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FIUK REVELA 
POR QUE 
TOPOU IR PARA 
O BBB 21

 Ator (foto), filho do cantor Fábio Jr.,  
é uma das estrelas do reality 
da Rede Globo que estreou nesta 
segunda-feira 25. Pág. 12

THAYNARA OG 
REVELA QUE JÁ 
FOI PARAR NA 
UTI

 Influenciadora digital (foto) 
relatou sua experiência dramática 
após fazer uma lipoaspiração em 
março de 2020. Pág. 12

 

TOPOU IR PARA 

 Ator (foto), filho do cantor Fábio Jr.,  

da Rede Globo que estreou nesta 



IMUNIZAÇÃO. 9 | Rio Grande do 
Norte recebeu, entre domingo e 
segunda-feira, mais 46 mil doses 
de vacina contra a Covid-19 na 

segunda-feira 25. A nova remessa 
é dividida entre 31,5 mil doses da 
vacina da universidade de Oxford 
em parceria com o laboratório 

Astrazeneca e 14,6 mil doses 
da Coronavac, imunizante do 
Instituto Butantan e da chinesa 
Sinovac.

Governo estadual decidiu 
que a vacina da Oxford será 
destinada para cidades que 
possuem Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) ou hospitais, 
contemplando 49 cidades. Os 
demais 118 municípios receberão 
a CoronaVac.

Vacina de Oxford só será enviada 
para cidades com UPAs e hospitais

Associação Médica do 
RN defende tratamento 
precoce contra a Covid-19

Bolsonaro sinaliza que 
pretende se filiar a novo 
partido até março

Veja também 
nessa edição o caderno 
Agora Estado

POSIÇÃO. 11 | Mesmo contraindicado 
pelo Conselho Nacional de Saúde, 
médicos potiguares defendem uso de 
cloroquina e ivermectina 

ESCOLHA. 3 | Chefe do Planalto passou 
a negociar a filiação a uma outra 
legenda para tentar a reeleição em 
2022

DOSE DO AMOR

PANDEMIA. 8 | Nesta segunda-feira 25, cerca de 120 idosos de receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Previsão é finalizar a 
imunização de todos os residentes das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPis) até a próxima quinta  28

Idosos residentes em asilos são imunizados

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Equipes de vacinadores imunizaram 120 idosos nesta segunda-feira 25. Campanha acontece por meio de parceria entre a UFRN e a Secretaria de Saúde da capital potiguar

Agora Estado

PANDEMIA. 8 |
imunização de todos os residentes das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPis) até a próxima quinta  28

Idosos residentes em asilos são imunizados
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O presidente Jair Bolsonaro con-
tou com uma base de votos 
na Câmara menor que a de 

antecessores nos dois primeiros anos 
de mandato. Mesmo com o apoio de 
partidos do Centrão e o alinhamento 
maior de deputados desse bloco ao 
Palácio do Planalto, a adesão a Bol-
sonaro supera apenas a observada 
durante o governo de Dilma Rousse�  
(PT) pouco antes do impeachment, 
em 2016. Para cientistas políticos, o 
quadro representa risco para o pre-
sidente no momento em que cresce a 
pressão por seu afastamento.

Levantamento do Observatório 
do Legislativo Brasileiro (OLB), pro-
duzido pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ), revela que, 
na primeira metade de seu mandato, 
Bolsonaro teve, em média, apoio de 
72,5% na Câmara. O índice considera 
o alinhamento dos deputados com a 
liderança do governo em todas as vo-
tações, excluindo aquelas nas quais 
houve consenso, como o decreto de 
calamidade pública para enfrentar a 
pandemia de covid-19.

Apesar de ter maioria na Câmara 
para aprovar projetos de seu interes-
se, Bolsonaro enfrenta di� culdades. 
Não sem motivo: o porcentual de 
72,5% indica que o apoio parlamen-
tar ao governo é inferior à base que 
sustentava seus antecessores desde 
a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003 a 2006 e 2007 a 2010).

A média de apoio ao governo em 
votações nominais na Câmara no 
primeiro mandato de Lula, por exem-
plo, foi de 77,1% até junho de 2004 
(mais informações nesta página). Já 
o ex-presidente Michel Temer, que as-
sumiu o governo após o afastamento 
de Dilma Rousse� , obteve respaldo de 
73,7% dos deputados no período em 
que permaneceu no cargo, até o � m 
de 2018. Nos meses que antecederam 
o impeachment de Dilma, no entan-
to, a adesão ao governo petista era de 
58,2%.

Agora, diante do agravamento 
da pandemia de Covid-19 e de erros 
do governo na condução da crise, 
a aprovação ao governo Bolsonaro 
caiu e foram registrados nos últimos 
dias em diversas cidades panelaços 
e carreatas com o mote “Fora Bolso-
naro”. O presidente mudou a estraté-
gia de comunicação e agora aposta 
na chegada das vacinas ao Brasil 
para superar o desgaste. Na arena 
política, Bolsonaro tem distribuído 
cargos e emendas para indicados do 
Centrão.

O cenário, no entanto, é de mui-

ta turbulência. Partidos de oposição 
como PT, PDT, PSB, Rede e PC do B 
prometem protocolar nesta terça-
-feira uma ação que pede a saída de 
Bolsonaro, sob o argumento de que 
ele tem sido negligente com a saúde 
da população.

Bolsonaro, por sua vez, se movi-
menta para eleger o deputado Arthur 
Lira (Progressistas-AL), líder do Cen-
trão, como presidente da Câmara. O 
principal adversário de Lira é o depu-
tado Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado 
pelo atual presidente da Casa, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), e por uma frente 
de siglas de centro e de esquerda.

Cabe ao presidente da Câmara 
arquivar ou dar andamento a pedidos 
de impeachment contra o chefe do 
Executivo. Atualmente, há 56 pedidos 
ativos de afastamento de Bolsonaro. 
A expectativa é que se Lira ganhar a 
eleição vai engavetar todos eles.

‘CÁLCULO POLÍTICO’
“O alinhamento nas votações é 

um indicador insu� ciente para me-
dir a possibilidade de impeachment, 
mas, certamente, sinaliza que a perda 
de apoio entre os parlamentares pode 
in� uenciar nas articulações para evi-
tar a abertura de um impeachment”, 
a� rmou a cientista política Débora 
Gershon, uma das autoras do estudo 
do Observatório do Legislativo Bra-
sileiro. “O cenário atual, com queda 
de popularidade, é árido para o pre-
sidente, mas ainda não coloca o im-
peachment à vista. O elemento novo 
é o aumento da temperatura política 

fora do Congresso. Isso, sim, muda o 
cálculo político do parlamentar.”

Com a adesão ao governo, o 
Centrão se aproximou ainda mais de 
outros partidos conservadores, des-
de 2019 � éis ao governo, como PSL e 
PSC. A distância desse grupo com a 
oposição criou um “fosso” no centro 
político da Câmara e aumentou a po-
larização nas votações. No ano passa-
do, de acordo com o levantamento do 
Observatório do Legislativo Brasilei-
ro, nenhuma legenda � cou “em cima 
de muro”.

“A base é � uida e instável porque 
são poucos os que acreditam verda-
deiramente nas pautas do governo, 
exceto a econômica. Por isso, a cada 
votação dá-se novo rearranjo de for-
ças. O Centrão segura, mas não ga-
rante”, disse o deputado Fábio Trad 
(PSD-MS), integrante de um dos par-
tidos que apoiam Lira, mas que não 
declarou em quem vai votar.

Durante o ano passado, quando 
o Brasil começou a enfrentar a pan-
demia de covid-19 e o Congresso de-
dicou a maior parte dos projetos ao 
enfrentamento da crise, os deputados 
mais alinhados ao governo nas vo-
tações foram PSL, PL, Progressistas, 
Patriota, Novo, Republicanos, PSC e 
MDB. As notas médias de governismo 
� caram próximas a 8, em uma esca-
la que vai de 0 a 10. Na outra ponta, 
como era esperado, os oposicionistas 
PSOL, PT, PC do B, Rede, PSB, PDT, PV 
e Cidadania se mantiveram distantes 
da orientação do Planalto nas vota-
ções, com notas de 1 a 4.

Bolsonaro contou com uma base de votos na Câmara menor que a de antecessores

ALIADOS | Levantamento produzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), revela que, na 
primeira metade de seu mandato, Jair Bolsonaro teve, em média, apoio de 72,5% na Câmara dos Deputados

Média de apoio a Bolsonaro só 
supera índice de Dilma Roussef

AGÊNCIA CÂMARABALEIA IRRITA DEPUTADOS 
AO APELAR A GOVERNADORES

BRASIL É O 5º PAÍS QUE MAIS VACINA DESDE DIA 17

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

BRASIL NÃO É PARA PRINCIPIANTES
Só no Brasil a Suprema Corte 

atormenta o ministro da Saúde em 
plena pandemia, mandando investigar 
sua conduta na crise do Amazonas. 
Já o governador do Estado, apontado 
como responsável, necas de pitibiriba.

NOVA PÁ DE CAL
A chegada de insumos da China 

para produzir Coronavac, ainda esta 
semana, é mais uma pá de cal na 
mentira de dias atrás sobre “impasse 
diplomático” com chineses e indianos. 
Mentiram e nem se desculparam.

MUITO ALÉM DOS FAKES
Segundo estudo do Oxford 

Internet Institute, a “desinformação 
industrializada” se pro� ssionalizou e 
é produzida em cada vez maior escala 
pelos principais governos, partidos 
políticos e � rmas de relações públicas. 

Chama de “preocupação crescente 
para as democracias”.

POR QUE NÃO FEZ?
O ainda presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, voltou a defender 
CPI para investigar as trapalhadas 
do governo federal no combate ao 
Covid. Para quem enterrou 11 CPIs 
em sua gestão, está com discurso bem 
diferente.

HIPOCRISIA
Críticos da volta às aulas alegando 

“aglomeração”, inclusive sindicalistas, 
participaram da aplicação das provas 
do Enem, só para embolsar uma bela 
Grati� cação por Encargo de Curso ou 
Concurso.

PENSANDO BEM...
...dois Botafogos serão rebaixados 

proximamente.

O Brasil iniciou a imunização contra o coronavírus quase um mês 
depois dos países da rica Europa, como Dinamarca, Bélgica, Suíça 
Portugal etc. Mas, desde o dia 17, início da vacinação por aqui, o Brasil já 
é o 5º país que mais imuniza no mundo. Apenas Estados Unidos, Reino 
Unido, Índia e Israel vacinaram mais habitantes, no mesmo período, 
segundo a plataforma Our World in Data. No total, o Brasil é o 15º país 
com mais imunizados (mais de 700 mil). EUA estão em 1º, com 21,3 
milhões.

LÍDER REGIONAL
Em toda a América do Sul, 

cerca de um milhão de pessoas 
foram vacinadas. Desse total, 
70% já são brasileiros.

COMPARAÇÃO COM VIZINHO
A Argentina, muito elogiada 

na imprensa brasileira, 
iniciou a imunização no dia 

29 de dezembro. Até ontem, 
imunizou menos da metade do 
Brasil.

PRIMEIRO MUNDO
O Canadá, primeiro país a 

iniciar a vacinação no mundo, 
mais de um mês antes do 
Brasil, em 14 de dezembro, tem 
816 mil imunizados.

Odeputado Baleia Rossi (MDB-SP) cometeu um erro que deve custar-
lhe votos e aumentar do favorito Arthur Lira (PP-AL), na disputa pela 
presidência da Câmara: desesperado, ele passou a pedir a governadores 

para pressionar deputados federais a votar nele para o cargo. Saiu pela culatra: 
Baleia cometeu um erro considerado imperdoável pelos parlamentares, 
muito ciosos da autonomia em relação aos governadores. Baleia apostou em 
“coordenação” dos governadores, com deputados obedientes. Ele agiu como 
novato, mas isso revoltou os parlamentares.  Aliados têm procurado deputados 
alegando que, “desesperado”, Baleia cometeu o erro de apelar aos governadores. 
Mas não tem surtido efeito. A candidatura de Baleia Rossi deteriorou ao ponto 
de surgirem projeções de oposicionistas indicando 330 votos para Arthur Lira 
no dia 1º. O chefe e cabo eleitoral Rodrigo Maia virou um problema para Baleia 
Rossi, cuja atitude “a Câmara sou eu” tem afastado eventuais eleitores. 
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O deputado federal Chiquinho 
Brazão (Avante-RJ) não enxerga 
outra opção a não ser a volta do 

auxílio emergencial. Não por acaso, ele 
é o autor do projeto de lei 5650/20, que 
determina a extensão do benefício de 
R$ 600 até abril. Segundo ele, a volta do 
auxílio significa um “compromisso dos 
deputados com o povo.”

“A curto prazo, não temos outra 
escolha. A Câmara como um todo é 
favorável pela extensão dos R$ 600 
para que tenhamos uma luz no fim do 
túnel”, disse o deputado. “Devido ao 
momento, mesmo com o avanço da 
vacina, eu acredito que a votação pode 
ser em fevereiro.”

Desde o início da pandemia, o go-
verno já gastou mais de R$ 288 bilhões 
em pagamentos do benefício. Entre 
abril e setembro, o valor do benefício 
era de R$ 600 por pessoa ou R$ 1,2 mil 
para mães provedoras da família. De 
outubro até dezembro, pagamento da 
última parcela, o valor cairia pela me-
tade.

No valor cheio do benefício, a 
média de dinheiro dispendida pelo 
governo foi de R$ 50 bilhões por mês. 

Montante este que caiu pela metade 
nos últimos meses do ano. O grande 
problema é de onde vai sair todo esse 
dinheiro. A dívida pública do governo 
está cada vez mais próxima de 100% do 
PIB, o que não permite que o governo 
gaste o dinheiro como bem entender.

Para completar, há o Teto de 
Gastos, regra que limita os gastos do 

governo aos mesmos do ano anterior, 
somada a inflação. No ano passado, 
por causa da aprovação do estado de 
calamidade pública, o teto não preci-
sou ser cumprido. Questionado sobre 
esse problema, o deputado não enxer-
ga outra opção a não ser a extensão do 
estado de calamidade também para 
2021.

PRAZO FINAL PARA ALIANÇA SAIR DO PAPEL É MARÇO

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

O presidente Jair Bolsonaro disse novamente que decidirá até março se 
continua investindo na criação do Aliança pelo Brasil ou se optará pela 
filiação a um partido já existente. “Em março, a gente vai reestudar 

se o partido decola ou não. Se não decolar, a gente vai ter que ter outro 
partido. Então não temos como nos preparar para as eleições de 22”, 
disse a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada ontem. Bolsonaro, 
atualmente sem partido, já havia estipulado esse prazo para decidir sobre 
sua filiação. Disse agora que não está em campanha para as próximas 
eleições presidenciais, mas que “o pessoal quer disputar” filiado a um 
partido que tenha a sua “simpatia”. “É muita burocracia, é muito trabalho, 
certificação de fichas, depois passa pelo TSE [Tribunal Superior Eleitoral] 
também. O tempo está meio exíguo para gente. Não vamos deixar de 
continuar trabalhando, mas vou ter que decidir. Não é por mim, não estou 
fazendo campanha para 22”, disse.

