
O QUE ESPERAR EM 2021
MINHA MANCHETE. 8 | 2020 foi um ano difícil, mas chegou ao � m. Com isso, surgiu também uma grande expectativa para 2021. 

O Agora RN preparou um especial com os desejos dos leitores e da equipe do jornal para o novo ciclo que se inicia
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REPASSE | Balanço do mandato do presidente da Casa, Paulinho Freire (PDT), inclui a devolução de R$ 9 
milhões para o Executivo, sendo que R$ 1 milhão foi repassado para combater a Covid-19 na capital potiguar

Às vésperas da conclusão do 
biênio 2019-2020, o presidente 
da Câmara Municipal de Natal, 

vereador Paulinho Freire (PDT), fez um 
balanço nesta quarta-feira 30 das ativi-
dades do Legislativo natalense ao longo 
deste período à frente da Casa. Como as 
suas principais realizações no cargo, ele 
apontou o dinamismo, austeridade e o 
respeito à independência e harmonia 
entre os Poderes. 

Nestes dois anos, segundo Paulinho 
Freire, tramitaram na Câmara mais de 
240 projetos e 5.800 requerimentos par-
lamentares. Foram realizadas 40 audi-
ências públicas com o objetivo de deba-
ter assuntos de interesse público, além 
de reuniões deliberativas, seminários, 
solenidades, cursos e eventos externos. 

Entre as leis de destaque aprovadas 
no biênio, ele aponta a regulamentação 
do Plano de Cargos da Guarda Muni-
cipal, a Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, a Reforma da Previdência do 
Município, a Regulamentação do trans-
porte de passageiros por aplicativos e 
o Programa de Apoio e Promoção ao 
Esporte (PROMAPE).

“Durante o primeiro ano, cumpri-
mos o compromisso com a austerida-
de e a e� ciência que sempre foram os 
principais pilares da nossa gestão. É 
de conhecimento geral, que a situação 
econômica do país exige adequações. 
Para tanto, adotamos medidas para en-
xugar gastos e melhorar o desempenho 

da administração pública, como a valo-
rização dos servidores e otimização dos 
recursos. Trata-se de administrar com 
responsabilidade o dinheiro do contri-
buinte”, explicou Paulinho Freire.

Para o presidente da Câmara, en-
quanto 2019 foi um ano de realizações, 
o ano de 2020 trouxe “preocupações e 
ensinamentos”. As sessões ordinárias, 
bem como as atividades legislativas 
relativas às Comissões Permanentes, 
permanecem em pleno funcionamen-
to, por meio do Sistema de Deliberação 
Remota (SRD), de forma online, en-
quanto alguns funcionários atuam em 
regime de teletrabalho e revezamento.

“A despeito de todas as di� cul-
dades, com restrições de toda ordem 
estabelecidas pelos agentes sanitários, 
alcançamos alta produtividade”, pon-
tuou Paulinho.

Neste período, leis aprovadas pelos 
parlamentares contribuíram para que 
a Prefeitura de Natal adotasse medidas 
efetivas de combate ao coronavírus e de 
apoio à população. 

Entre as ações, a criação de Co-
missão Especial de Fiscalização dos 
Atos do Executivo no enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus, a apro-
vação da Grati� cação Transitória para 
os Pro� ssionais da Saúde do Município 
de Natal durante a pandemia, o uso 
de verba destinada à merenda escolar 
para compra de cestas básicas voltadas 
aos alunos da rede municipal de ensino 

público.
Houve, também, a devolução de 

R$ 9 milhões para o Executivo, sendo 
que destes, R$ 1 milhão foi destinado 
para iniciativas de combate à Covid-19, 
sendo uma delas a compra de respira-
dores mecânicos. “Além dos quase R$ 
6 milhões devolvidos no ano passado 
e R$ 1 milhão em abril, para o combate 
à pandemia, hoje, devolvemos mais R$ 
2 milhões em verbas da Câmara Muni-
cipal de Natal para o Executivo. O que 
constitui a maior devolução já feita na 
história pelo Poder Legislativo. Recur-
sos que foram aplicados em diversas 
áreas, que vão desde a saúde, passando 
pela educação, cultura e infraestrutura”, 
a� rmou o presidente. 

Conforme Paulinho Freire, a pan-
demia da Covid-19 marcou sua quarta 
passagem como presidente da Câmara 
Municipal, um momento atípico que 
levou a um processo de adaptação e 
reinvenção do parlamento. 

“A realidade que passou a integrar 
a rotina de todos, trouxe experiências 
e vivências até então desconhecidas 
para uma grande parte das pessoas, 
que precisaram se redescobrir, o mes-
mo aconteceu com as instituições. O 
ano de 2020 foi, sem dúvida, um ano 
triste, em que perdemos muitas vidas. 
O aprendizado que se pode tirar disso 
tudo é que o senso de coletividade deve 
ser mais valorizado do que nunca”, en-
cerrou Paulinho Freire.

Nestes dois anos, segundo Paulinho Freire (PDT), tramitaram na Câmara mais de 240 projetos de lei e 5.800 requerimentos parlamentares

Câmara de Vereadores devolveu 
R$ 9 milhões à Prefeitura do Natal 

ELPÍDIO JR / CMANT

1.   O “Le Monde” publicou a queixa crime do “Conselho Nacional da 
Ordem dos Médicos” da França, para punir por “charlatanismo” os 

pro� ssionais Didier Raoult e Christian Perronne, que recomendaram 
o uso da cloroquina, no combate a Covid19.

2.   Já se fala que o presidente Joe Biden proporá ao Brasil a redução 
do desmatamento da Amazônia, em troca de pacote bilionário de 

� scalização e � nanciamento de projetos sustentáveis. Seria excelente 
alternativa!

3.   Pensões do INSS por morte, com mais de 10 anos, não 
podem ser canceladas. A obrigação de ter os documentos da 

pensão concedida é do INSS e não do segurado, que não pode ser 
responsabilizado por eventual erro da administração pública.

ANO NOVO AO REDOR DO MUNDO

OLHO ABERTO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

DESIGUALDADE
Apesar da covid-19, as maiores 

fortunas do mundo não param de 
crescer. A “Bloomberg Billionaires 
Index” constatou, que as 10 pessoas 
mais ricas tiveram em 2020, 
aumento patrimonial médio de 
881,3 milhões de dólares, por dia.

MEGA DA VIRADA
Lançada em 2008, correrá logo 

mais a “mega da virada” (R$ 300 
milhões). 107 jogadores alcançaram 
o prêmio máximo, até hoje.

FRASES
“Não colocaria nenhuma vacina 

sob suspeita”, Nísia Lima, presidente 
da Fiocruz. “Brasil � cou para trás 

Amanhã, véspera de ano, no calendário gregoriano.  Nos países, a 
tradição e os costumes são diferentes. Vejamos alguns exemplos.
Escócia e Grécia -  a primeira pessoa que pisar com o pé direito 

na casa pode trazer sorte, ou azar; Dinamarca – tradição é jogar pratos 
e louças não usados, contra portas e paredes de vizinhos, ou familiares; 
Equador-  comum queimar fotogra� as do ano que passou; Espanha- 
comer 12 uvas, junto com as badaladas do sino da igreja à meia noite; 
Filipinas- abusar das coisas redondas: frutas, comida, roupas, chapéus 
decoração; Porto Rico- jogar baldes de água pela janela para afastar os 
espíritos ruins; Austrália – praia, churrasco e queima de fogos na baía 
de Sidney; Estados Unidos – comer lentilhas, que como parecem com 
moedas, atraem dinheiro; Bulgária- “tapinhas nas costas” e homens 
vestidos de monstros espantam vampiros. Japão – todas as casas 
“limpinhas”.  Após a “entrada”, 108 batidas de relógio para afastar 108 
males. China – o calendário tradicional chinês inicia o ano de 4719, em 
12 de fevereiro de 2021, chamado o “ano do boi”. É costume a população 
vestir-se de vermelho, para atrair a sorte. Índia, Israel e Coreia do Norte- 
2021 corresponderá na Índia ao ano 2077; no calendário de Israel ao ano 
5781 e na Coreia do Norte ao ano 110 da Era Juche, desde o nascimento 
de Kim Il-sung, avô do atual líder. Irã- o ano novo de 1400 chegará em 20 de 
março de 2021. Chama-se “nowruz” (o “novo dia” ou “nova luz”) e existe há 
3000 anos. Nas comemorações são servidos “alho” para cura de doenças 
e “maçã” para garantir saúde e beleza. Champagne- o vinho espumante foi 
criado no século XV e transformado em “champagne” dois séculos depois, 
curiosamente na Inglaterra. Depois, expandiu-se na França e passou a 
ser símbolo dos festejos do ano novo. Napoleão e Churchill tomavam 
“champanhe” para celebrar vitórias e nas derrotas, porque mereciam.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

não só de países ricos”, Nelson 
Teich ex-ministro de Bolsonaro. 
“Sem vacina, sem seringa, sem 
agulha e sem rumo”, de Miguel 
Nicolelis.

“RECORDS” DE TRUMP
Desde 2003, um presidente 

americano não autorizava pena 
de morte federal. Em 2020, 
Trump autorizou dez execuções, 
estatística anual que não acontecia 
desde o século XIX. Há mais três 
execuções marcadas por ele, antes 
de 20 de janeiro, a data da posse de 
Biden.

FELIZ ANO NOVO AOS LEITORES!
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Com 23 anos, a natalense Brisa 
Bracchi (PT) será a vereadora 
mais jovem da próxima legis-

latura na Câmara Municipal de Natal, 
que tem início nesta sexta-feira, 1º de 
janeiro de 2021. Eleita com 2.901 votos, 
ela foi diplomada no dia 18 de dezem-
bro pelo Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-RN) e irá ocupar o gabinete do 
bolsonarista Cícero Martins (PP), que 
não conseguiu renovar o mandato nas 
eleições de 2020.

A estudante do curso de história na 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) registrou nas redes so-
ciais o momento da troca no gabinete: 
“Chave na mão do gabinete que ocupa-
remos na Câmara Municipal de Natal! 
E aí, gostaram dessa troca?”, provocou.

Brisa acredita que a troca simbóli-
ca é “um sinal dos novos rumos”, que 
espera construir ao longo dos próxi-
mos quatro anos e fez um balanço da 
campanha neste ano. “As expectativas 
são gigantes. Esse momento de fim de 
ano é também de muita emoção, de ver 
a caminhada que a gente construiu até 
chegar à Câmara. Foi um ano para res-
significar a nossa construção e a forma 
de se fazer política durante uma pan-
demia, com todas as limitações que 
foram colocadas”, comenta.

Para 2021, a jovem vereadora es-

pera manter a ousadia da campanha 
e começar o mandato baseado na 
potencialização da esquerda e no for-
talecimento de movimentos sociais. 

