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Avenida Senador Dinarte Mariz, também conhecida como Via Costeira Vereadora Nina Souza é atual líder do governo na Câmara Municipal Próximos jogos do primeiro turno acontecerão no horário da tarde, às 15h

TRÂNSITO. 7 | Após acidente registrado nesta sexta-feira 5, o 
Detran informou que planeja instalar sinalização eletrônica na 
Via Costeira até abril. Licitação deve ser aberta em breve

MUDANÇA. 03 | Vereadora do PDT defende que o valor dos 
combustíveis pode ser reduzido para o consumidor final se 
houver uma redução dos tributos que incidem sobre o produto

FUTEBOL. 16 | Próximos jogos do primeiro turno acontecerão 
à tarde, sempre a partir da 15h. Transmissões das partidas 
passam a ser feitas pelo canal do Youtube da FNF

SINALIZAÇÃO ELETRÔNICA SERÁ 
INSTALADA NA VIA COSTEIRA

NINA SOUZA DEFENDE REDUÇÃO 
DAS ALÍQUOTAS DO ICMS

TOQUE DE RECOLHER ALTERA 
HORÁRIOS DO POTIGUAR 2021

PANDEMIA. 8 | Decreto foi 
publicado em edição extra do 
Diário Oficial do Estado nesta 
sexta-feira 5 e estabelece que, 
a partir deste sábado 6, o toque 

de recolher começará duas horas 
mais cedo, às 20h, seguindo até 
6h da manhã do dia seguinte. 
Especificamente nos domingos, 
a medida restritiva vale em tempo 

integral, configurando uma 
espécie de lockdown. Regras 
seguem em vigor até 17 de março 
e são implantadas em momento 
crítico da pandemia no RN.

Fátima edita novo 
decreto e amplia 
toque de recolher 

Governadora do RN Fátima Bezerra (PT) em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira 5

MOTORISTAS 
DE ÔNIBUS 
PROTESTAM 
EM NATAL

 Atos aconteceram nesta sexta-feira 
5 e foram motivados pelo corte de 
uma comissão paga aos motoristas 
que acumulam a função de cobrador. 
Protestos também foram contra as 
mudanças anunciadas nesta semana 
pela Secretaria de Mobilidade Urbana 
(STTU) para o transporte público. 
Pasta classificou as paralisações 
como “descabidas”. Pág. 7
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INVESTIGAÇÃO | MPF acompanha as informações da Base Nacional de Fraudes no Auxílio Emergencial, com 
foco na identificação de fraudes, para controle, condução de investigações e adoção das medidas penais

O Ministério Público Federal 
(MPF) vai reforçar as ações 
para o combate de fraudes no 

pagamento do auxílio emergencial. O 
benefício é concedido pelo Governo 
Federal em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus.

Os recursos são destinados à po-
pulação de baixa renda sem emprego 
formal. Desde julho de 2020, a estra-
tégia de atuação do MPF é integrada 
com a Polícia Federal (PF), Ministério 
da Cidadania e Caixa Econômica Fe-
deral para evitar irregularidades, iden-
ti� car e punir fraudadores.

Com a parceria entre os órgãos, 
todas as denúncias são veri� cadas 
pela Caixa, para con� rmação do re-
cebimento indevido. As movimenta-
ções irregulares são incluídas na Base 
Nacional de Fraudes no Auxílio Emer-
gencial (BNFAE), um banco de dados 
gerido pela PF para rastreamento da 
atuação criminosa. Os dados podem 
ser alimentados e acessados pelos ór-
gãos envolvidos, inclusive Tribunal de 
Contas da União (TCU) e Controlado-
ria-Geral da União (CGU).

O MPF acompanha as informa-
ções da BNFAE, com foco na identi� -
cação de fraudes sistêmicas, para con-
trole gerencial de casos, condução de 
investigações e adoção das medidas 
penais cabíveis. 

O coordenador do Núcleo de 
Combate à Corrupção e Outros Ilícitos 
(NCC) do MPF no RN, Kleber Martins, 
destaca que “a atuação integrada per-
mite o cruzamento de dados e identi-
� cação de esquemas criminosos, além 
dos casos individuais de recebimento 
indevido”.

Quem informou dados incorretos 

deliberadamente para obtenção in-
devida do benefício pode responder 
por estelionato e falsidade ideológica, 
com pena de reclusão de um a cinco 
anos. Como o crime é contra os cofres 
públicos, existe um aumento para até 
seis anos e oito meses. Já a inserção de 
dados falsos em sistema de informa-
ções tem pena de reclusão de dois a 12 
anos e multa.

Para criminosos que invadirem 
dispositivos informáticos, a pena pre-
vista é de detenção de um a quatro 
anos, acrescida de multa, podendo 
chegar a cinco anos no caso de obten-
ção de informações sigilosas ou con-
trole remoto de aparelhos. A punição 
para furto mediante fraude eletrônica 
é de reclusão de quatro a oito anos.

Todos os cidadãos podem ter 
acesso aos valores e bene� ciários 
do auxílio emergencial no Portal da 
Transparência. O próprio portal per-
mite a busca por nome, CPF ou mu-
nicípio e tem campo para registro de 
denúncia anônima. O MPF também 
recebe denúncias eletrônicas, de for-
ma prática e segura, por meio do canal 
MPF Serviços.