AGÊNCIA CÂMARA

ALAN SANTOS/PR

Deputado Chiquinho Brazão (Avante-RJ) defende retorno do auxílio a partir do mês de abril

Votação de extensão do auxílio pode 
ser em fevereiro, avalia deputado

DECLARAÇÃO

ELEIÇÕES DE 2022 | Após não conseguir tirar o Aliança pelo Brasil do papel, o chefe do Planalto passou a 
negociar a filiação a uma outra legenda para tentar a reeleição e também levar aliados a uma nova sigla

O  presidente Jair Bolsonaro sinali-
zou filiação a um novo partido 
político em março. Após não 

conseguir tirar o Aliança pelo Brasil 
do papel, o chefe do Planalto passou a 
negociar a filiação a uma outra legenda 
para tentar a reeleição em 2022 e tam-
bém levar aliados a uma nova sigla.

Nesta segunda-feira, 25, Bolsona-
ro foi questionado sobre o partido em 
conversa com apoiadores no Palácio 
da Alvorada. “Em março eu decido, ou 
decola o partido ou vou ter que arran-
jar outro”, disse o presidente. “Se não 
decolar, a gente vai ter que ter outro 
partido, se não, não temos como nos 
preparar para as eleições de 2022”.

Em 2019, Bolsonaro saiu do PSL 
após um racha no partido. Parlamen-
tares da legenda se dividiram em uma 
disputa por espaços internos entre o 
presidente da República e o presiden-
te nacional da legenda, Luciano Bivar. 
No ano passado, Bolsonaro passou a 
oferecer cargos e verbas federais a par-
tidos do Centrão em troca de apoio no 
Congresso.

Sem partido, Bolsonaro é asse-
diado pelo Centrão para uma filiação. 
Os convites vieram de integrantes do 
Progressistas, PL, PTB, Patriota e Re-
publicanos. Os filhos Flávio Bolsonaro 
e Carlos Bolsonaro migraram para o 
Republicanos, partido ligado à Igreja 

Universal. O presidente da República 
não disse em qual partido pretende se 
filiar agora.

Na última quarta-feira, 20, Bol-
sonaro recebeu o senador Jorginho 
Mello (PL-SC), vice-líder do governo no 
Congresso, no Palácio do Planalto para 
uma conversa sobre filiação. A banca-
da da legenda no Congresso preparou 
uma carta oficializando o convite. 
Atualmente, o PL tem 43 deputados 
federais e três senadores.

Para tirar um partido do papel, o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exi-

ge 492 mil assinaturas recolhidas em 
todo o País. Apoiadores do presidente 
tentaram recolher as assinaturas ne-
cessárias para as eleições municipais, 
sem sucesso. A mobilização foi feita 
em praças e em igrejas evangélicas. Na 
conversa com apoiadores, Bolsonaro 
admitiu a dificuldade para cumprir os 
critérios.  

“Não é por mim, eu não estou 
fazendo campanha para 2022, mas o 
pessoal quer disputar e queria estar 
em um partido que tivesse simpatia 
minha”, encerrou.

Sem partido desde o ano passado, Bolsonaro é assediado pelo Centrão para uma filiação

Bolsonaro sinaliza que pretende 
se filiar a novo partido até março

VOLTA EM V I
O ministro Paulo Guedes 

(Economia) reafirmou ontem 
que a economia está crescendo 
em formato V, com retomada 
tão rápida quanto a queda, 
mas à espera de reformas para 
atrair investimentos. Guedes 
defende que o crescimento 
econômico nos próximos anos 
seja impulsionado pelo setor 
privado.

VOLTA EM V II
Segundo Guedes, uma 

série de medidas que foram 
aprovadas pelo Senado estão 
paradas na Câmara. E vice-
versa. Na avaliação do ministro, 

depois das eleições para as duas 
Casas do Congresso, em 1º de 
fevereiro, será possível “limpar 
a pauta” de votações e aprovar 
textos de interesse do governo.

OPINIÕES DIVIDIDAS
Levantamento do Paraná 

Pesquisas mostra que, para 
61,9% dos brasileiros, o retorno 
das aulas presenciais no atual 
estágio da pandemia não 
oferece condições adequadas de 
segurança para os estudantes. 
Outros 34% dizem acreditar que 
já é possível reabrir as escolas 
aos alunos sem quaisquer 
riscos. Foram 4,2% os que não 
opinaram.

SOB O CONTROLE DE CARLUXO
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse em tom 

de provocação ontem que o deputado Arthur Lira (PP-AL) “deve ter 
transferido a senha das redes sociais dele para o Carlos Bolsonaro e o 
gabinete do ódio”. Horas antes, Lira afirmou que adotaria tom mais 
propositivo ao longo da semana. Nos últimos dias, o deputado do PP 
disse, por exemplo, que Baleia Rossi (MDB-SP), seu adversário na disputa 
da Câmara, tem como chefe Rodrigo Maia.

IMPEACHMENT NA MIRA
Por falar em Baleia Rossi, 

o deputado reafirmou nesta 
segunda-feira, em reunião 
com a bancada paulista do PT 
e outros dirigentes da sigla, o 
compromisso de analisar pelo 
menos um dos 61 pedidos 
de impeachment contra o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), que aguardam uma 
decisão do presidente da Câmara. 
A promessa frustrou parte dos 
presentes, que esperavam um 
compromisso público com 
a abertura, e não análise, do 
processo de impeachment contra 
o presidente.

REFORMAS
Se eleito presidente da 

Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL) disse que pretende 
entregar as reformas tributária 
e administrativa aprovadas 
no primeiro semestre de 2021. 
Ele não respondeu, porém, se 
manterá Aguinaldo Ribeiro 

(PP-PB) na relatoria da tributária. 
Aguinaldo Ribeiro é próximo 
do líder do MDB, Baleia Rossi, 
adversário de Lira na disputa 
pelo comando da Câmara. Baleia, 
por sua vez, é o autor da PEC 45, 
reforma tributária que está nas 
discussões da comissão mista.

PAZUELLO INVESTIGADO
O ministro Ricardo 

Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), instaurou 
nesta segunda-feira um inquérito 
para investigar a conduta do 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, em relação à crise 
na saúde pública de Manaus, 
que registrou falta de oxigênio 
medicinal em hospitais há 
duas semanas. A apuração foi 
aberta a partir de um pedido 
feito pelo procurador-geral da 
República, Augusto Aras, no 
último sábado. Aras foi motivado 
por representações de partidos 
políticos, que relataram omissão 
de Pazuello e de sua equipe.



O coronel Hélio Oliveira, � liado 
ao PRTB, classi� ca como “choro 
dos derrotados” a carreta que 

aconteceu no último sábado 23 em 
Natal pedindo o impeachment do pre-
sidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). 
Para Hélio, a quantidade de veículos 
participando do ato demonstra quão 
“pí� a” foi a adesão.

“Se observarmos, o movimento 
foi quase insigni� cante. A carreata foi 
realizada por uma minoria, que , real-
mente, torce para o Brasil dar errado”, 
dispara o coronel, ao revelar que o 
ato - executado à nível nacional - não 
tinha motivos para ser realizado no Rio 
Grande do Norte em virtude dos inves-
timentos feitos no Estado pelo governo 
federal.

Hélio cita como exemplo disso os 
repasses para o enfrentamento da pan-
demia do coronavírus e o investimos 
em obras. Além disso, ele soma a essa 
conduta a criação do auxílio emergen-
cial, que ele considera como “grande 
programa de assistência em meio a 
crise sanitária”.

“É, no mínimo, uma insensatez 
acontecer uma carreata como essa, 
pois deveríamos estar, na verdade, ba-
tendo palma para o presidente Bolso-
naro”, a� rma.

Hélio questiona por que não foi re-
alizada uma manifestação similar para 
solicitar os “R$ 5 milhões desviados na 
compra dos respiradores”, em abril de 
2020, através do Consórcio Nordeste.

“Eles não foram para rua tirar 
quem responde pelo governo. Isso é 
algo que se deve cobrar, pois é dinheiro 
público. A� nal, quem permite desvio 
público é conivente com eles (com 
quem desvia)”, desabafa.

A presença de pessoas nas ruas pe-
dindo pelo encerramento prematuro 
da atuação Bolsonaro à frente do Pa-
lácio do Planalto não gera ameaça ao 
governo, segundo Hélio.

Por acreditar na vitória do depu-
tado federal Arthur Lira (PP) para pre-
sidência da Câmara Federal, Hélio vê 
como distante o risco de impeachment 
contra o presidente .

De acordo com ele, a vitória do pro-
gressista, inclusive, irá proporcionar o 
debate de pautas “enterradas durante 
o mandato de Rodrigo Maia (DEM)”, 
como as reformas tributária e adminis-
trativa.

“O Brasil precisa ser tocado. O di-
nheiro da reforma da Previdência, por 
exemplo, fez com que o governo fede-
ral tivesse recursos para colocar em 
prática o auxílio emergencial e poder 
prestar assistência aos estados e muni-
cípios”, comenta.

A eleição para presidente da Câ-

mara permitirá saber quem são os 
aliados do governo vigente, segundo 
Hélio, pois “a votação presencial força, 
obrigatoriamente, a todo mundo dar a 
cara tapa. E ninguém quer está do lado 
oposto ao presidente”. 

Ele argumenta, ainda, que é neces-
sário respeitar o resultado das urnas, 
mesmo que ele seja divergente da es-
colha pessoal do eleitor. Para Hélio, o 
bem estar do Brasil deve estar acima 
de qualquer interesse.

“Onde está o Estado Democrático 
de Direito? A democracia? Querem 
retirar um presidente eleito legitima-
mente. Isso, na minha visão, é mais um 
choro dos derrotados. A vitória na Câ-
mara dos Deputados irá reforçar a ala 
do povo, do governo federal, de quem 

quer o Brasil dando certo”, encerra.

PROTESTO EM NATAL
Natal foi uma das 21 capitais que 

participaram do protesto contra o 
presidente Bolsonaro, no último � m 
de semana. A concentração foi agen-
dada na capital para às 15h, em frente 
ao shopping Midway Mall, no bairro 
de Lagoa Seca, zona Sul da capital. A 
Polícia Militar não fez estimativa da 
quantidade de carros, mas a� rmou 
que o movimento foi pací� co.

BOLSONARO IRONIZA
O presidente Bolsonaro ironizou 

nesta segunda-feira 25 as manifesta-
ções que cobraram a abertura de um 
processo de impeachment contra ele 

nos últimos dias.O chefe do Planalto 
citou uma carreata em Campo Grande 
(MS). “Eu vi uma carreata monstro, de 
uns 10 carros, contra mim”, disse.

No domingo 24, o Movimento Bra-
sil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua, que 
organizaram atos durante o impea-
chment de Dilma Rousse�  em 2016, 
protestaram contra Bolsonaro. Em São 
Paulo, segundo os organizadores, cerca 
de 500 carros participaram da manifes-
tação. 

Atualmente, há 56 pedidos de 
impeachment de Bolsonaro penden-
tes de análise na Câmara. Dois deles 
foram apresentados neste mês e ao 
menos mais um deve ser protocolado 
na próxima terça-feira, por partidos de 
oposição. 

A decisão de apresentar uma nova 
denúncia por crime de responsabilida-
de foi anunciada na quarta-feira, 20. O 
pedido é assinado por PT, PSB, PDT, 
PSOL, PCdoB e Rede. 

O argumento usado é a questão 
sanitária, “na omissão e na respon-
sabilidade do governo Bolsonaro na 
pandemia”.
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Coronel Hélio classifica atos contra 
Bolsonaro como “choro dos derrotados”
CRÍTICA |  Integrante do PRTB, sigla do vice-presidente Hamilton Mourão, diz que movimento realizado no último sábado 15 é articulado por pessoas que querem “ver o Brasil dando 
errado”. Ele não acredita que o ato gerará impacto negativo ao governo federal. Presidente da República ironizou os protestos contra o governo organizados neste fim de semana

Por acreditar na vitória do deputado federal Arthur Lira (PP) para presidência da Câmara Federal, Hélio vê como distante o risco de impeachment

 Brasil precisa ser tocado. 
O dinheiro da reforma da 
Previdência, por exemplo, 
fez com que o governo 
federal tivesse recursos para 
colocar em prática o auxílio 
emergencial e poder prestar 
assistência aos Estados”

“
CORONEL HÉLIO AZEVEDO
FILIADO AO PRTB NO RN

O  presidente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), marcou a 
eleição de sucessão no coman-

do da Casa para a próxima segunda-
-feira, 1º. A sessão preparatória, como 
é chamada a reunião que de� nirá o 
próximo presidente do Senado, foi con-
vocada para 14 horas. No mesmo dia, 
a Câmara dos Deputados fará a eleição 
para o comando da Casa.

Após ter a reeleição barrada no 
Supremo Tribunal Federal (STF), Alco-

lumbre tenta fazer o próprio sucessor 
e eleger o senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) na vaga. Pacheco é apoia-
do pelo presidente Jair Bolsonaro e 
fez uma aliança de nove partidos, so-
mando 41 senadores, sem contar as 
dissidências. Alcolumbre vai presidir 
a sessão de segunda-feira. O candidato 
do atual presidente da Casa terá como 
principal adversária a senadora Simo-
ne Tebet (MDB-MS), que reuniu quatro 
partidos somando 28 senadores.

Alcolumbre define horário 
para as eleições no Senado

SUCESSÃO
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Fundador do partido Novo, o em-
presário João Amoêdo, postou 
em sua rede social a hashtag “Fo-

ra Bolsonaro”, ao compartilhar uma 
publicação que estimulava o impea-
chment do presidente Jair Bolsonaro 
(Sem Partido). O conteúdo foi repos-
tado três dias antes da carreata reali-
zada no último sábado 23, que tinha 
por objetivo pedir a retirada imediata 
de Bolsonaro da presidência do Brasil.

Apesar de expressar protagonismo 
entre os integrantes da sigla, Amoêdo 
não conseguiu motivar filiados a com-
parecerem ao ato. Pelo menos não na 
capital potiguar, como revela Alayde 
Passaia. “Eu vi fake news nesse fim de 
semana declarando que o Novo par-
ticipou dessa carreata. Negativo. Nin-
guém participou, e o partido não se 
posicionou sobre (o impeachment)”, 
comenta.

Ela explica que o empresário, 
embora muito influente, não é líder 
partidário; é um ex-candidato, assim 
como ela.

Para Alayde, a avaliação do man-
dato, por si só, não é suficiente para o 
processo, uma vez ser necessário exis-
tir embasamento político. Tanto, que 
ela diz que elogia Bolsonaro quando 

ele “faz muita coisa certa”, do mesmo 
modo que critica quando o presidente 
“faz muita coisa errada”.

“Com provas na mão é mais válido. 

Apenas pedir fora Bolsonaro fica mui-
to vago. Cadê o processo?”, questiona, 
ao mesmo tempo que reconhece algu-
mas falhas do governo, especialmente 

no enfrentamento da pandemia do 
coronavírus. 

