou 
da primeira gestão, estamos 

nomeando agora”
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SAUL LOEB/AFP

PEDRO TRINDADE

Senadores e deputados federais 
que representam o Rio Grande 
do Norte no Congresso Nacional 

se dividem sobre o potencial risco de  
ataque às instituições democráticas, 
caso o atual presidente Jair Bolsonaro 
perca a disputa pela reeleição em 2022. 
o cenário de crise surgiu após as cenas 
da invasão ao Capitólio, sede do Con-
gresso dos Estados Unidos, no último 
dia 6. Os extremistas defensores do 
presidente Donald Trump — derrota-
do nas urnas em novembro passado 
— tinham por objetivo interromper a 
confirmação da vitória de Joe Biden.

O presidente brasileiro repercutiu 
indiretamente o caso ao levantar dúvi-
das sobre a confiabilidade do sistema 
eleitoral brasileiro nesta quinta-feira 7, 
afirmando que “se nós não tivermos o 
voto impresso em 2022, uma maneira 
de auditar o voto, nós vamos ter um 
problema pior que os Estados Unidos”. 
Nos bastidores, a declaração não sur-
preendeu, visto que a instituição do 
voto impresso tem sido defendida com 
constância pelo Chefe do Executivo 
Brasileiro. A dúvida ficou em torno do 
que se trata o “problema” citado.

As semelhanças no comporta-
mento de Bolsonaro com o presidente 
norte-americano Donald Trump, que 
estimulou o comportamento antide-
mocrático nas redes sociais, fazem 
com que os congressistas brasileiros 
acreditem que as instituições do País 
possam correr risco, dado que o cená-
rio político, marcado pela polarização, 
é semelhante ao dos EUA. 

Para a deputada federal Natália Bo-
navides (PT-RN), opositora declarada 
do presidente,  o presidente do Brasil 
“já está estimulando (esse comporta-
mento)”.

“Com Bolsonaro presidente, gru-
pos fascistas já ocuparam a Esplanada, 
ameaçaram ministros, fizeram atos 
atacando a democracia, além de pe-
direm novo AI-5 e intervenção militar. 
Então, não se trata de um risco, mas de 
algo possível que já foi ensaiado e trei-
nado. Tudo incentivado e mobilizado 
por Bolsonaro, inclusive durante a pan-
demia. É por isso que, se a maioria do 
parlamento não fosse cúmplice do go-
verno, deveríamos ter avançado com o 
processo de impeachment há bastante 
tempo”, dispara a petista.

A declaração da parlamentar po-
tencializa o sinal amarelo emitido in-
ternamente pelos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Ministros 
declararam que a invasão ao Capitólio 
é um movimento de alerta para o Brasil 
evitar que o mesmo aconteça no Con-
gresso e no Judiciário. 

O deputado federal General Girão 
(PSL-RN), que integra a bancada bol-
sonarista na Câmara Federal, não crê 

na “importação” automática de com-
portamentos, a não ser de grupos in-
ternacionalmente organizados, o que 
ele afirma não ser o caso. Além disso, 
confia que o Congresso Nacional não 
sofrerá ataques no próximo ano, pois 
tem certeza na reeleição de Bolsonaro. 
Para tanto, o parlamentar reforça o 
discurso do presidente de implantar o 
papel no processo de votação. “Eu não 
acredito que nada disso vá acontecer 
no Brasil porque estou certo da vitó-
ria do presidente Bolsonaro, caso ele 
concorra à reeleição e tenhamos votos 
auditáveis. É preciso manter o voto ele-
trônico e acrescentar a cópia impressa 
e imediatamente colocada em urna in-
devassável, de modo que a sociedade, 
como um todo, possa auditar e confiar 

no processo eleitoral. Resta sabermos 
se a esquerda vai, finalmente, aceitar 
que o tempo deles na direção do Bra-
sil chegou ao fim. Soberano é o povo”, 
opina.

O senador Jean Paul Prates (PT-
-RN) pensa da mesma forma. O acon-
tecido, na visão dele, deve ser enten-
dido como uma ameaça a todos os 
regimes democráticos, e em especial 
aos da América Latina. “O autogolpe 
de Trump só não se consumou porque 
as Forças Armadas dos Estados Unidos 
não apoiaram essa maluquice”, desta-
ca o parlamentar. Tal fala é comprova-
da, de certa forma, pelo envio de cerca 
de 1,1 mil soldados a Washington para 
conter a invasão. Pelo menos quatro 
pessoas morreram no local e outras 

13 foram presas, segundo a imprensa 
americana.

Para Jean, é preciso estar perma-
nentemente atento aos sinais como 
os que o presidente norte-americano 
emitiu durante todo o seu mandato. 
“Ele atacou a imprensa, incentivou 
fake news e colaborou para que gru-
pos radicais de direita crescessem em 
seu país. No Brasil, Bolsonaro, que já 
foi chamado de ‘Trump dos trópicos’, 
adota estratégias semelhantes. As 
instituições democráticas brasileiras 
precisam se fortalecer e permanecer 
atentas às ameaças à nossa democra-
cia”, destaca.

Nesse sentido, o senador Styvenson 
Valentim (Podemos-RN) expõe que 
“tudo é possível”, mas classifica como 

“não necessária” a invasão ao Congres-
so Nacional, pois “lá é a casa do povo 
para o povo, que permite a entrada de 
qualquer cidadão, desde que com or-
dem”. Conforme fala do parlamentar, 
“a melhor invasão será nas próximas 
eleições, que permitirá tirar quem in-
comoda tanto ao povo ou permanecer 
quem tanto o povo quer”.

Styvenson considera que o clima 
de polarização de 2018 está sendo dilu-
ído, na direita e na esquerda. Questio-
nado sobre a possibilidade de Bolsona-
ro seguir o comportamento de Trump 
e estimular um movimento parecido 
no Brasil, o senador diz não saber, mas 
relembra que o presidente, “que era 
contra a reeleição durante a campa-
nha, busca se manter (no poder) mu-
dando o sistema, que o elegeu. Fomos 
eleitos pelo sistema que tinha, e, agora, 
que o jogo está quase acabando, quer 
mudar a regra?”, questiona, em alusão 
à implantação do voto impresso.

Integrante do MDB,  o deputado 
federal Walter Alves presume que o 
acontecido em Washington não deve 
se repetir em Brasília. ”Não acredito 
que cenas como as ocorridas nos Esta-
dos Unidos possam se repetir no Brasil. 
Temos uma democracia e instituições 
fortemente consolidadas. A história do 
Brasil já registrou períodos políticos 
turbulentos e continuamos em equilí-
brio, sem extremismo, e assim deve ser 
no processo eleitoral de 2022”, imagina.

A senadora Zenaide Maia (Pros-
-RN) demonstra ponderamento ao 
analisar o cenário de possíveis danos 
aos direitos constitucionais. Ela acredi-
ta que novos desdobramentos podem 
acontecer até a realização do próximo 
pleito geral, especialmente em relação 
às divisões partidárias. “Existem gover-
nos de direita e de esquerda. O que não 
pode é a democracia não está acima de 
tudo. Não tenho como prever se essa 
polarização vai continuar já que temos 
ainda dois anos pela frente, e a política 
é extremamente dinâmica. Espero que 
jamais aconteça aqui no Brasil o que 
aconteceu nos EUA”, reflete.

URNAS ELETRÔNICAS SÃO SEGURAS?
A Justiça Eleitoral garante utilizar 

o que há de mais moderno em termos 
de segurança da informação para ga-
rantir a integridade, a autenticidade 
e, quando necessário, o sigilo. Esses 
mecanismos foram postos à prova du-
rante os Testes Públicos de Segurança 
realizados em 2009 e 2012, nos quais 
nenhuma tentativa de adulteração dos 
sistemas ou dos resultados da votação 
obteve êxito. Além disso, há diversos 
mecanismos de auditoria e verificação 
dos resultados que podem ser efetua-
dos por candidatos e coligações, pelo 
Ministério Público (MP), pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo 
próprio eleitor.

Crise nos EUA é alerta para o Brasil 
em 2022, avaliam políticos potiguares
REPERCUSSÃO | Senadores e deputados federais do Rio Grande do Norte analisam possíveis perigos ao estado democrático caso Bolsonaro seja derrotado nas eleições de 2022. 
Cenário de crise surge por causa do ataque ao Congresso dos EUA, em Washington, na quarta-feira 6, após a certificação da derrota eleitoral do presidente americano Donald Trump

Extremistas defensores do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio para impedir certificação da vitória de Joe Biden à presidência

Grupos fascistas já 
ocuparam a Esplanada, 
ameaçaram ministros, 
fizeram atos atacando 
a democracia, além de 
pedirem intervenção militar. 
Então, não se trata de um 
risco, mas de algo possível”

“
NATÁLIA BONAVIDES
DEPUTADA FEDERAL (PT)

Eu não acredito que nada 
disso vá acontecer no 
Brasil porque estou certo 
da vitória do presidente 
Bolsonaro, caso ele 
concorra à reeleição 
e tenhamos votos 
auditáveis”

“
GENERAL GIRÃO
DEPUTADO FEDERAL (PSL)

A melhor invasão 
será nas próximas 
eleições, que permitirá 
tirar quem incomoda 
tanto ao povo ou 
permanecer 
quem tanto o povo 
quer”

“
STYVENSON VALENTIM
SENADOR (PODEMOS)
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Oprefeito de Mossoró, Allyson 
Bezerra (SD), anunciou nesta 
quinta-feira 7 a reabertura do 

Hotel Thermas. A retomada das ativi-
dades do empreendimento vai gerar 
150 novos empregos. 

A retomada dos serviços do Ho-
tel Thermas se dará ainda em janeiro. 
A estrutura encerrou as atividades 
no dia 30 de abril do ano passado. 
Na ocasião, mais de 200 funcionários 
foram demitidos.

A empresa lamentou, à época, a 
situação crítica a que chegou o setor 
do turismo potiguar, um dos mais 
atingidos pela crise que paralisou as 
atividades do comércio e serviços no 
começo do ano.

“O município vai criar todas as 
condições para que a iniciativa pri-
vada tenha a condição de avançar. 
Sabemos o momento difícil que o 
setor passou e ainda está passando 
devido a pandemia e, claro, daremos 
as condições necessárias para essa 
iniciativa, que vem em muito boa 
hora para a população mossoroense, 
especialmente com a possibilidade 
de geração de novos empregos”, disse 
o prefeito Allyson Bezerra.

O empresário Arikeme Barreto, 
responsável por gerir o empreendi-
mento turístico a partir de agora, fa-
lou sobre a aquisição do hotel. “Além 
de gerar novos 150 empregos diretos, 
também vamos ter novos empregos 
em um segundo momento no que 
diz respeito a obras estruturantes, 
reforma, ampliação do parque aquá-
tico. É um projeto muito grandioso 
e Mossoró ganha muito com isso. É 
uma grande felicidade ter o apoio do 
novo prefeito pensando no turismo e 
projetar Mossoró, não só para o Rio 
Grande do Norte, como também pa-
ra todo o Brasil e mundo”, afirmou o 
empresário, que também é proprie-
tário do hotel Casa do Mar, localiza-
do no município de Icapuí (CE).