Cidades e estados que tenham 
decretado medidas restritivas 
devido ao avanço do novo corona-
vírus no país � carão sem recursos 
da Lei de Incentivo à Cultura, novo 
nome da Lei Rouanet. O governo 

federal determinou nesta sexta-
-feira 5 que só sejam analisadas 
propostas “que envolvam inte-
ração presencial com o público”, 
em locais de execução que não 
estejam com medidas de restrição 
de circulação, como lockdown e 
toque de recolher.

A determinação está no Diário 
O� cial da União (DOU). A porta-
ria, assinada por André Porciuncu-
la, secretário Nacional de Fomento 
e Incentivo à Cultura, vale por 15 
dias e pode ser prorrogada por 
mais tempo ou suspensa, a depen-
der se as cidades e os estados vão 
manter ou não as medidas restriti-
vas adotadas.

“Considerando as diversas 
medidas de restrições de locomo-
ção e de atividades econômicas, 
decretadas por estados e municí-
pios, só serão analisadas e publica-
das no Diário O� cial da União as 
propostas culturais que envolvam 
interação presencial com o pú-
blico, cujo local da execução não 
esteja em ente federativo em que 
haja restrição de circulação, toque 
de recolher, lockdown ou outras 
ações que impeçam a execução do 
projeto”, diz a portaria.

O texto foi editado em meio 
a números recordes de mortes 
diárias pelo novo coronavírus 
no Brasil. Nesta quinta-feira, 4, o 
país registrou 1.786 mortes pela 
covid-19 em 24 horas. O total 
de óbitos pela doença chegou a 
261.188. Diante do cenário preo-
cupante, vários estados e cidades 
já decretaram medidas de restri-
ção de circulação.

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

Segundo o MPF, a obtenção indevida do benefício pode responder por estelionato e falsidade ideológica, com pena de reclusão de um a cinco anos

MPF reforça ações para combater 
fraudes no auxílio emergencial

BOLSONARO LIDERA PESQUISA 

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

Levantamento da empresa Paraná Pesquisas indica que o presidente 
Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto para a disputa à Presidência 
da República nas eleições de 2022. O atual chefe do Executivo está na 

frente em todos os cenários de 1º turno, com percentuais que variam de 
31,9% a 37,6%. A pesquisa foi divulgada ontem. Foi realizada de 25 de 
fevereiro a 1º de março de 2021, por meio de ligações telefônicas. Foram 
consideradas entrevistas com 2.080 eleitores de 196 municípios, das 27 
unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o 
nível de confiança é estimado em 95%. Os dados indicam que as críticas 
à gestão do atual mandatário frente à crise da Covid-19 não tiveram 
impacto sobre a competitividade do presidente em termos eleitorais. O 
presidente lidera mesmo no cenário com o ex-presidente Lula e o ex-
ministro Sérgio Moro.

CORTESIA
A declaração do ex-ministro 

Fernando Haddad de que a 
governadora Fátima Bezerra é um 
dos nomes considerados pelo PT para 
a disputa presidencial em 2022 foi 
interpretada na Governadoria como 
nada mais que um gesto de cortesia. 
Em entrevista concedida na “casa” 
da governadora, o ex-ministro não 
iria sob hipótese alguma descartar a 
governadora e dizer que Fátima não é 
uma opção.

DEFERÊNCIA
Fátima não quis comentar o afago 

do colega de partido. Nos bastidores, 
porém, a informação é de que a 
governadora agradeceu a deferência, 
mas reforçou que a meta para 2022 é 
trabalhar a candidatura à reeleição no 
Rio Grande do Norte.

COMISSÕES DA CÂMARA

Ficou para a próxima semana 
a decisão sobre quais partidos 
� carão com as presidências de quais 
comissões na Câmara. O presidente 
da Casa, Arthur Lira (PP-AL), 
con� rmou que a CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça) � cará com o 
PSL. O partido deve indica Bia Kicis 
(DF). Havia resistência ao seu nome 
por seu per� l tido como extremista, 
mas ela conseguiu contornar essas 
di� culdades nas últimas semanas. Bia 
Kicis é próxima de Jair Bolsonaro.

DESISTÊNCIA DE LULA
A defesa do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva desistiu de dois 
habeas corpus que seriam julgados 
nesta sexta-feira 5 pelo STF. Nos  
recursos, os advogados do petista 
pedem suspeição dos juízes federais 
João Pedro Gebran Neto e Carlos 
Eduardo � ompson Flores, ambos do 
TRF-4 . 

A GOVERNADORA CHOROU
Fátima Bezerra não escondeu a emoção ao anunciar as 

novas medidas restritivas durante a entrevista coletiva ontem. 
A governadora a� rmou que não é fácil voltar a prejudicar o 
funcionamento de setores da atividade econômica, mas ressaltou 
que a medida é necessária diante do aumento exponencial de 
hospitalizações por Covid-19.

DESABAFO
O empresário Abdon 

Gosson, presidente da ABIH – a 
associação de hotéis do Rio 
Grande do Norte –, fez um 
desabafo ontem ao avaliar o 
novo decreto do Governo do 
Estado, que antecipa o toque de 
recolher para 20h e estabelece 
um lockdown aos domingos.

SUGESTÃO
Segundo Gosson, se a medida 

prosseguir, será o golpe de 
misericórdia no turismo, que teve 
um de seus piores anos em 2020. 
“Vai acabar de destruir o setor”, 
diz ele. O presidente da ABIH 
defende que, em vez de ampliar 
o confinamento, restringindo 
atividades econômicas, o poder 
público endureça a fiscalização 
para combater aglomerações 
naqueles estabelecimentos que 
descumprem os protocolos 
sanitários.