“Bolsonaro está fazendo pouco ca-
so, além de uma péssima governança”, 

avalia.
“Agora, juridicamente, cabe o 

impeachment? Eu não sei. Se tiver 
um documento de solicitação, como 
aconteceu com a (ex-presidente) Dil-
ma Rousseff, aí eu vou para rua. Sem 
esse documento, fica sem embasa-
mento técnico. Mas respeito aqueles 
que foram. Quem acha que o processo 
tem que acontecer, tem que ir às ruas 
mesmo. Eu não fui”, encerra.

Partido Novo não comparece aos 
protestos por impeachment no RN
PROTESTOS | Empresário João Amôedo, responsável pela fundação da sigla, não conseguiu motivar os afiliados potiguares a aderirem à carreata que aconteceu em Natal no último 
sábado contra o presidente da República; representantes da legenda no RN avaliam que ainda não há embasamento político para abertura do impeachment contra Bolsonaro 

Alayde Passaia criticou o uso do nome do partido durante os protestos contra Bolsonaro: “Ninguém participou”

OO ministro e Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu autorizar 

que a defesa do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva tenha acesso à íntegra 
do material apreendido na Operação 
Spoofing - investigação que mirou em 
grupo de hackers que invadiu celulares 
de autoridades, atingindo o ex-minis-
tro da Justiça Sérgio Moro e procurado-
res da força-tarefa da Lava Jato.

Um dos temores de investigadores 
é de que Lula utilize o material para 
turbinar a ação em que acusa Moro de 
agir com parcialidade ao condená-lo 
no caso do tríplex do Guarujá (SP). A 
análise do caso ainda não foi concluída 
pela Segunda Turma do STF.

No mês passado, Lewandowski de-
terminou que a 10ª Vara Federal Crimi-
nal do DF compartilhasse com a defesa 
de Lula, em um prazo de até dez dias, 
as mensagens que “lhe digam respeito, 
direta ou indiretamente”, bem assim as 
que tenham relação com investigações 
e ações penais contra ele movidas na 
Justiça Federal de Curitiba ou “qual-
quer outra jurisdição”.

Na decisão de dezembro de 2020, 
o ministro do Supremo indicou ainda 
que os arquivos da Spoofing somam 
cerca de 7 TB de memória, “envolven-
do inclusive terceiras pessoas”. Nessa 
linha, Lewandowski reforçou que os 
dados “deverão permanecer sob rigo-
roso sigilo”.

A defesa de Lula, no entanto, ale-
gou a Lewandowski que aquela deci-
são não foi integralmente cumprida, o 
que levou o ministro a ampliar agora o 
acesso do petista às informações obti-
das na investigação. “Determino desta 
feita à Polícia Federal que franqueie à 
defesa do reclamante (Lula) o acesso, 
imediato e direto, à íntegra do material 
apreendido na Operação Spoofing”, 
decidiu Lewandowski.

O ministro é um dos quatro inte-
grantes da Suprema Corte que deci-
diram manter normalmente as ativi-
dades durante o período de férias do 
Tribunal.

Ao analisar um pedido da defesa de 
Lula sobre uma ação da Lava Jato no 
ano passado, Lewandowski e o minis-
tro Gilmar Mendes atacaram a atuação 

do ex-juiz federal Sérgio Moro à frente 
da Justiça Federal em Curitiba. Expo-
entes da ala do Supremo mais crítica à 
operação, os dois ministros indicaram 
voto para declarar a suspeição do ex-
-juiz ao condenar o petista.

A Operação Spoofing, que pren-
deu quatro suspeitos de hackearem o 
aplicativo Telegram dos celulares de 
Moro, de delegados da Polícia Federal 
e de juízes, detalhou a forma como os 
investigados se aproveitaram de uma 
“vulnerabilidade da rede de telecomu-
nicações comum a toda as operado-
ras”. Para invadir o Telegram dos alvos, 
segundo a PF, os suspeitos teriam con-
seguido capturar um código de acesso 
enviado aos usuários do aplicativo, que 
permite que eles acessem o serviço 
pelo computador. De acordo com a PF, 
esta chave de acesso pode ser recebida 
via ligação telefônica.

Os investigados, então, teriam feito 
“diversas ligações para o número alvo” 
para que a linha ficasse ocupada e o 
código de ativação do Telegram fosse 
direcionado para a caixa postal da ví-
tima.

Lewandowski garante a Lula acesso 
ao material obtido por hackers

OPERAÇÃO SPOOFING

Agora, juridicamente, cabe 
o impeachment? Eu não sei. 
Se tiver um documento de 
solicitação, como aconteceu 
com a (ex-presidente) Dilma 
Rousseff, aí eu vou para rua. 
Sem esse documento, fica 
sem embasamento técnico”

“
ALAYDE PASSAIA
FILIADA AO NOVO NO RN

AGÊNCIA BRASIL

OProjeto de Lei 5347/20 cria a 
Lei de Enfrentamento à De-
sinformação nas Eleições. O 

texto tramita na Câmara dos Depu-
tados

Pela proposta, do deputado 
Roberto de Lucena (Pode-SP), Face-
book, Instagram, Twitter, Google e 
demais plataformas digitais deverão 
disponibilizar canais de comunica-
ção direta entre os tribunais eleito-
rais e os eleitores brasileiros, a fim de 
combater disparos em massa de fake 
news e outras irregularidades.

Essas plataformas terão de ofere-
cer aos usuários brasileiros, logo na 
abertura das timelines, recurso deno-
minado “megafone” para que os tri-
bunais enviem mensagens relevantes 
sobre os pleitos. Tudo ocorrerá sob 
orientação do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

Roberto de Lucena explica que o 
projeto pretende tornar permanente 
iniciativa criada em 2019 pelo TSE, 
com foco nas Eleições de 2020 – o 
Programa de Enfrentamento à Desin-
formação –, para combater e mitigar 
os efeitos negativos provocados pela 

divulgação de informações falsas. “É 
fundamental a união de esforços en-
tre Justiça Eleitoral e provedores de 
aplicação de internet para garantir 
que eleitores tenham acesso a notí-
cias e informações verídicas sobre o 
processo eleitoral, de modo que pos-
sam exercer o seu direito de voto de 
forma consciente”, diz o parlamentar.

Projeto é de Roberto Lucena (PODE-SP)

Projeto de lei quer enfrentar 
desinformação nas eleições

DISCUSSÃO
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O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse nesta segunda-
-feira 25 que o resultado da 

arrecadação de 2020 mostrou que não 
houve “colapso” das receitas no ano 
passado. A arrecadação de impostos e 
contribuições federais somou R$ 1,479 
trilhão em 2020, o pior resultado anual 
desde 2010, quando o resultado somou 
R$ 1,474 trilhão - considerando valores 
corrigidos pelo IPCA. O resultado re-
presenta um recuo real - descontada a 
inflação - de 6,91% em relação a 2019.

“Isso foi 3,75% nominal abaixo do 
ano anterior, o que mostra o vigor da 
recuperação econômica. No começo 
do ano as expectativas eram de que 
houve uma queda do PIB cima de 10% 
e um colapso da arrecadação, que cai 
mais do que a economia. A queda da 
arrecadação em maio de 2020 chegou 
a 30% nominal e prenunciava um am-
biente caótico”, avaliou.

O ministro enfatizou que a queda 
na arrecadação foi bem menor do que 
a prevista inicialmente pelos econo-
mistas. “Queda (nominal) de 3,75% da 

arrecadação, no ano de desafio para a 
economia, é resultado excelente. Essa 
queda de 3,75% da arrecadação em 
2020 em termos nominais é uma que-
da branda, dada a gravidade do fenô-
meno (da pandemia)”, repetiu.

O ministro voltou a citar medidas 
tomadas pelo governo durante a pan-
demia de covid-19 como a redução do 
imposto de importação de produtos 
hospitalares, a suspensão da cobrança 
do IPF sobre operações de crédito e o 
diferimento de impostos em mais de 
R$ 80 bilhões durante o auge da crise.

“A partir do 3º trimestre, recupe-
ramos quase tudo. As empresas se re-
cuperaram e pagaram os impostos di-
feridos, o que é extraordinário. Apenas 
R$ 8 bilhões não retornaram. Foi uma 
folga para empresas respirarem diante 
da asfixia que os impostos colocam so-
bre a economia”, completou o ministro 
da economia

Guedes destacou ainda o aumento 
nominal da arrecadação entre as pe-
quenas e médias empresas que pagam 
o Simples. 

“Ou seja, arrecadamos mais em 
2020 que em 2019. Foi o vigor da recu-
peração a partir do terceiro e quarto 
trimestre que possibilitou o aumente 
brutal da arrecadação nesse grupo”, 
acrescentou.

Arrecadação em 2020 mostra vigor da 
recuperação econômica, diz Guedes

PANDEMIA

Mais da metade da indústria 
da construção sofreu com a 
falta de materiais ou o alto 

custo dos insumos no último trimes-
tre de 2020, de acordo com sonda-
gem da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

Após o pior momento da re-
cessão causada pela pandemia de 
covid-19, a dificuldade em obter ma-
teriais já ocupava o topo dos proble-
mas do setor no terceiro trimestre do 
ano. Mas a quantidade de firmas que 
relataram passar por isso aumentou 
de 39,2% para 50,8% no quarto tri-
mestre.

No ranking dos problemas lista-
dos pelos executivos da construção 
aparecem na sequência a elevada 
carga tributária (26,8%), a burocracia 
excessiva (24,1%) e a fraca demanda 
interna (23,9%). A falta de capital de 
giro (17,3%) e a inadimplência dos 
clientes (14,1%) também são apon-
tadas por parte considerável das 
empresas.

Como é usual para o último mês 

de cada ano, a atividade na indústria 
da construção recuou em dezembro. 
Em uma escala na qual valores abai-
xo dos 50 pontos indicam retração, a 
produção no setor ficou em 46,3 pon-
tos, um resultado um pouco melhor 
que os 45,8 pontos de dezembro de 
2019. Da mesma forma, o indicador 
de nível de emprego no setor ficou 
em 46,9 pontos, sinalizando demis-
sões. Ainda assim, o desempenho 
foi melhor que o da média histórica 
desse índice, de 44,1 pontos

Apesar da esperada redução na 
produção e no emprego da indústria 
da construção no fim do ano, a Uti-
lização da Capacidade Operacional 
(UCO) em dezembro permaneceu 
no maior patamar para o mês desde 
2014. Em relação a novembro, houve 
um ligeiro recuo de 63% para 62%.

Mesmo com resultados melho-
res que os usuais para dezembro, o 
Índice de Confiança do Empresário 
Industrial do setor (ICEI-Construção) 
caiu 3,2 pontos em janeiro, para 56,9 
pontos. 

Ministro Paulo Guedes: “recuperação”

Falta ou alto custo de insumos 
afeta construção civil, diz CNI

LEVANTAMENTO

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Muitos pensadores costumam 
afirmar que, durante uma 
crise, aparecem infinitas pos-

sibilidades e problemas que precisam 
de soluções. O ano de 2020 obrigou es-
sa máxima se tornar verdadeira para 
muitos empreendedores do Rio Gran-
de do Norte. Durante um dos anos 
mais complicados da história moder-
na recente, os potiguares responde-
ram ao cenário global de retração e 
temor empreendendo. O Estado re-
gistrou um acréscimo de 20.688 novas 
empresas abertas somente na catego-
ria de Microempreendedor Individual 
(MEI), mesmo em plena pandemia.

Os dados são da Receita Federal e 
comprovam que esse volume de no-
vos negócios criados supera em mais 
de 17% o mesmo quantitativo de em-
presas abertas até dezembro de 2019, 
quando não foi verificado nenhum 
fenômeno atípico no mercado ou na 
economia, passando de 120,7 mil pa-
ra 141,4 mil empresas registradas na 
categoria jurídica do MEI de um ano 
para o outro. Ao longo de 2019, as for-
malizações no Rio Grande do Norte 
totalizaram 19,4 mil negócios.

O gerente do Escritório Metropoli-
tano do Sebrae no Rio Grande do Nor-
te, Thales Medeiros, explica o que está 

por trás desses números. “As pesquisas 
GEM (Global Entrepreneurship Mo-
nitor) sempre indicaram que os dois 
maiores sonhos dos brasileiros eram 
ter uma casa própria e o próprio negó-

cio. Oscilava a cada ano o que aparecia 
em primeiro lugar, no entanto, sempre 
eram esses dois os maiores sonhos”, 
lembra.

Mas, na visão do gerente do Se-

brae-RN, a questão se tornou mais 
urgente quando começou a onda de 
desemprego, que ameaçou a renda 
das famílias. “Sempre que há perda de 
postos de trabalho, há um movimento 

natural de as pessoas empreenderem 
por necessidade para compensar essa 
perda do emprego”. Segundo Thales, 
o ambiente para a formalização está 
mais propício. “Em menos de uma 
hora, é possível abrir uma empresa 
como MEI e ter seu CNPJ sem muita 
burocracia. Isso favorece muito a for-
malização”, informa. Thales Medeiros 
reconhece, porém, que houve muitos 
empreendedores potiguares que vi-
ram oportunidades na crise e conse-
guiram entregar soluções para ques-
tões impostas pela pandemia, desde 
o sistema de entrega às lojas virtuais. 
“Muitos empreendedores que já ti-
nham negócios tiveram de se adaptar 
e outros abriram um, justamente para 
atender as demandas causadas pelo 
isolamento social”, lembra.

Mas a recomendação para os dois 
tipos de público é a mesma: planeja-
mento. É preciso organizar a empresa, 
as finanças, estabelecendo metas e fo-
cando no público alvo. “O início do ano 
é uma época propícia para elaborar 
um plano de negócio e o Sebrae tem 
as ferramentas e pessoas que podem 
ajudar. Assim, o empreendedor conse-
gue deixar o negócio mais competitivo 
e pronto para os desafios do mercado”, 
conclui o analista técnico do Sebrae.

Mais de 20 mil novos negócios foram 
criados no RN durante a pandemia
NEGÓCIOS | Taxa de formalização de empresas na categoria de Microempreendedor Individual no Rio Grande do Norte registrou um crescimento superior a 17% em comparação com 
2019. Dados da Receita Federal mostram número de empreendimentos passaram de 120,7 mil para 141,4 mil empresas registradas na categoria jurídica ao longo do ano passado

Estado registrou um acréscimo de 20.688 novas empresas abertas somente na categoria de Microempreendedor Individual (MEI)
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O professor de Jornalismo Daniel 
Dantas Lemos pediu afasta-
mento da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) após 
polêmica envolvendo denúncias de 
assédio contra ele. De acordo com a 
coordenação do curso, o docente se 
afastou por tempo indeterminado 
através de licença médica.

Segundo a coordenação de Jorna-
lismo, a licença é por tempo indeter-
minado, mas não deve durar muitos 
dias. O docente deverá repor a carga 
horária, ainda segundo o curso. Atu-
almente Daniel é professor de três 
turmas: Ética Jornalística, Jornalismo 
Investigativo e Laboratório de Lingua-
gem Jornalística.