A revisão do Plano Diretor de Natal e 
o diálogo com setores específicos da 
sociedade para uma atuação colabora-
tiva servirão de norte para o primeiro 

ano na Casa Legislativa.
“A ideia é construir uma prática 

política diferente do que nós estamos 
acostumados, que são aqueles manda-

tos distantes, que não estão presentes 
no dia a dia da cidade. A gente quer um 
mandato popular e participativo, que 
tem como metodologia a construção 
de plenárias nos bairros, quando for 
possível, com mulheres, comunidade 
LGBTQI+ e vários outros segmentos. 
É fazer com os espaços sejam consulti-
vos e de definição, conforme as priori-
dades do mandato”, conta.

Na Câmara, Brisa terá a compa-
nhia da também petista Divaneide 
Basílio, mulher mais votada da capital, 
com quem espera fazer uma dobradi-
nha durante a próxima legislatura em 
oposição ao prefeito Álvaro Dias (PS-
DB) e ao governo Jair Bolsonaro.

“Estou muito feliz por saber que 
minha companheira de bancada de 
partido é a Divaneide [Basílio]. Acho 
que a gente vai conseguir fazer uma 
intervenção boa do PT dentro da 
Câmara, até para conseguir garantir 
nossa terceira cadeira do companheiro 
Daniel Valença. É uma honra dividir 
esse espaço com Divaneide, acho que 
a gente se completa porque ela traz a 
experiência de já ter trabalhado com 
política para a juventude, vinda de dois 
anos de mandato, e eu chego com a ou-
sadia de quem é jovem. Nossa expecta-
tiva é muito grande para atuarmos em 
conjunto em muitos projetos”, afirma.

Vereadora mais jovem de Natal, Brisa 
Bracchi defende mandato participativo
ESTREIA | Parlamentar eleita pelo Partido dos Trabalhadores para o primeiro mandato na Câmara de Natal, Brisa Bracchi planeja atuar potencializar a esquerda e movimentos sociais. 
A revisão do Plano Diretor de Natal e o diálogo com setores específicos da sociedade para uma atuação colaborativa servirão de norte no primeiro ano de atuação na Casa Legislativa

Estudante do curso de história na UFRN, com apenas 23 anos, Brisa Bracchi foi eleita com 2.901: “Construir uma prática política diferente”

PR

O presidente Jair Bolsonaro foi 
eleito “Pessoa Corrupta do Ano” 
pelo Organized Crime and Cor-

ruption Reporting Project (OCCRP), 
um consórcio internacional que reúne 
jornalistas investigativos e centros de 
mídia independente. Em comunicado, 
o grupo diz que o mandatário brasilei-
ro “venceu por pouco” o chefe da Casa 
Branca, Donald Trump, e o líder da 
Turquia, Recep Erdogan, devido a seu 
suposto papel na promoção do crime 
organizado e da corrupção.

“Eleito após o escândalo da Lava Ja-
to como candidato anticorrupção, Bol-
sonaro se cercou de figuras corruptas, 
usou propaganda para promover sua 
agenda populista, minou o sistema de 
justiça e travou uma guerra destrutiva 
contra a região da Amazônia que enri-
queceu alguns dos piores proprietários 
de terras do país”, afirma o OCCRP.

O consórcio destaca a denúncia 
contra o senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), filho do presidente, no 

caso das “rachadinhas” na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), 
quando ele era deputado estadual. 
Além disso, ressalta as investigações 
contra o vereador Carlos Bolsonaro 

(PSC-RJ), o filho zero dois do presiden-
te, também por um suposto esquema 
de repartição de salários de assessores, 
o dinheiro depositado por Fabrício 
Queiroz e sua esposa, Márcia de Aguiar, 
na conta bancária da primeira-dama 
Michelle Bolsonaro e as acusações con-
tra o próprio presidente.

“A família de Bolsonaro e seu círcu-
lo íntimo parecem estar envolvidos em 
uma conspiração criminosa em anda-
mento e têm sido regularmente acusa-
dos de roubar do povo”, diz Drew Sulli-
van, editor do OCCRP. “A destruição 
contínua da Amazônia está ocorrendo 
por causa de escolhas políticas corrup-
tas feitas por Bolsonaro. Ele encorajou e 
alimentou os incêndios devastadores”, 
afirma Rawan Damen, diretor do Arab 
Reporters for Investigative Journalism e 
um dos jurados do prêmio.

O presidente da Rússia, Vladimir 
Putin, e o líder das Filipinas, Rodrigo 
Duterte, também já venceram a pre-
miação. Jair Bolsonaro foi eleito “Pessoa Corrupta do Ano” por um consórcio internacional de jornalistas

Bolsonaro é eleito ‘Pessoa Corrupta 
do Ano’ por consórcio internacional

PRÊMIO

A família de Bolsonaro e 
seu círculo íntimo parecem 
estar envolvidos em uma 
conspiração criminosa 
em andamento e têm sido 
regularmente acusados de 
roubar do povo”

“
DREW SULLIVAN
EDITOR DO OCCRP



Após uma migração em massa 
de servidores para o trabalho 
remoto por causa da pande-

mia de covid-19, 13 órgãos do Exe-
cutivo federal, que reúnem quase 54 
mil funcionários ativos, já iniciaram 
a adesão ao modelo de forma perma-
nente. O número ainda pode crescer 
porque 56 órgãos estão preparando 
suas regras ou demonstraram algum 
tipo de interesse em adotar o formato.

Dos 600 mil servidores em ativi-
dade no Executivo, cerca de 200 mil 
estão em posições que, em princípio, 
se encaixariam no modelo de trabalho 
remoto, estima o secretário especial 
de Desburocratização, Gestão e Go-
verno Digital, Caio Paes de Andrade. 
Não significa que todos eles migrarão 
para o home office. Antes disso, dois 
passos são essenciais: o órgão aderir, 
apontando quais atividades podem 
ser exercidas a distância, e o servidor 
manifestar desejo pela mudança.

“Vamos manter o trabalho remo-
to agora não como obrigação, mas 
como uma conquista”, afirma Paes de 

Andrade.
Segundo o secretário, a pandemia 

acelerou o plano de melhoria da ad-
ministração com a adoção do traba-
lho remoto, tido como vantajoso para 
o governo e para os servidores que se 
adaptam ao modelo.

Em 2020, o governo economizou 
R$ 1,488 bilhão ao deixar de gastar 
com diárias, passagens, conta de luz 
e água e cópias e reprodução de do-

cumentos, além de despesas com au-
xílio-transporte e horas extras, entre 
outros benefícios a servidores. Entre 
março e setembro, mais de 50% dos 
funcionários do Executivo trabalha-
ram de casa.  Os órgãos que já aderi-
ram são os ministérios da Economia, 
da Cidadania, do Desenvolvimento 
Regional, de Minas e Energia, a Secre-
taria-Geral da Presidência e mais oito 
agências reguladoras.
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STF

O ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), prorrogou nesta quar-

ta-feira 31 as medidas excepcionais 
adotadas em função da pandemia da 
Covid-19. As regras perderiam validade 
nesta quarta-feira 31. A decisão man-
tém as medidas sanitárias até que a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
ou o governo brasileiro atestem que a 
pandemia acabou. A decisão do minis-
tro, proferida a partir de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada 
pela Rede Sustentabilidade, ainda será 
submetida a referendo do Plenário da 
Corte.

No último dia 18, o relator deter-
minou que a ação fosse julgada dire-
tamente pelo Plenário. Mas, diante da 
aproximação do término da vigência 
da lei, o partido apresentou nova 
petição nos autos solicitando a ma-
nutenção de artigos até a apreciação 
conclusiva da Medida Provisória (MP) 
1.003/2020, cujo prazo expira em 3 de 
março de 2021. 

Ao analisar a cautelar, o ministro 
Ricardo Lewandowski observou que, 
por prudência, as medidas excep-
cionais previstas na Lei 13.979/2020 
devem continuar, por enquanto, “a in-
tegrar o arsenal das autoridades sani-

tárias para combater a pandemia”. De 
acordo com ele, os princípios da pre-
venção e da precaução devem reger as 

decisões em matéria de saúde pública.  
Segundo Lewandowski, embora 

a vigência lei esteja vinculada ao de-

creto de calamidade pública para fins 
exclusivamente fiscais, não se pode 
excluir que a verdadeira intenção dos 

Lewandowski estende vigência de 
medidas sanitárias contra Covid-19
PANDEMIA | Manutenção de dispositivos legais atende ao propósito de assegurar a continuidade de medidas profiláticas e terapêuticas necessárias ao enfrentamento da crise sanitária 
da Covid-19. Decisão mantém as ações para combater a doença no Brasil até que a Organização Mundial da Saúde ou o governo brasileiro atestem que a pandemia tenha acabado

 Decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, foi tomada após Ação Direta de Inconstitucionalidade do partido Rede Sustentabilidade

legisladores tenha sido a de manter 
as medidas profiláticas e terapêuticas 
extraordinárias, previstas na norma, 
pelo tempo necessário à superação da 
fase mais crítica da pandemia, “mesmo 
porque à época de sua edição não lhes 
era dado antever a surpreendente per-
sistência e letalidade da doença”. 

 Ele lembrou que foram apresenta-
dos no Congresso Nacional três proje-
tos de prorrogação do prazo de valida-
de da lei, mas todos ainda pendentes 
de apreciação. Com o propósito de 
enfrentar de maneira racional e tecni-
camente adequada o surto pandêmico, 
lembrou Lewandowski, a lei permitiu 
que as autoridades adotassem, diver-
sas medidas profiláticas e terapêuticas 
de combate à Covid-19. 

Entre os instrumentos legais que 
deixariam de valer caso a prorrogação 
não acontecesse está a Lei 14.006, de 
2020. A legislação obriga a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
a analisar em até 72 horas pedidos de 
registro de vacinas e medicamentos 
aprovados por agências estrangeiras 
de referência.A lei também é o que per-
mite hoje que procedimentos médicos 
sejam obrigatórios, como exames, 
cirurgias e eventualmente a própria 
vacinação.

A Câmara Municipal de Mossoró 
aprovou nesta quarta-feira 30, 
em sessão extraordinária, o 

reajuste de 19% nos salários dos vere-
adores da cidade. A partir de janeiro de 
2022, o valor pago aos parlamentares 
vai subir de R$ 12,6 mil para R$ 15,1 mil.

O aumento salarial pode ser um 
dos primeiros atos da gestão do prefei-
to eleito de Mossoró, Allyson Bezerra 
(Solidariedade), que assume o cargo a 
partir desta sexta-feira 1º.

Em razão do Programa Federal de 
Enfrentamento ao Covid-19, criado 
pela lei federal 173/2020, que destina 
a ajuda financeira aos municípios para 
ações de combate a pandemia do novo 
coronavírus, está condicionada a proi-
bição de aumento salarial dos servido-
res públicos em 2021. Com isso, a con-
cessão de reajustes salariais só passará 
a entrar em vigor para os vereadores de 
Mossoró a partir de janeiro de 2022.