GOVERNO VETA RECURSOS 
DA LEI ROUANET PARA 
CIDADES QUE ADOTARAM 
LOCKDOWN
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pér� uos com a carga mais elevada, 
a exemplo de produtos como fogos 
de artifício, perfumes, importados, 
barcos, dentre outros. Mas na lei do 
RN e da maioria dos Estados, e por-
que não dizer todos, o combustível 
também foi colocado nessa alíquo-
ta elevadíssima.

AGORA RN - Acredita que esses 
preços estão sendo � scalizados de 
maneira efetiva?

NINA SOUZA - Essa carga 
exorbitante em cima de produtos 
essenciais já está sendo combatida 
no STF e o combustível com certe-
za não � cará de fora, então isso é 
uma medida que, independente-
mente de qualquer coisa tem que 
ser tomada pelos Estados, porque 
se o legislativo se omitir o judiciário 
irá resolver.

AGORA RN - Como você acha 
que isso pode ser melhorado? Ou 

ainda, resolvido?
NINA SOUZA - Uma primeira 

solução seria agir politicamente 
junto a Petrobras para evitar esses 
aumentos a toda hora lá no preço 
de saída da produção, isso será fei-
to um trabalho junto governo fede-
ral para que se possa fazer, realizar, 
onde só bastaria fazer uma média 
do custo interno do nosso petróleo 
interno consumido, juntamente 
com o que vem de fora, importado 
em dólar. Então se faria uma média 
e aí com certeza esse preço iria lá 
pra baixo. O produto internamen-
te produzido não teria sentido em 
ser dolarizado, a� nal de contas a 
Petrobras é do Brasil, é dos brasilei-
ros, e não de meia dúzia de investi-
dores que ninguém onde estão.

A segunda teríamos que fazer 
todo um trabalho para reduzir o 
valor desse ICMS. Primeiro por-
que na hora que se reduz o valor 
do ICMS e o preço cai, o consumo 
também aumenta, então a receita 
dos Estados não vai cair, porque 
você ganha em volume de escala. 
Então isso é uma coisa totalmente 
razoável, se reduzir esse valor do 
ICMS, trazer ela para o patamar 
entre 15% e 18%, isso já deminuiria 
bastante o valor do combustível.

Para que se reduza esse impos-
to, só é preciso mandar um Projeto 
de Lei para a Assembleia Legisla-
tiva, onde eu tenho certeza que 
será aprovado com unanimidade, 
trazendo essa alíquota para uma 
alíquota digna, constitucional. Pois 
essa que está aí é inconstitucional, 
tendo em vista que ela é aplicada 
em produtos extremamente supér-
� uos, o que não é o caso do com-
bustível.

A vereadora e líder do gover-
no municipal na Câmara 
Municipal de Natal, Nina 

Souza (PDT), defende que o valor 
dos combustíveis pode ser reduzi-
do para o consumidor � nal se hou-
ver uma redução dos tributos que 
incidem sobre o produto, especial-
mente o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
Para ela, além de um trabalho do 
Governo Federal junto a Petrobrás, 
o Estado precisa tratar o combus-
tível como um produto essencial e 
reduzir a alíquota para 15% a 18%. 
Atualmente a média cobrada pelos 
estados é de 30%.

AGORA RN - Como avalia essa 
questão dos combustíveis? Onde 
está o problema?

NINA SOUZA - Como todos 
sabemos estamos vivendo tempos 
difíceis, e para completar com o 
combustível de modo geral com 
preços absurdos. Nessa temática 
também é público que um dos 
fatores que mais pesam no preço 
� nal são os tributos, os impostos. 
Um dos tributos que se destacam 
na composição do preço do com-
bustível é o ICMS. Esse ICMS gira 
em torno de 30% em média nos 
Estados, como sendo uma alíquota 
média nominal. Como o imposto 
faz parte de sua própria base, então 
quando nós estamos falando de 
uma alíquota de 30% temos uma 
alíquota efetiva de mais de 42%, 
então realmente é muito alta. Efeti-
vamente são esses 42% que se paga 
no preço � nal do combustível.

AGORA RN - O que isso 
impacta na população? Sobre-
tudo nos trabalhadores que 
dependem assiduamente do 
combustível? 

NINA SOUZA - Embora nós 
saibamos que são os taxistas, ubers 
e caminhoneiros os mais afetados 
pelo probela, o próprio trabalha-
dor comum também precisa se 
deslocar de carro para realizar nos-
sas atividades diárias e, nesse caso, 
o combustível é essencial pois não 
temos um serviço de transporte 
público e� ciente. Para completar, 
os Estados tratam o combustível 
como sendo um produto supér-
� uo, já que o ICMS é um imposto 
de cunho seletivo, onde você pode 
tributar de maneira diferente, os 
produtos de primeira necessidade 
com uma alíquota menor, e os su-

REDUZIR O ICMS ENTRE 15% 
E 18% DIMINUIRIA O VALOR 
DOS COMBUSTÍVEL, AFIRMA 
VEREADORA NINA SOUZA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ENTREVISTA | Nina Souza (PDT) defende que o valor dos combustíveis pode ser reduzido para o consumidor 
final se houver uma redução dos tributos que hoje incidem sobre o produto, especialmente o ICMS estadual 

 Vereadora Nina Souza é a atual líder do governo municipal na Câmara Municipal de Natal

PAPA FRANCISCO EM RISCO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Francisco estará no Iraque, até segunda feira, sendo o primeiro Pontí� ce a 
pisar o solo desse país martirizado por guerra, terrorismo e perseguição. 
A viagem mais perigosa do seu ponti� cado. Advertido dos riscos de 

atentados, Sua Santidade manteve-se � rme. Ele deseja homenagear o Papa 
João Paulo II, que em 1999 chorou ao cancelar, por motivos políticos, visita 
a cidade de Ur, Caldeia, na Mesopotâmia (território iraquiano), onde nasceu 
Abraão, que é o pai das três principais religiões monoteístas: Islamismo, o 
Cristianismo e o Judaísmo.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

PANDEMIA

OLHO ABERTO

O Papa viaja durante a pandemia, escolhe país de cristãos persegui-
dos e põe a vida em risco. O cristianismo no Iraque é considerado o mais 
antigo no mundo, presente desde o século 1º.

