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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

BOLSONARO EM PIRANGI
Circula a informação, ainda não 

confirmada, de que o presidente Jair 
Bolsonaro poderá passar um período 
de descanso na casa do ministro 
Fábio Faria no Condomínio Porto 
Brasil, em Pirangi. No final do ano ou 
no Carnaval.

MARACAJAÚ
A mesma fonte bolsonarista 

afirmou que a família presidencial 
estaria desejando adquirir terreno 
na praia de Maracajaú. A atração 
seriam os famosos mergulhos, 
que permitem contemplar os 
peixinhos coloridos e a beleza dos 
corais da região, conhecidos como 
“Parrachos”.

PREVISÃO
Se o “jogo” na Câmara Federal 

for de “cada um por si”, o presidente 
Bolsonaro poderá emplacar aliados 
nas duas Casas. Há indícios (????) de 
que o PT negocia com Arthur Lira, 
o preferido do governo, a revisão da 
Lei da Ficha Limpa. Verdadeiro “vale 
tudo”!

PATRIOTAS
Adilson Barroso, presidente 

nacional do Patriota, diz que o partido 
“está de braços abertos para receber 
Bolsonaro”, de olho na disputa em 
2022. Em 2017, o presidente quase se 
filiou ao partido, mas acabou no PSL.

MOURÃO
Nos “bastidores” de Brasília, é 

percebido que se repete a postura de 
Dilma em relação a Temer. Bolsonaro 
deixou até de cumprimentar o vice 
Mourão. Sobre o leilão da tecnologia 
5G, que envolverá investimentos 
fabulosos, o presidente desautorizou 
o vice a opinar e disse que só ouviria o 
seu ministro Fábio Faria.

SUSSURROS
Michel Temer poderá assumir o 

Ministério das Relações Exteriores, 
substituindo Ernesto Araújo.

DATAFOLHA
Levantamento do Datafolha 

mostra que 22% dos brasileiros 
disseram que não planejam se vacinar, 
enquanto 73% disseram que vão 
participar da imunização.

FERNANDA TORRES
“O jeito é acender 50 velas de 

sete dias, virar um Frontal natalino 
e acordar só no Carnaval de 2022 
cantando: ‘Ei, você aí! Me dá uma 
vacina aí! Me dá uma vacina aí!’.

TAP
A TAP está por um “fio”. Para 

não falir, depende da aprovação de 
financiamento de 1,2 bi de euros pela 
Comissão Europeia. Há previsões de que 
a injeção financeira teria de alcançar três 
bilhões de euros, até 2024.

1. Pressionado, o governo federal apresentou no sábado 12, ao 
STF, o Plano Nacional de Imunização, sem data para início 

da vacinação. Influíram na decisão do Planalto: a posição do 
governador João Doria e o temor de uma “liminar” do STF.

2.  No plano apresentado, o governo cita 150 pesquisadores, que 
teriam colaborado. Entretanto, 36 deles protestaram, dizendo que 

nunca foram consultados.

3.  Enquanto isto, o México já aprovou a vacina em caráter 
emergencial e começa a imunizar. Seguem esse mesmo caminho, 

os Estados Unidos, Reino Unido (pioneiro), Canadá, Bahrein e Arábia 
Saudita.

Em Natal, o comércio abriu em agosto, as escolas em setembro e 
o “pico” da pandemia surge em novembro. O prefeito Álvaro Dias 
tentou, por decreto, restringir a campanha política na cidade, mas 

prevaleceu o argumento de que era “inconstitucional” (imaginem!). 
Deu no que deu! Os fatos mostram que nos shoppings, restaurantes, 
escolas e eventos autorizados na capital foram cumpridos os protocolos 
de segurança e não há evidências de transmissão do vírus. A causa 
do avanço da epidemia esteve nas ruas, aglomerações, comícios e 
sobretudo na rebeldia de quem não aceita cumprir as precauções que 
a ciência recomenda. Na verdade, o único método eficaz de combater a 
pandemia é o isolamento social, uso correto de máscaras, álcool em gel 
e a lavagem das mãos. Quando atendidas essas exigências, “com rigor”, 

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

PREVIDÊNCIA | Montante foi pago, entre junho e outubro, a 2.596 temporários, dos quais 1.652 servidores são 
aposentados do instituto e 944 militares. Mesmo assim, INSS acumula mais de 1,8 milhão de requerimentos

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) já pagou R$ 12,7 
milhões a servidores tempo-

rários em uma tentativa – até então, 
ineficaz – de diminuir a fila de segura-
dos que aguardam análise dos requeri-
mentos.

O montante foi pago, entre junho 
e outubro deste ano, a 2.596 tempo-
rários, dos quais 1.652 servidores são 
aposentados do instituto e 944 milita-
res, inativos das Forças Armadas. Por 
mês, esses contratos equivalem a R$ 
2.548.171,77.

Os dados foram obtidos pelo portal 
Metrópoles via Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI). A ação faz parte de força-
-tarefa criada pelo governo federal, em 
janeiro deste ano, para acelerar o pro-
cesso de análises de benefícios do INSS.

Hoje, o órgão acumula mais de 1,8 
milhão de requerimentos de benefícios 
na fila de espera. Desse total, 746 mil 
pedidos estão em exigência – processo 
que depende do segurado para que a 
autarquia possa concluir a análise.

“Não houve aproveitamento ade-
quado desses quadros, sobretudo por 
causa da pandemia do novo corona-
vírus”, avalia o presidente do Instituto 
de Estudos Previdenciários (Ieprev), 
Roberto de Carvalho.

“Houve grande desperdício de ver-
ba pública com esses servidores tem-
porários. O dinheiro foi gasto sem que 
houvesse, em contrapartida, resultado 
eficaz, como prevê a Constituição”, 

prossegue o titular do Ieprev.
Diante disso, o INSS antecipou 

que vai realizar mutirões com foco no 
despacho de benefícios, na qualifica-
ção dos requerimentos para reduzir o 
número de pedidos em exigência, na 
desburocratização e na simplificação 
de processos.

INEFICÁCIA
Ao anunciar a força-tarefa no iní-

cio deste ano, o governo federal previa 
contratar temporariamente 7,4 mil 
servidores aposentados e militares ina-
tivos. Nem todos os cargos, entretanto, 
foram ocupados.

O edital ficou aberto entre os dias 
4 e 10 de maio, e os servidores começa-
ram a trabalhar em junho deste ano. O 
contrato terá duração até 31 de dezem-
bro de 2021, podendo ser prorrogado 

uma única vez, até atingir dois anos.
Os servidores de carreira aposen-

tados foram contratados temporaria-
mente para ajudar especificamente na 
análise e conclusão dos requerimentos 
dos segurados do INSS, bem como no 
cumprimento de decisões judiciais.

Os militares inativos das Forças 
Armadas atuam em tarefas que não 
exigem conhecimento técnico ou legal, 
como no atendimento de segurados 
nas agências e na organização de ar-
quivos, por exemplo.

Diretor da Federação Nacional dos 
Sindicatos dos Trabalhadores de Saú-
de, Trabalho, Previdência e Assistência 
Social (Fenasps), Moacir Lopes avalia 
que os militares foram um dos maiores 
fracassos da gestão do INSS.

“Outro erro foi a implantação do 
sistema digital sem alterar as condi-
ções de trabalho e sem sistemas opera-
cionais que funcionem. Os servidores 
aposentados que foram contratados 
recebem valores bem inferiores”, relata.

O diretor afirma ainda que a Fe-
nasps entrou com ações na Justiça e 
apresentou denúncias ao Ministério 
Público Federal (MPF) e ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) por causa 
dessa situação constatada no instituto.

“Isso é uma comprovação que 
a terceirização desses serviços não 
atinge os objetivos propostos. O esto-
que de processos na fila virtual é uma 
prova deste erro histórico”, prossegue 
Moacir Lopes.

INSS ainda tem milhares na fila de espera

INSS pagou R$ 12,7 milhões a 
militares e servidores temporários

Apesar de a eleição municipal ter 
ocorrido em meio a uma pan-
demia que tem como grupo de 

risco pessoas acima dos 60 anos, quem 
mais deixou de ir às urnas em compa-
ração com a disputa de quatro anos 
atrás foram os jovens de 18 anos.

Em relação às eleições de 2016, a 
abstenção entre os eleitores que che-
garam à idade obrigatória de votar teve 
um crescimento de 124% no primeiro 
turno. Considerando apenas os eleito-
res de 18 anos, 22,1% faltaram à eleição 
do primeiro turno deste ano.

Os números proporcionalmente são 
ainda mais altos nas duas maiores capi-
tais do País. Em São Paulo, a ausência de 

eleitores de 18 anos cresceu 142%. No Rio 
de Janeiro, essa elevação foi de 159,1%.

Entre os eleitores com 19 anos, o 
percentual de crescimento da absten-
ção nacional ainda foi alto, mas bem 
menos significativo: 72,7%. Entre os de 
20 anos, o aumento foi de 50%.

Mas a abstenção não aumentou só 
entre os jovens. Em todas as faixas etá-
rias, se relacionadas ao pleito de 2016, 
cresceu o percentual de pessoas que 
deixaram de votar.

Nos extremos das idades em que 
a votação é obrigatória, todavia, esses 
números se acentuam. Entre os elei-
tores de 65 a 69 anos, houve um cres-
cimento de ausentes na ordem de 78%.

Ao fim das eleições, o próprio Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) avaliou 
que as condições neste ano, com a pan-
demia, foram propícias para que hou-
vesse um número elevado de faltantes. 
No primeiro turno, o índice geral foi 
de 23,1% —em 2016 foi de 17,5%. No 
segundo turno, a abstenção foi ainda 
maior, de 29,5% dos eleitores, enquanto 
em 2016 foi de 21,5%.

No último dia 29, após os dois 
turnos da eleição, o presidente do tri-
bunal, ministro Luís Roberto Barroso, 
relacionou os números com a pande-
mia. Ele declarou que o percentual de 
ausentes no segundo turno foi maior 
do que o desejado.

Abstenção na eleição cresce
124% entre eleitores de 18 anos

ELEIÇÕES 2020

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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DATA DA VACINA I
O secretário-executivo do 

Ministério da Saúde, coronel Élcio 
Franco, afirmou que a pasta não 
apresentou uma data para o início da 
vacinação contra a Covid-19 porque 
nenhum imunizante foi aprovado 
pela Anvisa. Em vídeo publicado 
neste domingo, o secretário ainda 
criticou o governador João Doria 
por ter divulgado um cronograma 
de vacinação no estado de São Paulo 
antes de qualquer liberação da agência 
reguladora.

DATA DA VACINA II
“Segundo a Anvisa, nenhum dos 

laboratórios sequer iniciou o processo 
de autorização para uso emergencial 
em caráter experimental. Tudo isso 
contradiz o governador de São Paulo 
João Dória que se equivocou, talvez 
por desconhecimento do Marco 
Regulatório Sanitário Brasileiro”, disse.

DATA DA VACINA III
“Como estabelecer um calendário 

de vacinação sem saber se a vacina 
estará liberada para uso, com a 
certeza de sua segurança e eficácia?”, 
questionou. “Senhor João Doria, não 
brinque com a esperança de milhares 
de brasileiros, não venda sonhos que 

ALEXVIANA
não possa cumprir, prometendo 
uma imunização com um produto 
que sequer possui registro nem 
autorização para uso emergencial.

VACINAÇÃO JÁ I
O contundente editorial da Folha 

de S. Paulo foi um dos assuntos 
deste domingo no noticiário sobre a 
pandemia do coronavírus. O jornal 
cobra do governo federal, no texto, 
providências para vacinação de toda 
a população. Com o título “Vacinação 
já”, o texto afirma que “passou de 
todos os limites a estupidez assassina 
do presidente Jair Bolsonaro diante da 
pandemia de coronavírus”.

VACINAÇÃO JÁ II
Para a Folha, “é hora de deixar de 

lado a irresponsabilidade delinquente, 
de ao menos fingir capacidade e 
maturidade para liderar a nação 

de 212 milhões de habitantes num 
momento dramático da sua trajetória 
coletiva”. Em tom exaltado, cobra: 
“Chega de molecagens com a vacina!”.

“PRINCÍPIO DE INFARTO”
O presidente Jair Bolsonaro 

visitou neste domingo 13 o secretário 
de Cultura, Mario Frias, no Hospital 
Santa Lúcia Norte, em Brasília. Frias 
fez uma cirurgia no dia anterior 
para inserir dois stents – tubos de 
metal que se expandem dentro de 
uma artéria – para recuperar o fluxo 
sanguíneo. O secretário foi internado 
na sexta 11 com o que o governo 
descreveu como “princípio de infarto”, 
termo incorreto. O secretário logo em 
seguida passou por um procedimento 
de cateterismo. A expectativa é que ele 
receba alta hoje.