Já nesta sexta-feira 1º de janeiro, 
no Teatro Dix-Huit Rosado, acontece a 
acontece a posse dos 23 vereadores da 
Câmara e a eleição da mesa diretora da 
Casa Legislativa. A partir das 18h, tam-

Vereadores de Mossoró 
aprovam aumento de 19,84%

REAJUSTE

bém no teatro, será dada a posse do 
prefeito eleito de Mossoró, Allyson Be-
zerra, e do vice-prefeito, Fernandinho.

Por causa da pandemia do Co-
vid-19, o acesso ao evento de posse será 
restrito e o uso de máscara de proteção 
será de uso obrigatório para todos os 
presentes no evento. Outras medidas 
como distanciamento físico entre os 
convidados e aferição de temperatura 
também serão adotados para garantir 
a biossegurança da posse.

CMM

AGÊNCIA BRASIL

Vereadores tomam posse nesta sexta-feira
Dos 600 mil servidores, cerca de 200 mil se encaixariam no modelo de trabalho remoto

Governo Federal vai manter 
home office no pós-pandemia

CUSTOS
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2021
2020 não foi um ano fácil, 
mas trouxe muitas 
reflexões sobre nossa 
vida e nossa relação com 
o mundo. Vamos 
começar esse novo ano 
como uma página em 
brbranco, mudar o que 
precisa ser mudado, 
reafirmar o que precisa 
ser lembrado e viver, pois 
se tem algo que o ano 
velho nos ensinou, foi o 
valor da vida.

cheio de boas noticias

Desejamos a todos os leitores, clientes e 
parceiros um ANO NOVO  com muita 

saúde, esperança e conquistas!
grupo

#celebresemaglomerar

´
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CHEGA AO FIM O ANO QUE 
SÓ MERECE SER ESQUECIDO 

MARIA ANTONIETA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

TAÇA VAGABA DE OURO
Vai para o prefeito presidiário do 

Rio, Marcelo Crivella, que chamou 
o governador paulista João Doria de 
“vagabundo”, e quarenta dias depois fez 
companhia a muitos deles, na cadeia.

CUMPADI WASHINGTON
O troféu é dos economistas do 

caos, do FMI e do “mercado” brasileiro, 
que previam queda de mais de 9% no 
PIB e quebraram a cara. Sabem de 
nada, inocentes!

PRÊMIO ÓLEO DE PEROBA
Ninguém tira essa de Gleisi 

Hoffmann, cujo PT aliou-se ao DEM 
(ex-PFL, ex-PDS, ex-Arena) de Rodrigo 
Maia na eleição para a Mesa da 
Câmara.

MACUNAÍMA DE PAPEL
O troféu é do ex-presidiário Lula, 

como sempre empenhado em se dar 
bem, e se mandou para Cuba para 
um mês de “férias” (de quê?) com um 
assessor e um segurança pagos pelo 
governo Bolsonaro. 

GUTEMBERG DE BORRACHA
O prêmio é para a caça a críticos de 

ministros do STF. Falta só definir quem 
leva de brinde uma bolsa de estudos de 
Jornalismo Confinado na TV estatal da 

Coréia do Norte. 

TROFÉU FUI!
O troféu continua com Aécio 

Neves (MG), que dele se apropriou 
desde 2017, quando, ainda senador, 
tomou chá de sumiço. Permanece nas 
sombras do poder.

PARA ESQUECER
Uma medalha de plástico foi 

reservada para a tal “imprensa de 
funerária”, que por vezes parecia se 
regozijar do avanço do Covid como se 
fora o avanço de políticos que apoia.

FAÇA O QUE DIGO
O prêmio vai para o blogueiro 

Felipe Neto, que ganhou os holofotes 
em 2020 ao chamar Bolsonaro 
de “irresponsável” na pandemia. 
O loroteiro acabou flagrado em 
aglomeração, e sem máscara.

PRÊMIO FOGO DE PALHA
Manuela D’Ávila (PCdoB) era 

festejada nas pesquisas como “quase 
eleita prefeita de Porto Alegre”. 
Acabou levando uma surra do terceiro 
colocado nas pesquisas.

PENSANDO BEM...
...não se pode dizer que Bolsonaro 

não marcou gol em 2020.

A medalha vai para o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 
que sancionou alegremente o próprio aumento de 47%, reservando os 
brioches para o sofrido pagador de impostos.

TROFÉU DA RESISTÊNCIA
O presidente Jair Bolsonaro 

passou o ano enfrentando a maior 
crise da História, mas resistiu à 
“tempestade perfeita” que destrói 
governantes e fechou 2020 com 
a popularidade maior do que 
começou.

ROLANDO O LERO
O prêmio vai para o vice 

Hamilton Mourão, que driblou 

o isolamento no governo como 
comentarista-geral da União, 
falando sobre tudo, de futebol a 
pandemia.

TROFÉU JÁ FUI GRANDE
É do governador João Doria, 

que perdeu o posto de principal 
rival de Bolsonaro em 2022 
e encerrou o ano fugindo do 
lockdown que ele próprio decretou. 
Teve de voltar e se desculpar.

O ano de 2020, que vai embora nesta quinta (31) sem deixar saudades, 
impôs apenas notícias ruins aos brasileiros, tornando secundário o que 
houve de bom. Nada foi mais devastador do que as notícias do front do 

covid-19, na pandemia que surpreendeu o governo e embotou sua capacidade 
de avaliar a tragédia, enquanto opositores festejavam, como se a pandemia 
tivesse convicções políticas. Neste triste ano, só não dá para esquecer nossos 
192.716 mil mortos. Nem a “premiação anual” da coluna, exercendo o direito 
de atormentar os poderosos. Eles merecem. Será dividido pelos irmãos Flávio, 
Carlos, Eduardo e Renan, que mais uma vez demonstraram incrível capacidade 
de provocar mais problemas para o governo do pai do que toda a oposição. O 
troféu é do Senado, da Câmara e do TSE, por garantirem as eleições de 2020 e 
as aglomerações que provocaram o “repique” da pandemia. Dividem o troféu 
os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, que 
tentaram rasgar a Constituição para continuar agarrados aos cargos, mas não 
tiveram força: o STF barrou a jogada.

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, sancionou a Lei 
Complementar 176/2020, 

que regulamenta o pagamento de 
compensações da União a Estados, 
Distrito Federal e municípios devi-
do às perdas de receita provocadas 
pela Lei Kandir. O texto garante o 
repasse de R$ 58 bilhões da União 
aos entes federativos no período de 
2020 a 2037, formalizando acordo 
feito entre governo federal e Esta-
dos para encerrar disputas judiciais 
pela isenção do ICMS nas exporta-
ções.

A nova lei, que está publicada 
em edição extra do Diário O� cial da 
União (DOU) da terça-feira, 29, tam-
bém altera a Lei 13 885/2019, sobre 

a distribuição dos valores arrecada-
dos com os leilões dos volumes ex-
cedentes da chamada cessão onero-
sa. O texto sancionado dispõe sobre 
o repasse de valores referentes aos 
Blocos de Atapu e Sépia.

Quando for regulamentado pa-
gamento, o  Rio Grande do Norte te-
rá reforço mensal de R$ 13 milhões, 
segundo a Secretaria Estadual de 
Planejamento e Finanças (Seplan)

A Lei Kandir foi estabelecida em 
1996. O mecanismo de� niu que os 
estados não recolheriam o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre as exporta-
ções, cabendo à União compensar 
� nanceiramente os entes federati-
vos pela renúncia � scal.

Lei regulamenta repasses da União 
para compensação da Lei Kandir

RECURSOS

NEY DOUGLAS / AGORA RN

PR

TURISMO | Em comparação com o mês de janeiro deste ano, antes da crise sanitária causada pelo novo 
coronavírus, a queda será de 34% no número de leitos ocupados; segmento aposta no turismo regional   

A pesquisa feita pela Associação 
Brasileira da Indústria de Ho-
téis do Rio Grande do Norte 

(ABIH), com hotéis associados em 
Natal e Pipa, os dois maiores desti-
nos do estado, registrou estimativa 
de 55% de ocupação dos leitos para 
janeiro de 2021. Em comparação 
com janeiro deste ano – quando a 
pandemia ainda não havia chegado 
ao Brasil – houve uma queda de 34% 
do esperado para a alta estação.

“Tínhamos um bom � uxo de tu-
ristas da América do Sul e agora não 
temos mais, estávamos crescendo 
em turistas vindo da Europa, mas 
por causa dos fechamentos está 
quase inexistente. Os únicos que nos 
restam são os brasileiros, com mais 
ênfase para o regional”, avaliou o pre-
sidente da ABIH, José Odécio.

O turismo regional e doméstico é 
quem tem sido o protagonista e segu-
rado as pontas do verão 2020\2021. 
Mesmo com uma redução de 37% 
dos voos nacionais que pousaram 
no Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Amarante, 
entre novembro de 2019 e novembro 
de 2020, o que se pode ver nas princi-
pais praias e pontos turísticos da ca-
pital é uma forte presença de turistas 
brasileiros, especialmente de cidades 
do Nordeste com distâncias de até 
500 quilômetros, como por exemplo 
João Pessoa e Fortaleza.

Segundo a Empresa Potiguar de 
Promoção Turística (Emprotur), as 
campanhas de turismo deste ano 
foram mesmo focadas no turismo de 
média e curta distância, e o estado 
apresentou 70% de recuperação da 
malha aérea em relação a dezembro 
de 2019. 

Além disso, muitos turistas que 
moram nessas cidades próximas, 
estão optando por viajar de carro, 
considerando ser um meio de trans-
porte mais seguro contra o contágio 
de Covid-19.

“Na medida do que podemos 
esperar por conta da pandemia e 
todas as mudanças que ela trouxe, 
a expectativa para esse verão é boa, 
o turismo doméstico está aquecido. 
Preparamos o Rio Grande do Norte 
para de fato receber o turista com 
segurança, prezando tanto a comuni-
dade local quanto o viajante”, avaliou 
a Emprotur.

O Rio Grande do Norte foi o pri-
meiro estado brasileiro a receber o 
Selo Safe Travels, uma certi� cação de 
destino seguro, conferido pela WTTC 
(Organização Mundial do Turismo), 
tem sido reconhecido também pelos 
próprios turistas como um destino 
seguro de viagem.

“No começo � quei um pouco 
receoso por conta da pandemia mas 
quando cheguei aqui � quei mais 
tranquilo. Tudo muito acessível, o 
pessoal seguindo as recomendações 
de segurança. Só deixei de ir um pou-
co em barzinhos e lugares que pode-
riam estar muito cheios, para evitar 
aglomerações em lugares fechados 
mesmo. Mas os passeios naturais, ao 
ar livre, � z bastante e correu tudo de 
forma segura”, contou o paulistano 
Victor Penteado, de 27 anos.