Em reportagem do Agora RN, vei-
culada na última terça-feira 19, alunas 
e ex-alunas denunciaram assédios e re-
lataram situações constrangedoras vi-
venciadas com Daniel Dantas Lemos. 
No dia 4 de janeiro, ele recebeu uma 
advertência administrativa como re-
sultado de uma sindicância instaura-
da pelo Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes da UFRN (CCHLA), que 
apurou o episódio em que o docente 
baixou as calças em frente a um grupo 
de alunas no Laboratório de Comuni-
cação (Labcom) em junho de 2019. 

Na sexta-feira 22, o Departamento 
de Comunicação Social (Decom) se 
posicionou sobre o assunto. Em nota, 
divulgada nas redes sociais, afirmou 
que repudia as atitudes do professor 
e disse que ele continua como vice-
-coordenador do curso de Jornalismo. 
O Departamento disse que não tem 
autonomia para desfazer a chapa da 
coordenação e retirar o professor do 
cargo.

O Decom disse ainda que vem 
oferecendo proteção às alunas desde 
que tomou conhecimento da situação, 
acolhendo as vítimas com total zelo e 
discrição, recebendo a denúncia com 
respeito e encaminhando-a às demais 
instâncias administrativas da institui-
ção, para que o processo fosse forma-
lizado.

PT VAI ANALISAR DENÚNCIAS
O Partido dos Trabalhadores (PT) 

se manifestou também na sexta 22 so-
bre o caso do professor, que é filiado ao 
partido. Por meio de nota, a Secretaria 
Estadual de Mulheres do PT disse que 
solicitou que as denúncias relaciona-
das ao docente sejam encaminhadas à 
Comissão de Ética da legenda. 

Na nota, a Secretaria de Mulheres 
diz que “repudia veementemente os 
assédios praticados por Daniel Lemos. 
É inadmissível que um filiado ao parti-
do tenha tal conduta, que fere e repri-
me as mulheres. Solicitamos que todas 
as denúncias de assédio relacionadas 
ao filiado sejam encaminhadas à Co-
missão de Ética do partido e que sejam 
avaliadas com o rigor necessário que 
exige a situação”. 

A Secretaria de Mulheres do PT 
completou dizendo ainda que “o pro-

Após denúncias, professor acusado 
de assédio pede afastamento 
UFRN | Segundo a coordenação do curso de Jornalismo, o professor Daniel Dantas Lemos pediu 
afastamento por licença médica por tempo indeterminado. Ele é responsável por três disciplinas 

Professor de Jornalismo Daniel Dantas Lemos foi acusado de assédio por ex-alunas 
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que o ESPÓLIO DE JOÃO BARBOZA DE MORAIS (CPF/MF nº 106.988.924-53, CI nº 
1.592.075-SSP/RN), falecido em data de 19 de janeiro de 2014, às 23:30 horas, no Hospital Maternidade Aluísio Alves, 
em Lajes, Rio Grande do Norte, conforme Certidão de Óbito expedida aos 29 de janeiro de 2014, pelo Serviço Notarial 
e Registral de Lajes/RN, registrado no Livro “C-27”, às fls. 283, sob o nº 2.826;  e MARIA VANDA SILVA MORAIS 
(CPF/MF nº 852.387.834-34, CI. nº 1.333.793-SSP/RN), brasileira, viúva, agricultora, nascida aos 12.07.1947, em 
Angicos/RN, residente e domiciliada na Fazenda Tapuio, nº 03, Zona Rural, Lajes/RN, CEP: 59.535-000;  REQUEREU 
a retificação da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 612, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, 
denominado Fazenda Tapuio, medindo  31,0978ha, localizado na Zona rual, no município de Lajes/RN, processado 
nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa 
na planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado “NOVA ESPERANÇA”, com Transcrito sob o nº 
1934, Livro 3-C de Transcrição das Transmissões, desta Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros eou 
sucessores do espólio de Murilo de Gouveia (CPF nº 651.283.704-53). NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos 
técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, 
impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi 
instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram 
disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° 
do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do 
confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) 
impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos 
tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem 
novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, 
§5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será 
publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã 
Pública, digitei e subscrevi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
2x10,5 
   

 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
e-mail: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que o ESPÓLIO DE JÕAO FERREIRA CAMPOS, falecido em data de 03 de novembro 
de 1994, às 09:40 horas, em Hospital Professor Luiz Soares, em Natal/RN; brasileiro,  filho de João Ferreira Campos e 
Maria Isabel Cezar Cavalcanti Campos, empresário, nascido aos 09.07.1961, em Natal/RN, casado, residente e 
domiciliado na Rua Willian Martinho Leiros, n° 150, Conjunto Pajuçara/Potengi, Natal/RN,  CEP: 59.135-500; e  MARIA 
ISABEL CEZAR CAVALCANTI CAMPOS (CPF/MF nº 003.972.704-10, CI nº 031.483 - SSP/RN), brasileira, 
aposentada, nascida aos 05.12.1925, filha de Abílio Cezar Cavalcanti e de Camila Meireles Cavalcanti, em Natal/RN, 
viúva (conforme Certidão de Casamento expedida e assinada eletronicamente pelo Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Natal – 4º Ofício – RN, Natal/RN, em 19.10.2020, através da Central de Informações do Registro Civil, nos termos 
do provimento nº 46/2015 do CNJ, e materializada pelo Oficial do Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN em 
20.10.2020 (Lv. B-127, às fls. 55, Termo nº 429), residente e domiciliada na Rua William Marinho de Leiros, nº 150, LOT 
Algimar, Pajuçara, CEP: 59.133-500, Natal/RN; REQUERAM a retificação da descrição tabular, certificada pelo INCRA, 
do imóvel da Matrícula nº 837, denominada FAZENDA BARREIRAS, municipio de Lajes/RN, com área de 
138,0331ha, deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN,, 
processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de 
anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado “FAZENDA 
SALGADINHO”, com matrícula nº 837, desta Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros e/ou sucessores da 
empresa SALGADINHO AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ nº 08.205.700/0001-24),  NOTIFICADO do inteiro teor dos 
trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 
213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação 
foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se 
encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos 
termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal 
de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao 
NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, 
aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas 
no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes 
trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de 
usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação 
deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane 
Medeiros, Tabeliã Pública, digitei e subscrevi. 
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Grande do Norte. FAZ SABER que EUFRÁSIO PEREIRA MACIEL, (CPF/MF nº 039.196254-04, CI. nº 461.844-
SSP/RN), brasileiro, viúvo, agricultor, residente e domiciliado neste município, e ESPÓLIO DE MARIA DA COSTA 
MACIEL (CPF/MF nº 898.091.224-20, CI. nº 1.390.887) já falecida em data de 09.04.2006 (conforme Certidão de Óbito 
expedida em 10.04.2006, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. C-27, às fls. 183, termo nº 2.422)); 
REQUERAM a retificação da descrição tabular, certificada pelo INCRA, do imóvel da Matrícula nº 2.646, denominada 
SÍTIO JUAZEIRO, municipio de Lajes/RN, com área de 482,4942ha, deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, 
localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros 
Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel 
confrontante denominado “FAZENDA SALGADINHO”  e “FAZENDA JUREMA DO RAIMUNDO”; pelo presente ficam 
os seus titulares,  herdeiros eou sucessores do espólio de FRANCISCO CHAGAS (CPF nº 019.799.224-20) e 
RAIMUNDO VICTOR DE LIMA (CPF nº 365.824.044-00),  NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos 
que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído 
com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram 
disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° 
do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do 
confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: 
1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os 
trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não 
impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, 
§5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será 
publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã 
Pública, digitei e subscrevi. 
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que EUFRÁSIO PEREIRA MACIEL, (CPF/MF nº 039.196254-04, CI. nº 461.844-
SSP/RN), brasileiro, viúvo, agricultor, residente e domiciliado neste município, e ESPÓLIO DE MARIA DA COSTA 
MACIEL (CPF/MF nº 898.091.224-20, CI. nº 1.390.887) já falecida em data de 09.04.2006 (conforme Certidão de Óbito 
expedida em 10.04.2006, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. C-27, às fls. 183, termo nº 2.422)); 
REQUERERAM a retificação da descrição tabular, certificada pelo INCRA, do imóvel da Matrícula nº 609, denominada 
FAZENDA JUAZEIRO, município de Lajes/RN, com área de 113,6596ha, deste Registro de Imóveis, de sua 
titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de 
Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Para resguardar direitos de terceiros interessados, bem como dos confrontantes 
que eventualmente não emitiram carta de anuência expressa, nem assinaram a planta do imóvel, ficam os 
confrontantes abaixo indicados. Devida a falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo   do titular  do 
imóvel,  confrontantes com “FAZENDA JUREMA DO RAIMUNDO”; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros eou 
sucessores do espólio de  RAIMUNDO VICTOR DE LIMA (CPF nº 365.824.044-00),  NOTIFICADOS do inteiro teor dos 
trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, especialmente a planta e memoriais descritos, 
podendo, caso queiram, nos termos do § 2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no  
prazo legal de 15 dias. A falta de impugnação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de 
retificação. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir 
expressamente; ou 3) deixar transcorrer o prazo aceitando os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal sem 
impugnação, contado da publicação deste edital, poderá ser deferida a retificação. 
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fessor é responsável pelas práticas to-
talmente condenáveis de assédio, não 
sendo funcionário, dirigente ou par-
lamentar do PT”. Desde que a repor-
tagem com Daniel foi publicada pelo 
Agora RN, algumas mulheres do par-
tido receberam mensagens nas redes 
sociais cobrando um posicionamento. 
A deputada federal Natália Bonavides 
(PT) compartilhou a nota da Secreta-
ria de Mulheres do PT no próprio perfil 
do Instagram e comentou prestando 
solidariedade às estudantes.

O CASO
O professor Daniel recebeu uma 

advertência administrativa em 4 de 
janeiro como resultado de uma sin-
dicância instaurada pelo Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes da 
UFRN (CCHLA), que apurou o episó-
dio em que o docente baixou as calças 
em frente a um grupo de alunas no 
Laboratório de Comunicação (Lab-
com) em junho de 2019. Denúncias 
também foram feitas em 2017, ex-alu-
nas relataram que foram perseguidas 
e constrangidas pelo professor, princi-
palmente depois que o docente desco-
briu que elas haviam ido à Ouvidoria 
da instituição.

Em outubro de 2016, o professor 
se envolveu em uma polêmica quando 
publicou uma carta em tom de despe-
dida nas redes sociais e desapareceu 
– para reaparecer logo em seguida. O 
caso virou notícia na imprensa local. 
No mesmo período, ele respondeu a 
um processo por violência doméstica.

Antes de lecionar na UFRN, Daniel 
dava aulas na Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e já possuía um compor-
tamento considerado inadequado, de 
acordo com a coordenadora do curso 
de Jornalismo da universidade cearen-
se, Kamila Fernandes. Procurado pelo 
Agora RN, Daniel preferiu não se po-
sicionar sobre a denúncia de Kamila. 
Antes, em outra entrevista à reporta-
gem, ele admitiu que baixou as calças 
na frente de um grupo de alunas nos 
corredores da UFRN. “Não tinha brin-
cadeira de cunho sexual, não tinha 
nada disso. Foi errado, foi estúpido; 
eu disse isso à universidade. A minha 
atitude foi reprovável, típica de uma 
advertência e foi isso que aconteceu”. 

O professor também falou sobre 
os comentários que constrangeram 
alunos em sala de aula. Ele disse: “Eu 
lamento ter feito isso, mas parece um 
comportamento que eu tenho”.
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DANDARAH FILGUEIRA 
REPÓRTER

Idosos que vivem em seis institui-
ções de longa permanência (ILPs) 
de Natal iniciaram a última se-

mana de janeiro sendo imunizados. 
Nesta segunda-feira 25, cerca de 120 
idosos receberam a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19, Coronavac, 
disponibilizada através da Secreta-
ria Municipal de Saúde de Natal. De 
acordo com a prefeitura, ao todo, os 
residentes de 21 instituições serão 
imunizados.

Dona Maria Salete, de 83 anos, 
é uma das 22 pessoas que vivem na 
Casa do Idoso do Centro Sócio-Pas-
toral Nossa Senhora da Conceição, e 
foi imunizada com “a dose do amor” 
– como é chamada carinhosamente 
a vacina pelos funcionários da casa. 
“Não doeu não, foi a maior alegria da 
vida quando a gente soube que ia ter 
vacina. Agora tá mais próximo da gen-
te poder ver a família da gente. Tô com 
saudades demais da minha filha, mi-
nhas netas, meus netos, eles vinham 
sempre aqui, agora vem e ficam do la-
do de fora. Depois que tomar a segun-
da dose vou poder abraçar a família”, 
comemorou.

A assistente social responsável 
pelo abrigo do Centro Sócio-Pastoral 
Nossa Senhora da Conceição, Eloyse 
de Andrade, conta que antes da pan-
demia, a casa era muito movimenta-
da, pois além dos moradores, cerca 
de 25 idosos passavam o dia no local e 
voltavam para casa à noite. 

“A gente acolhia os idosos de se-
gunda a sexta, de manhã até o fim da 
tarde, o carro ia buscá-los e deixá-los 
em casa. Então a gente manteve o 
contato com os diaristas, e eles todos 
também estão ansiosos para serem 
vacinados e voltar à instituição. So-
mos também um centro de convi-
vência, tinha as idosas do bairro que 
vinham para as danças na terça-feira, 
para as aulas na piscina, era muito 
dinâmico, tinha o vai e vem da comu-
nidade, tinha um fluxo muito grande 
de pessoas, e isso acabou”, lamentou 
a gestora.

Com o início da vacinação dos 
idosos residentes, o sentimento é de 
esperança. “A vacina cria uma nova 
perspectiva de futuro, porque 2020 foi 
o ano em que a gente ficou muito an-
sioso, sem saber como a pandemia ia 
se desenvolver e atingir os idosos, eles 
tinham uma preocupação também 
com seus familiares, com as pessoas 
do bairro. Agora há uma perspectiva 
de poder voltar uma vida... não diria 
normal, porque a gente conversou 
muito com eles que não ia poder ser 
de imediato, que ia ter que esperar 
pra gente poder realmente voltar à 
normalidade. Estamos todos ansiosos, 

Dose de amor: idosos residentes em 
instituições de Natal são imunizados
COVID-19 | Nesta segunda-feira 25, cerca de 120 idosos de receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, Coronavac, disponibilizada através da Secretaria Municipal de 
Saúde. Previsão é finalizar a imunização de todos os residentes das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPis) até a próxima quinta  28., segundo a prefeitura da cidade

Idosos institucionalizados começaram a ser vacinados nesta segunda-feira 25. Imunização deve ser finalizada até a próxima quinta-feira 28, de acordo com a prefeitura da cidade

Dona Maria Salete, de 83 anos, mora na Casa do Idoso do Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora da Conceição 

Campanha de vacinação acontece por meio de parceria entre a UFRN e a Secretaria de Saúde da capital potiguar

tanto os idosos quanto os funcionários 
que batalharam muito para que os 
idosos pudessem ser protegidos esse 
tempo todo”, relatou Eloyse.