CONVITE A FLÁVIO I

O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) protocolou no fim de 
semana um requerimento junto 
à Comissão Mista de Controle de 
Atividades de Inteligência para 
que seu colega Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) seja convidado a 
explicar o suposto envolvimento de 
órgãos de inteligência na tentativa 
de anular o processo do caso 
das “rachadinhas” no qual ele é 
investigado.

CONVITE A FLÁVIO II
O filho mais velho do presidente 

da República é suspeito de ter 
desviado salários de funcionários 
quando era deputado estadual na 
Alerj (Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro). O requerimento cita 
reportagem da revista Época que 
revelou que a Abin (Agência Brasileira 
de Inteligência), subordinada ao GSI 

(Gabinete de Segurança Institucional) 
da Presidência, teria encaminhado 
orientações por escrito a advogados 
de Flávio sobre como agir para tentar 
inocentá-lo no caso. A revista teve 
acesso aos documentos entregues a 
Flávio.

PESQUISA FALSA
A Justiça Eleitoral do Rio Grande 

do Sul condenou o prefeito eleito de 
Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), 
a pagar multa de R$ 106 mil pela 
divulgação de uma pesquisa eleitoral 
falsa na véspera do segundo turno. 
A decisão foi tomada pela juíza 
Gládis de Fátima Canelles Piccini, da 
158ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, 
e atendeu a pedido da candidata 
derrotada Manuela D’Ávila (PCdoB).

CONCURSO PARA POLICIAIS
O deputado estadual Hermano 

Morais (PSB) apresentou 
requerimento na Assembleia 
Legislativa solicitando ao Governo 
do Estado e à Secretaria de 
Administração Penitenciária (Seap) 
um estudo de viabilidade para abrir 
600 novas vagas para a Polícia Penal, 
através de concurso público. O 
deputado calcula um déficit de pelo 
menos 600 agentes.

ELEIÇÃO DA CÂMARA | Pelas redes sociais, o deputado, que concorre à presidência da Câmara com apoio do 
presidente Jair Bolsonaro, reforçou ainda seu compromisso com o teto de gastos e responsabilidade fiscal

Líder do Centrão e candidato do 
Planalto à presidência da Câ-
mara dos Deputados, Arthur 

Lira (Progressistas-AL) rebateu pelo 
Twitter neste domingo 13 as acusa-
ções de que estaria prometendo nos 
bastidores mudanças na Lei da Ficha 
Limpa em troca de votos da oposição 
na eleição para o comando da Casa, 
marcada para 1º de fevereiro. O aliado 
do presidente Jair Bolsonaro reforçou 
ainda o compromisso com o teto de 
gastos – que limita os gastos públicos 
ao crescimento da inflação.

“Ao chegarmos à reta final das ses-
sões legislativas de 2020 nesta semana, 
reafirmamos a nossa disposição de 
votar projetos essenciais. Alguns de-
les acabaram empurrados para 2021, 
quando precisaremos da Câmara uma 
agenda eficiente para garantir a reto-
mada econômica do Brasil”, afirmou.

“É importante nesse processo 
olharmos pelo equilíbrio fiscal do País, 
limitado ao teto de gastos, desfazendo 
informações equivocadas publicadas. 
Movimento que adiciona um falso 
apoio a mudanças na lei de Ficha Lim-
pa. Não há!”, enfatizou o parlamentar, 
na rede social.

Na última quarta-feira 9, o Mo-
vimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral, organização que reúne sob 
seu guarda-chuva uma série de enti-
dades da sociedade civil para defen-
der a agenda anticorrupção, reagiu 
ao suposto aceno de Lira a partidos 
de esquerda e centro-esquerda sobre 

mudanças na Ficha Limpa. Em nota 
pública de repúdio, a organização clas-
sificou o movimento como ‘barganha’ 
e convocou a sociedade a acompanhar 
o processo de sucessão na Casa.

Os 133 votos dos partidos de opo-
sição são o fiel da balança da disputa 
entre o líder do Centrão e o candidato 
– ainda não definido - que será apoiado 
pelo atual presidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

O Palácio do Planalto também 

tem atuado para viabilizar a eleição 
de Lira. É no gabinete do ministro da 
Secretaria de Governo, Luiz Eduardo 
Ramos, que deputados têm partici-
pado de reuniões para ouvir os ar-
gumentos do governo em defesa da 
eleição do líder do Centrão.

De lá, saem com promessas de 
emendas parlamentares, algumas 
além daquelas a que já têm direito, e 
de cargos a preencher em seus redu-
tos eleitorais.

Deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), candidato a presidente da Câmara dos Deputados

Lira nega promessa de fazer 
mudanças na “Ficha Limpa”

Mesmo em meio ao agrava-
mento da pandemia do 
novo coronavírus no Brasil, 

o presidente Jair Bolsonaro mantém 
sua avaliação no melhor nível desde 
que começou o mandato.

É isso o que revela pesquisa na-
cional do Datafolha feita por telefone 
nos dias 8 e 10 de dezembro, na qual 
foram ouvidas 2.016 pessoas. A mar-
gem de erro é de dois pontos para 
mais ou menos.

A curva de aprovação do manda-
tário, para quem o País vive um “fi-
nalzinho de pandemia” apesar de os 
números dizerem o contrário, seguiu 
estável em relação ao levantamento 
anterior.

Acham a gestão do presidente 
ótima ou boa 37% dos brasileiros, 
mesmo nível da rodada de 29 e 30 de 
agosto. Aqueles que veem como ruim 
ou péssima oscilaram negativamente 
de 34% para 32% e os que avaliam co-
mo regular são 29% (eram 27%).

Bolsonaro segue sendo o presi-
dente com pior avaliação conside-
rando aqueles eleitos pelas urnas 
para um primeiro mandato depois 
da redemocratização de 1985, com a 
exceção de Fernando Collor de Mello 
(1990-92).

No mesmo momento do man-
dato, em fevereiro de 1992, o hoje 
senador tinha rejeição de 48% e 
aprovação de apenas 15% —acabaria 
renunciando me meio ao impeach-
ment no fim do ano.

Fernando Henrique Cardoso 
(45%), Luiz Inácio Lula da Silva (47%) 
e Dilma Rousseff (62%) tinham apro-
vações superiores às de Bolsonaro a 
esta altura de suas primeiras gestões.

Segundo o levantamento do Da-
tafolha, a evolução da popularidade 
de Bolsonaro conta a seguinte his-
tória: um 2019 com o País tripartido, 
mas que a partir de agosto viu a rejei-
ção aumentar e se descolar do bloco 
aprovação/regular.

Para presidente Jair Bolsonaro, Brasil vive “finalzinho de pandemia”, apesar de alta de casos

Avaliação de Bolsonaro
se mantém no melhor nível

DATAFOLHA

ISAC NÓBREGA / PR

CÂMARA DOS DEPUTADOS / REPRODUÇÃO
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A deputada federal Natália Bo-
navides (PT-RN) protocolou 
neste domingo 13 uma repre-

sentação no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) contra o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, por possível fraude 
no Plano Nacional de Imunização 
(PNI) enviado ao STF neste fim de 
semana. O documento conta com a 
assinatura de diversos pesquisadores 
que sequer tiveram acesso ao docu-
mento, segundo os próprios estudio-
sos relataram.

“Protocolei representação contra 
Pazuello por tentar ludibriar o STF ao 
entregar documento de autoria falsa. 
Irônico: o governo que difama univer-
sidades com fake news e despreza a 
ciência tenta, com fraude, se apoderar 
da credibilidade de cientistas para 
legitimar planos de vacinação. Não 
bastasse o conteúdo do plano estar 
longe do necessário para que o Brasil 
supere a crise causada pela pandemia, 
o ministro da Saúde cometeu um ato 
atentatório à dignidade da Justiça: 
mentiu”, pontuou Natália Bonavides.

Na notícia de fato apresenta-
da pela deputada, é destacado que 
Pazuello pode ter cometido crime de 

falsidade ideológica ou fraude pro-
cessual.

ENTENDA O CASO
Um grupo de especialistas que fez 

parte do comitê que assessorou o Mi-
nistério da Saúde na elaboração do 
plano nacional de vacinação contra a 
Covid-19 - e cujos nomes constam na 
lista de colaboradores do documento 

- divulgou nota na noite de sábado 12 
afirmando não ter sido consultado 
sobre a versão final do texto, tornado 
público neste sábado após o governo 
federal enviar o plano ao Supremo 

Tribunal Federal (STF). No domingo 
13, a pasta rebateu as críticas e disse 
que esses técnicos não tinham “qual-
quer poder de decisão” sobre o plano 
de imunização.

“Nos causou surpresa e estranhe-
za que o documento no qual constam 
os nomes dos pesquisadores deste 
grupo técnico não nos foi apresen-
tado anteriormente e não obteve 
nossa anuência”, diz nota assinada 
por 36 especialistas do grupo técnico 
do eixo epidemiológico do comitê. O 
trabalho dos especialistas no comitê 
era dividido em dez eixos temáticos.

Na nota, os pesquisadores dizem 
que ficaram sabendo da divulgação 
do plano pela imprensa. Eles des-
tacam que, antes da divulgação do 
documento, haviam solicitado reu-
nião com o ministério e “manifestado 
preocupação” com a retirada de gru-
pos prioritários (presidiários foram 
removidos da lista de grupos que se-
riam vacinados) e com a não inclusão 
de todas as vacinas disponíveis que 
se mostrarem seguras e eficazes. O 
pedido havia sido feito na quarta-fei-
ra 9 em outra nota pública divulgada 
pelo grupo.

Deputada do RN vai ao STF contra 
ministro por falsidade ideológica
POLÊMICA | Natália Bonavides (PT-RN) diz que Eduardo Pazuello também pode ter cometido fraude processual ao apresentar documento no Supremo Tribunal Federal com a assinatura
de pesquisadores que supostamente não teriam sequer visto o plano de vacinação contra a Covid-19. Ministro dá 48 horas para que governo explique como pretende imunizar população

Deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) entrou com ação no STF

Em nota publicada neste 
domingo, o Ministério da Saúde 
alegou que os especialistas convi-
dados para a elaboração do plano 
“não tinham qualquer poder de de-
cisão” no programa de imunização.

Segundo a pasta, o papel dos 
especialistas era de “cunho opina-
tivo e sem qualquer poder de deci-
são” sobre o plano apresentado.  

O ministério também rebate 
críticas do grupo de especialistas, 
que manifestaram preocupação 
com a retirada de grupos priori-
tários (presidiários foram removi-
dos da lista de grupos que seriam 
vacinados). Os pesquisadores 
cobraram que “todas populações 
vulneráveis sejam incluídas na 
prioridade de vacinação, como in-
dígenas, quilombolas, populações 
ribeirinhas, privados de liberdade 
e pessoas com deficiência”. Eles 
destacaram ainda a necessidade 
de “ampliação do escopo para to-
dos os trabalhadores da educação” 
(não só os professores) e a inclusão 
de funcionários de outros serviços 
essenciais.

O Ministério da Saúde respon-
deu que todo plano de vacinação 
precisa elencar um grupo de pesso-
as mais vulneráveis, mas afirmou 
que outros grupos poderão ser 
imunizados após as fases iniciais 
do programa. O plano apresenta-

do contempla na primeira fase de 
vacinação os idosos de 75 anos e 
mais, profissionais de saúde, ido-
sos de 60 ou mais institucionaliza-
dos e a população indígena. Já as 
demais fases incluem as pessoas 
de 60 a 74 anos, indivíduos com 
comorbidades, professores, traba-
lhadores das forças de segurança 
e salvamento, e os funcionários do 
sistema prisional.

“Todos os demais poderão ser 
imunizados após imunização dos 
grupos especificados como prio-
ritários, que merecem maior aten-
ção diante da maior vulnerabilida-
de à doença e suas consequências, 
inclusive de morte”, enfatizou a 
pasta neste domingo.