A psicóloga Adriana Severine, de 
52 anos considerou que todos os se-
tores se demonstram preocupados e 
conscientes com o cenário pelo qual 
passamos.  “Fiz os passeios de bug. E 
o pessoal do bug também sempre se 
cuidando, toda vez que vi eles pegan-
do em dinheiro já passava o álcool 
logo em seguida, limpava o carro, tu-
do bonitinho. Me senti a viagem toda 
super segura”, relatou.

Campanhas de turismo deste ano foram mesmo focadas no turismo de média e curta distância

Presidente Bolsonaro: repasse de R$ 58 bi

Hotéis de Natal e Pipa esperam 
ocupação de 55% em janeiro
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Por causa da pandemia da Co-
vid-19, os quiosques instalados 
nas praias de Natal poderão fun-

cionar somente até às 18h de hoje. Se-
gundo a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), a 
instalação de mesas e cadeiras estará 
proibida neste réveillon. Caso sejam 
� agradas aglomerações ao longo da 
orla, agentes municipais de trânsito 
deverão fechar os acessos às praias. 

De acordo a Prefeitura de Natal, 
seguem proibidos os eventos privados 
com mais de 50 pessoas. Também es-
tá cancelada a tradicional queima de 
fogos patrocinada pelo poder público 
na virada de ano para 2021. Em caso de 
constatação de inconformidades, in-
cluindo possível superlotação durante 
o réveillon, será realiza a interdição to-
tal do espaço e o proprietário receberá 
multa máxima, podendo chegar a R$ 
40 mil, além de ser feito uma denúncia 
ao Ministério Público por desobediên-
cia, crime ambiental e contra à saúde 
pública.

Para combater as aglomerações, 
a Prefeitura de Natal e o Governo do 
Estado articularam uma operação 
de� nida junto a Secretaria Municipal 
de Segurança Pública e Defesa Social 
de Natal (Semdes) e a Secretaria de 
Segurança do RN (Sesed). As forças do 
poder municipal e estadual vão atuar 
em conjunto, assim como ocorreu du-
rante os quatro dias do feriadão natali-
no, onde a Semdes, Guarda Municipal, 

Defesa Civil, Polícias Militar e Civil, 
Corpo de Bombeiros, Semurb, STTU 
e Semsur agiram juntas combatendo 
transgressões às normas sanitárias 
estabelecidas pelo decreto municipal 
de prevenção e combate ao coronaví-
rus na cidade. A secretária da Semdes, 
Mônica Santos, informou que a opera-

ção deve ser intensa. “Estaremos com 
dezenas de guardas, policiais e � scais 
nas ruas cobrindo os principais corre-
dores de bares e restaurantes de toda 
a cidade, inclusive a orla que vai de 
Ponta Negra à Redinha. Teremos uma 
delegacia móvel somente para autuar 
casos de desrespeito aos decretos e 

receberemos denúncias pelo Ciosp e 
pelo contato da Semdes, agindo em 
todas as horas do dia e da noite para 
proteger a saúde pública”, ressaltou. A 
operação vai seguir até a madrugada 
da segunda-feira 4. Na prática os � s-
cais averíguam todos os itens deter-
minados nos decretos municipais que 

apontam para o distanciamento entre 
mesas e cadeiras, quantidade máxima 
de pessoas no estabelecimento, uso de 
máscaras de proteção facial, acesso a 
álcool gel 70% para clientes e funcioná-
rios, aferição da temperatura na entra-
da do estabelecimento, entre outras.

“Teremos agentes de segurança su-
� cientes. Além disso, contamos com a 
ajuda das guardas municipais, agentes 
de trânsito, além de câmeras de moni-
toramento que irão auxiliar os nossos 
policiais”, pontuou o secretário da Se-
sed, coronel Francisco Araújo Silva.

“É importante alertar que qualquer 
tipo de aglomeração será impedida pe-
las equipes policiais. Vamos patrulhar 
toda a cidade e contamos com a cola-
boração da população para denunciar 
os que tentarem desrespeitar as nor-
mas legais”, comentou o comandante 
da Guarda Municipal do Natal, Alber-
fran Grilo.

A GMN deve manter 22 viaturas à 
disposição do trabalho de � scalização 
e um efetivo de guardas municipais es-
calados no serviço regular com reforço 
de agentes que estão de folga dispo-
nibilizando diárias operacionais para 
ampliar a contribuição da corporação 
nas ações de � scalização. O cidadão 
pode ajudar denunciando pelo núme-
ro (84) 9 9917-0591. A Seded também 
dispõe do Centro Integrado de Opera-
ções em Segurança Pública, o CIOSP, 
que atende 24 horas pelo 190. A ligação 
é gratuita.

Réveillon: orla de Natal pode ser 
fechada em caso de aglomerações 
DECISÃO | Em decorrência da pandemia da Covid-19, os quiosques da orla de Natal serão fechados às 18h de hoje. Caso sejam flagradas aglomerações ao longo da orla da capital 
potiguar, agentes municipais de trânsito deverão fechar os acessos às praias. Prefeitura e Governo articularam operação para fiscalizações – que devem seguir até segunda-feira 4 

Em decorrência da pandemia da Covid-19, os quioques da orla de Natal não poderão funcionar a partir das 18h desta quinta-feira 31

FIM DE ANO: SAIBA O QUE FUNCIONA NA GRANDE NATAL DURANTE O FERIADÃO 

Muitos estabelecimentos e instituições 
serão fechados ou terão horários de 
funcionamento alterados. O serviço de 
transporte público, como o funcionamento 
das linhas de ônibus da capital e o 
sistema de trens que opera na Grande 
Natal, também terão modificações. 

Confira o esquema que o Agora RN fez 
com informações sobre o funcionamento 
de serviços na véspera de Ano Novo.

COMÉRCIO DE RUA

Alecrim

Quinta-feira 31/12 - 08 às 18h
Sexta-feira 01/01 – Fechado

Centro da Cidade

Quinta-feira 31/12 - 08 às 18h
Sexta-feira 01/01 – Fechado
PRAIA SHOPPING

Quinta-feira 31/12
Praça de Alimentação – das 11h às 18hs
Demais lojas e quiosques - 09h às 18h

Cinema - consultar programação em 
praiashopping.com.br
Sexta-feira 01/01
Praça de Alimentação – a partir das 11h 
(facultativo)
Demais lojas e quiosques - fechados 
Cinema - consultar programação em 
praiashopping.com.br

CIDADE JARDIM 

Sexta-feira 01/01 – Fechado

PARTAGE NORTE SHOPPING 

Quinta-feira 31/12 - 10h às 19h
Sexta-feira 01/01 - 11h às 22h, lojas 
fechadas
Lazer e alimentação facultativo

NATAL SHOPPING 

Quinta-feira 31/12 – 10 às 18hs
Sexta-feira 01/01 
Lojas fechados
Alimentação: abertura facultativa e cinema 
conforme programação.

VIA DIRETA 

Quinta-feira 31/12 – 09h às 19h
Sexta-feira 01/01 - Totalmente fechado 

MIDWAY MALL 

Quinta-feira 31/12 – 10h às 18h
Sexta-feira 01/01 - Funciona apenas o 
Cinemark. Clientes terão acesso pela 
portaria do piso G5.
Demais lojas fechadas.

SHOPPING 10 

Quinta-feira 31/12 – 8h às 17h.
Sexta-feira 01/01 – Fechado
Supermercados
Quinta-feira 31/12 – 7h às 19h
Sexta-feira 01/01 – Fechado

TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus

A Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU) informa que irá operar com 
46% da frota no feriado de Ano Novo. A 
medida será válida para os dias 31/12 e 
01/01.Já no sábado 2 e no domingo 3, 
a capacidade de ônibus rodando será, 
respectivamente, de 55% e 50% do total.

Trem

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) informa que na quinta-feira 31 o 
sistema de trens urbanos funcionará em 
horário especial, com a última viagem 
saindo de Natal em direção à Parnamirim às 
15h24 e às 15h50 com destino à Ceará-
Mirim. Na sexta-feira 1° e no sábado 2 não 
haverá circulação de trens. O sistema volta 
a operar normalmente na segunda-feira 4, a 
partir das 5h05 na Linha Norte, no percurso 
Ceará-Mirim/Natal e das 5h35 na Linha Sul, 
no percurso Parnamirim/Natal.
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Entre tantos desejos para o ano que está prestes a começar, 
o maior deles com certeza é a chegada da vacina contra 
a Covid-19. Em 2020, o mundo foi surpreendido por uma 

pandemia devastadora, de um vírus que se espalhou pelo ar e de-
vastou famílias. A população precisou se adaptar rapidamente a 
uma nova forma de viver, com regras atípicas como a do distan-
ciamento social e a do uso da máscara.

Para além dos problemas relacionados à saúde do corpo, o 
vírus trouxe consequências para áreas como a saúde mental e 
a economia. Uma pesquisa realizada pelo instituto Ipsos aponta 
que 72% dos brasileiros acreditam que 2020 foi um ano ruim pa-
ra si e para seus familiares. Esse percentual se repete também na 
média global, na qual 70% das pessoas a� rmaram que terminam 
este ano insatisfeitas. 

No entanto, 2021 está chegando. Agora com a vacina contra 
o coronavírus quase em mãos, 81% dos brasileiros acreditam que 
o novo ano será melhor, de acordo com a mesma pesquisa do 
Ipsos. Por isso, o Agora RN pediu aos leitores e aos pro� ssionais 
da equipe para escrever uma manchete indispensável para 2021. 
Nesta página, estão alguns dos desejos mais importantes para 
todos. 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NOSSOS DESEJOS PARA 2021
MINHA MANCHETE | 2020 foi um ano difícil, mas chegou ao fim. Com isso, surgiu também uma grande expectativa para 2021. 

O Agora RN preparou um especial com os desejos dos leitores e da equipe do jornal para o novo ciclo que se inicia 

“Brasil livre da Covid” e “RN bate recorde na geração de empregos” “Mais atenção com a arte” “O fim da divisão política no Brasil, respeito nas instituições e ao povo”

“O jornalismo profissional será mais respeitado” “Que o medo de 2020 se transforme em esperança e saúde” “Todos os meios de comunicação irão só divulgar notícias verdadeiras”

“Que os políticos não atrapalhem a chegada da vacina contra a Covid-19” “Valorização da enfermagem, que enfrentou a pandemia” “Oportunidades profissionais para todos”

“Mais valorização dos aplicativos de motos” “Aprovada a vacina contra a Covid” “Possamos procurar uma vida mais saudável”
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O ano letivo de 2020 praticamente 
se iniciou e terminou durante 
a pandemia da Covid-19. As 

crianças que não tiveram o calendário 
interrompido em virtude da quarente-
na estão entrando de férias, e os pais 
novamente se veem pensando em 
novas atividades e rotinas. Mas o que 
fazer neste período? O pedagogo Isac 
Melo, coordenador escolar no Núcleo 
Desenvolve, orienta que é preciso pla-
nejar para que as férias não se tornem 
cansativas para as famílias. 