O enfermeiro e professor do 
Departamento de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), Jonas Sami, é um 
dos vacinadores da equipe que está 
trabalhando para imunizar cerca de 
500 idosos institucionalizados até o 
fim desta semana. Ele explica que a 
UFRN está em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde de Natal para 
a vacinação dos idosos desde o ano 
passado, disponibilizando a equipe de 
profissionais e os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs).

“Nós estamos com duas equipes 
começando. Acredito que até quin-
ta-feira a gente já esteja finalizando 
todas as Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPis) de Natal. 
Hoje as duas equipes vacinaram 120 
idosos, e até o final da semana aproxi-
madamente 500 idosos, é um número 
aproximado. Na verdade, o sonho era 
vacinar todos os idosos, independen-
te de estar em uma instituição ou em 
casa porque sabe-se que é um grupo 
prioritário. Porém os institucionali-
zados hoje foram preconizados pelo 
Ministério da Saúde, então a gente tá 
seguindo o calendário nacional”, expli-
cou o profissional.

A rota de vacinação desta segun-
da-feira 25 também passou pelos 
institutos Jesus Misericordioso, em 
Lagoa Azul; Juvino Barreto, no Barro 
Vermelho; Espaço Solidário, em Mãe 
Luiza; Lar da Vovozinha, em Lagoa 
Nova; CIAD, no Planalto e Lar do An-
cião Evangélico, em Neópolis. 
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AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

PELÍCULA DE VIDRO ::::::::: R$9,99
CAPAS EM GERAL ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

PROTETOR DE CABO ::::::::: R$9,99
FONES DE OUVIDO ::::::::: A PARTIR DE R$14,99
CARREGADORES ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

CABOS PARA IPHONE ::::::::: A PARTIR DE R$24,99

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

FOTOS: ROBSON ARAÚJO / GOVERNO DO RN

RN começa distribuição de novos 
lotes de vacina contra a Covid-19
IMUNIZAÇÃO | De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), a expectativa é concluir esta semana com a imunização entre os profissionais da saúde. Distribuição 
das 31,5 mil doses de Oxford começou na tarde de segunda 25 a partir da Unicat. Já o lote com 14,6 mil doses da CoronaVac deve ser distribuído aos municípios nesta terça-feira

Algumas localidades receberiam somente a vacina da Oxford, outros somente a CoronaVac e  outros, ambas. Critérios foram estabelecidos ontem

Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), continua prestando apoio logístico em mais uma etapa de distribuição

O Rio Grande do Norte recebeu, 
entre domingo e segunda-feira, 
mais 46 mil doses de vacina 

contra a Covid-19 na segunda-feira 25. 
A nova remessa é dividida entre 31,5 
mil doses da vacina da universidade 
de Oxford em parceria com o labora-
tório Astrazeneca e 14,6 mil doses da 
Coronavac, imunizante do Instituto 
Butantan e da chinesa Sinovac.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Saúde Pública (Sesap), a 
expectativa é concluir com as doses 
a imunização entre os profi ssionais 
da saúde. A distribuição das 31,5 mil 
doses da Fiocruz/Oxford começou na 
tarde de segunda 25 a partir da Uni-
dade Central de Agentes Terapêuticos 
(Unicat). Já o lote com 14,6 mil doses 
da CoronaVac deve ser distribuído aos 
municípios nesta terça-feira 26.

Até a tarde desta segunda 25, o 
RN+Vacina — sistema criado pelo 
governo estadual para monitorar o 
andamento da campanha — registra-
va 18.351 vacinados. O RN começou a 
imunização no dia 19 de janeiro com 
a distribuição das primeiras 41 mil do-
ses enviadas pelo Ministério da Saúde. 
A ferramenta já conta com mais de 513 
mil pessoas cadastradas. O treinamen-
to dos profi ssionais da capital potiguar 
para cadastrar os dados no RN+Vacina 
começou no sábado 23.

DUAS NOVAS REMESSAS
Foram entregues ao RN 31.500 

doses da vacina de Oxford no do-
mingo 24. O avião com as doses do 
imunizante chegou ao Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante, por volta das 
16h. Todo o lote será usado de uma 
vez, sem guardar estoque para a dose 
de reforço, já que outra remessa do 
imunizante deve chegar nos próxi-
mos dias. O intervalo entre uma dose 
e outra é de 12 semanas (três meses) 
e o Ministério da Saúde garantiu o 
envio de outro lote da vacina de Ox-
ford em tempo hábil.

Outras 14,6 mil doses da Corona-
Vac chegaram ao Estado no início da 
tarde de segunda 25 para abastecer 
os estoques do Estado e seguir com 
a campanha de vacinação. A Sesap 
ainda não informou a quantidade que 
será destinada a cada município.

“O 3º lote de vacinas já chegou! 
Essas 14.600 doses da Coronavac se-
rão distribuídas ainda hoje aos mu-
nicípios. Seguimos fi rmes, com foco 
em salvar vidas. Essa quantidade de 
doses ainda está muito distante de 
ser sufi ciente para a população do Rio 
Grande do Norte, mas cada lote que 
chega, simboliza milhares de vidas 
que seguem sendo salvas. Seguimos 
incansáveis na busca por mais vaci-
nas”, escreveu a governadora Fátima 
Bezerra nas redes sociais.

O Governo do Rio Grande do 
Norte, por meio da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e 
da Defesa Social (Sesed), conti-
nua prestando apoio logístico em 
mais uma etapa de distribuição 
de vacinas contra a Covid-19 em 
território potiguar. 

Com o desembarque das 
vacinas e a chegada dos imu-
nizantes ao prédio da Unidade 
Central de Agentes Terapêuticos 
(Unicat), em Natal, a Sesed é res-
ponsável pela entrega aos pontos 
de vacinação, tanto na capital 
quanto na região Metropolitana 
e também no interior – ação que 
vem sendo realizada por viaturas 
do Corpo de Bombeiros, sob es-
colta armada da Polícia Militar. 

“É importante destacar o pa-
pel humanitário de todos os en-
volvidos nesta missão, e agradecer 
pelo empenho dos nossos bravos 
e valorosos homens e mulheres 
que compõem e tanto honram o 
Corpo de Bombeiros e a Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte”, 
enfatizou o titular da Sesed, coro-
nel Francisco Araújo Silva.

A farmacêutica responsável 
pelo setor de imunização da Uni-
cat, Elaine Alves, explicou que 
fi cou decidido que algumas lo-
calidades receberiam somente a 
vacina da Oxford, outros somen-
te a CoronaVac e  outros, ambas.

Para isso, fi cou estabeleci-
do que a vacina da Oxford seria 
destinada para cidades que pos-
suem Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) ou hospitais, 
contemplando 49 cidades. Os de-
mais 118 municípios receberão a 
CoronaVac.

GOVERNO MANTÉM 
PLANEJAMENTO 
PARA DISTRIBUIÇÃO
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REPRESENTATIVIDADE | Abertura da programação aconteceu nesta segunda-feira 25 no Centro LGBT  
de Natal. Semana contará com paletras virtuais com a participação de duas vereadoras trans

A I Semana de Visibilidade Trans 
de Natal foi aberta pela Secre-
taria Municipal de Segurança 

Pública e Defesa Social (Semdes) em 
solenidade realizada na manhã desta 
segunda-feira 25, no Centro Municipal 
de Cidadania LGBT da capital poti-
guar. A abertura contou com as pre-
senças da secretária da Semdes, Sheila 
Freitas, do titular da Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e Assistência Social 
(Semtas), Adjunto Dias, e da defensora 
pública do RN, Jarina Araújo. No dia 29 
de janeiro, é comemorado o Dia da Vi-
sibilidade Trans. 

As atividades foram abertas com 
uma breve explanação sobre a pro-
gramação diversificada preparada 
pela equipe do Centro Municipal de 
Cidadania LGBT de Natal para ocorrer 
durante a Semana. “Vamos ter mostra 
fotográfica, exposição, debate, oficinas 
e o início do trabalho de mapeamento 
da população trans de Natal”, contou a 
coordenadora técnica do Centro, Lua-
na Soares.

A secretária da Semdes, Sheila 
Freitas, parabenizou toda a equipe pe-
la organização do evento e falou para 
o público participante sobre a impor-
tância do Centro de Cidadania LGBT e 
da participação de todos na luta pela 
garantia constitucional de direitos e 
contra a intolerância e o preconceito. 

“O prefeito Álvaro Dias entendeu 
a importância do centro como um 
lugar de amparo, proteção e de luta. 
Estamos abrindo uma semana que 
faz cada um aqui se orgulhar do que 
é, mas temos que ter a certeza que 
direitos só se conquistam com luta e 
o movimento LGBT tem que se man-

ter cada vez mais unido e forte para 
continuar avançando”, discursou. O 
titular da Semtas, Adjunto Dias, se 
colocou à disposição das demandas 
de fortalecimento do Centro Munici-
pal de Cidadania LGBT de Natal com 
o intuito de ampliar sua capacidade 
de atendimento e de proteção, como 
também lembrou que a Semtas man-
tém uma equipe de técnicos atuando 
diariamente no centro. O momento 
contou ainda com depoimentos de al-
guns usuários do Centro Municipal de 
Cidadania LGBT de Natal. As declara-
ções abordaram a qualidade de atendi-
mento, de proteção e de humanização 
prestada por toda a equipe no tocante 
a entender e buscar soluções para os 
problemas que passam os usuários. 

Foram abertas as visitações da 
exposição que conta a história de luta 
do movimento trans do RN intitulada 
“Contando nossa história em primeira 
pessoa”, e a mostra fotográfica “Res-
peite a Minha Identidade”, do artista 
Paulo Guerra, que ficam expostas no 
Centro Municipal de Cidadania LGBT 
durante toda a semana. A semana 
segue até sexta-feira 29 com uma 
programação diversificada. O Centro 
Municipal de Cidadania LGBT fica 
localizado na avenida Nascimento de 
Castro, 1982, Lagoa Nova.

PROGRAMAÇÃO

25/1: Lançamento do Mapea-
mento da população Trans, Travesti e 
Transgênero de Natal; 

Exposição: “Contando nossa histó-
ria em primeira pessoa” - histórico de 
luta do Movimento Trans no RN; 

Mostra fotográfica: “Respeite a 
minha identidade!” , do artista Paulo 
Guerra.

27/1: Atividade virtual, às 14h. 
TRANSforme: oficina de orientação 
profissional, com Ísis Rodrigues (@
fabricadegerentes). Para receber o 
link do Google Meet, entre em contato 
através do (84) 3232-7280 ou centrol-
gbtnatal@gmail.com

28/1: Atividade virtual, às 10h. 
Capacitação - Atendimento Especia-
lizado ao público LGBT: proteção e 
garantia de direitos. Inscrições: cen-
trolgbtnatal@gmail.com ou através do 
(84) 3232-7280

29/1: Atividade virtual, às 17h30. 
Mesa redonda: Visibilidade, reconhe-
cimento e conquistas - a importância 
das pessoas trans na política. Com 
Thabatta Pimenta, primeira Vereadora 
trans do RN, e Carol Iara, travesti elei-
ta Vereadora em São Paulo. Canal do 
YouTube do centro.

Se você é trans e reside em Natal, 
não deixe de responder o mapeamen-
to. Formulário disponível até 28 de 
fevereiro. Entre em contato através 
do (84) 3232-7280; centrolgbtnatal@
gmail.com ou no Instagram (@articu-
la.lgbt).

 
Aponte a câmera do celular para o 

QRCode com o canal do YouTube do 
Centro

Thabatta Pimenta, primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte, participa de palestra virtual sobre visibilidade 

Confira a programação da I Semana 
da Visibilidade Trans de Natal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 015/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá 
realizar licitação no dia 05/02/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E 
SIMILARES, INCLUSIVE PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA 
P O P U L A Ç Ã O  C A R E N T E  D O  M U N I C Í P I O .  E n c o n t r a - s e  n o  s i t e , 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE 001/2021

Pregão Eletrônico N.º 001/2021 - Dosímetros - data da sessão - 05/02/2021 as 09:01 (nove horas 
e um minuto)  -  (Horário de Brasi l ia) .  In formações:  l ic i tacoesab@gmai l .com, 
h t t p : / / a r e i a b r a n c a . r n . g o v. b r / e d i t a i s  e  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s  P ú b l i c a s  - 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN, 25 de janeiro de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PE 002/2021
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

Pregão Eletrônico N.º 002/2021 - aquisição de Câmara Fria - data da sessão - 05/02/2021 as 
11:01 (onze horas e um minuto) - (Horário de Brasília). Informações: licitacoesab@gmail.com, 
h t t p : / / a r e i a b r a n c a . r n . g o v. b r / e d i t a i s  e  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s  P ú b l i c a s  - 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN, 25 de janeiro de 2021
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PEDIDO DE LP – LICENÇA PRÉVIA 
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LP – Licença Prévia para a 
extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de geração de 
energia eólica, em uma área de 21.5 hectares, localizada entre os imóveis rurais Sítio Tubibal e Fazenda 
Cajueiro, na zona rural de Galinhos/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor- Superintendente 
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Dos mais de 129 mil inscritos pa-
ra fazer a prova do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 

no Rio Grande do Norte, pouco mais 
de 65 mil compareceram aos locais 
de prova neste domingo 24 para o se-
gundo dia de prova. A abstenção total 
ficou em 49,6%, segundo dados do Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pela aplicação do exame.

Segundo o Inep, o Rio Grande do 
Norte registrou um total de 64.050 can-
didatos ausentes nos dois dias de pro-
vas do exame. A abstenção deste ano é 

recorde desde a aplicação das provas 
do Enem em território nacional, em 
1998.

No Brasil, dos mais de 5,5 milhões 
de inscritos, apenas 55,3% consegui-
ram fazer as provas do segundo dia de 
exames. Deste total, um contingente 
de 3,052 milhões não fez as provas do 
exame em 2021. 

Alexandre Lopes pontuou, ainda, 
que “a aplicação deste domingo ocor-
reu com bastante normalidade”. “Não 
tivemos nenhum local de prova inter-
ditado pela vigilância sanitária ou Mi-
nistério Público. Não tivemos nenhum 

estudante que não conseguiu fazer a 
prova por lotação nas salas”, explicou. 

O coordenador-geral de Polícia Fa-
zendária da Polícia Federal (PF), Cléo 
Matusiak Mazzotti, ressaltou, também, 
que o exame foi aplicado dentro dos 
parâmetros e das estratégias de segu-
rança previstas. 

“A Polícia Federal trabalhou, o tem-
po todo, com o objetivo de garantir a 
lisura do certame. Tivemos, em todas 
as nossas superintendências regionais, 
nas 27 unidades da Federação, policiais 
federais designados para acompanhar 
as provas. 

A Associação Médica do Rio 
Grande do Norte (AMRN) re-
força que o tratamento precoce 

com medicamentos como ivermectina 
e cloroquina no combate a Covid-19 
– usados desde o ano passado – inter-
rompem o ciclo viral do novo corona-
vírus. 

Na tarde desta segunda-feira 25, o 
presidente da AMRN, Marcelo Matos, 
também apresentou outros medica-
mentos que podem ser utilizados an-
tecipadamente no combate ao vírus, 
como a heparina, usada para tratar 
as complicações tromboembólicas 
que podem surgir com a doença. “Nós 
podemos usar a ivermectina e hidroxi-
cloroquina na primeira fase da doença, 
além dos corticoides e heparina na se-
gunda fase, em casos de complicações, 
eles são eficazes para interromper a 
replicação viral”, explica.