MISSA
O Papa celebrará missa no rito 
caldeu, com idioma mesclado 
do aramaico e árabe. O local é 
a Igreja de Al-Tahira, em Mosul, 
completamente destruída pelo 
Estado Islâmico em 2015 e 
reconstruída. Irá à “cidade santa” do 
islamismo xiita (64% da população 
do país).

ATENTADO
Em 2012, o cardeal Sandri esteve 
no Iraque, em nome do Papa 
Bento XVI. Durante celebração, 
houve terrível explosão, a cerca 
de 20km de onde se encontrava, 
que deixou 40 mortos. O Cardeal 
saiu ileso.

CRISTÃOS
Antes da invasão dos EUA em 
2003 havia 1,5 milhão de cristãos 
iraquianos. Hoje, existem cerca 
de 300 mil. Francisco chega 
ao Iraque como Abraão, que 
atendeu ao chamado de Deus, 
partiu para Canaã e depois o 
Egito, sem pensar nos perigos 
que enfrentaria.

MISSÃO
O objetivo de Francisco é 
construir diálogo, que possa 
reduzir desigualdades, 
injustiças, pobreza, 
discriminações. Deus o proteja e 
que volte à Roma, com a missão 
cumprida

TURISMO
Na próxima semana os hotéis 

de Fortaleza (CE) começam a fechar 
as suas portas, pelo “lockdown” 
decretado. 

PROVÉRBIO
Cabe re� etir: “Quem vê a barba 

do vizinho arder, bota a sua de 
molho”.

DRAMÁTICO
A situação no Ceará está 

tão dramática, que a Unimed de 
Fortaleza recruta com urgência 
médicos para serem contratados em 
UTIs, através do celular 85-98685 
6919. 

HOSPITAL
O quadro caótico atual justi� ca 

que o governo do Rio Grande do 
Norte volte a pensar em hospital 
de campanha na Arena das Dunas. 
Local amplo, com estacionamento. 
A Prefeitura de Natal já anuncia a 
oferta de mais 30 leitos de UTI na 
cidade.

ESCLARECIMENTO 
O secretário estadual de 

agricultura, Guilherme Saldanha,  
informa, que as plantações da 
Agrícola Famosa aumentaram 

no RN, sobretudo no município 
de Apodi, em função das águas 
do arenito Assu. Isso ocorre, pelo 
fato de que as áreas agrícolas da 
empresa no estado do CE sofreram 
com as secas de 2012 a 2018.

CONSELHO
O presidente tem sido 

aconselhado a deixar de manifestar 
posição raivosa, em relação a 
pandemia e mostrar tom otimista, 
de que vai comprar vacinas, 
transfere recursos para estados e 
municípios. Não tem dado efeito 
esse conselho. O presidente acha, 
“que não erra em nada do que faz”. 
Mas erra!

ESCOLHA VACINA
Pesquisa mostra que 70,2% dos 

brasileiros gostariam de escolher 
qual vacina tomar. A Coronavac teve 
23,6% das preferências contra 21,2% 
da AstraZeneca, 11,3% da P� zer e 
9% da Johnson & Johnson.

CAPITÓLIO
FBI deteve Federico Klein, 42, 

funcionário do ex-Presidente dos 
EUA Donald Trump acusado de 
comandar invasão ao Capitólio. Ele 
trabalhava no Departamento de 
estado.

Teríamos que fazer todo um 
trabalho para reduzir o valor 
desse ICMS. Primeiro porque 
na hora que se reduz o valor 
do ICMS e o preço cai, o 
consumo também aumenta, 
então a receita dos Estados 
não vai cair”

“
NINA SOUZA (PDT)
VEREADORA
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Diante do cenário crítico que o setor de transporte enfrenta, agravado 
pela pandemia, o SETURN vem a público, com transparência, informar à 
população sobre a gravidade da situação. São 22 meses sem a 
atualização da planilha tarifária por parte do poder público municipal; 
nesse tempo, ocorreram constantes aumentos no preço do óleo diesel; o 
reajuste chegou a 35%.

AA queda no número de passageiros na pandemia é outro agravante: 50% 
a menos do que era transportado antes da crise sanitária. O sistema de 
transporte está à beira do colapso. Para que esse serviço essencial 
continue a operar, clamamos aos poderes públicos municipal e estadual 
que zerem os impostos sobre os combustíveis (ICMS Estadual) e de 
serviços (ISS Municipal), assim como o Governo Federal fez em relação ao 
PIS e Coons; bem como destinem orçamento para o Fundo Municipal do 
TrTransporte para subsidiar as gratuidades e a meia passagem, a om de 
que o usuário pague uma tarifa mais barata.