“É importante organizar uma roti-
na, propondo momentos de atividades 
em família, cuidados com a saúde, 
lazer e até a retomada de alguns estu-
dos”, a� rmou Isac. As férias são, sem 

dúvida, um dos momentos mais espe-
rados pelas crianças, e é necessário que 
exista um tempo para descansar. No 
entanto, de acordo com Isac, também 
podem ser aproveitadas para estudar. 

“Aprender um pouco todos os dias 
traz benefícios para as crianças, ajuda a 
não perder o ritmo de estudos e prepa-
rá-las para um retorno mais tranquilo 
à escola”, pontuou. “Vale salientar que 
estudar não precisa ser chato e can-
sativo e que cada pai pode encontrar 
a melhor maneira de incentivar seu 
� lho”, acrescentou o pedagogo. “Este 
resgate de alguns conteúdos pode ser 
feito de maneira mais lúdica, para que 
a criança não relacione o momento das 
férias a um momento de aula”. 

Durante a pandemia, é importante 
que os pais redobrem os cuidados com 
a saúde dos pequenos. Em um con-
texto de diminuição das viagens, por 
exemplo, é interessante planejar mo-
mentos de lazer em casa. “É possível 
transformar o espaço doméstico em 
espaço de lazer para que as crianças 
brinquem e sintam-se à vontade”. 

Como sugestões de atividades pa-
ra serem realizadas durante as férias, 
Isac destaca as tradicionais leituras 
literárias, jogos, brincadeiras e � lmes. 
“Dependendo de como estejam as me-
didas em sua cidade, uma outra alter-
nativa é ir a parques e praças ao ar livre 
com os pequenos, conversando previa-
mente sobre o que é e não é permitido”.

Como sugestões de atividades para serem realizadas durante as férias, pedagogo destaca leituras literárias, jogos, brincadeiras e filmes

DICAS | Pedagogo traz orientações para planejar as férias com as crianças para que período não seja 
cansativo para a família. Organizar a rotina é essencial, além de manter os cuidados com a saúde

Férias na pandemia: o que fazer 
com as crianças em casa?

REPRODUÇÃO

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

- Seu filho gosta de desenhar? Se a resposta for sim, que tal incentivá-
lo a fazer uma tirinha ou até mesmo uma história em quadrinhos? 
Ele pode ficar livre para inventar os próprios personagens e soltar a 
imaginação para criar narrativas divertidas. 

- Já pensou em inventar o seu próprio jogo? Nele você pode criar as 
suas próprias regras e o seu próprio jeito de se divertir! Não parece 
uma boa ideia? Ajude as crianças a pensar em estratégias para a nova 
brincadeira. 

- Materiais recicláveis podem se tornar qualquer coisa com criatividade 
e imaginação, características que não faltam nos pequenos. Um 
conjunto de seis garrafas PET somadas a uma bolinha de plástico 
garantem um programa diferente: boliche. Para deixar o brinquedo 
mais colorido, basta picar papéis coloridos (como crepom) e colocar 
dentro das garrafas.

- Brinque de ensaios fotográficos, com o celular mesmo! Uma criança 
pode tirar a foto e a outra pode fazer poses divertidas. Dá para 
pensar em ensaios temáticos (fundo do mar, super heróis, desenhos 
animados, cantores) ou separar acessórios coloridos, fantasias, peças 
de roupa chamativas. Para dar um ar mais “profissional”, coloque um 
lençol ou tecido de fundo e inclua objetos no cenário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1244/2020

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 097/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CAPACITADA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA 
OLEGÁRIO XAVIER NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Referente a Tomada de 
Preços nº 023/2020 em conformidade com projeto padrão de engenharia e arquitetura, 
celebrado entre o Município de Afonso Bezerra/RN e a Empresa NORTE CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.581.449/0001-59, “O presente termo de Aditivo, 
objetiva o aditamento contratual com impacto no prazo do contrato de 60 (sessenta) dias, 
iniciando em 01/01/2021 com encerramento em 01/03/2021, tendo em vista a justificativa 
apresentada pela Empresa e em concordância com o despacho do Gabinete do Prefeito. 
Assinaturas em 30/12/2020, Pela Contratante: Francisco das Chagas Félix Bertuleza. 
Prefeito Municipal, CPF: 392.181.124-49, Pela Contratada: Leonardo Henrique Souza 
Bezerra, CPF nº. 030.039.714-33.

 

 
 
 
 
 
 

EDITAL – PRAZO PARA RECLAMAÇÃO DE  PROCESSAMENTO   
DE  REGISTRO DA INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA  

Paula Rejane Morais da Costa, Tabeliã Substituta do Registro de Imóveis da 3ª. Circunscrição da Comarca de 
Natal/RN, nos termos do art. 261 e seguintes da Lei no 6.015/1973. Faz saber a todos quantos o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Cartório tramita procedimento de registro da instituição de bem 
de família na qual figuram como instituidores, FABRÍCIO MAURO GALVÃO e sua esposa MARISTELA FERREIRA 
NOGUEIRA DE SOUSA GALVÃO, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens em 22.12.2000, 
ele administrador, RG 289.715 – SSP/DF, CPF/MF n° 050.113.454-91, ela contadora aposentada, RG 001.204.981 
– SSP/RN, CPF/MF n° 222.623.344-04, residentes e domiciliados nesta capital, na Rua Dr. Anderson Dutra de 
Almeida, n° 90, apto 302, no bairro de Ponta Negra (CEP: 59.092-475), nos termos da escritura lavrada no Ofício 
Único de Timbaúba dos Batistas, comarca de Caicó/RN, no Livro nº 003, às fls. 265 à 269, em 22.05.2020; referente 
ao imóvel consistente de: UM (01) APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 1602, no 17º pavimento, denominado 
EDIFICIO CAPIM MACIO RESIDENCE, situado na Rua AIdo de MeIo Freire, n° 1876, lado par, distando o 40,00m 
da esquina mais proxima, no bairro de Capim Macio, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª zona, desta capital, 
composto de sala com varanda, hall, uma suíte, um quarto, wc social, cozinha e área de serviço, com com área 
privativa de 55,68m², área comum de 45,08 m² e área total de 100,76m² com fração ideal de 1,9603%, com direito 
a 01(uma) vaga de garagem coberta; cujo imóvel foi havido pelos ora outorgantes conforme descrição minuciosa 
contida na matrícula n° 44.004, do Livro "2" de registro geral nesta 3ª C.R.I a cargo deste 7° Ofício de Notas. A 
reclamação de quem se julgar prejudicado deverá ser apresentada dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar da 
data da publicação do presente edital, por escrito, perante o Oficial que este subscreve. Dado e passado nesta 
cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e nove (29) dias do mês de dezembro do ano  
  
 de 2020. Eu, ________, o fiz datilografar e subscrevi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
J. PEREIRA GUEDES LTDA, CNPJ nº 37.206.389/0001-36, 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 para Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo, localizada na Rua Epifânio Leopoldino da 
Nóbrega, 90, Alto do Juazeiro, Equador/RN 
 

JOSINALDO PEREIRA GUEDES 
Proprietário/Requerente 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
LUCIANA PATRÍCIA VILELA SOARES, inscrito no CNPJ: 10.857.495/0001-23, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de 
Operação – LO,  para a Operação de um Posto de Revenda de Combustíveis, localizado no Loteamento Jardins 
dos Ipês, lotes 11,12,13,19,20,21,22,23,24,25,26, Quadra 32, esquina com Rua Projetada e BR 101/km115, 
Município de São José de Mipibu – RN. 

LUCIANA PATRÍCIA VILELA SOARES 
Proprietária 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 
S. P. DA SILVA - ME de CNPJ: 20.156.525/0001-28, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS –Licença Simplificada, em 
favor do Requerimento de Registro de Licença para Sistema de Limpesa de Fossas e Sumidoros e Destinação 
Final, localizada na Rua André Elias Pereira, 38 – Centro Parelhas/RN. 
 

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA 
Diretor Presidente  

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
THIAGO TEIXEIRA DE PAIVA (T. P. RAÇÕES), CNPJ 10.338.359/0001-27, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação (LRO) com prazo de validade até 22/12/2022, em favor do empreendimento de Comercialização de rações 
e produtos veterinários, localizada na Rua Leônidas de Paula, s/n, Centro, Arez/RN. 
 

THIAGO TEIXEIRA DE PAIVA 
Sócio 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

VENTOS TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA, CNPJ: 00.093.977/0001-09 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação, com prazo 
de validade até 22/12/2024, em favor do empreendimento Complexo Eólico Serra do Feiticeiro, localizado na Zona 
Rural do Município de Lajes/RN. 
 

José George de Melo Lima 
Representante Legal  

 



A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), assinou, na manhã desta 

quarta-feira 30, na sede do Corpo de 
Bombeiros Militar, o Termo de Ajusta-
mento de Gestão (TAG) que permite a 
convocação de 332 novos bombeiros 
militares. O contingente reforçará o 
efetivo da corporação.  O comandante-
-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel 
BM Monteiro, disse que a chamada é 
um marco histórico. “Isso nunca havia 
acontecido, nem de forma próxima. 
Temos uma dívida eterna por essa de-
cisão que vai repor nosso efetivo. Esta-
mos todos em festa”, afirmou.

Ao todo, serão chamados 150 pra-
ças e 20 oficiais, já em 2021, e mais 150 
praças e 12 oficiais em 2022. Até então, 
o CBM-RN contava com 639 profissio-
nais em atuação. Com o reforço dos 
novos 332 militares, a população po-
tiguar terá mais segurança nas praias 
(guarda-vidas), na eficácia ao realizar 
ocorrências de salvamento terrestre, 
veicular, no combate a incêndio e em 
diversas outras atividades desempe-
nhadas pelo Corpo de Bombeiros. 

Após a assinatura desta quarta-fei-
ra 30, o documento segue para a homo-
logação junto ao Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). Em seguida, os novos 
bombeiros serão convocados. A gover-
nadora Fátima Bezerra ainda destacou 
outros investimentos importantes 
feitos este ano para uma maior estru-

turação da corporação militar. Entre 
eles, estão a construção de dois novos 
postos de guarda-vidas — um na Praia 
do Meio, em Natal, e outro na praia de 
Búzios, em Nísia Floresta, na Região 
Metropolitana. Além disso, o governo 
entregou novas viaturas e uma piscina 
semiolímpica.
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ENSINO | Lista com todos os 
profissionais convocados será 
publicada na edição ordinária 
desta quinta-feira 31, no Diário 
Oficial do Estado (DOE). Ao 
todo, serão 593 profissionais 
efetivos e 743 temporários

O Governo do Rio Grande do Nor-
te convoca 1.336 professores 
para a rede estadual de ensino. 