De acordo com ele, o tratamento 
precoce já é utilizado, porém a catego-
ria sofre com críticas por sua utilização. 
“A gente precisava divulgar isso porque 
foi politizado e propagado no país que 
não se deve utilizar esses remédios”, 
afirmou.

A Associação também esclarece 
que o uso dos medicamentos pode evi-
tar maior número de internação nos 
hospitais e que apesar da chegada da 
vacina, nem todos podem se vacinar 
no momento e esta é uma alternativa 
para as pessoas que optarem pelo tra-
tamento.

O presidente do Sindicato dos 
Médicos do RN, Geraldo Ferreira, 
confirmou que o tratamento precoce 
pode interromper a evolução do vírus 
em 75%. “Isso é muito relevante, não 
podemos desprezar isso e nem privar 
as pessoas do direito de se tratar. Além 
disso, podem ser usados também azi-
tromicina, anita” pontuou.

O médico imunologista Fernando 
Suassuna lembra que o uso do medica-

mento contra a Covid-19 começou sem 
evidências no início, mas que agora 
tem sua comprovação pelos médicos 
e pelos pacientes. “É dos maiores me-
dicamentos da história da medicina, 
começamos esse trabalho sem evidên-
cias, mas agora não temos dúvidas do 
seu uso para a Covid-19. A Abordagem 
precoce significa tratamento na fase 
de replicação do vírus. Se for feita essa 
abordagem, morrerá pouca gente com 
essa doença.  Nós temos evidências 
fortes cientificamente de que os medi-
camentos como a ivermectina e hidro-
xicloroquina funcionam” disse.

Em nota conjunta, a Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI) e a 
Associação Médica Brasileira (AMB) 
afirmam que as melhores evidências 
científicas demonstram que nenhuma 
medicação tem eficácia na prevenção 
ou no tratamento precoce para a Co-
vid-19 até o presente momento.

E até mesmo remédios que têm 
comprovação científica de melhora 
da Covid-19, caso de corticoides co-
mo a dexametasona, que é indicada 
apenas para casos graves da Covid-19, 

precisam de monitoramento e podem 
fazer mal nos casos mais leves da do-
ença, alerta a Organização Mundial da 
Saúde, que contraindica o uso para os 
casos mais leves.

O Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) encaminhou, na noite de terça-
-feira passada 19, o ofício nº 17/2021/
SECNS/MS ao Ministério da Saúde 
pedindo a revogação de qualquer ins-
trumento que incentive o uso de medi-
camentos para Covid-19, sem eficácia e 
seguranças comprovadas e aprovadas 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).  

O presidente do CNS, Fernando 
Pigatto, destaca que desde o início da 
pandemia o Conselho tem se posicio-
nado contrário à indicação de qual-
quer medicamento para tratamento 
da Covid-19 sem eficácia comprovada. 

“O que foi reafirmado pela Anvisa, 
em coletiva, durante o anúncio das 
vacinas. Portanto, estamos orientando 
por ofício que sejam revogadas toda e 
qualquer publicação do MS que orien-
tem o tratamento precoce”, encerra 
Pigatto.

REPRODUÇÃO

SAÚDE | Apesar de ser contraindicado por diversas entidades médicas e pelo Conselho Nacional de Saúde,  
a associação potiguar incentiva uso dos medicamentos como preventivo à infecção pelo novo coronavírus

Associação Médica do RN recomenda uso do Difosfato de Cloroquina contra a Covid-19

Associação Médica do RN defende 
tratamento precoce contra a Covid-19

Enem: provas terminam com 49,6% 
de ausência no Rio Grande do Norte

SERVIÇO

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE 
 

EDITAL 
O Presidente do Conselho Deliberativo do América Futebol Clube, no uso de suas atribuições legais, 
convoca os Senhores Conselheiros, adimplentes até 31/12/2020, para participarem da VOTAÇÃO DO 
PROJETO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO CLUBE, que: considerando o atual cenário da saúde pública 
do País em decorrência do surto de COVID-19, bem como a consequente necessidade de adoção dos 
protocolos de saúde alusivo as medidas preventivas da doença, a mesma será realizada de forma HÍBRIDA no 
próximo dia 01/02/2021, a partir das 08h00, quando ocorrerá a 1ª chamada, sendo iniciada em 2ª chamada às 
08h30 com qualquer número de presentes e perdurando até às 12hrs, na sede do América Futebol Clube, 
situado à AV. Rodrigues Alves, nº 950, Tirol, CEP: 59.020/200, Natal/RN, em consonância com os artigos 57, 
58, 59, 60 e 61 do Atual Estatuto, para tratar da seguinte pauta: 
1- VOTAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO CLUBE; 
 

Natal/RN, 25 de janeiro de 2021. 
Presidente do Conselho Deliberativo do América Futebol Clube 

José Vasconcelos da Rocha 
 

2x5 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

BEST NUTS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrito sob o CPF/MF no. 36.366.932/0001-08, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, em favor da atividade de Beneficiamento de Castanha de Caju, localizada na AV 
INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA DINIZ, KM 30 , S/N, SANTA JÚLIA, MOSSORÓ-RN.  
 

JOSÉ PEDRO DE FRANCA HORTO 
Requerente 

 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
e-mail: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que ESPÓLIO DE GERALDO GOMES DA ROCHA, (CPF/MF nº 011.411.984-87, CI nº 
230.160-SSP/RN), falecido em data de 26 de maio de 2008, às 20:20 horas, no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, 
capital do Rio Grande do Norte, conforme Certidão de Óbito expedida e assinada eletronicamente pelo 4º Ofício de 
Notas de Natal/RN, em 01 de dezembro de 2020, através da Central de Informações do Registro Civil, nos termos do 
provimento nº 46/2015 do CNJ, e materializada pelo Oficial do Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN em 01 de 
dezembro de 2020, registrado no Livro “C-227”, às fls. 222, Termo nº 54.262; e ESPÓLIO DE FELIZBELA EUNICE DA 
ROCHA (CPF/MF nº 668.768.264-49, CI. nº 1.091.710-SSP/RN), falecida em data de 23 de outubro de 2013, no 
Hospital Regional Deoclécio M. de Lucena, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, conforme Certidão de Óbito expedida 
em 07.11.2013, pelo Segundo Ofício de Notas de Parnamirim/RN, registrado no Livro “C-39”, às fls. 79, Termo nº 5858; 
REQUERAM a retificação da descrição tabular, certificada pelo INCRA, do imóvel da Matrícula nº 588, denominada 
FAZENDA SÃO GERALDO, municipio de Lajes/RN, com área de 355,7136ha, deste Registro de Imóveis, de sua 
titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de 
Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel 
confrontante denominado “SÍTIO DE MANOEL”  e “SÍTIO JUREMA”; pelo presente ficam os seus titulares,  herdeiros 
e/ou sucessores dos espólios de MANOEL PEDRO DA SILVA e OTÁVIO DE OLIVEIRA LIMA (CPF nº 034.280.104-
00) respectivamente,  NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste 
serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes 
trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no 
artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário 
para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no 
prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de 
registro. Portanto, as opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 
2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, 
finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento 
retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos 
reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o 
prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, 
poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã Pública, digitei e subscrevi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2x11,5 
   

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

HIDROMACACOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 01.026.357/0002-92, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos e GNV, localizado na Estrada RN 
013 Mossoró - Tibau, Zona Rural, Tibau/RN, CEP 59.678-000. 
 
 

COSME SANDRO FERREIRA DA SILVA 
SÓCIO 

PEDIDO DE LICENÇA  DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 

MESSIAS DOS SANTOS SILVA / AGROPECUARIA, CNPJ: 30.711.781/0001-93, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação - LRO para a Comércio de Rações e Produtos Veterinários, 
localizada na Rua Vereador Manoel Felix, n° 516, Centro, Passa e Fica/RN, CEP: 59.218-000. 
 
 

MESSIAS DOS SANTOS SILVA 
EMPRESÁRIO 

 
 

 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NATUREZA FLORA, 12.061.444/0001-16, torna 
público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a 
RLO para o Condomínio Habitacional Vertical, localizada á Rua Aurino Vila, 360, Emaús, Parnamirim/RN. 
 

 
Anderson Fernandes Cavalcanti 

Síndico 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
 

W S COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 39.505.051/0001-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Regularização de Operação - LRO, com prazo de validade até 01/12/2022, em favor do 
empreendimento para revenda varejista de combustíveis líquidos (Gasolina Comum, Diesel S500, Diesel 
S10 e Etanol) com capacidade total de 45,00 m³ (quarenta e cinco metros cúbicos), conta ainda com a 
atividade de revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), localizado na Rod. RN 203 com a RN 118, 
Localidade Santo Antônio, s/n, Zona Rural, Município de Santana do Matos/RN. 

  W S COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 
CNPJ 39.505.051/0001-00 
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 MAIS BEM/MAIS MAL
De forma prática, desfaz-se essa dúvida. Atente para o fato de haver um 

particípio (forma nominal do verbo equivalente a um adjetivo) na frase. Então, 
antes de particípio, usam-se “mais bem” e “mais mal”, e não “melhor” ou “pior”: 
Essa reunião foi a mais bem organizada (e não a melhor organizada); Tal artigo foi 
o mais bem escrito (e não o melhor escrito); Aquele era o mais bem informado (e 
não o melhor informado) secretário; Considero este relatório o mais mal redigido 
(e não o pior redigido). Nas demais situações, empregam-se “m elhor” e “pior”: Para 
melhor alcançar os objetivos, é necessário bom senso.

MAIS BOM/MAIS MAU/MAIS GRANDE/MAIS PEQUENO
Atenção, atenção. Embora os comparativos analíticos de superioridade “mais 

bom”, “mais mau”, “mais grande” e “mais pequeno” tenham sido substituídos na 
língua portuguesa pelas formas sintéticas “melhor”, “pior”, “maior” e “menor” 
respectivamente, deve-se usar, nos casos de comparação entre duas qualidades de 
um mesmo ser, a forma analítica: A sala é ma is grande do que confortável; O prato 
é mais grande do que gostoso; Ele é mais mau do que ignorante; O corredor é mais 
pequeno do que estreito.

NO ANO PASSADO/ANO PASSADO
Quando a palavra “ano” e outras que indicam fração de tempo aparecem 

sem atributo especial, podem vir desacompanhadas da preposição “em”, bem 
como do artigo: Ano passado, não publicamos muitos artigos; Ano inteiro, 
não descansamos um só dia; Mês que vem, viajaremos; Esta semana, a escola 
desenvolverá atividades cívicas. Quando acompanhadas de um adjunto que as 
especi� que (ano escolar, ano eleitoral, mês de férias, semana de recesso, semana 
da Pátria, Dia Internacional da Mulher), usa-se a preposição: No ano eleitoral, 
não descansamos; Viajaremos no mês de férias; Na semana da Pá tria, a escola 
desenvolverá atividades cívicas.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Não existe vingança maior 
que o esquecimento. 

Baltasar Gracián“

“

FOTOS: GETTY IMAGES

FOTOS: GETTY IMAGES

ZAPPING

� aynara OG usou as redes sociais para fazer um desabafo e relatar sua experiência após fazer uma lipoaspiração 
em março de 2020. A in� uenciadora e empresária passou uma semana internada após o procedimento. “Eu poderia ter 
partido por uma besteira”, contou � aynara, bastante emocionada, durante um vídeo de quase dez minutos. � aynara 
decidiu fazer o relato após a morte da in� uenciadora Liliane Amorim. A jovem de 26 anos estava internada em um 
hospital particular desde 15 de janeiro, seis dias após sofrer complicações de uma lipoaspiração.

APÓS MORTE DE INFLUENCIADORA POR LIPO, 
THAYNARA OG DIZ QUE FOI PARAR NA UTI

FAUSTÃO VAI DEIXAR A TV GLOBO 
Segundo o colunista Flávio Ricco do portal R7, 

Faustão vai deixar a TV Globo no � m de 2021. Segundo 
Ricco, existe a decisão no encerramento do seu atual 
contrato e não haverá renovação. A Globo já tem 
decidido que, a partir de 2022, a programação dos seus 
domingos será inteiramente diferente. Ricco publicou 
ainda a Globo ofereceu a Faustão um programa nas 
noites de quinta-feira, mas ele não aceitou.

BBB 21 O Big Brother 
Brasil 21 começou, 
ofi cialmente, nesta 
segunda-feira 25, mas a 
guerra entre as torcidas 
dos participantes já 
estava a todo vapor. 
E o ator Fiuk, um dos 
brothers, revela por 
que topou ir para o 
BBB21: “Vontade de 
transformação”. O 
artista esclareceu que o 
anseio por mudanças.
“Representa a coragem 
de me aceitar e ir atrás 
dos meus sonhos, 
mesmo com todos 
os meus defeitos. 
O desconhecido 
me fez topar o 
convite, a vontade da 
transformação”, contou.

FOTOS: GETTY IMAGES

APÓS MORTE DE INFLUENCIADORA POR LIPO, 

FAUSTÃO VAI DEIXAR A TV GLOBO 

Faustão vai deixar a TV Globo no � m de 2021. Segundo 
Ricco, existe a decisão no encerramento do seu atual 
contrato e não haverá renovação. A Globo já tem 
decidido que, a partir de 2022, a programação dos seus 
domingos será inteiramente diferente. Ricco publicou 
ainda a Globo ofereceu a Faustão um programa nas 
noites de quinta-feira, mas ele não aceitou.

O Big Brother 

segunda-feira 25, mas a 

transformação”, contou.

MAIS/MAIOR
Uma dúvida que surge na 

hora de redigir informativos 
é “para mais informações” ou 
“para maiores informações”. As 
expressões tornam-se parecidas, 
mas há uma pequena diferença.  
Usa-se “mais” antes de substantivo 
para indicar quantidade: A loja 
irá contratar mais funcionários; 
O governo prometeu mais 
empregos à população. Já  “maior” 
é usado  antes de substantivo para 
expressar intensi� cação, aumento: 
O programa teve maior audiência 
hoje; Foi concedido maior prazo 
ao Estado para o pagamento dos 
atrasados. Quanto a dúvida inicial, 
como se vê, é melhor usar “para 
mais informações”.

FOTOS: GETTY IMAGES
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A AUTÊNTICA CACAU 
ENTREVISTA  | Única potiguar que participou de uma final do BBB, Maria Cláudia – mais conhecida como Cacau – 
relembra a participação no reality, conta o que espera para a nova edição e revela que está escrevendo um livro

NATHALLYA MACEDO 
REPÓRTER 

O Big Brother Brasil 21 acaba 
de começar com um time 
de participantes famosos 

e anônimos, repetindo o formato 
de sucesso do ano passado. Com 
o início de uma nova temporada 
do reality, o Agora RN decidiu 
conversar com a única potiguar 
que participou de uma fi nal do 
programa. Em 2016, Maria Cláudia 
Macedo foi a vice-campeã do BBB. 
Mais conhecida como Cacau, a 
jovem natural de Santa Cruz já era 
youtuber na época da disputa.  