Os especialistas insatisfeitos 
em serem citados no plano tam-
bém criticaram a não inclusão de 

todas as vacinas disponíveis que 
se mostrarem seguras e eficazes. 
Também não há previsão de datas 
para o início de qualquer fase do 
plano. No documento, o ministério 
apresenta como “garantidas” 300 
milhões de doses de vacinas contra 
Covid-10, das quais mais de 180 
milhões viriam do acordo com a 
Universidade de Oxford, do Reino 
Unido, e a farmaêutica AstraZene-
ca, 42 milhões seriam fornecidas 
pelo Covax Facility, iniciativa lide-
rada pela Organização mundial da 
Saúde (OMS), e outras 70 milhões 
viriam da empresa americana Pfi-
zer, compra ainda em negociação.

No trecho em que lista as va-
cinas “já garantidas”, o governo 
federal não cita a Coronavac, de-
senvolvida pelo laboratório chinês 
Sinovac e o Instituto Butantã, li-
gado ao Governo de São Paulo, do 
governador João Doria, adversário 
político do presidente. Mas afirma 
que “disponibilizará crédito extra-
ordinário para aquisição de toda e 
qualquer vacina que adquira regis-
tro de forma emergencial ou regu-
lar que apresente eficácia e segu-
rança para a população brasileira”. 

O governo Bolsonaro prepara 
uma medida provisória para libe-
rar R$ 20 bilhões para comprar e 
centralizar a distribuição de imu-
nizantes no País.

Brasil tem 300 milhões de doses “garantidas”

Em nota, ministério rebate especialistas
REPRODUÇÃO

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), intimou neste 
domingo o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, para que es-
clareça, dentro de 48 horas, qual 
a previsão de início e término 
do plano de imunização contra 
o novo coronavírus.

Neste domingo, o Ministé-
rio da Saúde alegou que não 
apresentou uma data exata 
para a vacinação porque não 
há ainda no mercado nacional 
“uma vacina eficaz e segura” 
aprovada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

“Apresentar uma data, es-
pecificar um imunobiológico 
e apresentar informações sem 
a devida identificação de uma 
vacina aprovada pela Anvisa, 
não condiz com as práticas de 
segurança e eficiência do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções da pasta, que não trabalha 
com fulcro em especulações 
desprovidas de confirmações 
técnicas e científicas”, informou 
o ministério.

No documento, o ministério 
apresenta como “garantidas” 
300 milhões de doses de vacinas 
contra Covid-19, das quais mais 

de 180 milhões viriam do acor-
do com Oxford/AstraZeneca, 
42 milhões seriam fornecidas 
pelo Covax Facility e outras 70 
milhões viriam da Pfizer.

“Intime-se o Senhor Minis-
tro de Estado da Saúde para 
que esclareça, em 48 (quarenta 
e oito) horas, qual a previsão 
de início e término do Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid - 
19, inclusive de suas distintas 
fases”, escreveu o ministro em 
seu despacho, que é endereçado 
também à Advocacia-Geral da 
União.

No despacho deste domin-
go, o ministro do STF também 
intima Pazuello a detalhar as 
fases do plano de vacinação.

Ministro Ricardo Lewandowski, do STF

Lewandowski dá 48 horas para
mais esclarecimentos sobre o plano

CARLOS MORAIS / STF

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é alvo de críticas
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PEDRO TRINDADE

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) acredita que 
a recente denúncia do Minis-

tério Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) contra a ex-governadora do 
Rio Grande do Norte Rosalba Ciarli-
ni Rosado reforça a importância da 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) sobre o contrato da Arena das 
Dunas, aberta na Assembleia Legis-
lativa do RN após pedido do parla-
mentar. A atual prefeita de Mossoró é 
acusada por participar de um supos-
to esquema de corrupção que teria 
desviado cerca de R$ 16 milhões da 
construção do estádio, que foi sede 
da Copa do Mundo de 2014 em Natal.

Relator da investigação na As-
sembleia, Sandro diz que os desdo-
bramentos das ações em execução 
permitirão entender os danos cau-
sados pelo esquema fraudulento aos 
cofres públicos do Estado. Ele não 
adianta as informações das quais 
têm conhecimento, mas assegura 
que a população será surpreendida 
com o que virá à tona.

“Essa denúncia reforça o motivo 
para darmos continuidade à CPI, que 
atualmente está suspensa. O que o 
Ministério Público Federal revelou 
é pouco para o que a gente tem que 
verificar. O negócio é muito mais em-
baixo. As informações divulgadas até 
o momento são fichinhas diante do 
que a CPI poderia ou pode identifi-
car”, destaca.

O parlamentar participou na se-
mana passada de uma reunião com 
a equipe da Controladoria Geral do 
Estado (Control-RN), que apresentou 
resultados e relatórios dos trabalhos 

de auditoria que estão em desen-
volvimento. As informações desse 
controle interno ainda não podem 
ser divulgadas, porque o material 
produzido deverá ser apresentado no 
recomeço dos trabalhos da CPI - que 
foi suspensa por causa da pandemia 
da Covid-19.

“Queremos apresentar detalhes 
que foram levantados pela Control, 
que encontrou vários problemas. 
Tem sido acompanhada, também, a 
atuação do Grupo Arena das Dunas. É 
evidente demais que o povo foi surru-
piado. E continua sendo, ao longo des-
ses anos, porque os pagamentos são 
pagos religiosamente todos os meses. 
Precisamos investigar”, aponta.

As questões encontradas, após 
resistência do Grupo Arena das 
Dunas de repassar os documentos 
solicitados, asseguram, diz Sandro, 
o superfaturamento na obra e  ma-

nutenção do estádio. O desvio de 
recursos foi comprovado por meio da 
“Operação Mão na Bola”, deflagrada 
em dezembro do ano passado pelo 
MPF e Polícia Federal.

As investigações apontaram, en-
tre 2011 e 2014, o pagamento de pro-
pina com valores do financiamento 
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) 
para a construção da arena, por meio 
de pagamentos a empresas subcon-
tratadas para prestação de serviços 
fictícios ou superfaturados, a fim de 
gerar “caixa dois” com “dinheiro vivo”.

Além de Rosalba, seu marido 
Carlos Rosado; o ex-presidente da 
Construtora OAS José Pinheiro Filho, 
conhecido como Léo Pinheiro; e ou-
tras sete pessoas são acusadas. Para 
Sandro, só com a retomada da CPI é 
possível apurar, por meio das oitivas, 
depoimentos das testemunhas, aná-

lise de materiais, as responsabilida-
des sobre o esquema.

“Eu não posso apontar responsa-
bilidades neste momento. Há muitas 
evidências, porém, ainda não temos 
como detectar, porque a CPI mal 
começou. Ela teve uma reunião só e 
parou”, comenta, revelando o apoio 
da governadora Fátima Bezerra ao 
processo de investigação.

De acordo com Sandro, a gover-
nadora aceitou de prontidão um do-
cumento entregue por ele informan-
do que a prioridade de seu mandato 
seria a abertura da CPI em questão. A 
iniciativa de Fátima em acatar o pe-
dido, no início de 2019, permitiu com 
que as ações hoje conhecidas fossem 
viabilizadas.

“Se Fátima não tivesse interesse 
nesse processo, não teríamos chega-
do ao que sabemos agora, porque ela 
dificultaria. Mas foi o contrário. A au-

ditoria foi feita. Além dela, o trabalho 
da Control, que é uma instância do 
governo, não deixa dúvidas que o atu-
al Governo do Estado quer que a CPI 
siga em frente, até porque o que for 
descoberto e vier a reduzir os custos 
ao erário público, o governo ganha e 
o povo potiguar, mais ainda ”, analisa.

QUANDO SABEREMOS DE TUDO?
Sandro Pimentel comenta que, 

por causa do recesso de fim de ano, as 
atividades na Assembleia Legislativa 
devem retomar apenas em fevereiro de 
2021. O que ainda não é certo, já que, 
por causa requerimento apresentado 
pelo deputado estadual Getulio Rêgo 
(DEM), aprovado pela ALRN, a CPI só 
retorna com o retorno das atividades 
presenciais na Casa.

“Todas as perguntas que existem 
serão respondidas somente em 2021, 
e não saberemos se as sessões serão 
retomadas de forma virtual, presen-
cial ou híbrida, porque ninguém sabe 
como estará o comportamento da 
pandemia. Por isso, eu não sei quan-
do isso acontecerá”, justifica.

Para que a CPI seja retomada o 
quanto antes e o processo seja con-
cluído, Sandro entrou com um man-
dado de segurança na Justiça, com 
pedido de liminar, que foi negada. 
Apesar disso, o mérito do pedido será 
julgado no plenário virtual do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Norte 
nesta segunda-feira 14.

“Se o pleno do TJ decidir judi-
cialmente que os trabalhos reco-
mecem, que é o que a gente pediu, 
retomaremos imediatamente. Se a 
gente perder, vamos dar tempo ao 
tempo. A minha vontade é que vol-
te”, encerra.

Denúncia só reforça importância de 
CPI da Arena das Dunas, diz Sandro
INVESTIGAÇÃO | Após Ministério Público do Rio Grande do Norte apresentar denúncia, na semana passada, contra a ex-governadora Rosalba Ciarlini por supostas fraudes na construção 
da Arena das Dunas, deputado Sandro Pimentel - relator de CPI na Assembleia Legislativa que apura contrato com o Governo do Estado - defende  retomada dos trabalhos investigativos 

Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL), relator da CPI da Arena Rosalba Ciarlini era a governadora na época da construção do estádio

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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MAIA SE APROXIMA DO VOO 
Nº 900 NAS ASAS DA FAB

BRASIL É UM DOS LÍDERES DA 
RECUPERAÇÃO NA PANDEMIA 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

PRECIPITAÇÃO
O deputado Darcísio Perondi 

(MDB-RS) disse não concordar, 
como médico, com a Academia 
Nacional de Medicina quando 
chama de “criminosa” a política do 
governo federal no combate contra a 
pandemia. “Precipitação da Academia 
da qual fui homenageado”, lamentou.

NEGÓCIOS DE SEMPRE
O embaixador de Donald 

Trump em Brasília, Todd Chapman, 
participou do lançamento do 
submarino Humaitá, a convite da 
Marinha. Disse que é “uma honra 
acompanhar o senhor presidente Jair 
Bolsonaro”.

FAKE NEWS OFICIAL
Em resposta ao site Diário do 

Poder, que revelou que nem mesmo 
o laboratório chinês sabe a eficácia 
da Coronavac, o Butantan publicou 
fake news: disse que a 3ª fase de testes 
conta com “13 mil voluntários”. São só 
74 doentes. São 13 mil profissionais de 
saúde no projeto.

COVID NO BOLSO 
Levantamento sobre dívidas 

revelou que 75% dos brasileiros 

afirmaram que tiveram dificuldades 
em pagar contas nos últimos meses. 
Além da covid, 59% dizem que faltou 
planejamento financeiro para a 
pandemia.

SIMPLES E EFICAZ
O secretário de Produtividade, 

Emprego e Competitividade, Carlos da 
Costa, falou do sucesso das medidas 
que possibilitaram a recuperação em 
V da economia. “É o setor produtivo 
que nos diz o que fazer”, disse.

REPÚDIO NA ABIN
Associação de servidores da Abin 

repudiou a acusação da produção 
de documento para a defesa jurídica 
de Flávio Bolsonaro. “[Relatórios de 
inteligência] seguem estrito controle 
de conformidade” e “passam por 
diversas etapas para garantir padrões 
éticos e legais”, assegura.

MÃO NA MASSA
Sem holofotes, o ministro 

Tarcísio Freitas (Infraestrutura) 
mantém o bom conceito que 
Bolsonaro tem do seu desempenho. 
Entregou um trecho de 27km da 
BR 116, no Sul, duplicado pelo 1º 
Batalhão de Lages (SC).

O Brasil segue dando seguidas demonstrações de recuperação 
econômica e é um dos líderes no índice que compara esforço fiscal no 
combate à pandemia ao resultado obtido no PIB, no terceiro trimestre 
do ano. Segundo estudo do banco Modalmais, o Brasil empregou cerca 
de 12% do PIB em ações de combate ao covid-19 e observou queda de 
cerca de 4% na economia, o que nos coloca em 4º lugar entre 16 países 
pesquisados, atrás apenas de Estados Unidos, Dinamarca e Suécia.

A CONTA CHEGA
EUA (-3,5%), Dinamarca 

(-3,4%) e Suécia (-3%) foram 
melhores na recuperação, mas 
gastaram, proporcionalmente, 
até o dobro do Brasil.

LÍDER LATINO
Países latinos como México 

e Colômbia fizeram esforço 

menor, entre 2% e 3% do PIB, 
mas amargam quedas de quase 
10% na economia.

RUÍNA CHILENA
O Chile viu a economia 

desabar 10% no 3º trimestre, 
pior resultado dos países 
avaliados, apesar do esforço 
fiscal similar ao brasileiro.