Prefeito de Mossoró anuncia 
reabertura do Hotel Thermas 

RETOMADA

RECURSOS | Em todo o ano passado, o Tesouro Nacional desembolou R$ 13,331 bilhões no ano passado 
para honrar débitos bancários com garantias da União que não foram quitados Estados e municípios

O Tesouro Nacional precisou 
desembolsar R$ 148,28 bilhões 
no ano passado para honrar 

débitos bancários com garantias do 
governo do Rio Grande do Norte. O 
valor foi superior aos R$ 139 milhões 
registrados em 2019 para cobrir a falta 
de pagamento do Executivo potiguar.

Somente em dezembro, o Tesouro 
desembolsou R$ 39,12 milhões para 
cobrir os pagamentos do governo esta-
dual. Além do Rio Grande do Norte, o 
governo federal pagou R$ 5,539 bilhões 
em dívidas dos governos regionais. O 
Rio de Janeiro liderou a fatura, com R$ 
4,942 bilhões, seguido por Minas Gerais 
com R$ 557,85 milhões.

Em todo o ano passado, o Tesou-
ro Nacional desembolou R$ 13,331 
bilhões no ano passado para honrar 
débitos bancários com garantias da 
União que não foram quitados Estados 
e municípios. O valor foi bem superior 
aos R$ 8,350 bilhões gasto em 2019 pa-
ra cobrir calotes de governos regionais.

De acordo com o Tesouro, 94,6% 
dos valores gastos pela União com o 

pagamento dessas dívidas no ano pas-
sado se referem a débitos de cinco esta-
dos. Em meio à recessão causada pela 
pandemia de covid-19, 14 governos 
estaduais e oito prefeituras deixaram 
de quitar alguma dívida com garantia 
da União em 2020.

A Secretaria do Tesouro Nacional 
informou, também, que o Banco do 
Brasil vai creditar nesta sexta-feira 8 a 
primeira parcela do mês de janeiro de 
2021 dos Fundos de Participação do 
Estado (FPE). O Rio Grande do Norte 
vai receber o total de R$ 172.260.613.

Somente em dezembro, o Tesouro desembolsou R$ 39,12 milhões para cobrir dívidas do RN

Em 2020, União bancou R$ 139 mi 
em dívidas do Rio Grande do Norte

150
é o número de empregos 
gerados com a reabertura

EFE
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BRASIL COMPROU VACINAS 
PARA IMUNIZAR 201 MILHÕES

INVASÃO À CÂMARA EM 2006 
NÃO GEROU TANTA REAÇÃO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

PAPO DE VENDEDOR DE LIVROS
João Doria deveria deixar aos 

cientistas as explicações sobre 
vacina. Ele disse que vacinados 
com Coronavac “terão entre 78% 
e 100% menos possibilidade de 
desenvolverem a Covid-19”. Lorota. 
Terão até 78%.

QUEM MATOU ASHLI?
Foi covarde e cruel o tiro à 

queima-roupa que matou a veterana 
da Força Aérea dos EUA, Ashli 
Babbitt, na invasão ao Capitólio. 
Mas ninguém está nem aí. É como 
se, por ser defensora de Trump, ela 
merecesse morrer.

QUATRO ASSASSINATOS
Durante todo o dia de ontem 

só se falava nas investigações para 
apurar os responsáveis pela invasão 
grotesca ao prédio do Capitólio. Não 
se viam notícias sobre apuração dos 
quatro assassinatos.

SITUAÇÃO MAIS CRÍTICA
Em Manaus, nesta quinta-feira 

(7), o deputado Arthur Lira (AL), 
líder do PP e candidato a presidente 
da Câmara, anunciou gestões junto 
ao governo federal para a vacinação 
contra covid começar no Amazonas.

SIM, TEM COVID NA SUÍÇA
A Suíça tem mais mortos por 

milhão de habitantes que o Brasil, 
em 24º lugar no ranking divulgado 
pelo jornal francês Le Monde. Mas 
os correspondentes brasileiros 
escondem os dados da pandemia na 
Suíça.

ATO DE GUERRA
Completa um ano nesta sexta 

(8), impune, a explosão do Boeing 
da Ukraine Airlines que matou 
176 pessoas. O avião foi abatido 
por forças militares do Irã, após a 
decolagem do aeroporto de Teerã.

ASSIM É SE LHE PARECE
Para a Contag, as causas da 

miséria são a in� ação, gás, energia e 
“falta de compromisso dos governos 
Temer e Bolsonaro”. Com memória 
necrosada, esqueceram a crise da 
pandemia, a mais grave de sempre.

MAIORIA FEMININA NO CAMPO
O Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) bene� ciou 476 
agricultores familiares no DF e 
entorno em 2020 com compra 
de R$2,17 milhões em produtos 
agrícolas. Segundo a Conab, foram 
295 mulheres bene� ciadas.

Em junho de 2006 a Câmara dos Deputados, em Brasília, foi invadida 
por centenas de manifestantes de um certo “MLST”, dissidência ainda 
mais porralouca do MST. Tocaram o terror por 1h20m. Feriram 41 
pessoas, depredaram, invadiram o interior do prédio com um carro e o 
viraram... Muitos protestaram contra o ataque à democracia e ao nosso 
Legislativo, mas nada parecido com o que se viu nesta quarta (6) em 
Brasília, após a invasão igualmente grotesca ao Congresso dos Estados 
Unidos.

MINISTROS NO PALANQUE
Na quarta, deputados 

protestaram, e ministros do STF 
e TSE subiram no palanque com 
insinuações de que Bolsonaro 
repetirá Trump em 2022.

OPORTUNISTAS DE PLANTÃO
Em 2006, deputados do PT 

e Psol, que hoje gritam contra a 

invasão no Capitólio, impediram 
a prisão dos liderados de um tal 
Bruno Maranhão.

SOB O REINO PETISTA
A tolerância quanto aos 

invasores da Câmara tinha 
explicação: Lula era o presidente 
e, a� nal, os invasores eram seus 
eleitores (e de carteirinha).

Com o anúncio do ministro Eduardo Pazuello (Saúde) da compra de 100 milhões 
de doses da Coronavac junto ao Instituto Butantan, o Brasil já conta com acordos 
para adquirir 402 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. Como a 

maioria dos imunizantes deve ser aplicado em duas fases, as doses garantidas pelo 
governo federal já são suficientes para imunizar 201 milhões de pessoas, ou 95% da 
população brasileira. Segundo Pazuello, serão 15 milhões de doses da vacina de Oxford 
até fevereiro e mais 85 milhões produzidas pela Fiocruz no 1º semestre. O acordo 
anunciado pelo ministro com o Butantan garante 46 milhões de doses da Coronavac até 
abril e outras 54 milhões até o final do ano. A Fiocruz ainda terá capacidade de produzir 
outras 160 milhões de doses ao longo do segundo semestre, garantindo continuidade 
da imunização. A Covax Facility, grupo da OMS, garante ao Brasil mais 42 milhões de 
doses de qualquer das vacinas participantes, incluindo Pfizer e Sputnik5.

Em meio ao crescimento do con-
tágio e das mortes por covid-19 
no País e com o � m das medidas 

emergenciais tomadas pelo governo 
federal para combater os efeitos da 
pandemia na economia, o medo do 
desemprego cresceu em dezembro. Se-
gundo pesquisa divulgada nesta quin-
ta-feira, 7, pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o indicador subiu 
2,1 pontos em relação a setembro e 
chegou a 57,1 pontos. O resultado é 
superior aos 56,1 pontos de dezembro 
de 2019 e segue bem acima da média 
histórica de 50,2 pontos.

Apesar dos resultados positivos 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) de agosto a 

novembro e da expectativa da equipe 
econômica de nova abertura líquida 
de vagas formais em dezembro, a taxa 
de desemprego aumentou de 14,1% em 
outubro para 14,2% em novembro, se-
gundo dados do IBGE.

De acordo com a CNI, o aumento 
do medo do desemprego foi maior na 
periferia das capitais, onde o índice 
passou de 55,9 pontos para 65,5 pontos 
entre setembro e dezembro. “Os resi-
dentes dessas cidades passaram a ser 
os com maior medo do desemprego”, 
destaca o documento. Nas capitais, o 
índice � cou em 57,5 pontos, enquanto 
nas cidades do interior � cou em 55,2 
pontos.

Entre os entrevistados que cur-

saram apenas o ensino fundamental, 
o medo do desemprego supera os 59 
pontos. Para aqueles com ensino mé-
dio completo, o indicador � cou em 56,3 
pontos em dezembro. Ainda assim, o 
medo do desemprego cresceu mais en-
tre os entrevistados com educação su-
perior, com o índice passando de 50,1 
pontos para 54,7 pontos de setembro 
para dezembro.

Apesar do medo do desemprego 
estar maior, o índice de satisfação co-
ma vida melhorou em dezembro. O 
indicador aumentou 1,7 ponto em rela-
ção a setembro e chegou a 70,2 pontos. 
O resultado é 1,9 ponto melhor que o 
registrado no � m de 2019 e está acima 
da média histórica de 69,6 pontos.

Medo do desemprego cresce para 
57,1 pontos em dezembro, diz CNI

TRABALHO

TURISMO | Ocupação média dos leitos de hotéis registrada no ano de 2020 no Rio Grande do Norte foi de 
30,5%, sendo registrado 38,8% em Natal; janeiro de 2021 registra média de 60% de vagas ocupadas 

A Associação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis do Rio Grande do 
Norte (ABIH) registrou queda 

na ocupação hoteleira no ano de 2020 
de 45,3%, ao se comparar com o ano de 
2019.

A ocupação média dos hoteis regis-
trada no ano de 2020 no Rio Grande do 
Norte foi de 30,5% — sendo em Natal 
de 38,8% e Pipa, 39,3%. 

Em 2019, o ano fechou com uma 
ocupação média de 55,7% de leitos 
ocupados, sendo Natal com 64,5% e 
Pipa, 57%.

Na primeira semana de 2021 foi 
publicado uma pesquisa de Sondagem 
Empresarial, do Ministério do Turis-

mo, feita com agências e organizações 
de viagens com base em clientes que 
procuraram por pacotes de viagem 
e meios de hospedagem, e constatou 
que Natal é o destino mais procurado 
para o verão, � cando à frente de locais 
como Foz do Iguaçu (PR) e Fortaleza 
(CE).