Com os decretos municipais e estaduais que regulamentam a pandemia; 
a criação das faixas exclusivas para os ônibus; o escalonamento dos 
horários de trabalho do comércio, repartições públicas, escolas, 
serviços essenciais e de lazer, são algumas das ações que trazem 
benefícios para a população usuária em tempos de pandemia.

O setor de transporte continuará a cumprir com o seu papel social, 
transportando dezenas de milhares de vidas diariamente.
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O deputado estadual Francisco 
do PT, líder do governo Fáti-
ma Bezerra na Assembleia 

Legislativa, elogiou nesta sexta-feira 
5 a decisão da governadora de en-
durecer as medidas restritivas para 
conter o avanço da pandemia de Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte.

Segundo ele, o cenário epidemio-
lógico da pandemia no Estado não 
deixou alternativas para o governo 
potiguar a não ser ampliar a duração 
do toque de recolher – que, a partir 
de sábado 6, será das 20h às 6h do 
dia seguinte. 

De acordo com ele, só com medi-
das mais rígidas será possível evitar 
uma situação de colapso na saúde, 
ou seja, a completa falta de leitos.

“A governadora, de forma corajo-
sa, vem tomando todas as medidas 
necessárias de restrições para pro-
mover o isolamento social, como 
uma medida de conter a saturação 
de leitos que estamos vivenciando. 
Já temos em diversas regiões 100% 
dos leitos ocupados, e a tendência 
é esse quadro se agravar”, avaliou o 
deputado estadual.

O novo decreto estabelece que, a 
partir deste sábado, o toque de reco-
lher começará duas horas mais cedo, 

às 20h, seguindo até 6h da manhã do 
dia seguinte. Especificamente nos 
domingos, a medida vale em tempo 
integral, configurando uma espécie 
de lockdown. Apenas setores ex-

tremamente essenciais poderão 
funcionar no domingo, como esta-
belecimentos de saúde e segurança 
pública. Entre os estabelecimentos 
autorizados a funcionar, estão os su-

permercados, que poderão abrir das 
6h às 20h.

Para Francisco do PT, o atual mo-
mento é o mais grave da pandemia 
de Covid-19 no País. “E o que é pior: 

há déficit no número de leitos para 
atender tantas pessoas em UTIs”, 
relatou. O parlamentar afirmou que, 
neste cenário, a governadora poti-
guar demonstra “compromisso com 
a vida das pessoas”.

“A governadora não teve outra 
alternativa a não ser editar esse 
decreto para que possa garantir o 
mínimo possível, que é a garantia de 
leitos para as pessoas que estão nes-
sa situação crítica no RN”, concluiu a 
deputada petista.

Desde o dia 18 de fevereiro, a re-
de pública de saúde do Rio Grande 
do Norte tem pelo menos 80% dos 
leitos críticos (UTI e semi-UTI) ocu-
pados com pacientes com Covid-19. 
No início desta semana, a situação 
piorou, com o índice superando os 
90%.

Às 15h45 desta sexta-feira, a taxa 
de ocupação de leitos críticos estava 
em 89,97%, segundo a plataforma 
“Regula RN”, da Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesap), que monitora em 
tempo real a situação nos hospitais 
credenciados para receber pacientes 
infectados com o novo coronavírus.

Na última consulta, havia 17 lei-
tos disponíveis, mas 76 pacientes na 
fila.

Novo decreto de Fátima é para evitar 
colapso na saúde, opina deputado
ANÁLISE | Deputado estadual Francisco do PT avalia que a adoção de medidas mais rígidas será possível evitar uma situação de colapso na saúde, ou seja, a completa falta de leitos. 
Segundo ele, o cenário epidemiológico da pandemia no Estado não deixou alternativas para o governo potiguar a não ser ampliar a duração do toque de recolher — das 20h às 6h 

Deputado Francisco do PT é o atual líder do governo na ALRN. Ele define que o atual momento é o mais grave da pandemia de Covid-19 no País

JOÃO GILBERTO / ALRN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Comissão de Transportes da 
Câmara Municipal de Natal se 
reuniu com a Secretaria Muni-

cipal de Mobilidade Urbana (STTU) 
na manhã desta sexta-feira 5 para 
discutir sobre as medidas anunciadas 
pela Secretaria na última quinta-feira 4 
que determinam o remanejamento da 
frota para priorizar os horários de pico 
em Natal.

De acordo com o vereador Robério 
Paulino (PSOL), membro da Comissão, 
o grupo solicitou à STTU que aumen-
tasse a frota para diminuir a superlo-
tação dos ônibus, porque a superlota-
ção é um elemento disseminador de 
contágios por Covid-19. “Nós achamos 
que não vai resolver e continuamos 
demandando à Secretaria que exija 
das empresas de ônibus a colocação 
de 100% da frota nas ruas”, explica o 
vereador. A Comissão de Transporte 
também informou que vai estar nas 
ruas verificando a lotação dos ônibus 
na próxima semana.

No ano passado, a Defensoria 
Pública do Estado do Rio Grande do 

Norte (DPE/RN) propôs uma Ação 
Civil Pública que determinava que o 
transporte público do Município de 
Natal voltasse a operar com 100% da 
frota de ônibus, além do retorno das 
linhas que foram suspensas no início 

da pandemia de Covid-19, no entanto, 
o Município entrou com recurso e a 
decisão liminar caiu. A decisão mais 
recente autorizou o retorno de 70% da 
frota de ônibus, e a DPE está pleitean-
do nas vias judiciais para reverter.