Hoje, aos 24 anos, Cacau 
conquistou milhares de fãs e foi 
consagrada infl uenciadora digital. 
À reportagem, ela relembrou 
a participação na casa mais 
vigiada do Brasil, criticou os 
“cancelamentos” na internet, falou 
sobre autoestima e ainda revelou 
que está escrevendo um livro. 
Confi ra a entrevista completa:  

Agora RN - Como a 
participação no BBB impactou 
sua vida? O que você aprendeu 
durante o con� namento que 
mantém até hoje? 

Cacau - Participar do 
reality mais visto do Brasil e 
sair como vice-campeã deu um 
giro completo na minha vida, 
ser escolhida entre milhares de 
pessoas incríveis para representar 
o RN com apenas 19 anos foi uma 
experiência desafi adora, mas 
inesquecível, um sonho realizado! 
Até hoje as coisas que vivi no 
BBB 16 impactam a minha vida. 
Quando passo por algum desafi o, 
lembro como fui forte e persistente 
nas provas de resistência, como a 
minha fé me levou longe. Isso, sem 
dúvida, é a minha maior lição! 

Agora RN - Depois desses anos, 
como você avalia sua participação 
no reality?  

Cacau - Resistente e pura. 
Estava no meu mundo da “Alice”, 
me joguei e vivi o que estava 
preparada para viver, fui corajosa 
e me orgulho da Cacau de 2016, 
que venho buscando lapidar a 
cada dia. 

Agora RN - Você foi a 
segunda colocada na edição que 
participou. O que a fez conquistar 
tal resultado?  

Mantive um bom 
relacionamento com quase todos 
na casa, venci provas importantes 
e joguei com o coração. 

Agora RN - Você tem assistido 
às últimas edições? O que espera 
para o BBB 21? 

Cacau - Sempre vejo o que 

está rolando. Esse ano acredito 
que a edição gerará discussões 
necessárias, vejo um elenco muito 
jovem e com representatividade 
preta, pessoas que a gente mal 
conhece, mas já sabe que vão estar 
de lados opostos. Estou ansiosa 
para acompanhar e ver como vão 
se relacionar, já que o programa é 
um espelho da vida real. 

Agora RN - O que você acha 
dos “cancelamentos”, que são 
tão recorrentes na internet, 
principalmente quando 
relacionados ao BBB? 

Cacau - Não sou a favor 
de cancelar ninguém, é 
um erro no BBB – ainda 
mais com o instantâneo 
engajamento nas redes 
sociais, que ganha 
uma repercussão 
gigantesca. Mas esse 
embate se torna 
necessário para 
discussão 
de 

assuntos que precisam ser 
falados, então nem sempre é de 
todo mal. Acredito no poder da 
mudança que os erros 

podem gerar e isso não é passar 
pano, naturalmente a pessoa que 
comete um erro público sofrerá 
as consequências por isso, assim 
como pode se transformar através 
disso, entendendo a importância 
de estar aberto, ouvir, aprender 

e mudar. Contrário disso, há 
má infl uencers espalhadas 
pela mídia e apenas não sigo 
e acho lamentável quem 
segue. 

Agora RN - 
Você passou por 
alguns problemas 
relacionados ao 
seu corpo. Agora 
sua autoestima 
está segura. Como 
você enfrentou essa 
situação? Qual é o 
conselho que deixa 
para as meninas que 

não gostam de si? 
Cacau - Como 

mulher que vive num 
mundo que nos infl uencia 

a padrões de beleza a 
todo instante 

e vende um padrão estético 
inalcançável associado à 
felicidade, considero difícil ser 
segura o tempo todo. A busca 
por se amar do jeito que é, ser 
autêntica e feliz com nossa própria 
imagem é um processo constante 
e cada dia mais libertador. A dica 
que deixo é buscar se olhar com 
amor a cada dia, ser sua melhor 
amiga de verdade, conversar 
consigo, se conhecer, se cuidar e, 
ao invés de juntar dinheiro para 
pagar uma lipo, investir numa 
terapia quinzenal. 

Agora RN - Indica a experiência 
de participar do BBB para outras 
pessoas? 

Cacau - Indico o BBB para 
quem ama comunicar e pretende 
levar isso como profi ssão 
para vida, pois é uma ótima 
oportunidade de ganhar uma 
rede de seguidores. Para quem 
gosta de uma vida reservada 
e já possui uma estabilidade 
fi nanceira em outra área e ama 
o que faz, não acho uma boa 
escolha. Gosto de compartilhar 
uma coisa que ninguém fala sobre 
essa experiência: quando estamos 
confi nados na casa, nossa família 
e amigos pessoais sofrem todos 
os possíveis e inevitáveis ataques, 
mesmo que essa não tenha sido 
uma escolha deles. Vale a refl exão! 
É um programa intenso para 
pessoas intensas! 

Agora RN - No que você está 
trabalhando agora? Qual é o 
recado que você deixa para os seus 
fãs? 

Cacau - Estou escrevendo 
o meu primeiro livro, um dos 
maiores sonhos da minha vida, 
conciliando com os trabalhos 
nas redes sociais. Agradeço pelo 
carinho, essa potiguar aqui ainda 
vai realizar muitos sonhos e por 
onde for vai representar o Rio 
Grande do Norte. 

 

A dica que deixo é buscar 
se olhar com amor a cada 
dia, ser sua melhor amiga de 
verdade, conversar consigo, 
se conhecer, se cuidar e, ao 
invés de juntar dinheiro para 
pagar uma lipo, investir numa 
terapia quinzenal”

“
CACAU MACEDO
INFLUENCIADORA DIGITAL
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OTIMISTA 
A expectativa de Fernando 

Mineiro é de que em dois dias ele seja 
considerado ofi cialmente deputado 
federal pelo Rio Grande do Norte, 
confi rmando a conquista nas urnas 
em 2018, com quase 100 mil votos. A 
informação foi dada pelo próprio ex-
deputado estadual durante entrevista 
ao programa Na Hora do Café, nesta 
segunda-feira, na 95 FM. “Espero que 
seja ligeiro”, disse ele. 

INJUSTIÇA EM BSB 
Mineiro chamou de “injustiça” e 

de “absurdo” o que ocorreu com o seu 
processo em Brasília, onde houve a 
demora em resolver o caso realmente. O 
quase futuro deputado federal lembrou 
que aqui no RN, ainda em 2018, tanto 
o Ministério Público quanto o TRE 
haviam reconhecido a sua eleição. 

É POUCO 
Apesar de comemorar a chegada 

do terceiro lote de vacinas contra 
o coronavírus – sendo dois lotes 
da Coronavac e um da Oxford/
Astrazeneca – a governadora Fátima 
Bezerra reconhece: ainda estamos longe 
de ter imunizantes sufi cientes para 
concluir a primeira fase de vacinação 
aqui no Estado.  

MAS HÁ ESPERANÇA 
“Essa quantidade de doses ainda 

está muito distante. Mas cada lote que 
chega simboliza milhares de vidas 
que seguem sendo salvas. Seguimos 
incansáveis na busca por mais vacinas”, 
disse a chefe do Executivo. 

EQUIDADE NA VACINAÇÃO 
Para a subsecretária de 

Planejamento e Gestão da Secretaria 
de Saúde do Estado, Liane Ramalho 
Cortez, o programa RN Mais Vacina, 
que é sucesso de acessos desde o 
primeiro dia, chegou para “trazer 
justiça social”, pois traz transparência 
ao mostrar quantas pessoas já foram 
vacinadas no Estado, e distribuição 
mais equânime dos imunizantes contra 
a covid-19. “Cabe apenas ao município 
que insira os dados”, disse ela ao Na 
Hora do Café, na 95 FM.  

VOLTAMOS! 
Falando nisso, voltou à 

programação das manhãs da 95FM, 
nesta segunda, o jornal Na Hora do 
Café, apresentado pelo jornalista Ciro 
Pedroza, com comentários e análises de 
Augusto Fontenele e participação desta 
colunista. De segunda a sexta, das 7h às 
8h30, com notícias que mudam a vida 
para melhor.  

PLANO DIRETOR GERA CONFUSÃO 
A vereadora Brisa Bracchi 

denunciou em suas redes sócias que 
nesta segunda-feira a Prefeitura de 
Nata jogou spray de pimenta e fez uso 
de força contra a militância do MLB 
nacional na eleição dos delegados ao 
Plano Diretor de Natal. “É assim que 
se garante participação social?”, ela 
questionou. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Deu no El País Brasil: 

“53% apoiam impeachment 
de Bolsonaro, mostra 
pesquisa Atlas. Pico favorável 
a processo para saída do 
presidente só não é maior que 
em maio e se dá em meio ao 
recrudescimento da pandemia 
e a comoção com a crise de 
Manaus”. 

>>Informação do colunista 
do UOL Jamil Chade é de que 

média da queda mundial. 
>>Deu em O Globo: 

Empresa processa advogado 
de Trump em US$ 1,3 bilhão 
por alegações falsas de 
fraude. Segundo a Dominion, 
que fornece equipamentos 
para votação, Rudy Giuliani 
explorou a retórica mentirosa 
de irregularidades para vender 
moedas de ouro, charutos e 
suplementos alimentares. 

às vésperas do início do Fórum 
Econômico Mundial, realizado 
neste ano de forma virtual, a 
ONU divulgou neste domingo 
dados que mostram que os 
investimentos estrangeiros 
diretos no Brasil em 2020 
registraram uma queda de 51% 
em comparação aos volumes 
de 2019. A redução é superior à 

SPRAY DE PIMENTA 
Segundo relatou Brisa, até mesmo 

crianças foram atingidas com a ação 
policial. “Nosso total repúdio a essas 
agressões”, afi rmou. A parlamentar 
garantiu que entraria em contato 
com o Ministério Público para 
denunciar a violência. “O lucro dos 
grandes empresários da especulação 
imobiliária de Natal não vale a vida do 
nosso povo!”, ela ressaltou. 

 DOMÍNIO 
“Os sete dias que abalaram o 

domínio bolsonarista nas redes 
sociais” é o título do artigo do 
jornalista Chico Alves, do UOL, que 
mostra que a tropa bolsonarista nas 
redes sócias foi minada no dia em que 
o governador de SP João Doria iniciou 
a vacinação com a Coronavac. 

MINADO 
De acordo com Chico Alves, o 

apoio a Bolsonaro no Twitter, por 
exemplo, “sofreu seu maior abalo” 
no último dia 17, quando o analista 
Pedro Barciela constatou que nos 
comentários sobre a vacina somente 
5,8% defendiam Bolsonaro, com 
apenas 7,8% das interações. Já as 
críticas ao presidente mobilizaram 
90,9% dos usuários, com 90,4% das 
interações. 

OFICINA GRATUITA 
A realizadora Dênia Cruz, que 

está à frente da Demaré Mídias e 
Produções, vai ministrar em fevereiro, 
a ofi cina Produção no Audiovisual, 
em formato online e totalmente 
gratuito, um produto cultural que tem 
a chancela da Lei Aldir Blanc, com 
patrocínio da Fundação José Augusto, 
do Governo do Estado do RN, da 
Secretaria Especial da Cultura, do 
Ministério do Turismo e do Governo 
Federal.  

AMPLIANDO CONHECIMENTO 
A ofi cina é voltada para 

produtores independentes, 
estudantes, agentes culturais, 
realizadores e outros públicos 
interessados em ampliar seus 
conhecimentos acerca do 
planejamento e da execução de 
fi lmes para o cinema (documental ou 
fi ccional) e conta com a produção da 
jornalista e produtora cultural, Ana 
Paula Medeiros. Inscrições até o dia 
04 de fevereiro, através do Instagram 
@demareproducoes. 

Deputado Walter Alves teve início de 
semana com reuniões importantes, 
incluindo uma conversa com o 
superintendente da Funasa no Rio Grande 
do Norte, Pablo Tatim. Em discussão, 
“projetos na área de saúde pública para os 
municípios potiguares”

Professor de Direito da UFRN e Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho, ainda em 
clima de verão, levou a família para um passeio no chamado Baquipe do 
tempo colonial, hoje nominado Rio Ceará -Mirim. “É aqui que ele desemboca 
no Oceano Atlâ ntico, formando um gracioso delta que divide as praia de 
Barra do Rio e Jenipabu”, explicou

Flagra de momento de tensão entre a vereadora Brisa 
Bracchi e o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), Thiago Mesquita, que está com o dedo em 
riste na frente da parlamentar, durante discussão em 
evento relacionado ao Plano Diretor de Natal



DNA pode ser extinto em renovação de formato do Ratinho
Carlos Massa, o Ratinho, e 

seus profi ssionais continuam 
trabalhando e avaliando novos 
caminhos para turbinar a 
audiência do programa exibido 
diariamente nas noites do SBT.

Em outros tempos vice-líder 
absoluto, Ratinho viu a Record 
disparar durante o período de “A 
Fazenda 12” e agora vai tentar 
recuperar o ibope perdido. O 
grande objetivo em 2021 é o de 
buscar novamente o segundo 
lugar.

Nessa reformulação, o quadro 
“Teste de DNA”, antes o de maior 
apelo junto ao público, tem tudo 
para deixar o programa. Tornou-
se obsoleto.

Segundo pessoas próximas, 
o próprio titular não aguenta 
mais fazer. Mais de 20 anos nessa 
pegada. Enjoou. 

Outros, tão apagados quanto, 
terão o mesmo destino se a 
necessária renovação for em 
frente.

Já o “Boteco do Ratinho” 

e “Dez ou Mil” continuam, 
porém, com investimentos. Há o 
entendimento que o apresentador 
precisa urgentemente dispensar 
maior atenção ao conteúdo, 
para novamente mexer com o 
telespectador.

A equipe também está 
ciente que Silvio Santos, mesmo 
distante do SBT por causa da 
pandemia, tem acompanhado 
todos os resultados de audiência 
de seus produtos. Como em 
outros tempos, haverá cobrança.
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Bate-Rebate
A primeira impressão é que o 

fi lme da Maisa na Netfl ix não foi 
aquele estouro que se imaginava...
Mas tem aparecido no Top Dez.
Frequentemente, na Band, 
surgem informações que a 

programação esportiva diária 
será reduzida, mas nada acontece 

de fato... Os alvos desses 
boatos são sempre os mesmos: 
“Jogo Aberto”, da Renata Fan 

e “Os Donos da Bola”. Flávia 
Monteiro, como Aya, vai 

aparecer na fase Ur dos Caldeus, 
em “Gênesis”... A mesma 

de Julianne Trevisol e Camila 
Rodrigues, entre outros.

Marcelo Flores será Trombada, 
rival de Vladimir Brichta em 

“Quanto Mais Vida, Melhor!”...
 Ambos atuando no universo 

do futebol...Novela na fi la das 
sete da noite, assinada por Mauro 
Wilson... Produção que também 

terá Carol Garcia, de volta às 
novelas após “A dona do pedaço”.

HORÓSCOPO

Nestes próximos dias, Vênus o envolverá com um 
carisma altamente sedutor. Se você está pensando 
constantemente em uma pessoa que recentemente 
apareceu em sua vida, talvez. Entrará em um ciclo 
muito bom na parte fi nanceira.