A lista completa com todos os profis-
sionais convocados será publicada na 
edição ordinária desta quinta-feira 31, 
no Diário Oficial do Estado (DOE). 
“Neste momento, vemos como o Go-
verno está comprometido com a edu-
cação do RN”, afirmou a governadora 
Fátima Bezerra (PT) em solenidade 
nesta quarta 30, no auditório da Go-
vernadoria, em Natal. 

Do total de profissionais que serão 
nomeados hoje, 593 serão efetivos e 
743 temporários. Os professores tem-
porários substituirão educadores afas-
tados por motivo de doença, como, 
por exemplo, aqueles acometidos pela 
Covid-19, licença para estudo e nos ca-
sos em que o professor titular assume 
função de direção, deixando a vaga em 
sala de aula. A governadora expressou 
claramente a vontade de convocar 

Solenidade aconteceu na Governadoria nesta quarta-feira 30, e contou com a participação de Fátima Bezerra (PT) e outros representantes da Educação no Rio Grande do Norte

Governo do RN convoca 1.336 
professores para a rede estadual 

SANDRO MENEZES

ASSECOM

Assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) foi nesta quarta-feira 30

Estado convocará 332 novos 
bombeiros militares até 2022

EFETIVO

593
é o número de professores 

efetivos convocados

muitos outros professores para com-
por o quadro de docentes do Estado. 
Mas, o desejo esbarra em impedimen-
tos legais. “Não é falta de vontade, nem 
de prioridade, mas, infelizmente a 
legislação não nos permite”, pontuou.

O secretário de Educação e Cultu-
ra do RN, Getúlio Marques, disse que 
“ainda não conseguimos levar a nossa 
educação aonde queríamos. Mas, este 

será nosso desafio em 2021”. Getúlio 
também falou sobre a importância 
de valorização dos professores. “Sem 
professores não chegamos a lugar ne-
nhum”.

“É um desafio imenso para nós 
avançarmos no campo da educação; 
ainda mais enfrentando uma crise 
sanitária, a maior deste século”, frisou 
a governadora, professora Fátima Be-

zerra. Porém, após um entendimento 
com o Ministério Público, a chefe do 
Executivo estadual anunciou que o 
calendário letivo de 2021 está previsto 
para iniciar em 1º de fevereiro de 2021. 
A governadora ainda adiantou que, 
até o fim de janeiro do próximo ano, o 
governo pretende anunciar um grande 
investimento na área da Educação. Se-
rão R$ 260 milhões em recursos.
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A apresentadora Fátima Bernardes postou nesta quarta-feira 30 foto em suas redes sociais celebrando o � m de 
2020 e a chegada de um novo ciclo, e recebeu o carinho de seus seguidores nos comentários. “Já  estou liberada pra dar 
pequenos passeios pelo condomí nio, sem fazer esforç o. Exercí cio, banho de mar e de piscina ainda estã o na lista dos 
proibidos. Mas nã o resisti em botar o pé  na areia por uns minutinhos e - com a praia completamente deserta - tirar uma 
foto sem má scara”, contou.

PAULA AMORIM, ALINE GOTSCHALG E 
ISABELLA CECCHI CURTEM O RN

FÁTIMA BERNARDES FALA SOBRE 
A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE

As ex-BBBs Paula Amorim, Aline Gotschalg e 
Isabella Cecchi estão curtindo os últimos dias de 
2020 na Praia da Pipa, litoral Sul do Rio Grande 
do Norte. Nesta quarta-feira 30, Paula postou 
uma foto das três na praia ao lado da personal 
trainer e digital in� uencer � aís Reis Figueiredo. 
“Dia de praia com minhas maravilhosas. 
#tibaudosul #riograndedonorte #praia #amigas 
#reveillon2021”, escreveu a mineira na legenda 
das imagens.

Andréia Sadi, de 33 
anos, respondeu a 
algumas perguntas 
de seus seguidores 
sobre os fi lhos 
gêmeos que espera, 
da relação com o 
também jornalista 
André Rizek, de 
45. Grávida de 5 
meses, ela contou 
que as crianças 
terão uma criação 
feminista. “Foi 
a primeira coisa 
que eu disse para 
o André quando 
vi masculino/
masculino no 
teste: nossos fi lhos 
serão feministas, 
antirracistas e 
fofos”, disse ela.

ANDRÉIA SADI 
SOBRE GÊMEOS: 
“FEMINISTAS E 
ANTIRRACISTAS”

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
CHAMADO

Devemos evitar modismos e empregar 
“chamado” somente quando formos falar 
de algo cujo nome não é o referido, mas é 
conhecido como tal. Por exemplo: Radares 
eletrônicos, os chamados pardais, foram 
instalados nas principais avenidas. Nada de 
dizer “os chamados exames preventivos”, 
pois “exame preventivo” é exame preventivo.

Comprá-lo, vendê-lo e dividi-lo
Muita gente questiona a ausência do 

acento em “dividi-lo”, “consumi-lo”, embora 
apareça o sinal grá� co em “comprá-lo”, 
“vendê-lo”.  Por que isso acontece? As 
oxítonas terminadas em “i” e “u” não são 
acentuadas. Mas � que esperto, pois, se essas 
letras formarem hiato com a vogal anterior, 
o acento aparece: destribuí-la, atraí-la, 
possuí-lo.

CONFRATERNIZAR
Atenção: este verbo não é 

pronominal. 
Nada de dizer ou escrever “Nós 

nos confraternizamos no � m de 
ano”, até porque o momento exige 
distanciamento. 

Melhor fazer a coisa certa: Nós 
confraternizamos no � m do ano.

ANO-NOVO
Assim mesmo: com hífen, 

quando queremos designar o ano 
entrante.

DESENCARGO DE CONSCIÊNCIA?
Eis uma expressão empregada 

de forma incorreta na maioria das 
vezes. Descargo de consciência é 
a forma certa. Signi� ca alívio de 
consciência.

ABRE ASPAS

A vida se assemelha a uma bela sinfonia que encanta 
e que agrada, mas que é curta demais. 

Cristina da Suécia“

“

ZAPPING

ROGÉRIO FLORENTINO

SHUTTERSTOCK
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ALICE CARVALHO

“Se você pudesse, com 
um estalar de dedos, 
acabar com a existência 

do vírus, mas, em contrapartida, 
tivesse que voltar ao dia 1º de 
janeiro esquecendo tudo o que 
passou e aprendeu, o que você 
escolheria?”. Essa foi a pergunta 
que constava num print enviado 
por Larinha Dantas, videomaker 
potiguar e, particularmente, uma 
das minhas melhores amigas. Era 
a última segunda-feira do ano.

Lembro de re� etir uns 
segundos sobre isso e responder, 
por texto, sem titubear: amiga, eu 
não mudaria nada. Na verdade, 
se eu pudesse mudar algo, eu 
mudaria muita coisa. Não sou do 
grupo de pessoas que acredita 
que o vírus veio para mudar a 
sociedade, para curar o planeta 
terra ou para trazer evolução, 
pipipipopopo. Em certas micro 
realidades, não duvido que isso 
tenha acontecido, mas de um 
modo geral o saldo é um: quase 
2 milhões de vidas a menos e 
um pânico geral – com o adendo 
de que o obscurantismo e o 
negacionismo é trend, é pop e é 
tudo.

Não é por aí. Povos foram 
dizimados, os índices de 
violência doméstica subiram, 
vi meus amigos passarem 
necessidade, perdi um grande 
mestre que o teatro me deu, 
me separei, me vi no fundo 
do poço em um processo de 
transcendência extremamente 
pessoal, numa dor intransferível, 
mas que, como todas as outras, 
também passou. E tudo que 
passa também dá lugar para 
novas outras experiências boas 
ou más.

Nesses quase 10 anos de 
trajetória artística, o que pra mim 
� ca, é que as coisas vão – você 
querendo ou não. Não te escrevo 
isso hoje a � m de ser simplória ou 
de reduzir sua agrura. Acredite, 
para frente ou para trás, as coisas 
vão – você queira, queira você não.

Me pediram para ocupar esse 
espaço falando sobre a minha 
trajetória, sobre o ano, sobre o 
que vi, mas acredito que não sou 
capaz de dissertar sobre tudo 
o que passou a partir de uma 
primeira pessoa apenas: para 
falar de 2020, preciso celebrar, 
também, terceiros.

Vi várias amigas produtoras 
se reinventando e colocando 
online edições de projetos 
presenciais, vi o espírito de 
coletividade fazendo mais 
pelos artistas do que o próprio 
presidente, vi tanta gente que 

MANIFESTO DE FIM DE ANO
CULTURA | Potiguar de 24 anos, Alice Carvalho é atriz, escritora, dramaturga e roteirista, sendo uma das grandes representantes 

do audiovisual local. Neste artigo, ela traz uma reflexão sobre 2020 e relata ainda o que espera para o novo ciclo que se aproxima

BIA AZEVEDO

PÁGINA OCUPADA POR ALICE CARVALHO

não enxerga o artista como um 
pro� ssional importante para a 
economia tendo apenas a arte 
como válvula de escape nos 
dias difíceis, vi que estar junto 
de quem a gente ama é mais 
e� ciente do que a cloroquina – o 
que não é tarefa muito difícil.

Senti uma saudade 
arrebatadora de quase 190 mil 
histórias que morreram com 190 
mil pessoas. Senti frio, senti sede, 
mas senti meus amigos – e, como 
boa geminiana, me arrependi 
pelo peito intumescido de tanto 
não-dito. Senti também que, de 
um jeito muito estranho, a gente 
até para, mas o mundo não. O 
mundo não dá um descanso, 
menina. Com a internet sendo 
a nossa pracinha de � m de 
tarde, então... o mundo continua 
fazendo a gente passar raiva e 
chorar de alegria.

Acho que o que � ca, também, 
são os choros de alegria: SEPTO, 
primeira websérie potiguar 
criada por mim e meus amigos 
da Caboré Audiovisual, encerrou 
seu ciclo de três temporadas 
com mais de 50 festivais 
internacionais na conta, me 
entregando a mais simbólica 
das premiações: Melhor Atriz, 
na Austrália, sendo a única 
negra/brasileira/nordestina 
concorrendo.

Rodamos o clipe de 
“Cadernin”, dos meus amigos da 
Luísa & os Alquimistas, rodamos 
também “Piscininha”, dos amigos 
da Dusouto, respiramos aliviados 
com a chegada da Lei Aldir 
Blanc - e também prendemos 
a respiração com a burocracia 
dos auxílios-emergenciais-que-
não-atendiam-a-emergência-do-
momento.

O que está posto não 
desaparecerá com o estouro dos 
fogos, fato. Assim como o fato de 
que agora é palpável a falta que 
faz o ordinário no cotidiano.

Como boa � lha de Xangô e 
Iemanjá, não escolho deletar da 
minha memória absolutamente 
nada. E se o próprio Átila Iamarino 
me perguntasse o mesmo que 
Larinha me perguntou, a resposta 
não mudaria: as coisas são como 
são porque assim precisam ser, 
cabe ao navegante encontrar 
sapiência para lidar com o balanço 
das marés.