Entretanto, o presidente ABIH, 
Abdon Gosson, a� rma que apesar da 
grande procura, Natal não foi o destino 
mais vendido. Segundo o empresário, o 
que explicaria a queda de quase 45% na 
ocupação hoteleira, em comparação 
ao ano de 2019, foi o alto custo das pas-
sagens aéreas para a capital potiguar, 
além da divulgação pela imprensa da 

segunda onda da Covid-19.
A perspectiva hoteleira para janei-

ro de 2021 até agora, é de 60% na capi-
tal potiguar, e em Pipa é de 50%, vale 
ressaltar que esse número de ocupação 
de leitos da hotelaria vem aumentando 
a cada semana. 

“A pandemia trouxe uma peculia-
ridade para o turismo regional, muita 
gente está deixando para comprar em 
cima da hora, pelo menos nos últimos 
10 dias ou última semana, então mui-
tas vezes quando achamos que vai dar 
uma ocupação entre 50% e 60%, quan-
do vê ela chega a cerca de 65%, que foi 
o que aconteceu agora no � nal de ano”, 
� nalizou Abdon Gosson.

Em 2019, o ano fechou com uma ocupação média de 55,7% de leitos ocupados, sendo Natal com 64,5% e Pipa, 57%, segundo a ABIH

Hotelaria potiguar registra queda de 
45% na ocupação de leitos em 2020

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN



O governo do Rio Grande do Nor-
te espera iniciar a campanha 
de vacinação contra a Covid-19 

ainda este mês. O reforço nas inten-
ções da gestão estadual se deve ao 
compromisso para a aquisição de do-
ses da vacina CoronaVac pelo Estado 
– que assinou um memorando de en-
tendimento com o Instituto Butantan. 
De acordo com a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), o prazo para 
a aquisição depende da autorização 
da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa).

Conforme informou a Sesap, o 
Estado depende da autorização da 
Anvisa para organizar o cronograma, 
mas as fases de vacinação contra a 
Covid-19 já estão definidas. O Plano 
Estadual de Vacinação prevê a imuni-
zação nas primeiras etapas de 827.844 
pessoas entre trabalhadores de saúde, 
indígenas, quilombolas, pessoas com 
75 anos ou mais, pessoas de 60 a 74 
anos, pessoas com comorbidades, pro-
fessores do ensino básico ao superior, 
pessoas privadas de liberdade (adoles-
centes e jovens sob medida socioedu-
cativa), funcionários do sistema prisio-
nal e força de segurança e salvamento.

A UFRN colocou sete ultrafreezers 

à disposição Sesap para serem utiliza-
dos na logística do plano de vacinação 
contra a Covid-19 no estado. Os equi-
pamentos estão em Natal e Caicó, na 

região Seridó potiguar. A universidade 
ainda informou à pasta que se coloca 
à disposição para planejar o comparti-
lhamento dos equipamentos, 

Por meio da Sesap, o governo con-
firmou ao Agora RN que há 900 mil 
seringas em estoque, armazenadas na 
Unidade Central de Agentes Terapêu-

ticos (Unicat), em Natal. A quantidade 
de insumos é suficiente para garantir 
a primeira dose aos potiguares que de-
vem ser vacinados nas primeiras fases 
da campanha. 

Somando ao estoque de seringa 
existente, a Sesap revelou que dois 
milhões de seringas, com agulhas de 
25×6, destinadas especificamente à 
vacinação contra Covid-19, estão em 
fase de aquisição. Além disso, outras 
150 mil seringas (com agulha 20×5,5) 
também serão adquiridas para a imu-
nização contra o novo coronavírus. A 
pasta não informou o valor que será 
gasto com a compra dos insumos. 
Também não detalhou como será o 
processo de compra nem se será feito 
com dispensa de licitação. 

REUNIÃO
A governadora Fátima Bezerra 

(PT) convocou uma reunião com 
prefeitos e secretários de Saúde para 
apresentar o plano estadual de vaci-
nação. O encontro está marcado para 
acontecer hoje. “Na ocasião, [os pre-
feitos] serão informados sobre prazo 
de vacinação, suporte às prefeituras 
e planejamento em geral”, pontuou a 
chefe do Executivo estadual.
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ALOISIO MAURICIO

Governo do RN reafirma início  
da vacinação ainda em janeiro
COVID-19 | Governo do Estado assinou termo de intenção com o Instituto Butantan, firmando um compromisso para a aquisição de doses da CoronaVac. Sesap ainda pretende 
começar a campanha de imunização até o fim de janeiro. Fátima Bezerra (PT) irá reunir prefeitos e secretários de Saúde hoje para apresentar o plano estadual de vacinação 

Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 prevê a imunização de 827.844 potiguares nas primeiras fases da campanha

TONY WINSTON

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, anunciou nesta quin-
ta-feira 7 a assinatura de um 

contrato com o Instituto Butantan 
para o fornecimento de 100 milhões de 
doses de vacinas contra a Covid-19 — 
46 milhões até abril e outras 54 milhões 
de doses até o fim do ano. Segundo o 
ministro, toda a produção do Butantan 
será incorporada ao Plano Nacional de 
Imunização, para distribuição em todo 
o país. De acordo com Pazuello, o valor 
da dose da CoronaVac é de pouco mais 
de US$ 10.

Em outubro, o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, afirmou que 
o governo federal não iria comprar a 
CoronaVac e que tinha mandado can-
celar um protocolo de intenções fir-
mado entre o ministério e o Butantan. 
Pazuello também disse que o ministé-
rio negocia a aquisição de vacinas com 
laboratórios internacionais. Segundo 
ele, a negociação com a Jansen preve 
o fornecimento de 3 milhões de doses 
no segundo trimestre. “Infelizmente”, 
disse, “só nos são oferecidas 3 milhões 

de doses”. O ministro disse que a Pfizer 
ofereceu 500 mil doses em janeiro, 500 
em fevereiro e 2 milhões em março, 
abril, maio e junho. No caso da vacina 
da fabricante Moderna, Pazuello afir-
mou que a previsão de entrega de 30 

milhões de doses. 
Pazuello disse que a vacinação 

contra a Covid-19 começará entre 20 
de janeiro e início de março.  A Coro-
naVac registrou 78% de eficácia nos 
testes clínicos feitos no Brasil. A vacina 
contra a Covid-19 é desenvolvida pelo 
Instituto Butantan em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac. A taxa 
mínima recomendada pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) e tam-
bém pela Anvisa é de 50%.

BUTANTAN ENVIA PEDIDO DE USO 
EMERGENCIAL DA CORONAVAC

Butantan enviou à Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) o 
pedido de uso emergencial da Corona-
Vac. Segundo a Anvisa, o prazo para a 
análise do pedido de uso emergencial é 
de dez dias. A avaliação do pedido de 
registro definitivo é feita em até 60 dias. 

Segundo a agência, o prazo para a 
análise do pedido de uso emergencial é 
de dez dias. Já a avaliação do pedido de 
registro definitivo é feita em até 60 dias. 
Em meados de dezembro, a Diretoria 

Colegiada da Anvisa aprovou as regras 
para a autorização temporária de uso 
emergencial, em caráter experimental, 
de vacinas contra a Covid-19.

Os principais pontos do uso emer-
gencial das vacinas são seguintes: cada 
pedido deve ser feito pela empresa 
desenvolvedora e será analisado de 
forma independente; decisão será 
tomada pela Diretoria Colegiada da 
Anvisa; Serão considerados estudos 
não-clínicos e clínicos (em humanos); 
serão itens avaliados: qualidade, boas 
práticas de fabricação, estratégias de 
monitoramento e controle, e resulta-
dos provisórios de ensaios clínicos; 
empresa interessada deverá compro-
var que a fabricação e a estabilidade do 
produto garantem a qualidade da vaci-
na; estudo clínico na fase 3 deve estar 
em andamento e conduzido também 
no Brasil; vacina com uso emergencial 
liberado não pode ser comercializada, 
ela só pode ser distribuída no sistema 
público de saúde; liberação de uso 
emergencial pode ser revogada pela 
Anvisa a qualquer momento. 

Ministro da Saúde Eduardo Pazuello

Pazuello anuncia compra de 100 
milhões de doses da CoronaVac

INSTITUTO BUTANTAN
LUTO

Em um momento crítico 
da pandemia e ainda sem vaci-
nação, o Brasil passou a marca 
de 200 mil mortes por Covid-19 
nesta quinta-feira 7, segundo le-
vantamento do consórcio de ve-
ículos de imprensa, a partir de 
dados das secretarias estaduais 
de Saúde, em um boletim extra. 
O total de óbitos registrados é 
de 200.011, com 7.921.803 casos 
confirmados. 

No Rio Grande do Norte, 
foram registrados 121.439 casos 
de Covid-19 desde o início da 
pandemia. A doença vitimou 
3.067 pessoas no estado. Os 
dados estão no boletim epide-
miológico da Secretaria de Es-
tado da Saúde Pública (Sesap) 
desta quinta-feira 7. Outros 492 
óbitos seguem sob investigação. 
Foram 603 novos casos e oito 
mortes a mais em relação ao 
boletim do dia anterior, sendo 
cinco nas últimas 24 horas.

BRASIL CHEGA A 200 
MIL MORTES POR 
COVID-19; RN TEM  
3.067 ÓBITOS
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O Rio Grande do Norte registrou 
3.178 mortes causadas por sín-
dromes respiratórias agudas 

graves (SRAG) até o dia 20 de dezem-
bro de 2020, segundo levantamento 
feito pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). O número é 32 vezes maior 
que o registrado no mesmo período de 
2019, quando foram somadas apenas 
97 mortes pela síndrome respiratória – 
aumento percentual de 3.176%. 

Segundo o estudo, que foi feito a 
partir de dados oficiais coletados no 
Sistema de Informação de Vigilância 
Epidemiológica da Gripe (Sivep Gripe), 
o número de mortes por SRAG em 
2020 subiu exponencialmente com o 
surgimento da Covid-19. Desde março 
de 2020, quando a doença somou as 
primeiras mortes no Rio Grande do 
Norte, o novo coronavírus foi respon-
sável por 2.151 mortes por síndromes 
respiratórias. Ou seja, foi responsável 
por 67% das mortes no ano passado. 

Oficialmente, o Rio Grande do 
Norte ultrapassou nesta quinta-feira 7 

a marca de 120 mil casos confirmados 
e 3.067 mortes pelo novo coronavírus. 
Os dados são da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) Ao analisar 
os dados de mortes causadas por sín-
dromes respiratórias, o registro mos-
tra que houve 1.027 mortes por SRAG 

além dos casos causados pela infecção 
do novo coronavírus este ano. Desta 
forma, há uma possível subnotificação 
dos casos de mortes pela Covid-19 em 
2020. Isso porque em 2019, segundo a 
Fiocruz, foram registrados apenas 97 
óbitos por problemas respiratórios no 

Rio Grande do Norte. No ano de 2018, 
a SRAG causou 71 mortes. Segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde Pública, 
a partir da normativa do Ministério da 
Saúde, todos os óbitos por Covid-19 de-
verão entrar no sistema SIVEP-GRIPE 
– sistema utilizado pela vigilância Epi-

NEY DOUGLAS/AGORA RN

Mortes por síndromes respiratórias 
aumentam 3.176% no RN em 2020
LEVANTAMENTO | Estado registrou 
3.178 mortes por SRAG até 20 de 
dezembro passado. No mesmo 
período de 2019, foram somados 
apenas 97 óbitos pela síndrome 
respiratória

De acordo com a Sesap, o Rio Grande do Norte tem 414 óbitos em investigação para infecção de Covid-19 atualmente

demiológica das instâncias estaduais e 
municipais – para inserção das fichas 
dos casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave, para que possam ser fei-
tas as devidas investigações. 