Muitos estranham o nervosismo de Rodrigo Maia, que na prática, com o 
recesso no dia 22, está a 8 dias do fim da sua presidência na Câmara. 
Não é fácil perder regalias como usar jatinhos da Força Aérea Brasileira 

(FAB) à vontade, por conta do pagador de impostos, como fez por quase 900 
vezes. Só nos últimos três meses, plena pandemia, foram 48 voos, a maioria de 
duvidosa utilidade para o País. E já totaliza 864 voos desde a posse, em 2016. 
Encarar filas em aeroportos deixa qualquer um nervoso. Só em 2019, Rodrigo 
Maia realizou 250 voos com jatinhos da FAB, número maior que o de dias úteis 
na Câmara. Em 2018, foram 198. Afora Brasília, o destino predileto de Maia este 
semestre foi São Paulo: 24 viagens. Somente desde julho viajou ao Rio, cidade 
natal, 18 vezes. Após votar na eleição do dia 15, no Rio, Maia pegou jatinho da 
FAB para Brasília. Desde então voltou ao Rio, com a FAB, duas vezes. Além do 
presidente da República, os presidentes da Câmara, Senado e STF, além de 
ministros e chefes militares têm direito de requerer jatos.

NATAL EM NATAL | Decoração natalina do Natal em Natal terá menos peças nas ruas e será focada
nas árvores (Mirassol, Nélio Dias, Parque dos Coqueiros e Área de Lazer do Panatis), para economizar

A tradicional Árvore de Natal, na 
Zona Sul da capital potiguar, foi 
acesa pela Prefeitura do Natal 

neste fim de semana. Com 110 metros 
de altura e considerada a maior do Bra-
sil, a Árvore de Mirassol foi ligada sem 
presença do público. A iniciativa foi 
tomada para coibir a proliferação do 
coranavírus.

“Este ano, infelizmente com a pre-
sença do coronavírus, vai ser um Natal 
isento das festividades, das confrater-
nizações grandes, dos shows, dos even-
tos que produzíamos para celebrar o 
‘Natal em Natal’. Com essa pandemia, 
com o número de pessoas acometidas 
com esse mal que se instalou em todo 
o mundo, e Natal não foi diferente, fez 
com que fôssemos penalizados, dimi-
nuindo as festas que comumente co-
memorávamos. Mas é necessário redu-
zirmos os festejos para preservarmos a 
saúde das pessoas. Porém, nossa árvo-
re é tradição e com suas luzes e brilho 
vai dar esse ar para a nossa cidade de 
esperança. E vamos continuar orando 
e pedindo a Deus para que nos ajude 
para que possamos contornar esse mal 
nefasto que tanto causa do e angústia 
pro povo de nossa cidade, do País e do 
mundo”, disse o prefeito Álvaro Dias.

“Natal de vida e esperança” é o te-
ma da decoração de 2020. Segundo o 
secretário municipal de Serviços Urba-
nos, Irapoã Nóbrega, a temática esco-
lhida baseia-se na crise que afeta todo 
o País decorrente da pandemia.

“Estamos vivendo um ano atípico. 
Muitas vidas foram perdidas e ainda 
há muito com o que se preocupar. 
Mas, hoje, o acendimento da árvore 
veio para nos lembrar que sempre há 
esperança. Não pudemos reunir todos 
os cidadãos natalenses na árvore, mas 

espero que o verde que ela traz esse 
ano mostre que podemos superar e 
quebrar barreiras”, destacou.

Em decorrência da pandemia da 
Covid-19, a decoração natalina do 
Natal em Natal terá menos peças nas 
ruas e será focada nas árvores (Miras-
sol, Nélio Dias, Parque dos Coqueiros 
e Área de Lazer do Panatis). Isso irá 
proporcionar uma economia de pelo 
R$ 2 milhões aos cofres do município 
quando comparado com o valor inves-
tido em 2019.

Árvore de Mirassol em Natal é
acesa sem presença do público

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
ajuizou uma ação civil pública 

de responsabilização pela prática de 
ato de improbidade administrativa 
contra Joaz Oliveira, prefeito de Ex-
tremoz afastado por decisão judicial 
anterior. O então gestor publicou lei, 
aponta o MPRN, à revelia da Câmara 
Municipal do Município.

O Ministério Público pede que a 
Justiça condene Joaz Oliveira ao res-
sarcimento integral do dano, à perda 
da função pública e suspensão dos 
direitos políticos de três a cinco anos, 
além do pagamento de multa civil de 
até 100 vezes o valor da remuneração 
recebida e da proibição de contra-
tar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritá-
rio, pelo prazo de três anos.

O ex-gestor sancionou um pro-
jeto de lei complementar municipal, 
de própria autoria, mesmo após a re-
jeição (reprovação por unanimidade) 
do PL pela Câmara de Vereadores de 
Extremoz, durante a sessão legisla-
tiva extraordinária ocorrida em 12 
de fevereiro deste ano. A rejeição, 

inclusive, foi informada via ofício, 
com ateste do recebimento em 17 de 
fevereiro seguinte na Prefeitura.

Assim, Joaz Oliveira criou a men-
cionada lei, publicada no Diário Ofi-
cial do Município na edição de 24 de 
abril passado, que visa alterar a Ta-
bela Salarial do Anexo III de outra lei 
complementar municipal (que trata 
do Plano de Carreira dos Profissio-
nais do Magistério da Educação Bá-
sica Pública Municipal de Extremoz). 

O objetivo foi a diminuição da gra-
tificação pelo exercício das funções 
de confiança/cargos comissionados 
de diretor administrativo-financeiro 
e de diretor pedagógico nas escolas 
públicas do Município.

Na avaliação do MPRN, o então 
prefeito não poderia apossar-se da 
competência do Poder Legislativo, 
ignorando decisão da Câmara Mu-
nicipal e sancionando lei rejeitada 
pelos vereadores.

MPRN ajuíza ação civil pública por 
improbidade contra Joaz Oliveira

PREFEITO AFASTADO DE EXTREMOZ

Decoração do Natal em Natal deste ano terá como tema “Natal de vida e esperança”

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Prefeito afastado de Extremoz, Joaz Oliveira, é acusado de ato de improbidade administrativa

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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JUSTIÇA | Um ano após barrar a prisão de condenados em 2ª instância, corte não voltou a dar a palavra
final sobre apelações com origem em Curitiba. Com isso, condenados seguem recorrendo em liberdade

Mais de um ano depois da de-
cisão que barrou a prisão 
imediata de réus condenados 

em segunda instância, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) praticamente não 
expediu mais condenações definitivas 
em casos da Lava Jato do Paraná.

Há dezenas de alvos da operação 
que estão com julgamentos pendentes 
ou no STF ou no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), esse último que funciona 
como terceiro grau do Judiciário.

Conforme entendimento fixado 
em novembro de 2019, a prisão de 
condenados só pode se concretizar 
quando não houver mais recursos pen-
dentes em nenhum grau do Judiciário, 
o que tende a ocorrer na Lava Jato após 
julgamentos pelo STJ e pelo Supremo.

A medida, aprovada por 6 votos a 5, 
possibilitou na ocasião a soltura do ex-
-presidente Lula e de outros condena-
dos na operação, como o ex-ministro 
José Dirceu e o ex-sócio da empreiteira 
Engevix Gérson Almada. Os três ainda 
recorrem de suas condenações em li-
berdade.

O jornal Folha de S. Paulo analisou 
53 sentenças da Lava Jato que moti-
varam recursos em outras instâncias. 
Cinco desses processos já foram julga-
dos de maneira definitiva pelo STF.

Entre os demais, 25 estão penden-
tes ainda no STJ e outros 11 ainda não 
tiveram tramitação esgotada no Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região, que 
primeiro analisa os recursos da opera-
ção deflagrada no Paraná.

Há ainda oito casos em que houve 
desistência de recursos pelas partes 
antes de chegar ao Supremo ou em 

que, por envolver delatores, não houve 
interesse em manter a apelação.

O recurso do tríplex de Guarujá 
(SP), que ocasionou a prisão de Lula 
em 2018, é um dos que ainda não tive-
ram tramitação finalizada no STJ.

A corte rejeitou absolver o petista 
em 2019, mas reduziu sua pena, e, nes-
te ano, voltou a negar novos pedidos da 
defesa. Mesmo assim, ainda não houve 
a conclusão formal, e o Supremo ainda 
deverá se debruçar sobre o tema.

Caso o STF também negue os re-
cursos, Lula teria que voltar a cumprir 
pena. Como já ficou preso por um ano 
e sete meses, provavelmente o ex-pre-
sidente seria autorizado a permanecer 
em regime semiaberto.

O petista, porém, tenta anular a 
sentença em outra frente jurídica, um 
pedido de habeas corpus argumentan-

do que o ex-juiz Sergio Moro não tinha a 
imparcialidade necessária para julgá-lo.

O Supremo, por meio de sua as-
sessoria, encaminhou um relatório do 
gabinete do ministro Fachin mostran-
do a quantidade de decisões na corte 
relacionadas à Lava Jato nos últimos 
anos. Em petições apresentadas ao tri-
bunal na operação, por exemplo, foram 
mais de 2 mil decisões monocráticas 
(individuais) expedidas de 2016 a 2020.

Os números incluem procedimen-
tos relacionados a autoridades com 
foro especial, que são de atribuição do 
Supremo. Na Segunda Turma da corte, 
já foram julgadas cinco ações penais.

Em 2020, segundo a equipe do 
ministro, foram arrecadados até se-
tembro R$ 102 milhões com multas e 
perdimentos com origem em acordos 
de colaboração da Lava Jato.

Agente da Polícia Federal durante cumprimento de mandados na operação da Lava Jato

Represadas, ações da Lava Jato 
ficam sem julgamento no Supremo

Um levantamento do Programa 
Conjunto das Nações Unidas 
sobre HIV/Aids (Unaids) e ou-

tras sete organizações, divulgado na 
semana passada, revela que o estigma 
contra pessoas com HIV ou Aids ainda 
existe, sendo praticado, inclusive, por 
profissionais de saúde.

Em relatório com foco na cidade 
de Salvador, as entidades expuseram 
números relativos a direitos humanos 
e também à esfera profissional. O im-
pacto do preconceito na vida social das 
pessoas soropositivas que residem na 
capital baiana foi outro aspecto abor-
dado pelos pesquisadores.

Em alguns casos, pessoas que 
convivem com quem é soropositivo 
acabam contando sobre sua condição 
sem o seu consentimento. Após ouvir 
119 pessoas soropositivas, apurou-se 
que somente 26,9% delas informaram 

sobre a infecção aos respectivos em-
pregadores.

A porcentagem faz sentido, se colo-
cada ao lado de outro dado: o de que, 
nos últimos 12 meses, 27,2% de um 
total de 217 pessoas vivendo com HIV 
e Aids perderam o emprego ou a fonte 
de renda, por causa de sua condição. A 

discriminação também acontece por 
meio de agressões físicas e assédios 
verbais, relatados por 6,8% e 20,8% dos 
entrevistados, respectivamente.

Os entrevistados destacaram co-
mentários discriminatórios ou fofocas 
de não familiares como a forma mais 
frequente de discriminação. Porém, 
o comportamento foi apontado por 
50,2% como existente também entre 
membros da própria família.

REDE DE SAÚDE
Outro ambiente hostil às pessoas 

soropositivas é a própria rede de saúde. 
Durante atendimentos, os pacientes 
notaram que profissionais de saúde 
evitaram contato físico ou tomaram 
precauções por causa da sorologia po-
sitiva para o HIV (9,6%) ou fizeram co-
mentários negativos ou fofocas (8,4%) 
em relação a eles.

Dezembro é o mês de combate à Aids

Preconceito afeta renda de
pessoas soropositvas, diz Unaids

LEVANTAMENTO

AGÊNCIA BRASIL / REPRODUÇÃO

Diversos pontos de Natal e 
municípios do RN receberam 
neste fim de semana equi-

pes de voluntários e do Governo do 
Estado para a distribuição de 30 mil 
máscaras de proteção facial contra o 
coronavírus fornecidas por meio do 
programa “RN + Protegido”.

 Em Natal, as equipes de voluntá-
rios se concentraram na Ponte New-
ton Navarro e também entregaram 
máscaras na feira livre no bairro do 
Alecrim e em Jardim Progresso, esta-
ção do trem e paradas de ônibus de 
Nova Natal, Lagoa Azul, Felipe Cama-
rão e Cidade Nova.