Acho que para hoje, 31 de 
dezembro de 2020, a pergunta é 
outra: o que você não deletaria 
da vida caso o vírus nunca tivesse 
existido? Esse é um manifesto 
de � m de ano pela força das 
pequenas coisas. Que você as 
veja. E que 2021 seja – até porque, 
ele já é.

AUDIOVISUAL
Alice atuou na SEPTO, 
primeira websérie potiguar
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REPRODUÇÃO

O ano de 2020 trouxe inúmeras 
experiências e,para cada indi-
víduo, uma provação particu-

lar. Os últimos 365 dias mudaram a 
vida de milhares de brasileiros. E, para 
a maioria, foi necessário seguir uma 
regra: distância dos familiares e ami-
gos. Em um período tão complicado, 
no entanto, ainda é possível encontrar 
ensinamentos, lições e aprendizados.

Nesse sentido, as religiões podem 
ser uma importante ferramenta para 
entender melhor o que se absorveu ao 
longo do ano e, especialmente, para 
aprender a como se apoderar dessas 
lições para usá-las em tempos futuros. 
Para entender um pouco as perspec-
tivas religiosas, o Agora RN conversou 
com representantes de algumas dou-
trinas para trazer uma nova visão ao 
ciclo que se inicia com o novo ano. 

CONFIRA AS DECLARAÇÕES: 

“Nós somos homens da esperan-
ça, mulheres da esperança, e temos 
confiança de que a vida será muito 
melhor em 2021. 2020, que está termi-
nando, foi um ano trágico, de muitas 
preocupações, um ano atípico, mas eis 
que no alvorecer do novo ano, a minha 
palavra é uma palavra de esperan-
ça, porque nós temos as perspectivas 
quanto às vacinas, temos a perspecti-
va da retomada da nossa caminhada, 
dos nossos trabalhos, das nossas ativi-
dades, da nossa missão. Então acredi-
tamos que o espírito de Deus está nos 
conduzindo para dias melhores. De 
fato, será preciso mudança, será pre-
ciso conversão, será preciso tomada 
de consciência de que nós podemos re-
começar sempre com a graça de Deus, 
sempre com desejo de sermos instru-
mento de mudança. O Papa Francisco 
nos chamou a atenção para que todos 
nós tivéssemos a cultura do cuidado, 

a cultura do encontro, e é preciso que 
nos coloquemos neste caminho. Que 
2021 seja um ano cheio da graça de 
Deus e que todos possam, no reen-
contro, no abraço, no aperto de mão, 
no sorriso, vivenciarmos aquilo que é 
a própria condição humana de resta-
belecimento da vida normal, uma vida 
mais digna, uma vida onde nós não 
nos preocupamos apenas em ter, mas 
em ser, especialmente ser instrumento 
de Deus na vida das pessoas. Que seja 
um ano onde nós possamos seguir o 
nosso caminho, com responsabilidade, 
com alegria, com determinação e com 
o coração cheio de solidariedade, ge-
nerosidade e paz”.

Padre Paulo Henrique, vigário 
geral da Arquidiocese de Natal

“Um ano muito difícil está aca-
bando, e que com certeza não vamos 
nos esquecer tão rápido. Porém não 

podemos nos desesperar. O Alcorão 
sagrado lembra-nos da história dos 
profetas Jacó e seu filho José (que a paz 
de Allah esteja com eles), quando os ir-
mãos voltaram sem o José e sem o Ben-
jamin, o Jacó disse para eles: Ó filhos 
meus, ide e informai-vos sobre José e 
seu irmão e não desespereis quanto à 
misericórdia de Deus, porque não de-
sesperam da Sua misericórdia senão 
os incrédulos. O verdadeiro fiel não 
perde a esperança em Deus e nosso 
criador. Allah disse no Alcorão: Quem 
crê em Deus e no Dia do Juízo Final, e 
quem temer a Deus, Ele lhe apontará 
uma saída. Ele o agraciará, de onde 
menos esperar. Quanto àquele que 
se encomendar a Deus, saiba que Ele 
será suficiente, porque Deus cumpre o 
que promete”.

Muhamad Tawfik, presidente 
da Comunidade Muçulmana do 
RN

“Estou certo de que neste ano 2020, 
que talvez tenha sido o ano mais desa-
fiador dessa geração, Deus nos mostrou 
e reafirmou lições muito valiosas: que 
devemos amar ao próximo, que preci-
samos uns dos outros e a fé em Deus é 
o principal combustível para manter 
alguém de pé. E é essa mensagem que 
trazemos para 2021: que precisamos 
amar a Deus, em primeiro lugar, e 
amar-nos uns aos outros. Só assim vive-
remos em paz e conseguiremos superar 
os desafios dessa vida. Afinal, como diz 
o apóstolo Paulo em sua carta aos Co-
ríntios (capítulo 13), ‘o amor é paciente, 
é bondoso (...) tudo espera, tudo supor-
ta’. Meu desejo é que tenhamos um ano 
novo abençoado, com muita saúde, paz 
e repleto das bênçãos do nosso Senhor 
Jesus Cristo”.

Pastor Martim Alves da Silva, 
presidente da Assembleia de Deus 
no RN

Esperança, amor e resiliência: as 
lições religiosas de 2020 para 2021
FÉ | Em especial de fim de ano, o Agora RN entrevistou representantes de diferentes religiões para saber como encaram o momento de pandemia e a transição para 2021. Apesar  
das dificuldades causadas pela Covid-19, ficam os ensinamentos para serem usados no futuro. Profundas mudanças podem trazer transformações positivas no fim do processo

Entre tantos sentimentos negativos associados a 2020, as religiões, através da fé, conseguem pregar tempos melhores e de mais empatia entre os humanos. Além disso, manter a esperança também se faz  necessário em períodos turbulentos 



Em estudos na Globo a possibilidade de reduzir banco de autores
Nada mudou na política da 

Globo com a maioria de seus 
autores em relação a cortes, ao 
� nal do contrato. Ao dispensar 
Aguinaldo Silva, por exemplo, a 
justi� cativa foi a de que não havia 
novos projetos, isso após mais de 
40 anos de serviços prestados.

Assim como ele, outros tantos 
casos.

E, desde então, as demissões 
seguem o mesmo critério, 

independentemente de ser 
alguém com experiência ou ter 
conquistado prêmios.

Há uma possibilidade muito 
grande de, ao contrário do que 
sempre foi, a Globo passar a 
fazer, em determinados casos, 
compromissos por obra também 
com autores.

Apenas alguns poucos - como 
já acontece com o seu agora 
reduzido banco de atores - seguirão 

com contratos de longa duração. 
Na lista dos “intocáveis”, claro, 
nomes como Walcyr Carrasco, 
Glória Perez e João Emanuel 
Carneiro, entre os principais.

Mas há o entendimento que, 
diante do cenário atual e porque as 
próprias leis do mercado passaram 
a exigir, trabalhar com menor 
número de efetivos será a prática 
mais lógica e coerente.
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Bate-Rebate
A atriz Mika Guluzian assinou 

com a Record para o elenco 
de “Gênesis”. Pessoal do 

jornalismo vira o ano em esquema 
de plantão...Amanhã, dia 1º, 
cobertura da posse de prefeitos 
em várias capitais e cidades.

Carol Garcia também estará em 
“Quanto Mais Vida, Melhor!”, na 
Globo.Nada formalizado ainda, 

mas apenas uma ideia que vai 
avançando: independentemente de 
“Poliana”, SBT poderá investir em 
novos trabalhos na dramaturgia...
Parcerias na produção de 
séries, por exemplo, é uma 

possibilidade que encanta a sua 
direção...E outra: o SBT fi cou 
de dar uma espiada no piloto da 
websérie “Username”, dirigida 
por Reynaldo Boury.MTV vai 

mesmo produzir duas temporadas 
do reality show “De Férias com o 
Ex” em 2021.Fábio Assunção 

foi confi rmado no elenco da série 
“Desalma”...As gravações 

devem começar entre janeiro e 
fevereiro.

.
HORÓSCOPO

Aprofunde o tom das conversas e harmonize os 
relacionamentos. Com Lua cheia na área do dinheiro, 
novo empreendimento poderá decolar. Resolva assuntos 
fi nanceiros neste sábado. Você contará com maior poder 
de negociação e poderá fazer boas aquisições. 

A Lua cheia favorecerá mudanças grandes de 
comportamento e de vida. Hora de recuperar perdas e 
administrar posses e fi nanças, com clareza e consciência. 
Objetivos pessoais visarão a construção de bases mais 
fi rmes para o futuro. 

Aproveite a Lua cheia em seu signo para dar uma virada 
positiva de vida, jogar a autoestima para cima e renovar 
os sentimentos. Nem todos os relacionamentos seguirão 
em frente. Escolhas fi carão mais claras e redefi nirão 
investimentos. 

Altas vibrações no amor! Com Lua cheia na área afetiva, 
o sábado anuncia emoções fortes e surpresas de 
balançar o coração. Embarque num clima romântico, 
carinhoso e sensual hoje. Apesar das limitações do 
momento, um sonho da vida íntima poderá se realizar.

Os sonhos darão dicas importantes sobre os caminhos a 
seguir. A Lua cheia trará revelações, maior sintonia com 
a força interior e autoconhecimento. Redefi nições da 
rotina e do trabalho farão parte do pacote. Aproveite o 
sábado para relaxar, meditar e ser fi el aos sentimentos.

Fique de olho numa proposta que poderá surgir 
hoje. Novidades de trabalho poderão mudar a rotina 
signifi cativamente. Aproveite a Lua cheia também 
para cuidar da saúde e renovar hábitos. O dia será 
movimentado nos contatos e comunicações. 

Novas amizades transformarão padrões de 
relacionamento e poderão chegar para fi car. Aproveite 
a Lua cheia para ampliar interações nas redes, ingressar 
num grupo estimulante e também atrair chances para o 
amor, se estiver só. 

Muita criatividade e surpresas gostosas darão um colorido 
vibrante a este sábado. Novidades dos fi lhos, ou paixão 
instantânea numa interação on-line, anunciam um dia 
alegre, divertido e repleto de emoção. Um projeto autoral 
poderá ganhar forma. 

Caminhos iluminados para o futuro nesta Lua cheia! 
Olhe longe, inove a carreira e encerre processos do 
passado. Acordos com irmãos ou pessoa próxima 
contribuirão na concretização de um projeto da vida 
familiar. Pendências cobrarão paciência e organização.

Mude ou renove a casa. A Lua cheia transformará antigos 
padrões e trará mais conforto. Novidades da família 
mexerão com o coração. Bom momento também para 
superar barreiras afetivas e fortalecer a autoestima. Crie 
um clima carinhoso no amor .