De acordo com a pasta, o Rio 
Grande do Norte tem, hoje, 414 óbitos 
em investigação para infecção de Co-
vid-19. Além disso, quase 700 óbitos 
foram descartados “que não foram in-
vestigados para outros vírus respirató-
rios seja por outros critérios de encer-
ramento”. A Sesap informa, ainda, que 
o Rio Grande do Norte tem uma comis-
são para investigar os óbitos que foram 
descartados e possivelmente causados 
por outros patógenos respiratórios 
além do Covid-19. “É importante res-
saltar, que toda a força tarefa foi focada 
para a Covid, por isso, muitos óbitos 
ainda serão analisados”, disse a pasta.

DEZEMBRO FOI O MÊS COM MAIOR 
NÚMERO DE CASOS DE COVID-19

O número de casos de Covid-19 
cresce desde novembro. Dezembro 
ultrapassou junho e passou a ser o mês 
com o maior número de casos confir-
mados da doença no Rio Grande do 
Norte. O recorde foi batido no último 
dia do ano. Foram 22.960 casos regis-
trados em dezembro, contra 22.608 em 
junho, considerado o mês de pico da 
pandemia no estado. Foram 304 óbitos 
em dezembro contra 767 em junho.

ADREES LATIF/REUTERS

Mapear o comportamento da 
Covid-19 em todas as regi-
ões do Rio Grande do Norte 

é a função do Inquérito Sorológico, 
que tem início nesta sexta-feira 8. A 
Secretaria de Estado de Saúde Pública 
(Sesap), em parceria com o Instituto 
Amostragem do estado do Piauí, tem 
como meta a elaboração de 24 mil 
entrevistas e exames. A pesquisa acon-
tece em três etapas com intervalo de 
uma semana entre elas, sendo 2.300 
domicílios aproximadamente em cada 
etapa. 

O inquérito tem o apoio do Comi-
tê Científico instaurado desde o início 
da pandemia com pesquisadores da 
UFRN e do Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN). 
O cronograma está dividido em três 
ciclos nas seguintes datas: 1° ciclo - 8 a 
10 de janeiro, 2° ciclo - 15 a 17 e 3° ciclo 
- 22 a 24.

Serão analisados oito municípios 
com sede de regionais de saúde no 
Estado: Pau dos Ferros, Mossoró, Assu, 
Natal, João Câmara, São José do Mi-

pibu, Santa Cruz e Caicó e para cada 
município serão vinte entrevistadores 
e pesquisadores que farão a aplicação 
de um questionário com perguntas 
referentes a sintomas, estado de saú-
de, idade, comorbidades, entre outras 
questões importantes para embasar a 
pesquisa. 

Ao todo, serão 160 pesquisadores 
em campo. Em cada município sede 
serão sorteados 30 setores censitários 
do IBGE para a realização do inquérito 
e em cada setor serão realizadas 100 
entrevistas, em domicílios previamen-
te determinados pela UFRN.

A Sesap fornecerá 25 mil kits de tes-
tes da marca WONDFO SARS-CoV-2  
Antibody Test, além dos equipamentos 
de proteção individual (EPIS). É impor-
tante ressaltar que uma parte dos kits 
é destinada para os pesquisadores em 
campo, para garantir a segurança no 
risco de contágio.

De acordo com João Batista, res-
ponsável pelo Instituto Amostragem, 
serão disponibilizados também super-
visores e verificadores por município 

para o acompanhamento dos pesqui-
sadores em campo.  “Todos os pesqui-
sadores passaram por um treinamento 
por videoconferência e farão também 
um treinamento in loco para aplicação 
dos testes, para uma maior segurança 
de todos”, esclareceu.

O exame será realizado com amos-
tra de sangue obtida através de punção 
digital e o estudo de validação apresen-
tado pelo fabricante identificou uma 
sensibilidade de 86,4% e especificidade 
de 99,6% de segurança no resultado.

As medidas de segurança biológi-
ca cabíveis serão tomadas, de forma a 
garantir a saúde dos trabalhadores de 
campo atuando na coleta dos dados e 
do material. Segundo a Sesap, o estudo 
envolve risco mínimo para a saúde dos 
participantes, pois consiste apenas na 
aplicação de um questionário e exame 
sorológico.  

A Secretaria de Estado de Saúde 
Pública (Sesap) ressalta que, se houver 
qualquer desconforto, o participante 
poderá deixar de participar a qualquer 
momento. Exame será realizado com amostra de sangue obtida através de punção digital

Pesquisa sobre comportamento  
da Covid-19 será iniciada hoje

TESTAGEM
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Com quase quatro décadas de 
atuação na magistratura, o 
desembargador Vivaldo Otá-

vio Pinheiro tomou posse como 65º 
presidente do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte (TJRN) nesta 
quinta-feira 7. Natural de São José de 
Campestre, o magistrado integra o 
Pleno do TJRN desde 19 de julho de 
2007. Ele foi eleito pelos demais pares 
do Tribunal, em 21 de outubro de 2020, 
para o biênio 2021-2022. Nos últimos 
dois anos, o desembargador atuou co-
mo ouvidor e membro da 3ª Câmara 
Cível do TJ potiguar. Ao ser eleito em 
outubro, o desembargador destacou a 
importância de ouvir a todos durante o 
exercício da administração à frente do 
Poder Judiciário. “

Todo esforço será feito por mim 
para corresponder. Espero e sei que 
contarei com o apoio de todos os cole-
gas para que possamos fazer uma boa 
gestão. Haveremos de fazer uma gestão 
compartilhada e peço a Deus que me 
proteja no exercício dessa difícil mis-

são. Sinto-me honrado pela escolha e 
tudo farei para não decepcioná-los”. 
Graduado em Direito e em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), Vivaldo 
Pinheiro iniciou sua carreira como juiz 
de Direito em 1982, assumindo a co-

marca de São João do Sabugi, na região 
do Seridó. Posteriormente, atuou nas 
comarcas de Apodi, Santa Cruz e Nova 
Cruz. Nesta última trabalhou por 19 
anos, onde foi juiz presidente de várias 
eleições, sendo promovido ao cargo de 
desembargador do Tribunal de Justiça 

em 2007.Entre os anos de 2010 e 2011 
presidiu o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE/RN), sucedendo o desembarga-
dor Expedito Ferreira. Sua posse ocor-
reu em 3 de setembro de 2010. Na opor-
tunidade, o magistrado presidiu no 
Estado as eleições gerais daquele ano, 

DIVULGAÇÃO/TJRN

Desembargador Vivaldo Pinheiro 
assume presidência do TJRN  
NOVA GESTÃO | Além de Vivaldo 
Pinheiro, tomou posse nesta 
quinta-feira 7 Maria Zeneide 
Bezerra como vice-presidente 
e Dilermando Mota como 
corregedor geral de Justiça

Desembargador Vivaldo Otávio Pinheiro integra o Pleno do TJRN desde junho de 2007. Ele foi eleito presidente em outubro de 2020

realizadas nas datas de 3 de outubro 
(1º turno) e 31 de outubro (2º turno). 
Entre 2011 e 2012, foi corregedor regio-
nal eleitoral, durante a presidência do 
desembargador Saraiva Sobrinho.No 
TJRN, o magistrado exerceu ainda os 
cargos de corregedor geral de Justiça 
(2013-2014) e diretor da Escola da Ma-
gistratura (2015-2016).

NOVA GESTÃO
Além do desembargador Vivaldo 

Pinheiro, tomou posse nesta quinta-
-feira 7 a desembargadora Maria Ze-
neide Bezerra como vice-presidente e 
o desembargador Dilermando Mota 
como corregedor geral de Justiça. 
Maria Zeneide Bezerra dedica-se à 
magistratura estadual desde 1980 e 
tornou-se desembargadora em 25 de 
agosto de 2010. A magistrada atuou na 
2ª Câmara Cível do TJRN e notabilizou-
-se à frente da Coordenadoria Geral do 
Núcleo de Programas e Projetos Socio-
ambientais (NAPS) do TJ potiguar. 

Dilermando Mota é o novo corre-
gedor geral de Justiça. Ele assumiu o 
cargo de desembargador do TJRN em 
22 de outubro de 2009, após 29 anos 
de atuação como juiz, tendo atuado 
nas comarcas de Serra Negra do Norte 
(1980-1983), Alexandria (1983-1986) e 
em Natal (1986-2009). O desembarga-
dor é bacharel em Direito e especialista 
Direito e Cidadania.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Pela primeira vez em dez anos, a 
Junta Comercial do Rio Grande 
do Norte (Jucern) registrou es-

tabilidade nos dados de encerramento 
de empresas. O índice, que chegou a 
4.968 solicitações no fim de 2019, foi de 
4.965 em 2020. A última queda nesses 
dados havia sido registrada em 2011. 
No entanto, a solicitação de abertura 
de empresas foi 10% menor no ano 
passado. Ao todo, o estado ganhou 
7.389 novos negócios em 2020. 

“No RN, a predominância é de em-
presas de pequeno porte, cerca de 80% 
das nossas empresas têm esse perfil, 
sendo a maioria do setor de serviços e 
comércio, então, elas costumam puxar 
os dados de abertura e encerramento. 
Mas os números da Jucern mostram 
também que a tendência agora é de 
recuperação, no segundo semestre de 
2020 foram quatro meses seguidos de 
ascensão no número de novos negó-
cios”, destacou o presidente da Jucern, 
Carlos Augusto Maia. 

Recentemente, a Jucern partici-
pou, juntamente com outras entida-
des do setor econômico e produtivo, 

da elaboração da Lei da Micro e Pe-
quena Empresa, sancionada pela go-
vernadora Fátima Bezerra (PT), que 
regulamenta o tratamento diferen-
ciado, favorecido e simplificado para 
os pequenos negócios por meio de 
políticas de desenvolvimento e desbu-
rocratização.Em 2020, o RN ganhou 7.389 negócios – uma redução de 10% em comparação a 2019

RN tem redução de 10% 
na abertura de empresas

IMPACTO

No RN, a predominância é 
de empresas de pequeno 
porte, cerca de 80% das 
nossas empresas têm esse 
perfil, sendo a maioria 
do setor de serviços e 
comércio” 

“
CARLOS AUGUSTO MAIA
PRESIDENTE DA JUCERN

6% MAIS CARO

O Sindicato das Revende-
doras de Gás de Cozinha do 
Rio Grande do Norte (Singás) 
anunciou nesta quinta-feira 7 
que o preço do gás de cozinha 
vai subir no estado. Em nota, 
a entidade afirmou que houve 
um aumento no valor do Preço 
Médio Ponderado a Consumi-
dor Final (PMPF) no dia 1º de 
janeiro e a Petrobras informou 
que repassou 6% no preço do 
combustível.