A Defesa Civil do Governo e a 
Cruz Vermelha, durante entregas de 
cestas básicas do RN Chega Junto, 
distribuiram máscaras também em 
Canguaretama, Ceará-Mirim, Goia-
ninha, Sítio Novo e Serrinha.

A ação contou com 9 associações 
comunitárias da Zona Norte, grupo 
de veteranos dos fuzileiros navais, 
Comunitários contra Covid, grupo 
voluntário vinculado à Secretaria 
de Segurança Pública do Governo, a 
Defesa Civil, além da Cruz Vermelha.

Para Pedro Lopes, controlador-
-geral do Estado e um dos coorde-
nadores do programa “RN + Pro-
tegido”, que forneceu as máscaras 
para as operações, “as atividades 

são ações humanitárias promo-
vidas por dezenas de voluntários 
que se preocupam com a saúde da 
população e absolutamente neces-
sária nesse novo momento da pan-
demia que requer a retomada dos 
cuidados por todos”.

Celi Peixoto é voluntária da 
Associação de Moradores de Rua 
(Amas) e angaria alimentos para 
cozinhar e entregar refeições a mo-
radores de rua. Ela é uma das par-
ticipantes da ação deste sábado no 
RN Chega Junto.

“Pedimos a um e outro para po-
der ajudar os moradores, e essa ação 
será uma benção para nós porque 
recebemos muito pouco apoio. Na 
maioria das vezes tiramos do bolso 
para fazer a comida. Esperamos con-
seguir alimentos e os materiais de 
proteção para ajudar os moradores 
de rua”, disse Celi.

O RN + PROTEGIDO
O programa RN + Protegido é 

uma parceria do Governo do RN com 
indústrias de confecção do RN, em 
especial a Guararapes e a Coteminas, 
além do Sindicato da Construção 
Civil no RN (Sinduscon). Até o mo-
mento já distribuiu 6,2 milhões de 
máscaras, chegando a pelo menos 2 
milhões de habitantes do Estado.

O Senado deve votar nesta se-
mana o Projeto de Lei (PL) 
4.372/2020, que regulamenta o 

novo Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb). O Projeto de Emen-
da à Constituição (PEC) que torna o 
fundo permanente foi aprovado pelo 
Congresso em agosto e promulgado.

A regulamentação de que trata o 
PL 4.372 é necessária para que os re-
cursos do fundo possam ser utilizados 
em 2021. Por isso, ele precisa ser apro-
vado ainda este ano. De acordo com 
o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), o 
presidente da Casa, Davi Alcolumbre, 

pautará o projeto para a próxima ses-
são, na terça-feira 15. O PL foi aprova-
do pela Câmara na quinta-feira 10.

O texto define detalhes do repasse 
de recursos do fundo às escolas. Na 
aprovação, os deputados incluíram 
a possibilidade de destinação de 10% 
dos recursos do Fundeb para insti-
tuições filantrópicas comunitárias, 
confessionais e para educação pro-
fissionalizante, inclusive promovida 
por entidades do Sistema S (Senai e 
Senac) - já financiadas pela taxação de 
2,5% sobre a folha de pagamento das 
empresas brasileiras. Esses valores são 
recolhidos com os tributos do Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS).

Até agora, programa já entregou mais de 6 milhões de máscaras no Estado

Voluntários e Governo 
entregam 30 mil máscaras 

Novo Fundeb deve entrar na 
pauta do Senado esta semana

RN + PROTEGIDO

REGULAMENTAÇÃO

GOVERNO DO RN / REPRODUÇÃO

PF / REPRODUÇÃO
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IMUNIZAÇÃO | Gerente geral de medicamentos da agência, Gustavo Mendes, afirma que demanda parte
das próprias empresas. Ele também frisou que a autorização nos EUA não se sobrepõe a decisão do Brasil

Em meio às expectativas levan-
tadas pela autorização da vaci-
nação emergencial contra a Co-

vid-19 nos Estados Unidos, o panorama 
no Brasil segue incerto. Em entrevista 
à Globo News neste fim de semana, 
o gerente geral de medicamentos da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), Gustavo Mendes, afirmou 
que ainda não há solicitação para esse 
tipo de aplicação no País.

“Não temos nenhum pedido de 
autorização emergencial de nenhuma 
empresa até o momento. Então, não há 
como a Anvisa se posicionar quanto a 
isso ou dar uma autorização para uma 
vacina que não a solicitou. E essa é uma 
demanda que é feita pelas próprias em-
presas”, disse.

Ele também frisou que a autoriza-
ção americana não se sobrepõe a qual-
quer decisão a ser tomada no Brasil.

“Outra questão que perguntam 
muito para a gente é: ‘Autorizou lá nos 
Estados Unidos, seria uma autoriza-
ção automática aqui pela Anvisa?’. 
Um ponto que é muito importante 
esclarecer é que existem questões que 
a Anvisa precisa avaliar e que são cru-
ciais”, afirmou, citando que diferenças 
nos locais de fabricação das doses 
como fatores que podem interferir na 
autorização.

Mendes adiantou que a agência já 
se estruturou para não ter que esperar 
necessariamente pelo registro comple-
to de uma vacina para disponibilizá-la 
para a população:

“Para alguma população especí-
fica, tendo em vista a sua urgência e a 
sua suscetibilidade à doença, é possível 
que a Anvisa já aprove o uso emergen-
cial aqui no Brasil. É claro que a gente 
leva em consideração o que outras 
agências já fizeram. A gente não quer 
fazer retrabalho aqui na Anvisa. Já es-
tamos preparados para avaliar os pon-
tos críticos que são específicos para 
o Brasil para ser o mais ágil possível”, 
enfatizou.

Uma lei, publicada logo no início 
da pandemia, prevê a possibilidade de 
autorização do uso emergencial pela 
Anvisa em até 72 horas no caso de imu-
nizantes contra o novo coronavírus 
regulamentados em grandes agências 

reguladoras estrangeiras. Questionado 
sobre a viabilidade de cumprir esse 
prazo, Mendes disse que a agência não 
tem comentado a lei ou falado de pra-
zos. Segundo ele, tudo depende do que 
for apresentado pelas empresas e en-
volve uma análise bastante complexa.

“A gente vai ter que entender o 
quanto a gente vai aproveitar da aná-
lise do exterior para a nossa análise”, 
disse. “A lei é para ser cumprida. O que 
a gente pretende fazer quando receber 
o pedido é deixar transparente sobre o 
que a gente precisa analisar, quão com-
plexa é essa análise para poder deixar 
muito claro para a sociedade o que a 
gente vai fazer e quanto tempo vai le-
var”, finalizou.

Agência já se estruturou para não ter que esperar necessariamente pelo registro completo

Covid: Ainda não há pedido de uso 
emergencial de vacina, diz Anvisa

O ex-deputado federal Carlos 
Eduardo Cadoca morreu neste 
domingo 13, no Recife (PE), 

após complicações causadas pela Co-
vid-19. Ele tinha 80 anos e passou 40 
dias internado no Hospital Português, 
no Centro da cidade.

O ex-deputado teve diagnóstico 
positivo para Covid no dia 29 de outu-
bro. Iniciou o tratamento em casa, mas 
apresentou problemas respiratórios e, 
desde então, estava internado no Hos-
pital Português.

A cerimônia de cremação dele 
aconteceu no Cemitério Morada da 
Paz, em Paulista, no Grande Recife, 
neste domingo 13. Cadoca deixou es-
posa, quatro filhos e uma neta.

Nas redes sociais, a mulher do 
político, Berenice de Andrade Lima, 
afirmou que o ex-deputado “resistiu 
bravamente”. Foi um forte guerreiro, 
típico de alguém que ama a vida, mas 
essa doença é terrível, misteriosa e, 
infelizmente, foi mais forte”, escreveu. Ex-deputado por Pernambuco estava internado havia mais de um mês com o novo coronavírus

Ex-deputado federal Cadoca morre 
aos 80 anos no Recife de coronavírus

MAIS UMA VÍTIMA

ALEX FERREIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

FESTA ONLINE LEGISLATIVO

A Fundação Parnamirim 
de Cultura, em parceria com 
Egê Consultoria Musical e As-
sociação Cultural do Sol, está 
finalizando os preparativos pa-
ra programação comemorativa 
dos 62 anos de emancipação 
política de Parnamirim e festi-
vidades de fim ano. Desta vez, 
devido à pandemia da Covid-19, 
a programação irá se adequar a 
um novo formato: o virtual. As 
apresentações serão transmiti-
das através de lives, pelas redes 
sociais da prefeitura.

Na próxima quinta 17, ani-
versário de emancipação polí-
tica do município, a primeira 
apresentação acontecerá às 
11h. A live comemorativa irá 
contar com a apresentação 
da Banda Sinfônica Trampo-
lim da Vitória, trazendo um 
repertório para lá de especial 
e diversificado. Na ocasião, 
a aluna da Escola de Música 
Trampolim da Vitória Leiza 
Dias fará uma participação es-
pecial lançando uma música 
de sua autoria.

As demais apresentações 
serão realizadas nos dias 18, 
19, 25 e 30. No dia do Natal, 
será realizado um concerto 
especial que contará com 
a participação dos solistas 
Agamedes Rodrigues, Hilké-
lia Pinheiro e Tatyana Xavier. 
Todas as apresentações serão 
no formato live, transmitidas 
pelos canais de comunicação 
da prefeitura.

A programação também 
contará com apresentação da 
Orquestra Parnamirim Jazz 
Sinfônica, montada especial-
mente para as festividades e 
com a realização do festival 
multicultural online “Tô de 
Boa, Tô na Rede”. Com o in-
tuito de valorizar os artistas 
da terra, as apresentações 
culturais serão realizadas por 
músicos, atores, bailarinos e 
profissionais da parte técnica 
e bastidores.

O festival multicultural “Tô 
de Boa, Tô na Rede” será reali-
zado no dia 20 com live trans-
mitida também pelos canais 
de comunicação da prefeitura. 
O festival contará com 36 apre-
sentações incluindo artistas de 
dança, música e teatro.

Tanto o Festival Multi-
cultural, quanto a orquestra, 
acontecerão com recursos 
da Lei Aldir Blanc e visam 
premiar iniciativas artísticas 
e culturais da cidade de Par-
namirim, que serão apoiadas 
com recursos emergenciais 
da Lei Federal de Emergên-
cia Cultural Aldir Blanc nº 
14.017/2020.

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Natal publicou 
novo ato no qual reforça as 
medidas de prevenção para 
reduzir a possibilidade de con-
tágio do novo coronavírus nas 
dependências do Palácio Padre 
Miguelinho, sede do Poder Le-
gislativo Municipal. Uma nova 
série de restrições de acessos e 
medidas de controle volta a ser 
efetivada durante os trabalhos 
legislativos e administrativos.

Para tanto, foram conside-
rados o aumento expressivo de 
casos na cidade e a necessidade 
de prevenir novas ocorrências, 
mas também de tentar manter o 
funcionamento dos serviços. Co-
mo já vinha ocorrendo, sessões 
ordinárias continuam sendo 
realizados de forma híbrida, mas 
agora, além das terças e quin-
tas-feiras, também acontecem 
nas quartas-feiras, sempre com 
início às 10 horas, através da pla-
taforma virtual com as votações 
sendo feitas através do Sistema 
de Deliberação Remota (SDR).

Contudo, o plenário está 
limitado à presença dos mem-
bros da Mesa Diretora e, no má-
ximo, sete vereadores. Para dar 
apoio às sessões ordinárias, fica 
permitida a entrada de até qua-
tro servidores do Setor Legisla-
tivo e três do Setor de Comuni-
cação, sendo proibida a entrada 
de assessores parlamentares 
no plenário. Já as reuniões das 
Comissões técnicas voltam a 
ocorrer apenas de forma vir-
tual, com o mesmo sistema de 
deliberações através do SDR.

O acesso e circulação do pú-
blico externo nas dependências 
da Câmara estão vedados, sendo 
restritos aos vereadores e até três 
servidores por gabinete. Tam-
bém fica liberado o acesso aos 
servidores em sistema de rodízio 
de trabalho, empregados tercei-
rizados e demais colaboradores 
indispensáveis ao funcionamen-
to e manutenção dos serviços.

O controle da entrada de 
pessoas no prédio da Câmara 
será feito pela Guarda Legisla-
tiva, inclusive do acesso dos as-
sessores parlamentares, dentro 
do limite determinado.