Comissão de Transporte da Câmara vai fiscalizar a lotação dos ônibus na próxima semana

Vereadores criticam mudanças no 
remanejamento de ônibus em Natal

PANDEMIA

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

O Conselho da Cidade do Natal 
(Concidade) aprovou novos 
procedimentos para reali-

zação da Conferência Final para a 
revisão do Plano Diretor de Natal. O 
encontro será feito dentro do prazo 
de até 60 dias.

As tomadas de decisões do Con-
cidade estão sendo com base no de-
creto municipal 12.175, que estabe-
lece protocolos e normas sanitárias 
que tratam do enfrentamento ao 
Covid-19, impossibilitando a reali-
zação de eventos presenciais com a 
participação de 50 pessoas ou mais. 
A resolução 01/2021, que trata do te-
ma, foi publicada no Diário Oficial do 
Município (DOM) desta sexta-feira 5.

De acordo com o Conselho é 
uma obrigação realizar essa discus-
são de maneira democrática e plural, 
abrangendo o acesso e a participação 
de todos. A resolução aponta para o 
respeito do período mínimo de 15 
dias regimentais para convocação, 
podendo ser adotados os modelos: 
virtual, presencial ou híbrido.

Ainda segundo o Condidade, 

a escolha da metodologia a ser de-
senvolvida, preferencialmente será 
priorizada o modo virtual para toda 
essa fase do processo, porém, tudo 
dependerá do cenário da evolução da 
pandemia do coronavírus.

Em sendo nesse formato, vai co-
locar a disposição a infraestrutura 
de acesso virtual com segurança sa-
nitária para o caso de delegados que 
necessitarem de tal apoio.

Informa ainda que estão man-
tidos os resultados da eleição dos 
119 delegados eleitos, durante a Pré-
-Conferência realizada nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2021. 

Conferência do PDN terá 119 delegados 

Texto do Plano Diretor deve 
ser finalizado em até 60 dias

ORDENAMENTO URBANO
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WALDEMIR BARRETO / SENADO

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) pediu descul-
pas por adotar comportamen-

tos truculentos nas redes sociais. Em 
entrevista ao programa “Repórter 98”, 
da 98 FM, o parlamentar reconheceu 
que se excedeu em alguns episódios e 
afirmou que está “tentando melhorar” 
o trato com seus seguidores.

“Preciso pedir desculpas às pesso-
as por essa falta de habilidade. Nunca 
fui político. Vim de uma unidade mili-
tar. Como militar, tenho minhas carac-
terísticas. É difícil tirar a característica, 
minha personalidade. Mas quem con-
vive sabe que não sou essa truculência 
toda. Pelo contrário, eu invisto recurso 
público e peço autorização para cui-
dar de idosos, crianças, animais. Se 
eu fosse monstro, não estaria olhando 
para isso. Estaria com outra preocupa-
ção”, declarou.

Styvenson também avaliou que 
tem uma “relação estremecida” com 
a imprensa e atribuiu isso ao seu 
comportamento. Ele afirmou que 
tentará uma “reaproximação” com os 
jornalistas. “Sou explosivo. Busco essa 
melhoria. Agora eu tenho sangue. Não 
sou político que fica dando risada e 

apanhando”, destacou.
“Admito que passo do ponto, ad-

mito que perco… Não tenho pavio 

curto. Eu não tenho pavio. Não tenho 
muita paciência nas redes sociais de 
estar respondendo algumas pergun-

tas. Eu sei que a pessoa entra para me 
afrontar. Ali é um fake, a pessoa faz a 
pergunta para querer aquela resposta. 

(...) Estou tentando melhorar”, com-
pletou o senador.

Desde que assumiu o mandato de 
senador, em 2019, Styvenson se envol-
veu em várias polêmicas. Na maioria 
delas, o caso ganhou repercussão pela 
agressividade do senador e pelo uso de 
palavras de baixo calão e xingamentos.

Em um dos casos que mais cha-
maram a atenção, o senador xingou 
um prefeito no interior do Rio Grande 
do Norte. Em um vídeo, disse para o 
gestor do município de Santo Antô-
nio, no Agreste Potiguar, ir para a “p… 
que pariu”. Outra vez, chamou um 
seguidor de “anencéfalo”, “demente” e 
“comedor de capim”.  Em outros mo-
mentos, o senador também já expôs 
conversas privadas com autoridades, 
disse que cortaria a destinação de ver-
bas parlamentares por discordar da 
transparência dos municípios e já teve 
áudios divulgados proferindo palavras 
ofensivas. 

Ele também já provocou polêmi-
cas com a própria família, ao cons-
tranger uma irmã que se inscreveu 
para receber o auxílio emergencial. E 
já disparou duras críticas à imprensa 
após ser criticado por algumas ações.

Styvenson diz que não é um “monstro” 
e pede desculpas por falas truculentas
PARLAMENTAR |  Senador federal também avaliou que tem uma “relação estremecida” com a imprensa, atribuiu isso ao seu comportamento e disse que buscará reaproximação; 
Styvenson Valentim (Podemos) reconheceu que se excedeu em alguns episódios ao utilizar as redes sociais e afirmou que está “tentando melhorar” o trato com seus seguidores

Senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) revelou que vai tentar uma “reaproximação” com os profissionais da imprensa

Avaliação positiva da adminis-
tração federal entre o grupo 
que recebeu o benefício cai no 

momento em que o governo confirma 
a volta dos pagamentos e o Congresso 
discute a PEC emergencial

A avaliação positiva da administra-
ção federal entre o grupo que recebeu 
o benefício cai no momento em que 
o governo confirma a volta dos paga-
mentos e o Congresso discute a PEC 
(proposta de emenda à Constituição) 
emergencial, para viabilizar um limite 
de 44 bilhões para ser gasto com o au-
xílio. Na quinta-feira 4 o Senado apro-
vou em 2º turno o texto, que agora será 
analisado pela Câmara.