Com isso, segundo o sindi-
cato, o gás de cozinha terá um 
reajuste variando entre R$ 5 e 
R$ 6 no Rio Grande do Norte 
nos próximos dias. Até novem-
bro de 2020, o preço do botijão 
havia acumulado 16% de au-
mento no estado, terminando o 
ano com preço médio de R$ 80. 

O preço do gás de cozinha 
ficou congelado entre 2007 e 
2014, e passou a ter reajustes 
mensais em 2017, durante o go-
verno Michel Temer. 

PREÇO DO GÁS DE 
COZINHA VAI SUBIR
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A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte aprovou, ain-
da em 2020, o projeto de lei que 

considera como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado a iguaria Castanha 
de Caju de Serra do Mel, proposta pe-
lo deputado estadual Albert Dickson 
(PROS). A matéria foi aprovada por 
unanimidade dos presentes.

Para o deputado, é importante pro-
mover e proteger a memória e as mani-
festações culturais representadas, em 
todo o mundo, por monumentos, sítios 
históricos e paisagens culturais. “Mas 
não só de aspectos físicos se constitui 
a cultura de um povo. Há muito mais, 
contido nas tradições, no folclore, nos 
saberes, nas línguas, nas festas e em 
diversos outros aspectos e manifesta-
ções, transmitidos oral ou gestualmen-
te, recriados coletivamente e modi� ca-
dos ao longo do tempo”, disse Albert.

De acordo com o parlamentar, Ser-
ra do Mel é um dos destaques no Nor-
deste no quesito produção de castanha 
de caju. Esta iguaria é o “propulsor de 
sua economia desde a fundação”. “Do 
Caju tudo é aproveitado. Do pedúncu-
lo, rico em vitamina C e vitamina B12, é 
possível a produção de outros subpro-
dutos industrializados como: doce, 
polpa, cajuína, carne básica do caju, bi-
fe, paçoca, omelete, cuscuz, sopa, mel 
natural, rapadura, bolo, geleia, pastel, 
pão, biscoitinho, hambúrguer, licor, 
dentre outros. Já a castanha de caju é 
rica em proteínas, calorias, carboidra-
tos, cálcio, fósforo e ferro”, pontuou. 

“Essa diversi� cação, a partir de um 

único fruto, apresenta e garante a pos-
sibilidade para que os pequenos pro-
dutores rurais de castanha de caju da 
Serra do Mel acessem mercados além 
da venda in natura do pedúnculo para 
fábricas de suco”, disse o deputado.

Modelo de sucesso, as unidades de 
bene� ciamento artesanal de Serra do 
Mel têm uma capacidade de produ-
ção anual de 2,5 toneladas, garantindo 
estrutura su� ciente para a produção 
durante o ano inteiro. Outra particula-
ridade vista no município é a presença 
de atravessadores na contratação de 
mão de obra para o corte da castanha 
daqueles que não possuem produção 
própria, acarretando em um dos pon-
tos mais frágeis identi� cados nessa 
cadeia produtiva, pois, o valor pago é 

extremamente baixo para um trabalho 
altamente insalubre.

A composição da castanha de 
caju tem sua divisão em três partes 
bastante distintas e entre si: a casca, a 
amêndoa e a película, que as separa. A 
casca representa cerca de 70% do peso 
da castanha. Ela possui uma parte es-
ponjosa cujos alvéolos são preenchidos 
por um líquido cáustico e in� amável, 
denominado líquido da casca da cas-
tanha (LCC). A película é uma mem-
brana � na, de tons avermelhados, que 
envolve a amêndoa e tem cerca de 3% 
do peso da castanha. A amêndoa é a 
parte comestível da castanha e tem 
grande aceitação no mercado por seu 
sabor marcante, sua textura crocante e 
macia e sua riqueza nutritiva.

Castanha de caju de Serra do Mel é 
Patrimônio Cultural Imaterial do RN
RECONHECIMENTO | Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei que considera como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado a iguaria Castanha de Caju de Serra do Mel. Matéria foi aprovada por unanimidade 

Serra do Mel é destaque em todo o Nordeste no quesito produção de castanha 

REPRODUÇÃO

Com a alta temporada de verão 
e a procura pelas praias do Rio 
Grande do Norte, o Aeroporto de 

Natal deverá movimentar cerca de 220 
mil passageiros no primeiro mês do 
ano. Estão previstos aproximadamente 
1.500 pousos e decolagens, destes 312 
são extras para atender a demanda do 
período. Segundo pesquisa do Ministé-
rio do Turismo realizada com agências 
e organizações de viagens, Natal des-
ponta como destino mais procurado 
por pessoas que desejam viajar. “Com 
muitas fronteiras de países fechadas 
ainda, os brasileiros estão procurando 
as praias brasileiras nestas férias e Na-
tal tem todas as características para re-
ceber e atrair turistas”, contaouRoberto 
Luiz, diretor de Negócios Aéreos da In-
framerica. Para a secretária de turismo 
do estado, Ana Maria Costa, esse resul-
tado reforça o apoio das iniciativas de 
planejamento e ação do Governo para 
o retorno do turismo. “Agimos desde o 

Voos são indicativos do destaque que o RN tem recebido nacionalmente na área do turismo

Aeroporto de 
Natal deverá ter 
312 voos extras 

VERÃO

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA-LS 
 
 

A CONSTRUTORA A GASPAR S.A CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Simplificada - LS, para extração mineral de SAIBRO em uma área de 29,5 (há) e volume mensal de 1.500,00 
m³/mês. Localizado na Fazenda Salgadinho, Zona Rural de Lajes-RN. 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S.A  
Requerente/Proprietário 

 
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA-LS 

 
A CONSTRUTORA A GASPAR S.A CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Simplificada - LS, para extração mineral de CASCALHO em uma área de 27,15 (há) e volume mensal de 
1.500,00 m³/mês. Localizado na Fazenda São Luis, Zona Rural de Caiçara do Rio do Vento-RN. 
 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S.A  
Requerente/Proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

DINA DINAMARCA INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA, CNPJ 00.900.625/0001-00, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Prévia com prazo de validade até 16/12/2022, em favor do empreendimento de agricultura irrigada, 
localizada na Fazenda Taboleiro da Velha, S/N, Zona Rural do município de Upanema/RN.  

 
DINA DINAMARCA INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA  

Proprietário 
 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA, CNPJ 32.520.895/0002-62, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada 
(LS) para o um Armazenamento e Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, localizado na Rua Projetada, 
Centro, São Miguel-RN, CEP 59920-000.  

 
Nome do Representante Legal 

DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA 
 

 

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

www.ciclismopotiguar.esp.br 
 

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE CICLISMO 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
 
FRAN-CHECK INSPEÇÃO, LOCACÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 23.765.078/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LRO para atividade administrativa, inspeção, teste e análises técnicas com lavagem de tubos contaminados de 
petróleo e parafina localizada na Rua Augusto Escossia Nogueira Neto, 410 A, Presidente Costa e Silva. CEP: 
59.625-753 no município de Mossoró-RN. 

Francisco de Assis Medeiros Gomes  
 Diretor 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 

HELITA FELISMINO DA SILVA GARCIA (HS GÁS), CNPJ: 24.674.091/0001-09, torna público que está recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
– LS com prazo de validade até 17/12/2026 para Armazenamento e revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – 
Classe II, localizada na Rua Fernandes Cares da Rocha, nº 45 – Centro. CEP: 59695-000 no município de Baraúna-
RN. 

HELITA FELISMINO DA SILVA GARCIA 
 Diretora 

 
 

 
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81    
FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS -   CNPJ: 08.510.067.0001-88 

_______________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte – SINMED/RN, no uso das 

atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca os Médicos Estatutários do Município de 
Parnamirim/RN, para assembleia a ser realizada no dia 12 de janeiro de 2021 (terça-feira), às 19h30m, na Sede do 
SINMED, situada à Rua Apodi, 244, Cidade Alta, para deliberação das seguintes pautas: 

1) Isonomia salarial com novos contratos; 
2) Falta de médicos nos hospitais e UPA; 
3) Plano de cargos; 
4) Férias 

Natal/ RN, 05 de janeiro de 2021 
 

 

início para nos tornarmos um destino 
seguro, adotamos todos os protocolos 
de biossegurança, fechando quando 
foi preciso e agora o nosso compro-
misso é com a reabertura gradual e 
responsável”. A previsão da Inframe-
rica, concessionária que administra o 
Aeroporto, é atingir neste mês 81,2% 
do � uxo pré-Covid. “Janeiro e fevereiro 
são meses importantes para o turismo 
que move a economia da região, e, aos 
poucos, estamos retomando o movi-
mento do terminal. Este retorno está 
sendo cauteloso, com parcimônia e as 

companhias aéreas estão retomando 
os voos e as rotas para Natal sempre 
atentas aos protocolos sanitários”, ex-
plica Luiz. Atualmente o Aeroporto de 
Natal está com 49 voos diários para os 
principais aeroportos do Brasil. Para o 
mês de janeiro as cidades de Belo Ho-
rizonte (MG) e São Paulo - Congonhas 
(SP) começam a fazer voos diretos para 
a capital potiguar. Em dezembro foram 
incluídos na malha aérea os voos de 
Goiânia, Ribeirão Preto e Uberlândia, 
para atender a demanda da estação 
mais quente do ano.

REPRODUÇÃO



O presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, disse 
nesta quinta-feira 7 que o cronograma 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) deve ser mantido e que as 
provas não serão adiadas por causa 
da pandemia. “Nós nos preparamos 
para fazer uma prova em ambiente 
de pandemia”, afirmou Lopes. “Temos 
a segurança [de] que a prova deve ser 
feita e que as condições de aplicação 
são adequadas, são as que precisam ser 
tomadas.” Lopes explicou que foram 
adotadas as medidas necessárias para 
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NATAL | Idoso de 91 anos foi estuprado dentro do Hospital Municipal de Campanha. Suspeito é paciente que 
também estava regulado em um dos leitos da unidade; uma testemunha prestou depoimento nesta quinta 7

A Delegacia Especializada de Pro-
teção ao Idoso (Depi) vai inves-
tigar o estupro de um idoso de 

91 anos, que foi abusado sexualmente 
dentro do Hospital Municipal de Cam-
panha em Natal. O crime aconteceu na 
noite da última quarta-feira, 6. Tanto a 
vítima quanto o suspeito do crime, um 
homem de 37 anos, estavam interna-
dos na unidade médica, em tratamen-
to contra a Covid-19. 