Notícias surpreendentes de longe desenharão cenário 
positivo para mudanças e renovações. Espere por ganho 
de prestígio e projeção. Aproveite a Lua cheia para 
aproximar quem está longe. Conexões internacionais 
trarão entusiasmo e maior confi ança no futuro. 

Conversas animadas, contatos inesperados e muitas 
novidades marcarão esta Lua cheia que favorecerá as 
comunicações e atividades comerciais. Bom também 
para se aproximar de irmãos ou parentes próximos. Ideias 
geniais poderão surgir “do nada” e inspirar.

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)

RITMO DIFERENTE
Mesmo com os cuidados que 

ainda precisam ser tomados, há o 
desejo de acelerar os trabalhos de “Um 
Lugar ao Sol” a partir de agora. A ideia, 
inclusive, é dividir as gravações em 
diferentes frentes.

TUDO CERTO
O canal GNT já con� rma uma 

nova temporada do “Que História 
é Essa, Porchat?” para 2021. As 
primeiras reuniões de produção 
devem começar a partir de abril.

COZINHA
A direção da Band está tentando 

viabilizar novos conteúdos de 
culinária para a sua programação 
especial das terças-feiras. A ideia 
é fazer com que os formatos do 
gênero se revezem ao longo de toda a 
temporada.

MUDANÇAS
A direção da TV Cultura, após 

estudos, já tem decididas algumas 
mudanças na linha de programação. 
Mesmo considerando a di� culdade 
de brigar por audiência, há o desejo 
de aumentar a repercussão dos seus 

trabalhos. Investimentos na sua 
produção serão viabilizados.

SANTO EDITE
A Globo tem surpreendido o 

público de “Haja Coração” com cenas 
inéditas da novela, que não foram ao 
ar na sua primeira exibição. E isso irá 
acontecer até o � nal. Há a garantia 
que existem outras em estoque. 
Trabalho de edição.

ESCALADO

Tato Gabus Mendes também 
estará no elenco de “Quanto Mais 
Vida, Melhor!”, novela do Mauro 
Wilson, na � la das 19h na Globo. 
Personagem: Daniel, um advogado.

PONTO 1
A Globo, internamente, 

trabalha com a data de 22 de 
fevereiro para o lançamento da 
novela “Nos Tempos do Imperador”, 
a continuação de “Novo Mundo”, 
para a faixa das 18h. A obra, que 
começa em 1856, um pouco mais 
de 30 anos após a independência 
do Brasil, é ambientada no Rio 
de Janeiro e se desenvolve num 
Brasil jovem, que ainda busca sua 
identidade, sob o comando de Dom 
Pedro II (Selton Melo).

PONTO 2
Os protagonistas de “Nos Tempos 

do Imperador” são Samuel (Michel 
Gomes), um escravo fugido, cujo 
objetivo é estudar, e Pilar (Gabriela 
Medvedovski), � lha de um coronel, 
que sonha em ser a primeira 
médica do país. As gravações ainda 
acontecem em ritmo lento, seguindo 
os protocolos de saúde. 

INSTAGRAM

GRAVAÇÕES Os trabalhos de 
“Um Lugar ao Sol”, paralisados 
durante o Natal e passagem do 
ano, serão reiniciados na próxima 
segunda-feira. Todo o elenco avisado. 
É a novela que vai substituir “Amor de 
Mãe” na faixa das 21h.
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O calendário esportivo foi abalado 
e virado de cabeça para baixo, 
como nunca antes em tempos 

de paz, devido à pandemia da covid-19: 
depois de um 2020 atormentado por 
eventos adiados, cancelados, ou se-
riamente afetados, o ano de 2021, que 
será olímpico devido às circunstâncias, 
pode servir para iniciar a recuperação.

A Olimpíada de Tóquio e dois 
grandes eventos de futebol, como a 
Eurocopa e a Copa América, deveriam 
ter acontecido este ano e foram remar-
cados para 2021. As atenções estarão 
voltadas, sobretudo, para essas com-
petições, com uma pergunta que todos 
se colocam: será uma verdadeira festa 
popular que permitirá o reencontro 
do esporte com seus torcedores, como 
nos melhores tempos?

Frequentemente criticados por seu 
custo, impacto ambiental, ou opacida-
de dos processos de escolha da sede, 
os grandes eventos esportivos se viram 
este ano apontados como potenciais 
focos de infecção de coronavírus, por 
sua tendência de aglomerar pessoas 
em um espaço reduzido.

O jogo de ida das oitavas de final 
da Liga dos Campeões de futebol entre 
Atalanta e Valência, em 19 de fevereiro 
passado, foi considerado um dos focos 
para a rápida propagação da doença 
na Itália e, então, na Europa.

Depois que a Covid-19 foi declara-
da uma pandemia, rapidamente ficou 
claro que a Olimpíada de Tóquio não 
poderiam acontecer em 2020. De 23 
de julho, o evento foi remarcado para 8 
de agosto de 2021, e os Jogos Paralím-
picos, de 24 de agosto a 5 de setembro.

A Eurocopa de futebol e a Copa 
América também foram adiadas em 
um ano, para junho e julho de 2021, 

respectivamente. 
Outros grandes eventos de 2020 

foram cancelados, como o torneio de 
tênis de Wimbledon, e alguns decidi-
ram mudar suas datas: a Volta da Fran-
ça de ciclismo aconteceu em agosto e 
setembro, enquanto o tênis em Roland 
Garros saiu de sua habitual primavera 
parisiense para setembro e outubro.

PRECARIEDADE FINANCEIRA
O ano de 2020 tem sido desestabili-

zador para os atletas. Dos confinamen-
tos às restrições à prática de esportes 
nos primeiros meses da pandemia, 

que foram diferentes dependendo dos 
países e que muitas vezes levavam à 
interrupção das competições, uma 
nova normalidade foi experimentada, 
com um calendário esportivo às vezes 
sobrecarregado no segundo semestre 
de 2020, especialmente nos últimos 
meses.

Tudo isso em meio a um contexto 
de precariedade financeira para mui-
tos atletas, vítimas da crise geral e da 
estrutura de suas modalidades.

Em meados de maio, o Comitê 
Olímpico Internacional (COI) liberou 
um montante de US$ 150 milhões para 

federações internacionais e Comitês 
Olímpicos Nacionais, enquanto a Fifa 
ofereceu US$ 1,5 bilhão em subvenções 
e empréstimos.

Em paralelo, as entidades se lança-
ram em uma corrida de longa distân-
cia: a de preparar uma bateria de pos-
síveis cenários para os grandes eventos 
de 2021, sempre dependendo da evolu-
ção da pandemia. Nesse ponto, as aten-
ções se concentram em Tóquio.

Sabe-se que a próxima edição dos 
Jogos será menos exuberante do que o 
previsto, depois de o adiamento ter dis-
parado o orçamento, que agora chega 

a US$ 16 bilhões. Esse valor representa 
um aumento de US$ 2,8 bilhões, em re-
lação ao anunciado há um ano.

Os organizadores reduziram o nú-
mero de convidados, suprimiram vá-
rias cerimônias e cortaram gastos em 
diversos itens, como mascotes e fogos 
de artifício. 

DESAFIO SANITÁRIO
O ambiente dos Jogos será sem dú-

vida diferente, o que é especialmente 
significativo, levando-se em conta seu 
valor como encontro mundial que vai 
além do aspecto meramente esportivo. 

“Há uma dimensão festiva impor-
tante, com programação cultural e 
musical, telões, ambiente de festival na 
cidade”, afirma Jean-Loup Chappelet, 
professor emérito da Universidade de 
Lausanne e especialista em olimpismo.

Agora, a prioridade dos organi-
zadores é garantir a saúde dos par-
ticipantes e da população japonesa, 
diante das eventualidades do ritmo da 
vacinação mundial. O desafio é consi-
derável. 

Os Jogos Olímpicos devem reunir 
11 mil atletas de 206 países, acompa-
nhados de, no mínimo, 5 mil dirigentes 
e treinadores, 20 mil representantes da 
imprensa e 60 mil voluntários.

Em várias modalidades, a compe-
tição também acontece em estádios e 
pavilhões cobertos. Mas, mesmo para 
os que competem ao ar livre e para 
aqueles que têm mais facilidade para 
manter uma distância social, há mo-
mentos e eventuais situações de risco.

“Médicos, laboratórios, governos: 
todos aprendemos muito desde mar-
ço”, tentou tranquilizar o presidente 
do COI, Thomas Bach, em uma fala em 
novembro.

Setor de eventos esportivos espera 
ressurgir em atípico ano olímpico
RETOMADA | Calendário de eventos esportivos em todo o mundo passou por adiamentos, suspensões, cancelamantos ou acabou seriamente afetado devido à pandemia da Covid-19.  
Ano de 2021, que se tornou olimpíco em razão das circunstâncias, pode servir de parâmetro para o novo setor de eventos esportivos: sem grandes aglomerações e custos reduzidos 

 Jogos Olímpicos de Tóquio foram remarcados para 8 de agosto de 2021, e os Jogos Paralímpicos, de 24 de agosto a 5 de setembro
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Philippe Coutinho terá um co-
meço de 2021 complicado. Após 
se submeter a exames médicos 

nesta quarta-feira, o meia brasileiro 
terá que passar por uma cirurgia para 
tratar uma lesão no menisco do joelho 
esquerdo sofrida na última terça no 
duelo contra o Eibar, pelo Campeonato 
Espanhol. O jogador só conseguiu par-
ticipar do jogo por cerca de 20 minutos 
e irá passar pela intervenção médica 
nos próximos dias.

O brasileiro havia entrado no 
segundo tempo no lugar do bósnio 

Miralem Pjanic, mas não conseguiu 
terminar a partida por causa do pro-
blema no joelho esquerdo. O time teve 
de seguir com um jogador a menos nos 
minutos finais. O Barcelona não deu 
uma estimativa do tempo de recupera-
ção de Philippe Coutinho.

Esta é a segunda lesão do meia 
brasileiro na temporada 2020/2021, 
uma vez que já ficou um mês parado 
por conta de uma contusão no bíceps 
femoral da perna esquerda após o 
clássico contra o Real Madrid. Desde 
sua volta do Bayern de Munique, onde 

estava por empréstimo, Philippe Couti-
nho disputou 14 jogos, anotou três gols 
e distribuiu duas assistências. Ele foi ti-
tular em 10 ocasiões e somou até agora 
791 minutos (média de 56,5 por parti-
da). Não saiu do banco de reservas em 
duas ocasiões. O brasileiro é mais uma 
baixa importante para um elenco que 
já não conta há algum tempo com jo-
gadores chaves como Ansu Fati, Piqué 
e Sergi Roberto. É possível que Philippe 
Coutinho não possa estar presente em 
fevereiro nos jogos das oitavas de final 
da Liga dos Campeões da Europa. Na atual temporada, Philippe Coutinho disputou 14 jogos, anotou 3 gols e tem 2 assistências

Philippe Coutinho sofre lesão no 
joelho em partida do Barcelona

DESFALQUE