Na segunda-feira 1º, o presidente 
Jair Bolsonaro reafirmou que a nova 
rodada do programa deve ser de 4 
parcelas de R$ 250. “Está quase tudo 
certo”, disse.

Enquanto os pagamentos não vol-
tam, a desaprovação do governo Bolso-
naro registra alta entre quem recebeu o 
auxílio. Foi de 43% para 51% em 15 dias.

Os resultados da pesquisa estão 
dentro da margem de erro em relação 
ao registrado há 1 mês, quando acaba-

ram os pagamentos.
A pesquisa foi realizada pelo Po-

derData, divisão de estudos estatísticos 
do Poder360. A divulgação do levanta-
mento é feita em parceria editorial com 
o Grupo Bandeirantes. Os dados foram 
coletados de 1º a 3 de março, por meio 
de ligações para celulares e telefones 
fixos. Foram 2.500 entrevistas em 509 
municípios, nas 27 unidades da Fede-
ração. A margem de erro é de 2 pontos 
percentuais. Saiba mais sobre a meto-
dologia lendo este texto.

Para chegar a 2.500 entrevistas 
que preencham proporcionalmente 
(conforme aparecem na sociedade) 
os grupos por sexo, idade, renda, es-
colaridade e localização geográfica, o 

PoderData faz dezenas de milhares de 
telefonemas. Muitas vezes, mais de 100 
mil ligações até que sejam encontrados 
os entrevistados que representem de 
forma fiel o conjunto da população.

Entre os que não receberam ajuda 
federal durante a pandemia, a aprova-
ção do governo Bolsonaro passou de 
32% para 38% em 15 dias. A taxa de de-
saprovação foi de 62% a 54% em duas 
semanas –queda de 8 pontos percen-
tuais. Entre os beneficiários do auxílio 
emergencial, 29% avaliam o trabalho 
do presidente Jair Bolsonaro como 
“ótimo” ou “bom”. E 46% o consideram 
“ruim” ou “péssimo”.

A pesquisa PoderData mostra ain-
da que 61% dos brasileiros afirmam 
que receberam ou que alguém de sua 
família foi contemplado com o auxílio 
emergencial de R$ 600 ou R$ 300. São 
37% os brasileiros que não tiveram 
acesso ao benefício. As taxas variaram 
dentro da margem de erro de 2 pontos 
percentuais desde o fim do benefício.

O auxílio emergencial foi criado 
para mitigar os efeitos da crise eco-
nômica causada pela pandemia da 
covid-19. 

Cai para 38% aprovação de Bolsonaro 
entre quem recebeu auxílio emergencial

AVALIAÇÃO

54%
é a atual taxa de desaprovação 

do governo Bolsonaro

WALDEMIR BARRETO / SENADO

O senador (PSL-SP) foi inter-
nado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 

São Camilo, em São Paulo (SP), após 
ter testado positivo para a Covid-19 e 
a doença se agravar. A informação foi 
confirmada por três parlamentares 
próximos ao senador ao portal Me-
trópoles .

Major Olímpio anunciou ter sido 
diagnosticado com a doença nesta 
terça-feira 2 e, na ocasião, disse estar 
bem, “com sintomas leves e em iso-
lamento domiciliar”. No entanto, na 
quarta-feira 3, o senador participou 
da sessão de discussão da PEC Emer-
gencial por videochamada e estava 
em uma cama de hospital.

Pouco tempo depois de ter ini-
ciado a sua fala, ele perdeu a conexão 
de imagem e, devido à dificuldade 
de ouvi-lo, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), inter-
rompeu a fala de Olímpio, alegando 
problemas com o áudio também.

Nesta quinta-feira 5, o senador 
agradeceu as mensagens de carinho 
e orações por sua recuperação, por 
meio de seu perfil nas redes sociais. 
“Segundo o médico, meu quadro está 

evoluindo bem apesar da gravidade e 
tenho fé que em breve estou de volta 
ao combate”, disse.

Senador foi hospitalizado na quarta-feira 3

Senador Major Olímpio (SP) 
segue internado em UTI 

COVID-19
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Motoristas de ônibus de Na-
tal fizeram duas paralisa-
ções nesta sexta-feira 5 nas 

imediações do Viaduto do Baldo, na 
Cidade Alta. De acordo com o Sindi-
cato dos Trabalhadores Rodoviários 
(Sintro), os atos servem como protes-
to contra o corte de uma comissão 
paga aos motoristas que acumulam 
a função de cobrador. Os rodoviários 
dizem que os salários pagos nesta 
sexta vieram sem a gratificação, sem 
acordo prévio.

“Hoje é dia de pagar os funcioná-
rios e os empresários não pagaram 
uma comissão para os trabalhadores 
que dirigem e cobram nesse trânsito 
caótico. Hoje eles cortaram a co-
missão dos trabalhadores”, afirmou 
Harlei Davidson, diretor de Comuni-
cação do Sintro. O ato é organizado 
pelo ex-vereador Júnior Rodoviário. 

Segundo Harlei, a situação já foi 
relatada ao secretário municipal de 
Mobilidade Urbana, Paulo César Me-
deiros. “A gente entende que há coni-
vência da secretaria”, disse o diretor 
do sindicato.