Ainda na noite de quarta 6, a Polí-
cia Militar foi acionada e o homem foi 
autuado em flagrante. Já nesta quin-
ta-feira, 7, o suspeito recebeu voz de 
prisão e foi encaminhado para a ala de 
Covid-19 do Hospital Walfredo Gurgel, 
na Zona Leste da capital potiguar, de 
acordo com agentes da Central de Fla-

grantes.
Segundo a Polícia Civil, ambos es-

tavam internados em leitos próximos 
no Hospital de Campanha. Quando 
o suspeito foi surpreendido próximo 
ao idoso, surgiu a suspeita do abuso 
sexual. Em seguida, foi feito um exame 
preliminar que constatou indícios do 
crime e, por isso, a PM foi acionada.

Após a autuação em flagrante, o 
procedimento foi encaminhado para 
a Delegacia Especializada de Proteção 
ao Idoso (Depi). A investigação vai 
transcorrer com os depoimentos das 
possíveis testemunhas, informações 
médicas e laudos periciais. Uma tes-
temunha prestou depoimento nesta 
quinta 7.

Em nota, a Secretaria Municipal 

de Saúde lamentou o caso e disse que 
tomou as providências que cabiam 
ao serviço de saúde. "A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Natal lamenta 
profundamente o ocorrido, informa 
que tomou todas as medidas cabíveis, 
denunciando e colaborando com a 
polícia a quem cabe investigar e seguir 
com o processo", diz a nota.

Em entrevista à Inter TV Cabugi 
ainda nesta quinta 7, a assistente so-
cial Eldelaine Azevedo informou que o 
hospital pode buscar laudos psiquiátri-
cos do suspeito do crime. "Os agentes 
penitenciários querem que a gente 
entre em contato com os familiares 
para saber se existe laudo porque ele 
apresenta algumas características de 
distúrbios mentais", pontuou. 

Crime aconteceu na última quarta-feira 6 dentro do Hospital Municipal de Campanha, localizado na Via Costeira

Delegacia Especializada de Proteção 
ao Idoso vai investigar estupro 

Apesar dos pedidos para adiamento, 
datas do Enem devem ser mantidas 

EDUCAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0021-56, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operação (LRO) com prazo de validade até 29/12/2022, em favor da atividade de fruticultura irrigada, 
localizada na Fazenda Santa Júlia, S/N, CEP 59.600-010, Zona Rural, Mossoró/RN. 

 
 

Luiz Roberto Maldonado Barcelos 
Diretor Institucional 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação 
no dia 20/01/2021 às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de 
combustíveis, destinados aos veículos oficiais e terceirizados do município de Alto do 
Rodrigues/RN. 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 003/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 22/01/2021 às 08h00min. OBJETO: Contratação de Empresa(s) Para Prestação 
de Serviços de Transporte Escolar, no ano letivo 2021. Encontra-se à disposição o Edital na 
integra. 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 004/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação 
dia 25/01/2021 às 08h00min.  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS 
ESCOLAS MUNICIPAL. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Casa Grande Mineração Ltda., CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação (LO) para 
a extração da substância mineral Calcário em uma área de 1,39 ha e com volume de produção na ordem dos 1.000 
m³/mês, localizado no Sítio Manhoso, Zona Rural do Município de Caicó – RN. Processo ANM: 848.017/2010. 

 
Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 

Diretor  
 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 
FTI/RN CNPJ 08.429.821/0001-50 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Ficam convocados todos trabalhadores na indústria de reciclagem do RN, a participarem de ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar na sede da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do RN, a 
Avenida Bernardo Vieira, 576 – Quintas – Natal-RN, (e outros locais designados), no dia 12 de Janeiro de 
2021, às 09h00 horas em primeira convocação, com número legal, ou às 10h00 horas em segunda 
convocação, com qualquer número, para discutir a seguinte Ordem do dia: a) Apresentação, discussão e 
aprovação da pauta de reivindicações para Renovação da convenção coletiva 2020/2021 b) Autorização prévia 
e expressa para recolhimento da contribuição negocial para custeio da entidade.  

 
Natal- RN, 07 de Janeiro de 2021. 

Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 
 
2x4 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  
JANIEL FERREIRA DE ARSUJO - ME, CNPJ: 02.792.107/0001-45, torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença Regularização 
Operação, com prazo de validade até 05/12/2022, em favor do empreendimento Industria Cerâmica para 
produção de tijolos, Rodovia RN02, Km 403, Curral Novo, Zona Rural, São José Mipibu-RN. 

 
 

JANIEL FERREIRA DE ARSUJO  
PROPRIETÁRIO 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
P J DE CARVALHO POLI - EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação 
n.º 152428-2020, com validade até 04/01/2027, para a extração de granito ornamental, uso revestimento, na 
localidade Fz. Bonifácio, Mulunguzinho/Mulungu, zona rural, no Município de Currais Novos/RN.  
 

P J de Carvalho Poli EPP 
 Diretor 

 
 

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA-LS 
 
 

A CONSTRUTORA A GASPAR S.A CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Simplificada - LS, para extração mineral de CASCALHO em uma área de 24,15 (há) e volume mensal de 
1.500,00 m³/mês. Localizado na Fazenda Jaramataia, Zona Rural de Caiçara do Rio do Vento-RN. 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S.A  
Requerente/Proprietário 

 

a aplicação das provas. 
Ele destacou o papel do Enem para 

o acesso de estudantes ao ensino su-
perior e a estrutura de organização do 
Inep, que considera capaz de oferecer 
um ambiente seguro de aplicação do 
teste. O Enem 2020 será aplicado na 

versão impressa nos dias 17 e 24 de 
janeiro e, na versão digital, nos dias 31 
de janeiro e 7 de fevereiro. Com o au-
mento dos casos de Covid-19, ganhou 
força o movimento #AdiaEnem, com-
partilhado por professores, estudantes 
e outros apoiadores.
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1.   
1 colher de café de cacau 100% em pó + 1/2 limão espremido + 15 gotas de 

própolis + 1 colher de café de mel puro.

 2. 
1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico + 1 colher de café rasa de 

canela em pó + 1 colher de café de gengibre em pó ou 1 pedaço de 4 cm de 
gengibre fresco ralado.

3.  
(Para crianças) 1 colher de sobremesa de mel + 1/2 colher de café de canela 

+ 15 gotas de limão. Misturar tudo e se aceitar dar na colher ou diluir em água 
ou misturar em suco.

Obs.: diabéticos não devem usar o mel, somente o própolis. Hipertensos não 
devem usar o gengibre.

RECEITA DE SHOTS

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Uma mentira dá uma volta no mundo 
antes mesmo da verdade se vestir. 

Churchill

“

RIOS
Dos três estados brasileiros 

cujos nomes começam pela palavra 
“rio”, somente o Rio de Janeiro traz 
alusão ao curso de água. Fluminense 
deriva de “� ume”, que vem do latim 
(� umen). Certamente, havemos de 
nos lembrar da diferença, na aula de 
geogra� a ou de português: água da 
chuva – pluvial; água do rio – � uvial. 
“Flume”, “� uvial”, a origem é a 
mesma. Ambas referem-se a “rio”.

CARIOCAS SÃO BACANAS
Do Rio de Janeiro também 

nos vem o gentílico “carioca” para 
identi� car os que nascem na capital 
do Estado. Carioca vem de duas 
palavras tupis: “kara’iwa” (homem 
branco) e “oka” (casa). Os índios 
passaram a usar “casa do homem 
branco” para se referir à cidade do 
Rio de Janeiro.

BARRIGA-VERDE
Os catarinenses também são 

chamados de barriga-verde. O 
nome vem do colete verde usado 
pelos soldados de um batalhão de 
fuzileiros do estado, criado pelo 
brigadeiro Silva Pais no século 19.

TCHÊ
A palavra gaúcho não é 

exclusividade do nosso idioma. Ela 
existe na língua espanhola. Aliás, 
dizem que nasceu na região platina, 
entre a Argentina e o Uruguai, para 
identi� car os criadores das zonas 
rurais que se dedicavam à criação 
de gado nos pampas. A turma do 
Rio Grande do Sul gostou e passou a 
usar também.

EM NOME DO PAI, DO FILHO E...
Quem nasce no Espírito 

Santo é “capixaba”. Trata-se de 
mais uma herança dos índios. No 
tupi, “kapixaba” quer dizer terra 
de plantação. A região produzia 
alimentos que abasteciam as tribos 
indígenas locais.

LUDOVICO
A capital do Maranhão é São 

Luís. Quem nasce em São Luís goza 
de privilégio. Tem dois adjetivos 
gentílicos. 

Pode ser chamado de são-
luisense ou ludovicense. Este último 
deriva de Ludovico (do germânico 
Hlodoviko, que tem duas partes: 
hold (ilustre, afamado) + wig 
(batalha ou santuário, que originou 
em francês o antropônimo Louis, 
Luís em português).

PASSEIO PELO BRASIL
Adjetivos pátrios ou gentílicos são palavras que se referem à 

procedência, à nacionalidade ou ao lugar de origem de alguém ou de 
algo. 

“

SHOTS PARA COMEÇAR O DIA
Primeira semana de janeiro, 

verão... e você já parou para pensar em 
como você está planejando seu início 
de semana e esse novo ano? Pensou o 
que vai fazer para ter mais saúde em 
2021?

Quando acordamos, temos que 
despertar nosso organismo da melhor 
forma possível para que nosso sistema 
digestivo comece o dia muito bem, 
sendo uma maneira excelente de fazer 
isso, é tomar um shot ou elixir ou um 
suco verde, concentrado de muitos 
antioxidantes, vitaminas e minerais. 
Um exemplo maravilhoso é a água 
morna ou em temperatura ambiente 
com limão, própolis e cúrcuma em pó 
ou gengibre.

Os shots, elixires e sucos verdes 
são perfeitos para começarmos nosso 
dia e o melhor horário para tomar 
é sempre pela manhã em jejum, ou 
seja, antes de comer qualquer outro 
alimento. Neste momento, nosso 
corpo está pronto para receber e 
absorver todas as vitaminas e minerais 
destes alimentos sem competir com 
outros nutrientes pelo mesmo canal 
de absorção!

Depois de 15 a 20 minutos, que é 
o tempo su� ciente para absorvermos 
estes nutrientes, devemos fazer uma 
refeição equilibrada nutricionalmente 
que consiste numa distribuição boa 
dos macronutrientes: proteínas, 
carboidratos e gorduras. Entenderam 
a importância?! 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
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LITERATURA | Potiguar Regina Azevedo vai lançar o quarto livro da 
carreira no próximo dia 15. Coletânea reúne mais de 40 poemas

Intitulado “Vermelho Fogo”, o quarto 
livro da jovem escritora e poeta 
potiguar Regina Azevedo, tem seu 

lançamento marcado para o dia 15 
de janeiro. A coletânea de poemas foi 
um dos projetos aprovados na Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc, fundo 
destinado a artistas e pro� ssionais da 
cultura durante a pandemia causada 
pelo Covid-19. A apresentação do 
novo livro será feita através de uma 
live no per� l da autora no Instagram 
(@_reginazvdo), às 19h. Na ocasião, a 
poeta lerá alguns poemas selecionados 
e contará um pouco sobre o processo 
de criação do livro.