ANIVERSÁRIO DE 
PARNAMIRIM SERÁ 
COMEMORADO DE 
FORMA VIRTUAL

CÂMARA DE 
NATAL AUMENTA 
RESTRIÇÕES PARA 
PREVENIR COVID-19

VERÔNICA MACEDO / CMN
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Com a alta dos preços dos 
alimentos, a ceia de Natal 
dos brasileiros deve ser ain-

da mais econômica e com várias 
adaptações no cardápio deste ano. 
De acordo com o IBGE, insumos 
como arroz, carne e óleo de soja 
aumentaram cerca de 20% em 
2020, em meio a outros transtornos 
financeiros provocados pela pan-
demia, como a redução do décimo 
terceiro. Todo esse cenário está 
refletindo no bolso do consumidor 
e fazendo com que a criatividade 
seja a chave para o planejamento 
de uma ceia mais em conta na 
mesa natalina, mas não menos 
saborosa.

Para a professora e nutricio-
nista Ediane Toscano, é possível 
fazer uma ceia com alternativas 
mais baratas e com melhor valor 
nutricional. “A proteína costuma 
ser o item mais caro em uma ceia 
natalina, então, um bom substituto 
para o peru é o frango, que pode 
ser recheado com uma farofa. Essa 
farofa pode ser feita, em parte, com 
aveia – que é rica em fibras, auxilia 
no controle da glicemia, diminui a 
taxa de absorção de açúcar e ajuda 
na saciedade”, exemplificou.

“O lombo de porco é outra 
fonte de proteína que pode ser o 
prato principal. Como as pessoas 
costumam assar no forno, essa 
carne tende a ficar mais seca, 
então pode ser servida acompa-
nhada por molho de laranja ou 
abacaxi, que são frutas da época, 
mais baratas que as frutas secas. O 
que ainda contribui para deixar a 
ceia mais barata é justamente usar 
as frutas da safra, como abacaxi, 
manga, maracujá. Elas são mais 
ricas em seus compostos nutricio-
nais e saem mais em conta do que 
as importadas”, sugeriu Ediane.

A professora indica ainda 
substituir o tradicional arroz com 
uva-passa e presunto por um arroz 
colorido com os vegetais disponí-
veis em casa: cenoura, pimentão, 
milho, vagem e ervilha podem ser 
usados para um acompanhamento 
com alto valor nutricional. “Um 
assado de vegetais é uma outra 
opção prática e de custo reduzido, 
além das saladas que podem ser 
feitas com folhas verdes como 
alface, rúcula, e frutas como 
manga e maçã. Para a sobremesa, a 
rabanada pode ser assada no forno 
em vez de frita no óleo”, apontou.

CEIA DE NATAL MAIS 
BARATA E NUTRITIVA?
CRISE | Em decorrência da 
pandemia do coronavírus,
muitos brasileiros precisam 
economizar neste fim de ano. 
Pequenas adaptações no
cardápio podem deixar a ceia 
natalina mais em conta, além
de saborosa e saudável
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confrontando neste trecho com THIAGO BRUNO ARAÚJO DE LIMA, até o vértice E6U P 0001, de coordenadas N 
9.385.986,76m e E 188.337,62; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da base RBMC Natal 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, bem 
como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo 
constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no 
prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE COMARCA DE MACAU 
- E D I T A L – 

GILDERLINDEN JÚNIOR ELCK DE MEDEIROS CARMO, Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Macau Estado 
do Rio Grande do norte, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Primeiro Ofício se está 
processando o pedido extrajudicial de usucapião nos termos do art. 216-A, Lei 6.015, (Lei 13105/15, art. 1071), 
requerido por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MARTINS, brasileira, divorciada, aposentada, portadora da 
Cédula de Identidade nº 913.481, expedida pelo ITEP/RN, em 04-11-2008, inscrita no CPF/MF sob o nº 199.079.234-
00, residente e domiciliada na Rua Baixa Verde, nº 56, Bairro Porto São Pedro, Macau/RN, de um imóvel com as 
seguintes características e confrontações: 
RUA VEREADOR EXPERIDIÃO COIMBRA, Nº 10, CENTRO, MACAU/RN; ÁREA DO TERRENO: 125,34 m²; 
PERÍMETRO: 57,90m; limitando-se: ao OESTE tendo confinante a Rua Vereador Esperidião Coimbra; ao NORTE 
confrontando-se coma Srª. FRANCISCA BEZERRA DE SÁ; ao LESTE, confrontando-se com o Espólio de JOÃO ELOI 
BEZERRA; e ao SUL, tendo como confinante o Sr. CELSO DE JORGE. 
A reclamação de quem se julgar interessado, deverá ser apresentado dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da 
data da publicação do presente edital, por escrito perante este Primeiro Ofício. 
Dado e passado, nesta cidade de Macau, Estado do Rio Grande do Norte, aos 10 de Novembro de 2020. 
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NOVO CORONAVÍRUS | Documento, que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), se tornou público no 
último sábado. Governo brasileiro espera obter 300 milhões de doses de vacina até o fim do próximo ano

O governo do presidente Jair Bol-
sonaro enviou ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) o plano na-

cional de vacinação contra a Covid-19. 
O documento se tornou público no 
sábado 12 e deve ser apresentado para 
a população nesta semana. Veja abaixo 
os principais pontos:

QUANDO COMEÇA A VACINAÇÃO?
O plano nacional não apresenta 

uma data específica, mas diz que have-
rá vacinação de grupos prioritários no 
primeiro semestre de 2021.

POR QUE NÃO TEM DADOS?
O Ministério da Saúde informou 

que a definição de uma data para ini-
ciar a vacinação depende de a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) aprovar o registro das vacinas. Até 
o momento, nenhuma empresa, nem 
mesmo as que estão em fases finais de 
testes, pediu registro à agência.

QUAIS SÃO OS GRUPOS QUE DEVEM 
SER VACINADOS PRIMEIRO?

De acordo com o documento, as 
primeiras pessoas a ser vacinadas con-
tra a Covid-19 fazem parte de grupos 
prioritários, considerados mais vulne-
ráveis   ou mais expostos à doença. Os 
grupos foram divididos em fases.

PRIMEIRA FASE:
5.886.718 trabalhadores da área de 

Saúde
4.266.553 pessoas a partir de 80 

anos
3.480.532 pessoas de 75 a 79 anos
198.249 pessoas de 60 anos ou mais 

que vivam em instituições como asilos
410.348 indígenas
Na primeira fase, considerando 

uma perda de 5% na manipulação do 
produto, são estimadas 29.909.040 das 
doses. Cada pessoa tomará duas doses.

SEGUNDA FASE:
5.174.382 pessoas de 70 a 74 anos
7.081.676 pessoas de 65 a 69 anos
9.091.902 pessoas de 60 a 64 anos
Na 2ª fase, considerando a perda de 

5%, são estimadas 44.830.716 de doses.

TERCEIRA FASE:
12.661.921 pessoas com
comorbidades
Número de doses estimadas,
considerando a perda: 26.590.034.

QUARTA FASE:
2.344.373 professores, do nível
básico ao superior
850,496 profissionais de segurança 

e salvamento
144.451 funcionários do sistema 

prisional
A estimativa de doses a ser usada 

na quarta fase é de 7.012.572.

QUANTAS PESSOAS DEVEM SER
VACINADAS NAS PRIMEIRAS 4 FASES?

A estimativa do governo é vacinar 
51 milhões de pessoas.

QUANDO AS OUTRAS PESSOAS 
PRECISAM SER VACINADAS?

O plano diz que, após as pessoas 
consideradas de grupos prioritários, as 
demais pessoas serão vacinadas.

COMO PRIMEIROS 4 FASES VÃO 
APLICAR VACINAS DE QUAIS 
LABORATÓRIOS?

Para as 4 primeiras fases, o governo 
planeja usar doses da aplicação pelo 
laboratório AstraZeneca em parceria 
com a Universidade de Oxford.

O governo tem acordo para rece-
ber 100, 4 milhões de doses dessa vaci-
na até julho de 2021.

O PLANO CONSIDERA O 
USO DE OUTRAS VACINAS?

O documento cita que o Brasil tam-
bém tem acordo para aquisição de 42,5 
milhões de doses do consórcio Covax, 
coordenado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). No Covax, a OMS dis-
ponibiliza vacinas à medida que antes 
aprovadas para uso, independente do 
laboratório desenvolvedor.

O governo Bolsonaro também afir-
mou que o Brasil já está em negociação 
para obter 70 milhões de doses da vaci-
na da Pfizer/BioNTech.

O plano lembra que o governo tem 
orçamento reservado para a compra 
de outras vacinas em fases de testes e 
cita 13 delas como "candidatas", como 
a CoronaVac, do laboratório Sinovac, 

que será aberto pelo Instituto Butan-
tan.

QUANTAS DOSES DE VACINA O 
BRASIL TERÁ EM 2021?

A estimativa do governo é que o 
País contará com 300 milhões de doses 
de vacinas contra a Covid-19 ao longo 
de 2021:

100, 4 milhões do acordo com a 
AstraZeneca

160 milhões produzidas pela Fio-
cruz (parceira da AstraZeneca), a ser 
disponibilizada no segundo semestre

42,5 milhões da Covax
O governo ressalta que outras vaci-

nas serão compradas ao longo do ano, 
dependente de autorizações da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

COMO AS DOSES SÃO DEFINIDAS 
PARA AS DIVERSAS REGIÕES DO 
PAÍS?

O eixo de logística do plano trata de 
recebimento, armazenamento, envio e 
distribuição de insumos para vacinação. 
Segundo o Ministério da Saúde, a logísti-
ca é feita por uma empresa terceirizada.

O governo dispõe de um comple-
xo central em Guarulhos (SP), ao lado 
do aeroporto. A estrutura ainda conta 
ainda com outras três sedes (Brasília, 
Recife e Rio de Janeiro).

O ministério informou que conta 
com uma frota de 150 veículos "refrige-
rados". O plano cita a entrega de insu-
mos por rodovia para Santa Catarina, 
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Distrito Federal, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais e demais estados 
em um raio de 1.400 Km.

Também há previsão de envio por 
avião para pontos de distribuição, de 
onde o material seguirá por rodovia. 
No Nordeste, Recife receberá o mate-
rial levado por aviões.

No Norte, o governo tem acordos 
com as companhias aéreas Azul e La-
tam, além de companhias de aviões 
cargueiros particulares, com entregas 
em Manaus, de onde segue para Rio 
Branco, Porto Velho e Boa Vista. Tam-
bém será enviado por avião para Be-
lém, seguindo até Macapá.

Enfermeira em Porto Alegre segura vacina da Sinovac, feita pelo Instituto Butantan, de São Paulo

Entenda ponto a ponto do plano 
nacional de vacinação do governo

300
milhões

NÚMEROS

É O NÚMERO DE DOSES DE
VACINA CONTRA A COVID-19

QUE O GOVERNO DO PRESIDENTE 
JAIR BOLSONARO ESPERA
OBTER ATÉ O FIM DE 2021

SILVIO AVILA / AFP
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Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA
Uma receita prática que se faz quase sem recurso e aproveitando o que tem 
em casa. Para acompanhar esta delícia, uma bola de sorvete ou de sorbet.

Delícia de maçã e canela O PODER DA CANELA 
A canela é uma das especiarias mais conhecidas 

e utilizadas. Você sabia que ela pode ser uma grande 
aliada na prevenção e tratamento do diabetes? Além 
das suas propriedades mais conhecidas, como sua 
ação antioxidante e ações antimicrobianas e antifún-
gicas, a canela é caracterizada por sua ação hipogli-
cemiante, pois possui compostos polifenóis e cromo, 
que são considerados como os possíveis responsáveis 
em melhorar a ação da insulina, auxiliando no con-
trole da intolerância à glicose e diabetes.

EXEMPLO DO USO DA CANELA

Quando comemos uma fruta no lanche tarde, 
principalmente a banana, que tem um índice glicê-
mico mais alto (vira açúcar mais rápido no sangue). 

Uma das estratégias que pode ser utilizada é 
adicionar canela em pó e até mesmo uma fibra junto 
(chia, aveia, linhaça). Assim, você diminui a veloci-
dade que esse alimento vira glicose no sangue e vai 

liberando insulina aos poucos. 
Você pode consumir na forma de chás, aromati-

zante de bebidas, em receitas de bolos, receitas agri-
doces ou polvilhar em cima de frutas e iogurtes.

É contraindicada na gravidez, amamentação, em 
úlceras gástricas e duodenais. Os efeitos colaterais da 
canela incluem alergias e irritação na pele.