Antecipe os movimentos da pessoa que você tanto 
gosta, seja esperto, fi que sempre um passo à frente e 
não tire os olhos dela. Tudo uma questão de tempo 
agora. Lembre-se de que uma ideia só é boa quando 
começa a funcionar e você não deve esperar.

Palavras doces e carinhosas darão um toque 
agradável de renovação e vitalidade a essa amizade 
que tem com alguém especial. Com essa pessoa está 
tendo uma forma diferente de ver. No trabalho vai se 
deparar com um obstáculo.

A Lua o envolverá com um magnetismo peculiar que 
aumentará suas qualidades sedutoras deixando-o 
mais seguro com relação aos sentimentos que tem 
por essa pessoa. Um sonho profi ssional que há muito 
tempo está tendo, vai se tornar realidade. 

Nos assuntos sentimentais, sentirá que está se 
apaixonando por alguém diferente do que sempre 
imaginou, não tenha medo e siga seu instinto. A Lua 
fará com que você viva ótimos. Na área profi ssional, 
em breve vão lhe oferecer uma nova responsabilidade.

Está com provas sufi cientes do amor e interesse 
que essa pessoa tem por você. Agora deve decidir 
dar o próximo passo, você também gosta dela. Com 
relação ao trabalho, a estrada será longa e sinuosa, 
mas cada passo que você der valerá a pena.

Com a pessoa pela qual é apaixonado, o entendimento 
será muito maior graças aos bons efl úvios da Lua. 
Neste dia poderá aproveitar para entender melhor 
suas motivações românticas. Todo trabalho é digno e 
permite que a pessoa se sinta útil.

Para conquistar alguém, às vezes a sedução não é 
necessária que ocorra com o corpo, hoje você terá 
a facilidade especial de fazer isso com palavras. 
Conseguirá alcançar os objetivos que procurava há 
muito tempo no trabalho, através de novos incentivos.

2020 foi um ano para quem é do signo de Leão rever 
tanto as suas rotinas quanto a forma de cuidar do 
próprio corpo. Se você aprendeu bem as lições dos 
últimos meses, sairá com uma sabedoria especial no 
que concerne a quais hábitos devem ser cultivados.

Deve manter em mente o que deseja da maneira mais 
concreta possível e, com certeza, a vida o levará a isso. 
A previsão para o amor neste dia, aconselha que você 
deixe suas ideias crescerem. Se você tem um sonho não 
o descarte.

Está no momento certo nos assuntos do coração 
para começar a colocar seus sentimentos em 
ordem e, falar abertamente com quem lhe interessa 
e que não sai da sua mente. Todas as questões 
relacionadas ao trabalho estão bem resolvidas.

É muito provável que suas aspirações se concretizem, 
seja por encontrar um parceiro ou por melhorar o 
relacionamento em que se encontra. Haverá um 
grande momento para compartilhar. Há surpresas em 
sua vida profi ssional.

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)

DOR DE CABEÇA
Se antes a dor de cabeça do 

Ratinho atendia por “A Fazenda”, 
agora ele precisa se preocupar 
também com a nova edição do 
“BBB” da Globo. Isso só faz aumentar 
a necessidade de mudanças no 
programa.

CHANCE ZERO
Há quem garanta na Band que 

não existe a menor possibilidade de 
se buscar no próprio “MasterChef ” 
uma solução para a saída de Paola 
Carosella. Ou seja, a ideia de colocar 
alguém que já venceu o programa, 
ao lado de Henrique Fogaça e Erick 
Jacquin, parece não empolgar. Deve 
vir mesmo alguém da concorrência 
ou de outro lugar.     

SUBSTITUTA
E assim como já acontece no 

“Encontro”, Patricia Poeta também 
foi chamada para substituir Fátima e 
gravar “Salve-se Quem Puder”.

No encerramento da novela, 
a jornalista vai entrevistar a 
personagem de Deborah Secco.        

BASTIDOR
Originalmente, Fátima Bernardes é 
quem deveria fazer uma participa-
ção especial no último capítulo de 
“Salve-se Quem Puder”.
Porém, a gravação ocorreu 
justamente no momento em que 
ela estava em tratamento médico, 
impossibilitada de trabalhar.

 INSTAGRAM

AVALIAÇÃO
“Malhação: Transformação”, 

projeto das autoras Priscila 
Steinman e Márcia Prates, passará 
a ser avaliado por José Luiz 
Villamarim, novo número 1 da 
Teledramaturgia da Globo. 

Só depois disso, a certeza na 
grade, que poderá ser em 2022. 
Vários atores reservados para o 
elenco já foram dispensados e 
houve também uma parada total 
no trabalho de roteiro.   

DESVIO
Malvino Salvador havia 

fechado uma participação especial 
na primeira semana de “Malhação: 
Transformação”. Com as 
mudanças no projeto, ele acabou 
fi cando de fora. 

BOA FRENTE
A equipe do novo programa de 

Geraldo Luis trabalha com uma 
frente bem confortável na Record. 
A produção possui material 
disponível para até três edições.



O  técnico Luiz Felipe Scolari 
deixou o comando do Cru-
zeiro nesta segunda-feira. Em 

nota oficial, o clube afirmou que a 
decisão foi tomada “em consenso”. 
O treinador assumiu o comando do 
time em outubro de 2020 e ajudou na 
luta contra o rebaixamento na Série 
B do Campeonato Brasileiro, mas fi-
cou longe de conseguir o acesso para 
e elite nacional.

Por meio de sua assessoria de im-
prensa, Felipão valorizou o trabalho 
realizado nesta segunda passagem 
pelo clube. 

“Quando em outubro recebi em 
Porto Alegre o presidente Sérgio e 
diretoria, eu disse sim ao plano de 
construção de um novo Cruzeiro EC. 
Sabia do desafio que era recuperar o 
time na Série B. Naquele momento 
havia uma grande ameaça de queda 
para a Série C. Todos nós naquela 
reunião assumimos o compromisso 
com este projeto. Um trabalho orga-

nizado onde todos deveriam dar sua 
contribuição, cada um no seu setor. 
Aceitei retornar com enorme prazer 
em ajudar e trabalhar pelo clube. 
Conseguimos recuperar o time na 
Série B”.

Felipão comandou o Cruzeiro em 
21 partidas, com nove vitórias, oito 
empates e quatro derrotas. Conside-
rando as duas passagens, o treinador 
tem ao todo 49 vitórias, 31 empates e 
16 derrotas à frente do time celeste.

No comunicado divulgado em 
seu site oficial, o Cruzeiro “agradece 
e reconhece todo o trabalho, dedica-
ção e profissionalismo de Felipão e 
seu staff para com o Clube neste mo-
mento importante, e deseja toda sor-
te e felicidade ao técnico campeão do 
mundo e sua comissão”.

Com 48 pontos, o Cruzeiro ocu-
pa a 12.ª posição na Série B. O time 
ainda tem um compromisso a fazer 
no torneio, na próxima sexta-feira, 
diante do Paraná, fora de casa.

Sem um patrocinador master fi-
xo, o Santos fechou um acordo 
pontual para o espaço nobre 

do uniforme na final da Copa Liber-
tadores. A marca do jogo eletrônico 
Fortnite será exibida na camisa do 
time na partida do próximo sábado, 
diante do Palmeiras, no Maracanã.

Pelo acordo, além de ocupar 
o espaço destinado ao patrocínio 
master do uniforme, a marca vai 
realizar ações nas redes sociais do 
Santos. “Uma iniciativa importante 
não apenas comercialmente, mas de 
posicionamento com a aproximação 
do Clube com uma marca global e 
dentre as mais importantes para au-
diência jovem”, afirmou o presidente 
Andrés Rueda.

Na última semana, o Santos já 
havia participado de uma iniciativa 
global para levar o futebol ao Fortni-
te, que envolveu 23 clubes. Agora, en-
tão, fechou um acordo de patrocínio 
com a Epic Games para exibição da 

marca do seu jogo eletrônico, consi-
derado o maior do mundo, tendo 350 
milhões de contas e 2,5 bilhões de 
conexões.

“A relação das indústrias do fute-
bol e e-Sports se torna cada vez mais 
sofisticada e com variados formatos: 
clubes que participam de modali-
dades com equipes competitivas, 
licenciamentos de marcas dos clubes 
dentro dos games e patrocínios em 
uniformes utilizando futebol como 
plataforma para marcas globais e va-
liosas de games. O Santos FC partici-
pa ativamente de todos esses forma-
tos e entende como estratégicas tais 
iniciativas”, afirmou Marcelo Frazão, 
executivo de marketing do clube.

O Santos não possui um patroci-
nador master desde o início de 2019, 
quando chegou ao fim o acordo com 
a Caixa. Desde então, o clube tem 
fechado alguns contratos pontuais, 
como o que valerá para a decisão da 
Libertadores.
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REPÓRTER

Paranaense e descendente de ja-
ponês, o campeão mundial de 
vôlei Marlon Muraguti Yared se-

gue ativo no esporte aos 43 anos. Com 
passagens por todas as categorias da 
seleção brasileira e somando 22 anos 
dentro das quadras, o levantador é o 
reforço do time potiguar Unimed/Ae-
ro para a Surperliga B de vôlei. Marlon 
chegou a cogitar a aposentadoria há 3 
anos, porém, após jogar no time russo 
Belogorie Belgorod em 2017 com o 
ícone do voleibol mundial, o veterano 
Sergei Tetyukhin, o brasileiro viu que 
poderia ir além no esporte. Em entre-
vista ao Agora RN, o atleta falou sobre 
sua contratação para o time potiguar 
e analisou o cenário do vôlei no esta-
do.

Marlon, que foi campeão mundial 
adulto em 2010 e bronze na Copa do 
Mundo de 2011, espera impactar a vi-
da de jovens atletas dentro e fora das 
quadras. O paranaense também tem 
como objetivo influenciar as pessoas 
a praticarem esporte, além de mostrar 
que a carreira de atleta pode sim ter 
longevidade.

“A minha missão de atleta se ex-
pandiu. Hoje ser apenas atleta den-
tro de quadra não é a minha missão 
completa, eu busco compartilhar 
conhecimento, impactar a vida desses 
novos jogadores para que eles façam 
as melhores escolhas e para que eles 
se tornem profissionais de sucesso”, 
disse.

Na temporada passada, Marlon 
defendeu o Sesc-RJ na elite da Super-
liga e agora tem a missão de fazer dife-
rença no time potiguar Unimed/Aero. 
O anúncio da sua contratação foi feito 
em novembro do ano passado.

“O que me trouxe para o RN foi 
primeiramente o desafio de explorar 
um voleibol com muito potencial, 
mas que ainda não foi descoberto ou 
digamos assim, ele não foi colocado 
à prova da maneira que deve ser. O 
nosso país tem que ser competitivo 
dentro deste esporte do Sul ao Norte”, 
pontuou.

Sua estreia no time potiguar esta-
va prevista para acontecer no último 
dia 23, porém foi adiada para o dia 27 
de janeiro, após 5 jogadores do time 
adversário, o Vôlei Futuro de São Pau-
lo, contraírem Covid-19. O atleta disse 
ainda que é o momento para que as 
pessoas passem a enxergar o Nordeste 

como uma referência no esporte na-
cional.

“Fora do eixo Rio de Janeiro-São 
Paulo o voleibol se desenvolve em 
menor escala, por isso é importante 
as capitais do Brasil abrirem a sua 
percepção para o mercado, para os 
projetos do voleibol e fomentar este 
esporte. O vôlei gera transformação 
não só nas pessoas que praticam a 
modalidade, mas na comunidade de 
modo geral”, afirmou.

Os títulos pela Seleção Brasileira 
de Vôlei começaram cedo, em 1994 
aos 17 anos, Marlon representou a 
equipe no Campeonato Sul-Ameri-
cano na Venezuela, onde saiu com 
o primeiro lugar na competição. Em 
1997 mais um título, o paranaense 
foi vice-campeão Mundial Sub-21 no 
Bahrein. Já em 2009 disputou 3 com-
petições pela seleção, levando o ouro 
na Liga Mundial na Sérvia, na Copa 
dos Campeões no Japão e no Campe-
onato Sul-Americano de Seleções na 
Colômbia.

No ano seguinte, em 2010, o joga-
dor conseguiu o bicampeonato na Li-
ga Mundial na Argentina, foi campeão 
no Torneio Hubert Jerzeg Wagner, na 
Polônia, nesta última, Marlon foi elei-
to o melhor levantador da competi-
ção. No mesmo ano venceu o Mundial 
de Vôlei. Em 2011, ficou com o bronze 
na Copa do Mundo no Japão, foi vice-
-campeão na Liga Mundial na Polônia 
e venceu o Sul-Americano de Seleções 
no Brasil. Com toda essa experiência 
dentro da equipe brasileira, Marlon 
está confiante sobre o desempenho 
da seleção nos Jogos Olímpicos de Tó-

quio neste ano.
“A seleção brasileira é sempre 

favorita, no mínimo ela fica entre os 
semifinalistas. Para esta Olimpíada 
o cenário não muda, a seleção conta 
com jogadores com experiência in-
ternacional, o que é um grande dife-
rencial para uma competição deste 
porte”, disse.

Sobre a longevidade dentro do 
esporte, Marlon destaca que além 
dos avanços em relação à ciência em 
relação aos tratamentos de lesões e 
a melhoria da qualidade de vida dos 
atletas de alta performance, o desen-
volvimento intelectual dos atletas é 
um fator determinante para se ter 
uma carreira duradoura.

“Vejo como algo especial o desen-
volvimento intelectual dos atletas, 
porque assim eles conseguem ter uma 
consciência mais plena de como agir, 
de como se cuidar. Tudo isso, obvia-
mente, sem deixar os valores básicos 
essenciais do grande atleta que são: a 
disciplina, o comprometimento, o res-
peito por si e pelos outros”, falou.

O levantador destacou ainda que 
é preciso haver uma boa estrutura de 
trabalho para garantir que os atletas 
possam chegar mais longe na carreira 
e criticou a falta de investimento no 
esporte fora do ciclo olímpico.

“Vemos atletas excelentes tendo 
investimento, tendo dignidade de pra-
ticar seu esporte apenas em um ciclo 
olímpico e isso é extremamente triste, 
mas é um evento que continua se re-
petindo. Muita coisa precisa melhorar 
no Brasil para que tenhamos mais 
atletas longevos”, concluiu.

Campeão mundial, 
Marlon inspira jovens 
atletas do vôlei no RN
ESPORTE | Somando 22 anos dentro das quadras, o levantador é o reforço do time potiguar Unimed/Aero 
para a Surperliga B de vôlei. Marlon chegou a cogitar a aposentadoria há 3 anos, mas viu que poderia ir 
além das quadras. Ao Agora RN, ele fala sobre as ações para o fortalecimento do vôlei no Nordeste

A estreia de Marlon pelo time potiguar estava prevista para acontecer no próximo dia 27

Felipão deixa Cruzeiro antes 
do término da Série B

Santos terá o jogo eletrônico 
Fortnite como patrocinador
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