A coletânea reúne mais de 40 
poemas, com textos que percorrem 
a angústia do mundo à angústia do 
íntimo na atualidade, perpassando 
por temáticas como escrita, amor, 
juventude, desejo, ancestralidade, 
feminino e luta, escritos num período 
de três anos, entre 2017 e 2020. Como 
contrapartida ao benefício recebido 
da Lei Aldir Blanc, 10% dos exemplares 
serão doados para bibliotecas de 
escolas públicas da rede municipal de 
Natal.

“’Vermelho Fogo’ é um livro 
gestado, em grande parte, durante 
a pandemia. Ao meu ver, o livro está 
repleto de poemas nos quais indivíduo 
e coletividade são quase um só. Eu, 
como poeta, sinto a dor de viver em 
um país violento e desmemoriado. 
Um país brutalmente racista, que 
não assume seu racismo. Um país 

que celebra torturadores. Isso me 
dói como humana, como mulher, 
como poeta. Por isso eu escrevo com 
urgência. Escrevo para espantar o 
medo, ou como diz um dos meus 
poemas mais antigos: escrevo para 
conviver com o medo. Escrevo para 
transformar o medo em algum grito”, 
disse a autora.

Além de “Vermelho Fogo”, Regina 
Azevedo tem outro lançamento 
previsto para janeiro: a antologia 
“As 29 poetas hoje”, organizada 
por Heloísa Buarque de Hollanda 
e lançada pela Companhia das 
Letras. A obra reúne 29 escritoras, 
jovens e atuais, numa comemoração 
aos quarenta e cinco anos do livro 
“26 poetas hoje” - antologia que 
marcou e se tornou um documento 
incontornável dos anos 1970.

O livro da época, lido por Regina 
aos doze anos, marcou a vida literária 
da poeta que é hoje. Mas segundo ela, 
sua grande conquista é ver a poesia 
produzida no Rio Grande do Norte 
sendo vista em todo o país. “O que 
eu almejo, em termos de literatura, é 
que os livros passeiem por aí, que as 
pessoas conheçam a poesia escrita 
hoje, que os livros e os projetos sejam 
acessíveis”, a� rmou.

A poeta potiguar também teve 
outro projeto aprovado nos editais 
de cultura e prevê o primeiro mês do 
ano bem produtivo. A o� cina “Corpo 
ancorado do ar”, focada em literatura 
de autoria feminina, vai acontecer nos 

QRCODE
Aponte a câmera do celular para o 

QRCode e veja o trabalho de Regina

CEDIDA

dias 12, 13 e 14 de janeiro, de forma 
online e gratuita. Para ela, a troca 
de saberes com outros escritores é 
uma parte muito rica do processo de 
criação. “Faço muitos exercícios de 
escrita, envolvendo colagens, desa� os 
e experimentações. Por isso mesmo, 
surgiram, muito naturalmente, as 
o� cinas de poesia, que são espaços 
nos quais posso compartilhar algumas 
técnicas e experimentar outras, junto 
a poetas, aspirantes e leitores”, contou 
Regina. As inscrições da o� cina já 
estão encerradas.  

A POETA
Regina Azevedo tem 21 anos, é 

escritora e poetisa, tendo começado 
a escrever ainda muito nova. Com 
apenas 13 anos, lançou seu primeiro 
livro, intitulado “Das vezes que morri 
em você” (Jovens Escribas) e, a partir 
de lá, não parou mais. Em 2015, 
publicou “Por isso eu amo em azul 
intenso” (Jovens Escribas) e “Pirueta”, 
em 2017 (Selo Doburro). Além de 
artista das palavras, Regina é estudante 
de Letras na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) e 
formada em Multimídia pelo IFRN.

VERMELHO 
FOGO

LANÇAMENTO  O novo livro de Regina Azevedo 
foi gestado, em grande parte, durante a pandemia
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Desde março com as portas fe-
chadas, o Ludovicus - Instituto 
Câmara Cascudo, reabre ao 

público na próxima segunda-feira 11. 
Após nove meses fechado, o Instituto 
receberá somente visitas previamente 
agendadas e está tendo sua estrutura 
readequada para atender as normas 
de segurança recomendadas pela Or-
ganização Mundial da Saúde e pelo 
município de Natal, através do Decreto 
nº 12.080 de 21/10/2020.

Os ingressos custam R$ 10 (intei-
ra), R$ 5 (meia) e os isentos acima de 
60 anos e abaixo de 7 anos. Segundo 
o site oficial do Instituto, serão aceitos 
somente 10 visitantes por vez. As pes-
soas terão suas temperaturas medidas 
e serão obrigadas a utilizar máscara 
durante toda a permanência no local, 
além de ser feita a sanitização dos cal-
çados e ter a disposição álcool em gel 
para visitantes e funcionários.

O prédio, que foi construído em 
1900 pelo industrial Afonso Saraiva 
Maranhão, é uma das estruturas que 
compõem o Centro Histórico de Natal. 
Durante muito tempo serviu como o 
lar do historiador e jornalista Câma-
ra Cascudo. Entre 1947 até 1986, ano 
de sua morte. Hoje, o espaço abriga o 
Ludovicus - Instituto Câmara Cascudo 
Nela, que tem o objetivo de zelar pela 
obra e memória do grande pensador 
potiguar. 

Na Casa, estão presentes dez cole-
ções, além de todo acervo bibliográfico 
e documental do patrono. Curiosida-
des como as paredes autografadas da 
biblioteca, a preciosa pinacoteca, o 

Casa Câmara 
Cascudo reabre 
ao público no 
próximo dia 11 
CULTURA | Museu-residência do maior folclorista brasileiro reabre para 
visitação com agendamento prévio. Ingressos custam R$ 10 (inteira) 

Na Casa, estão presentes dez coleções, além de todo o acerco bibliográfico e documental de Câmara Cascudo 

Câmara Cascudo morou na Casa

mobiliário de época e a coleção de co-
mendas, são algumas das atrações da 
instituição, que testemunha uma vida 
dedicada ao saber e à cultura do Brasil.

Na parte de museu, constam cole-
ções de etnografia africana, indígena, 
sacra Católica, arte popular brasileira 
e arte popular estrangeira, iconografia, 
pinacoteca, o mobiliário e as alfaias, 
objetos pessoais famosos como a má-
quina de escrever, mobiliário original, e 
as comendas. 

Já na parte do acervo bibliográfico, 
constam documentos, livros, discos, 
correspondências (acervo digitaliza-
do), jornais, documentos históricos, 
cordéis, partituras, acervo fotográfico, 
biblioteca pessoal, setor de pesquisa. O 
lugar foi, durante a maior parte do sé-
culo XX, um dos lugares mais visitados 
de Natal.

O Sarau Quinta das Artes pro-
move neste mês de janeiro o 
“Especial Literatura Em Casa”, 

uma série de debates interativos com 
escritores que produzem literatura no 
Rio Grande do Norte. Os encontros 
acontecerão em três quintas-feiras, nos 
dias 14, 21 e 28, às 19h, no canal do You-
Tube e nas redes sociais do Sesc-RN, 
dentro da programação do Projeto Poti 
Cultural - com participação efetiva dos 
espectadores, que poderão interagir 
com os convidados através do chat. 

Será uma excelente oportunidade 
para que o público possa conhecer e 

valorizar a literatura potiguar. Os eixos 
temáticos que vão nortear as conver-
sas giram em torno da valorização dos 
escritos literários potiguares, do pro-
cesso criativo de construção da escrita 
literária e o do mercado editorial no 
Rio Grande do Norte, como também a 
projeção de seus autores fora dos limi-
tes do estado.

A ação Especial Literatura em 
casa conta com o patrocínio do SESC 
RN,Cosern, Instituto Neoenergia e do 
Governo do Rio Grande do Norte , atra-
vés da Fundação José Augusto, via Lei 
Câmara  Cascudo. Conta com apoio da 

ASSEFIT RN (Associação dos Ex-Alu-
nos das Escolas Federais, Industriais e 
Técnicas do RN), IFRN e Cooperativa 
Cultural.

Confira a programação do “Literatura em Casa”
PROJETO

QRCODE
Aponte a câmera do celular para o 

QRCode acima e siga para o especial

PROGRAMAÇÃO

14 de janeiro: 19h 
Eixo 1: A valorização dos escritos 
potiguares 
Escritores convidados: Alexandre Alves, 
Ana Catarina Fernandes, Ana Claudia 
Trigueiro, Araceli Sobreira, Bárbara Maria 
e Elvis Miranda
Mediação: Carla Alves

21 de janeiro: 19h
Eixo 2: O processo criativo de construção 
da escrita literária 

Escritores convidados: Bia Crispim, 
Diulinda Garcia, Helena Monteiro, José 
de Castro, Marcelo Decristo e Marcos 
Campos
Mediação: Carla Alves

28 de janeiro: 19h
Eixo 3: O mercado editorial no Rio Grande 
do Norte e a projeção de seus escritores 
fora dos limites do estado
Escritores convidados: Aluísio Azevedo 
Jr, Antenor Mário, Cleudivan Jânio, Jânia 
Souza e Jeovânia P. Mediação: Carla 
Alves e José Correia Torres Neto
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Evite confundir o poder espiritual e o mundano, porque 
enquanto o primeiro fará você ter disposição para servir 
seus semelhantes e diferentes, o segundo estimulará você 
a pretender que todo mundo lhe sirva.

É necessário aceitar que as coisas sejam complicadas, pois 
no momento atual não poderia ser diferente. Acontece 
que o mundo está virado do avesso e em busca de uma 
orientação que, por enquanto, não é nada clara.

É hora de ter cuidado com essa tendência a forçar os 
acontecimentos para que tudo se encaixe dentro de 
suas expectativas. Essa seria uma fantasia perigosa, 
porque renegaria toda a realidade mais real.

Sentir-se bem com a presença de alguém é o 
verdadeiro sentimento de familiaridade, o qual nem 
sempre se obtém pela proximidade das pessoas que 
supostamente mereceriam ser chamadas de familiares. 
É a realidade.

Neste planeta, nesta vida humana há tantas 
oportunidades disponíveis, e nem sempre tanta boa 
disposição para as aproveitar. Perder tempo é uma das 
tristes atividades humanas. Procure não se contaminar 
com isso.