Converse com o sua nutricionista para saber qual 
a melhor estratégia para incluir a canela na sua ali-
mentação.

BENEFÍCIOS DA CANELA:

> Controla o diabetes 
> Melhora transtornos digestivos 
> Combate o colesterol
> Diminui a fadiga 
> Ajuda na digestão 
> Diminui o apetite 
> Reduz o acúmulo de gordura
> Melhora o contato íntimo 

INGREDIENTES:
3 ovos
50g de manteiga derretida
6 maçãs descascadas e cortadas em laminas finas 
100g de açúcar mascavado
300ml de leite (podem usar qualquer tipo de leite ou leite vegetal)
canela q.b.

MODO DE PREPARO:
Colocar as camadas de maçãs num pirex ou prato de forno. 
Polvilhar o açúcar mascavo e a canela em pó entre as camadas.
Bater os ovos com o leite e a manteiga derretida e verta sobre as maçãs. 
Finalizar com um pouco mais de canela e com o restante de açúcar.
Cozinhar em forno previamente aquecido a 180ºC durante apx 
30 minutos. 
Servir frio ou morno.

A atriz Paolla Oliveira participou 
de forma remota do programa “Altas 
Horas”, que, no último sábado 12, 
retornou aos estúdios da Globo, em 
São Paulo, seguindo protocolos de 
segurança.

No ar como Jeiza na reprise de 
“A Força do Querer”, trama das 21h 
de Gloria Perez, a atriz contou que 
não gosta de assistir a si mesma para 
evitar uma autocobrança gigante, 
porém tem gostado de dar atenção à 
policial que viveu em horário nobre.

“Geralmente não costumo me 
ver porque sou muito crítica. Mas 
agora em casa, eu estou me diver-
tindo ao rever as cenas. Não lem-
brava de muitos detalhes e tenho 
dado muita gargalhada. É um tra-
balho muito especial”, disse.

Garantindo a ela o prêmio de 
Melhor Atriz no Melhores do Ano do 
Domingão do Faustão em 2017, Jei-
za é guardada em sua memória com 
grande carinho, principalmente por 
conta do público.

“As personagens sempre estão 
no meu coração e com a Jeiza não foi 
diferente. Até hoje as pessoas na rua 
me chamam de major... É engraça-
do! Às vezes me pego parada e em pé 
na posição de policial”, contou ela.

PAOLLA
OLIVEIRA FALA
DO TRABALHO
EM “A FORÇA
DO QUERER”CAIO CASTRO E GRAZI MASSAFERA VIAJAM DE MOTO

MORRE MÃE DE CRISTIANO, DA DUPLA COM ZÉ NETO

Amantes de aventura, Caio Castro e Grazi Massafera pegaram a estrada 
a bordo de uma moto. Nas redes sociais, os dois compartilharam algumas 
fotos da viagem que passa por Curitiba, no Paraná, terra da atriz.Na noite de 
sábado 12, Caio chegou a publicar foto em que os dois aparecem montados 
na moto e escreveu na legenda: “Selvagens.”

Caio foi conhecer a família da atriz. Grazi, por sua vez, já conhece todos 
os parentes de Caio, que moram em São Paulo.

Morreu na manhã deste domingo 13 a mãe do cantor Cristiano, da dupla com Zé 
Neto, Zenaide Táparo. Ela foi internada no sábado 12, no Hospital de Base de São José 
do Rio Preto, interior de São Paulo, depois de uma parada cardíaca.No sábado, Cristiano 
publicou nas redes sociais um texto afirmando que a mãe sofreu uma parada cardíaca 
e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Ontem por alguns instantes 
pensei ter pedido minha mãe, a mulher que mais amo nesse mundo, a mulher que foi 
meu 1º amor, uma das pessoas que mais amo nesse mundo, e que a tempos tenho lutado 
com todas as forças pela saúde dela”, escreveu na noite de sábado.
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NATHALLYA MACEDO

O potiguar Filipe Medeiros sem-
pre foi criativo. Quando crian-
ça, aprendeu a tocar violão e 

criou uma banda com o irmão. Já 
na adolescência, foi para o grupo de 
rap VelociCrew e segue hoje criando 
música ao lado dos outros dois inte-
grantes. Agora, aos 21 anos, o jovem 
decidiu focar também na carreira so-
lo e, por isso, prepara o lançamento 
do álbum “Diário do Futuro” para o 
início de 2021.  

Recentemente, o artista – mais 
conhecido como Futurista Fortuna-
to – lançou em todas as plataformas 
digitais o single “Troca Equivalente”, 
que traz um relato de autoafirmação. 
“A troca equivalente, por exemplo, é 
um processo alquímico onde se paga 
um preço para obter aquilo que se 
espera. O primeiro verso da música 
traz referência ao livro ‘O Retrato de 
Dorian Gray’, do escritor Oscar Wil-
de, um jovem belo que busca uma 
perfeição inalcançável e, para isso, 
acaba pagando um preço maior do 
que realmente imaginou”, contou.  

O disco “Diário do Futuro” te-
rá nove faixas autorais e será um 
registro de uma fase dolorosa para 
Fortunato. “Tive um filho e precisei 
aprender a ser mais responsável”, 
relembrou. “Me vi na trajetória de 

ser pai antes, durante, e depois do 
fim do mundo. Isso porque estamos 
esgotando os recursos naturais dis-
poníveis, a tecnologia está acabando 
com a sociedade. Então o álbum tra-
ta sobre ter um filho no meio desse 
processo e sobre como estou lidando 
com isso”.   

Sobre a sonoridade, Fortunato 
acredita que a coletânea trará uma 
nova identidade para o rap, a partir 
de uma mistura inusitada de gêne-
ros. “Podemos dizer que o disco é 
realmente de rap, mas terá elemen-
tos do punk rock e do emo – que 
não são tão comuns entre nós. Me 
inspirei ainda no álbum ‘AmarElo’, do 
Emicida, nas batidas e nas reflexões 
sobre nosso relacionamento com 
o planeta. Também tive referências 
nos artistas Lil Revive, Machine Gun 
Kelly e Sidoka”.    

Entre outros conteúdos já plane-
jados para breve, como videoclipes 
e zines, o jovem pretende passar 
uma mensagem específica através 
dos trabalhos artísticos, provocan-
do reflexões sobre sustentabilidade. 
“Todo dia, o mundo acaba um pou-
quinho. A pandemia da Covid-19 
conseguiu fazer a gente olhar para 
isso, observar como faz mal para 
a terra. É por isso que quero cons-
cientizar as pessoas, é meu objetivo”, 
pontuou.    

FORTUNATO E O 
DIÁRIO DO FUTURO

MÚSICA  | Rapper potiguar lançou recentemente o single “Troca 
Equivalente”, preparando o terreno para o primeiro álbum solo da carreira

QRCODE

Acesse e ouça o trabalho 
do rapper e siga para as 

redes sociais

LUCAS BASTOS



dani.freire.jor@outlook.com

SANTA LUZIA 
A “união do povo mossoroense na 

contenção da propagação da Covid-19” 
foi ressaltada pela governadora Fátima 
Bezerra, após participar da procissão 
de encerramento da festa da padroeira 
Santa Luzia, em Mossoró, neste 
domingo. Na cidade, o número de 
casos da doença aumenta e o Hospital 
Tarcísio Maia chegou próximo ao 
colapso há poucos dias. 

VAI TER FESTA 
Embora os números de 

covid estejam crescendo rápida e 
exponencialmente, e apesar de decretos 
públicos suspendendo eventos de 
réveillon e Natal, empresas privadas 
continuam a fazer propaganda de 
suas festas, alegando que vão seguir 
protocolo de biossegurança. Quem bebe 
e come de máscara aí?! 

O GENRO  
Neste sábado, Sílvio Santos 

comemorou 90 anos de idade e 
ganhou declaração do genro potiguar 
Fábio Faria no Instagram. O ministro 
das Comunicações, mais conhecido 
como “o genro” nos corredores de 
Brasília, postou uma homenagem e 
tanto para o sogro famoso. “São anos 
de simplicidade máxima, paixão 
pelo trabalho, amor pela família e 
preocupação com os funcionários”, 
disse.

HOMENAGEM 
Na declaração a Silvio Santos, 

Fábio afirmou que ele recebeu “um 
presente divino”. “O dom de ser o maior 
apresentador da história da televisão 
brasileira. Ele se tornou o companheiro 
fiel de milhões de brasileiros todos os 
domingos”, escreveu o ministro.  

DINHEIRO DE MUITO 
Falando em ministro potiguar, o 

do Desenvolvimento Regional Rogério 
Marinho não para de comemorar os 
recursos que vão sendo liberados pelo 
chefe e presidente Jair Bolsonaro. Essa 
semana, ele festejou a retomada de mais 
de 2,3 mil moradias que vão contemplar 
empreendimentos em todas as regiões 
do País”.  

COMPROMISSO 
As unidades habitacionais vão 

beneficiar 9,4 mil pessoas de baixa 
renda, segundo Marinho. “É um 
compromisso do presidente a conclusão 
de obras que estão paralisadas e uma 
demonstração de respeito com os 
impostos pagos pelo cidadão brasileiro”, 
escreveu ele no Instagram.

PÉSSIMO EXEMPLO 
Enquanto falha na compra 

de vacinas contra a Covid19 e 
na apresentação de um plano de 
imunização para a população brasileira, 
o ministro da Saúde Eduardo Pazzuelo 
curtiu tranquilamente uma festa 
de arromba, ao lado do cantor Zezé 
di Camargo, neste fim de semana. 
E – pasme – sem máscara e nem 
distanciamento. 

PRAZO MÁXIMO 
No mesmo fim de semana, 

o ministro do STF Ricardo 
Lewandowski, como resposta ao 
péssimo desempenho do Ministério 
da Saúde frente ao plano de 
vacinação contra coronavírus, deu 
48 horas para Pazuello informar data 
de início e de término da vacinação 
contra Covid-19. Ele pediu mais, que 
o governo federal informe a previsão 
de duração de cada uma das fases do 
planejamento. 

O MAIOR ERRO 
Politicamente, o desastre no 

comando do planejamento para 
imunizar os brasileiros contra o 
SarsCov2 pode ser “o maior erro 
político cometido pelo governo até 
agora” na opinião do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia. Para ele, 
o fato de a gestão Bolsonaro não 
ter se preparado para comprar as 
vacinas “pode impactar o projeto de 
reeleição” do presidente. 

ALIÁS... 
A ausência de pessoas com 

deficiência (PCD) entre as 
prioridades do Plano Nacional de 
Vacinação proposto pelo Ministério 
da Saúde contra a covid-19 chamou 
a atenção de parlamentares e 
membros do poder Judiciário, 
segundo o Congresso em Foco.  

EXPLIQUE 
A retirada deste grupo – que 

seria 45,6 milhões de pessoas– dos 
grupos preferenciais tem gerado 
preocupação à medida em que a 
possibilidade de vacinação aparece 
no horizonte. E na semana passada 
a Frente Parlamentar do Congresso 
Nacional em Defesa das Pessoas com 
Deficiência endereçou um ofício ao 
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
pedindo informações sobre ações a 
esta população. 

COVID ARRASANDO OS EUA 
Deu no Estadão: “A quantidade 

de mortes por covid-19 nos 
EUA ultrapassou nesta sexta-
feira, 11, o número de soldados 
americanos mortos em combate 
na 2.ª Guerra. Ao atingir a marca 
de 293 mil mortos, a pandemia 
de coronavírus deixou para trás a 
quantidade de baixas americanas 
no conflito mais sangrento da 
história da humanidade – segundo 
o Departamento de Assuntos 
de Veteranos, 291.557 soldados 
americanos morreram na 2.ª Guerra”. 

ESCANDALOSO 
Deu na Folha de S.Paulo que o 

dinheiro da Educação para cidades 
pobres, R$ 332 milhões do Fundeb, 
vão parar na mão de advogados. 
Os pagamentos feitos em contratos 
sem licitação são alvos de TCU 
e Ministério Público. “O tribunal 
instaura mais de cem tomadas de 
contas para reaver verba”, disse o 
jornal.

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>>> Covid-19: Pesquisadores 

citados pelo governo não 
reconhecem plano de 
imunização. 36 dos profissionais 
citados como colaboradores do 
governo revelaram não ter tido 
acesso ao documento e cobraram 
medidas mais abrangentes de 
vacinação. 

>>>Ethel Maciel, 

documento. Algo que nos meus 25 
anos de pesquisadora nunca tinha 
vivido!”. 

>>>“Precisamos de todas as 
vacinas”, disse a líder dos testes 
de Oxford no Brasil Lily Weckx, 
da Unifesp. Ela comentou, em 
entrevista à revista Veja, o avanço 
dos estudos, a pausa de setembro e 
a possibilidade de registro no país. 

epidemiologista e pesquisadora 
do CNPq: “Nós, pesquisadores que 
estamos assessorando o governo 
no Plano Nacional de Vacinação 
da Covid-19, acabamos de saber 
pela imprensa que o governo 
enviou um plano, no qual constam 
nossos nomes e nós não vimos o 
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Bela e sorridente: a vereadora Brisa Bracchi “sentindo um pouco do verão” e 
“lembrando do Lula” num momento de lazer. “Depois, correndo pra organizar 
metodologia de reunião”, disse ela em postagem no Instagram

Ratatouille: Chef Edu Braga (Band) em rasante por Natal, com Verlândia 
Medeiros, descobrindo a linha de delícias terroir de Queijeira 504
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CANAL 1

Bate-Rebate
n Os estúdios da ESPN, em São 

Paulo, no bairro do Sumaré, que no 
passado foram da TV Tupi, ainda 

estão em reformas...
n ... A pandemia acabou 

provocando atrasos.
n Depois de deixar a GloboNews 

sem qualquer aviso e anunciar 
seu ingresso na TV Cultura, o 

"Manhattan Connection" estreia em 
20 de janeiro...

n .. Dia 20, aliás, data da posse de 
Joe Biden nos Estados Unidos.
n .... O elenco seguirá o mesmo: 

Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo 
Mainardi, Pedro Andrade e Ricardo 

Amorim.
n Nesta segunda, vale destacar, 
será outra noite de eliminação na 

“Fazenda”...
n ... E, amanhã, mais uma.

n Camila Smithz, apresentadora 
do telejornal da Rede Brasil, está 

trabalhando o livro “Trintei e 
agora?”...

n ... Junto com outras mulheres que 
passam pela mesma fase, ela fala de 

momentos e experiências.

Globo mantém projeto de novela sobre Carlos Gomes
São improcedentes os boatos 

de que a Globo teria desistido 
de um trabalho sobre a vida do 
compositor Carlos Gomes (1836-
1896).

Em conversa com a coluna, 
Maria Adelaide Amaral, 
incumbida de desenvolver este 
trabalho, informou que continua 
escrevendo a novela. Mas não 
existe ainda uma previsão de 
gravações e exibição.

Com a pandemia e 
a necessidade de tantas 
adaptações, todo planejamento 
terá que ser refeito.

Inicialmente criado como 
projeto de supersérie, “O Selvagem 
da Ópera”, título provisório, foi 

expandido para novo formato, o 
de uma novela das 18h.

A Globo tomou a decisão 
baseada no potencial e 
significado da obra, que fala 
sobre a vida de Carlos Gomes, 
um brasileiro de grande 
reconhecimento internacional, 
mas com uma história ainda 
desconhecida por muitos.

Inicialmente, Renan 
Monteiro ( foto) recebeu 
convite para viver o 
protagonista, enquanto Isabelle 
Drummond, Bianca Bin, Luís 
Miranda, Mateus Solano e 
Dira Paes foram alguns nomes 
também pensados para o 
elenco.

OS DETALHES
Ainda sobre “O Selvagem da 

Ópera”, entre outras decisões já 
tomadas, sabe-se que o desejo 
é gravar muita coisa na Itália, 
que Carlos Gomes adotou como 
segunda pátria. Em Milão.

Este e outros tantos detalhes 
serão agora avaliados por Silvio de 
Abreu e José Luiz Villamarim, no 
processo de transição porque passa 
a direção da dramaturgia da Globo.

DESPEDIDA
Nesta segunda, no “Bem, 

Amigos!”, programa do SporTV, 
Muricy Ramalho vai se despedir 
do Grupo Globo, depois de quatro 
anos na função de comentarista.

Confirmando informação 
antecipada por aqui, ele irá assumir a 
coordenação de todo departamento 
de futebol do São Paulo.

VÍDEOS CURTOS
Parceiro da Record em “A 

Fazenda 12”, o Tik Tok acumula 
5,5 milhões de seguidores.

Número que, segundo 
previsões, irá aumentar nesta reta 
final do programa.   

REALITIES
Levantamento do Twitter 

aponta os realities shows mais 
comentados da plataforma neste 
ano no País. Até o momento, claro.

Pela ordem, “BBB20”, “A 
Fazenda 12”, “De Férias Com o 
Ex”, “MasterChef ” e “The Voice 
Kids”.

MUNDO DIFERENTE
Ao contrário de tudo o que 

aconteceu e ainda acontece 
por aqui, o episódio ESPN e Fox 
Sports no México tem tratamento 

e contornos completamente 
diferentes.

Lá a ordem é vender. O 
governo tem prorrogado prazos, 
porque a manutenção do campo 
de trabalho e dos empregos está 
na frente de todos os outros 
interesses. 

JÁ AQUI...
O processo de desmanche do 

Fox Sports segue a passos largos, 
decisivos e abençoados.

Depois dos PJs, pessoas 
jurídicas, em janeiro está prevista 
a demissão de uma boa parte 
dos celetistas. Serão mais de 150 
funcionários em 9 meses. E outros 
programas irão desaparecer. 
O “Fox Rádio”, por exemplo, 
o de maior audiência, mas 
descaracterizado, tem chances de 
ser um deles.

JOÃO MIGUEL JÚNIOR
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CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA FC

O América não tomou conheci-
mento do Coruripe e aplicou 
uma goleada de 5 a 0 no time 

alagoano na tarde deste domingo 
13 na Arena das Dunas. Com isso, a 
equipe potiguar garantiu vaga nas 
oitavas de final da Série D do Campe-
onato Brasileiro. Na primeira partida 
– como visitante –, o América havia 
perdido por 1 a 0 e ontem precisava 
buscar o resultado em casa.

E foi o que aconteceu, com faci-
lidade, principalmente no segundo 
tempo. O placar foi inaugurado aos 
36 minutos da primeira etapa com 
Edimar após cobrança de falta de Ro-
drigo Andrade. No segundo tempo, o 
América deslanchou e fez mais qua-
tro gols com Wallace Pernambucano 
(2), Rondinelly e Elias, que assegura-
ram o time de Natal na terceira fase 
da Série D.

Na próxima fase do Brasileirão da Sé-

rie D, o América enfrentará o Galvez-AC, 
que neste domingo também avançou à 
próxima fase após derrotar o River-PI.

A primeira partida do duelo acon-

tecerá no próximo fim de semana, em 
Rio Branco, capital do Acre. O jogo da 
volta acontece uma semana depois, 
na Arena das Dunas.

América atropela Coruripe na Arena 
das Dunas e agora pega o Galvez-AC
BRASILEIRÃO | Equipe alvirrubra continua na briga por uma vaga na Série C do Brasileirão. Na próxima fase, enfrentará o Galvez-AC, que neste domingo também avançou à próxima fase 
após derrotar o River-PI. Primeira partida do duelo acontecerá no próximo fim de semana, em Rio Branco, capital do Acre. No outro confronto, Globo eliminou o ABC e pega o Fast-AM

Equipe potiguar precisava vencer por dois gols de diferença, mas acabou aplicando goleada

Globo elimina ABC 
e vai pegar Fast-AM

O Globo também está nas oi-
tavas de final da Série D do Cam-
peonato Brasileiro. A Águia de 
Ceará-Mirim se classificou após 
vencer o confronto de ida por 
2 a 1 e empatar por 1 a 1 com o 
ABC no Estádio Frasqueirão, em 
partida disputada na tarde de 
sábado 12.

A partida foi marcada por 
falhas dos dois goleiros. Primeiro, 
Rodrigo Carvalho, do Globo, acei-
tou um “frangaço” depois de co-
brança de falta de Thiaguinho pa-
ra abrir o placar aos 40 minutos 
da primeira etapa. No segundo 
tempo, foi a vez de Rafael soltar 
a bola no pé de Edson Kapa, que 

com tranquilidade, não perdoou 
e mandou para as redes empa-
tando a partida aos 29 minutos.

Com o empate favorável ao 
adversário, na base do desespe-
ro, o ABC se lançou ao ataque, 
mas sem organização e com 
pouca criatividade. O Globo se 
segurou bem e teve chances de 
ampliar, mas o placar terminou 
empatado. Melhor para o time 
de Ceará-Mirim que segue na 
disputa por uma das quatro va-
gas de acesso à Série C do Cam-
peonato Brasileiro.

Na próxima fase, o Globo en-
frentará o Fast-AM. A primeira 
partida acontecerá em Ceará-Mi-
rim, e a volta será em Manaus.

Já o ABC só entrará em cam-
po em 2021 pelo Campeonato Es-
tadual e terá de amargar mais um 
ano na última divisão nacional.

4 A 1

Cuca não gosta de poupar 
os titulares do Santos. Mas se 
viu obrigado diante do Flamen-
go por causa do duro compro-
misso contra o Grêmio. De olho 
na Copa Libertadores, o técnico 
usou apenas os meninos no es-
tádio do Maracanã e acabou go-
leado por 4 a 1, neste domingo, 
no Rio de Janeiro, pela 25ª roda-
da do Campeonato Brasileiro.

De volta ao Flamengo após 
se recuperar de dores musculares, 
Gabigol fez dois gols, ambos em 
cobrança de pênalti. Os outros 
gols foram marcados por Filipe 
Luís e Gerson. O estreante Bruni-
nho descontou para os paulistas.

O Flamengo recupera a ter-
ceira colocação, com 45 pontos, 
e segue sonhando com o bicam-
peonato. Em oitavo, o Santos vê a 
disputa pelas primeiras posições 
cada vez mais difícil e deve inves-
tir as suas forças na Libertadores.

Ciente que terá uma ba-
talha com o Grêmio por vaga 
na semifinal da Libertadores, 
nesta quarta-feira 16, Cuca não 
quis correr riscos e preservou 
todos os titulares no Maracanã. 
Dos jogadores que devem en-
trar diante do Grêmio, o técni-
co usou apenas Sandry e Lucas 
Braga.

COM CABEÇA NA 
LIBERTADORES, 
SANTOS É GOLEADO 
PELO FLAMENGO

CORINTHIANS

O experiente lateral-es-
querdo Fábio Santos era só 
satisfação após a vitória do Co-
rinthians no clássico diante do 
São Paulo, neste domingo, na 
Neo Química Arena, na capital 
paulista, pelo Campeonato Bra-
sileiro.

Além de comemorar a 
bela apresentação, sobretudo 
defensivamente, o jogador não 
escondeu que a equipe podia 
até ir além do 1 a 0 pelas chan-
ces criadas. Com a vitória, o “Ti-
mão” deu fim à série de 17 jogos 
invictos do Tricolor.

Os 10 dias de preparação, 
com muitos vídeos e estudo 
do líder do Brasileirão, foram 
vitais para o resultado, de 
acordo com o lateral-esquer-
do. Ao ser questionado sobre o 
que foi decisivo para o triunfo, 
ele elogiou bastante o trabalho 
da comissão técnica de Vag-
ner Mancini.

“Acho que foi a preparação. 
Foi mérito da comissão técnica, 
que estudou a equipe adversá-
ria. Tivemos desarmes porque 
sabíamos que eles ficam mais 
com a bola, baixamos a linha, 
se aproveitássemos as chances, 
podíamos ter até feito mais 
gols”, reconheceu.

FÁBIO SANTOS 
FESTEJA E DIZ QUE 
TIME “PODIA
TER FEITO MAIS”

CLÁSSICO CARIOCA

Com um gol nos últimos 
minutos, o Vasco empatou 
com o Fluminense por 1 x 1 na 
noite neste domingo 13 em São 
Januário. Wellington Silva abriu 
o placar da partida, válida pela 
25ª rodada do Brasileirão, com 
apenas oito minutos de jogo. 
Aos 46 do segundo tempo, Cano 
empurrou para o gol e igualou o 
marcador.

Com o resultado, o Flumi-
nense subiu para 40 pontos, 
mas permaneceu na sétima 
colocação do Brasileirão Já o 
Vasco diminuiu a vantagem 
para os times de fora da zona de 
rebaixamento. O Cruzmaltino 
está em 17º com 25 pontos, três 
atrás do Bahia, primeiro time 
fora do Z4.

CANO EMPATA NOS 
ACRÉSCIMOS E EVITA 
DERROTA DO VASCO 
CONTRA O FLU

UOL / REPRODUÇÃO