Acredite no seu ideal, porque esse é o combustível 
que serviu para trazer você aqui e agora. Ainda que 
você tenha deixado seu ideal de lado em nome 
de questões práticas, agora é um o momento de 
retornar a ele.

Quando as pessoas dramatizam, nada nem ninguém 
pode aliviar o peso que elas carregam, porque nesse 
momento elas não querem ser aliviadas, o que elas 
querem é se esbaldar na demonstração de suas 
emoções.

As ideias, por si sós, não são de ninguém, porque 
enquanto permanecem no mundo abstrato de onde 
surgiram, nada se pode reclamar, já que outras pessoas 
podem pensar nelas ao mesmo tempo também. Só fazer 
dá vantagem.

Se todo mundo concordasse e não oferecesse 
oposição alguma aos seus anseios, então nunca nada 
diferente aconteceria tampouco. A criatividade requer 
confl ito. Cuide apenas para isso não degringolar em 
guerra.

Há momentos em que a boa vontade de ajudar precisa 
ser contida, já que as pessoas que lhe provocam bons 
sentimentos não desejam ser ajudadas, porque elas 
preferem, momentaneamente, se deixarem tomar pelo 
drama.

Em vez de tentar garantir o que considera de seu 
merecimento, mude o ponto de vista, por um momento, 
e tente agir no sentido de você ser útil ao mundo, 
facilitando a vida das pessoas próximas e das distantes 
também.

Foque sua mente naquilo que, de imediato, você 
poderia fazer com seus próprios recursos, porque 
esse movimento atrairá a atenção das pessoas que 
poderiam colaborar com você. Tentar forçar isso seria 
contraproducente.

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
A ordem na Globo, por 

enquanto, é silêncio geral em 
torno do “BBB”...Ninguém, 
além do diretor Boninho, está 

autorizado a falar qualquer 
coisa.Band ainda vai demorar 

um pouco para decidir sobre  
sua nova programação...
Já existe um desenho, 

mas que ainda será melhor 
analisado pela sua direção.
Também existem alguns 

projetos elaborados por Zeca 
Camargo para este ano.As 

gravações da série “Desalma”, 
do Globoplay, devem começar 

ainda este mês...Claudia 
Abreu é um dos destaques do 

seu elenco.“Roda Viva”, 
da Cultura, na segunda, terá 

a cientista política Ilona 
Szabó como entrevistada. 

Apresentação de Vera 
Magalhães.Se tudo correr 
como se espera, a Record irá 

iniciar a produção de “Rei Davi” 
em fevereiro...Mas falta ainda 

defi nir quem fará a direção.

Streaming, uma opção importante nesses tempos de pandemia  
Nesta virada de 2020 para 

2021, principalmente por causa 
do momento atual, o streaming 
se tornou uma opção das mais 
importantes, porque as TVs, em 
sua maioria, estiveram impedidas 
de produzir e se viram obrigadas a 
se socorrer de reprises.

“Roberto Carlos” e “Show da 
Virada”, na Globo, foram só alguns 
exemplos. Pouca coisa foi possível 

fazer, ainda assim virtualmente e 
com uma série de limitações.

Enquanto isso, a Net� ix 
chamou atenção e ganhou 
grande espaço na mídia com a 
nova temporada de “Cobra Kai”, 
“Vikings”, “Star Trek: Discovery”, 
entre outros.

O Disney Mais e Globoplay 
também se mostraram como 
alternativas, mas não com a 

mesma “pegada” da Net� ix é 
verdade. 

O fato é que mesmo nesse 
período complicado, que nos 
leva a � car cada vez mais 
em casa, rezando e torcendo 
pela vacina, não está faltando 
entretenimento. E o streaming, 
mesmo curvando-se à força da 
TV aberta, tornou-se uma opção 
das mais interessantes.

 JOÃO MIGUEL JÚNIOR

NO PONTO
Correndo soltas as gravações do 
“The Voice +”, estreia da Globo 
no próximo dia 17, domingo, 
começo da tarde.Apresntação 
de André Marques, com as 
participações de Claudia Leitte, 
Mumuzinho, Daniel e Ludmilla 
como jurados.

PROGRAMA DO AMAURY
Agora às sextas-feiras, 22h45, na 

Rede TV!, Amaury Junior passou a 
semana inteira trancado na ilha de 
edição, preparando o programa desta 
noite.

A reportagem com a Família 
Gordon é uma das atrações.

TODO CUIDADO
A Globo voltou com as gravações 

de “Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo, 
na � la das 21h.

E voltou redobrando os cuidados. 
Foram ampliados os protocolos de 
segurança e o elenco tem realizado 
testes para Covid-19 de três em três 
dias.

A PROPÓSITO
Agindo com cautela, a direção da 

Globo optou por não decidir agora a 
substituta de “Um Lugar ao Sol”, se 
“Pantanal”, com adaptação de Bruno 
Luperi, ou “Olho por Olho”, do João 
Emanuel Carneiro.

Tudo passa a depender de como 
estará a situação da pandemia daqui a 
dois ou três meses.

SEM PARAR
Miguel Coelho, após “Amor 

Sem Igual”, está agora no processo 
de preparação para viver Jacó em 
“Gênesis”, que estreia dia 19.

Na passagem de tempo, o 
personagem será assumido por 
Petrônio Gontijo.

NEGATIVO
Surgiram rumores de que o 

jornalista Ricardo Bagnete, da Band 
Triângulo, Minas, poderia se transferir 
para São Paulo e ser aproveitado nas 
manhãs.

Consultada, a emissora diz que a 
informação não procede.

CAMINHO É ESSE
Daniel Adjuto, com bons serviços 

prestados e que já está nas funções, 
será efetivado na bancada do “Live 
CNN Brasil”, ao lado de Marcela Rahal.

Phelipe Siani, afastado porque 
testou positivo para a Covid-19 em 
dezembro, voltará ao trabalho na 
segunda-feira, mas para um novo 
projeto.

BATE-VOLTA
Carolina Ferraz, ontem, deixou 

São Paulo nas primeiras horas da 
manhã e passou boa parte do dia no 
Rio de Janeiro.
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O América tem neste domingo 
10 a partida mais importante 
de 2021. O clube potiguar en-

frenta o Floresta (CE) no confronto de 
volta das quartas de final da Série D 
do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, 
que acontece na Arena das Dunas, o 
alvirrubro precisa de uma vitória por 
três gols de diferença para conseguir a 
classificação para próxima fase. O ven-
cedor também garante vaga na Série C. 
Caso vença por dois gols de vantagem, 
a disputa vai para as penalidades.

Na partida passada, no sábado 2, o 
Floresta venceu por 2 a 0 na Arena Cas-
telão, em Fortaleza (Ceará). Para o jogo 
deste domingo, o América espera que o 
resultado final das fases classificatórias 
se repita. Nas duas eliminatórias ante-
riores, o América perdeu para o Coru-
ripe (SE), por 1 a 0, e empatou com o 
Galvez, 1 a 1, nas partidas fora de casa. 
Dentro dos próprios domínios, na Are-
na das Dunas, os potiguares venceram 
por 5 a 0 e 5 a 1, respectivamente.

Jogando em casa pelo Campeonato 
Brasileiro, o América seis vitórias, dois 

empates e uma derrota, um aproveita-
mento de 67%. Marcou 22 gols e sofreu 
apenas cinco. O saldo é de 17 gols. Das 
seis vitórias, três delas foram por três 
gols de diferença.

 Caso vença o confronto e se clas-
sifique, o América consegue a vaga 

nas semifinais da Série D. No entanto, 
o clube está de olho mesmo é a garan-
tia de classificação para a Série C – o 
maior objetivo do clube este ano.

O bom retrospecto dentro de casa 
é o principal trunfo dos potiguares 
para obter a vaga na Série C. “Não bai-

América quer manter retrospecto 
em casa para se classificar à Série C
DECISÃO | Alvirrubro precisa de uma vitória por três gols de diferença sobre o Floresta para conseguir a classificação às semifinais da Série D do Brasileiro, o que também garante ao 
vencedor da disputa vaga para a terceira divisão. Das seis vitórias na Arena das Dunas durante o torneio nacional, o time potiguar obteve o resultado necessário em três ocasiões  

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) declara que o projeto

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) declara que o projeto

A Stock Car terá mais um piloto 
que fez história na Fórmula 1 
em seu grid de largada. Com 

269 grandes prêmios na carreira, Felipe 
Massa foi apresentado nesta quinta-
-feira como novo piloto da principal 
categoria do automobilismo nacional. 
Ele fará dupla com Julio Campos na 
Lubrax/Podium Stock Car Team.

Massa, de 39 anos, disputou o últi-
mo GP de Fórmula 1 em 2017 e por du-
as temporadas correu pela Fórmula E. 

Apesar de ter gostado do modelo 
de competição, ele diz que “sofreu bas-
tante” com o estilo de pilotagem. 

E essa foi uma das razões que o fez 
desistir da categoria de carros elétricos 
e migrar para a Stock Car.

“A Fórmula E tem um campeonato 
muito bem feito. Eu gostei muito dis-
so. Agora, o carro é muito diferente. É 
completamente diferente daquilo que 
eu imaginava guiar. Comparando com 
Fórmula 1, é muito mais parecido guiar 
um carro de Stock Car do que um carro 
de Fórmula E”, afirmou Felipe Massa, 
ao retornar para a Stock Car.

‘Resolvi voltar para casa’, diz Felipe 
Massa sobre correr na Stock Car

AUTOMOBILISMO

xamos a cabeça em momento algum. 
Sabemos que não fomos bem em For-
taleza da mesma forma que temos a 
consciência da responsabilidade do 
jogo da volta e da qualidade do nosso 
grupo”, disse o meia Romarinho. 

O jogador ressaltou o trabalho 

tático ao longo da semana para alcan-
çar um bom resultado contra o time 
cearense. “Em casa nós precisaremos 
mostrar a nossa força como fizemos 
nos últimos jogos. Claro que a situação 
é diferente por conta do saldo de gols, 
mas temos que ditar o ritmo do jogo 
jogar o futebol que nos trouxe até aqui. 
Temos a semana para trabalhar e assi-
milar o que o Paulinho (Kobayashi) vai 
passar pra gente”, disse.

De olho nos bons números do 
América dentro de casa, o Floresta 
trabalhou o reforço do setor defensivo 
para garantir a classificação para a pró-
xima fase.

“Conseguimos o placar de 2 a 0 em 
casa, diante dos nossos domínios, e va-
mos levar um pouco dessa vantagem 
para lá. Mas, como sempre falamos, 
não devemos sentar nesse resultado. 
Temos que tentar fazer mais um bom 
jogo. Vamos jogar contra uma equi-
pe que está acostumada a reverter o 
resultado no fator casa. Sabemos da 
dificuldade e respeitamos o América”, 
concluiu o atacante cearense Flávio 
Torres.

67%

3 gols

é o aproveitamento do América 
no jogos em casa 

é o resultado necessário para a 
classificação