As manifestações também foram 
contra as mudanças anunciadas nes-

ta semana para o transporte público. 
Na quinta-feira 4, a Secretaria de Mo-
bilidade Urbana (STTU) anunciou 

que 15 linhas terão reforço de frota 
nos horários de pico. Esses ônibus se-
rão retirados de horários com baixa 

circulação de passageiros.
Para o diretor de Comunicação 

do Sintro, a medida não vai melho-

rar a situação de superlotação nos 
transportes. “Estão tirando ônibus 
de outras linhas, tirando de um para 
colocar em outro. Os ônibus continu-
arão lotados”, afirmou.

POSICIONAMENTO
O Sindicato das Empresas de 

Ônibus de Natal (Seturn) disse que 
não vai se pronunciar sobre as mani-
festações. 

Ao Agora RN, Paulo César Me-
deiros, titular da STTU, disse que 
a secretaria tem usado estratégias 
para repensar as linhas e evitar aglo-
merações e classificou a paralisação 
descabida. “Estamos pedindo a com-
preensão alertando sobre o dano que 
eles podem causar à saúde pública 
em Natal. Paralisar o transporte cole-
tivo provocando mais aglomeração é 
irresponsabilidade”, disse. 

Quanto à origem do problema, 
Medeiros afirmou que em um primei-
ro momento não pretende judiciali-
zar a questão. “Se existe problema de 
ordem trabalhista, não é conosco. Is-
so tem que ser resolvido na instância 
trabalhista, mas não prejudicando a 
população”, apontou ele.

Em Natal, motoristas de ônibus 
protestam contra corte de comissão
MANIFESTAÇÃO | Atos aconteceram nesta sexta-feira 5 e foram motivados pelo corte de uma comissão paga aos motoristas que acumulam a função de cobrador. Protestos também 
foram contra as mudanças anunciadas nesta semana pela Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) para o transporte público. Pasta classificou as paralisações como “descabidas”

Paralisações aconteceram na manhã e na tarde desta sexta-feira 5, ambas nas imediações do Viaduto do Baldo, na Cidade Alta

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Departamento Estadual de 
Trânsito do Rio Grande do Nor-
te (Detran) planeja instalar até 

abril sinalização eletrônica na Avenida 
Senador Dinarte Mariz, também co-
nhecida como Via Costeira, na Zona 
Sul de Natal. A via registrou mais um 
acidente na manhã desta sexta-feira 5.

Uma motorista perdeu o controle 
do carro e bateu em um poste de ilu-
minação na avenida, que também é 
uma rodovia estadual (RN-063). Logo 
após a batida, o poste caiu em cima do 
carro. Apesar do acidente, o motorista 
do veículo não se feriu.

 O local do acidente automobilís-
tico, que fica próximo ao antigo Hotel 
Pirâmide, é cenário de constantes co-
lisões, derrapagens e capotamentos. 
O trecho é uma curva fechada e, ao 
ser feita em alta velocidade e de forma 
imprudente, pode causar a perda da 
direção por parte do condutor.

Segundo o Detran, deve ser aberta 
licitação no próximo mês para contra-
tar empresa de fiscalização eletrônica. 
O contrato vai contemplar todas as 
rodovias estaduais – incluindo a Via 
Costeira. O órgão aponta, ainda, que 

a Via Costeira tem sinalização verti-
cal instalada, além disso há um posto 
policial da fiscalização de trânsito no 

trecho. Sem contar que as câmeras 
do Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública (CIOSP), da Secre-
taria Estadual de Segurança Pública 
(Sesed), monitoram as pistas.

Segundo o diretor do Departa-
mento de Estradas e Rodagens do Rio 
Grande do Norte (DER-RN), Manoel 
Marques, foram feitas medidas para a 
recuperação das pistas da Via Costei-
ra. Segundo ele, a sinalização da pista é 
de responsabilidade do Detran.

 “O DER está com o trabalho de 
manutenção da pista, que está sem 
buracos. No entanto, é importante que 
as pessoas obedeçam a sinalização e a 
velocidade no trecho, que é de 50 qui-
lômetros por hora”, registrou.

 O diretor do DER disse, ainda, que 
vai verificar o trecho da via em que se 
registrou o acidente nesta sexta-fei-
ra. Um dos problemas relatados por 
motoristas que transitam pela área é 
que as águas das chuvas que caem por 
sobre a pista, em velocidade excessiva, 
podem causar derrapagens. “Eu vou 
verificar a situação da aquaplanagem, 
mas o problema é a velocidade dos 
motoristas”, encerrou.

Via Costeira, na Zona Sul da capital potiguar

Detran planeja instalar sinalização 
eletrônica na Via Costeira até abril

APÓS ACIDENTES 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana de Natal (STTU) vai im-
plantar uma faixa reversível 

na Ponte Newton Navarro, que liga as 
zonas Leste e Norte de Natal. Com a 
mudança, a partir desta segunda-fei-
ra 8, a ponte poderá ser utilizada por 
todos os veículos a fim de não sobre-
carregar o sistema viário da avenida 
Felizardo Moura, de acordo com a 
pasta. 

A STTU recomenda que as pes-
soas que necessitarem transitar nes-
ses corredores antecipe ou retarde 
a saída. Ao todo na ponte de Igapó, 
operam 29 linhas de transporte pú-
blico urbano e 1.300 viagens, já na 
Ponte Newton Navarro são 5 linhas 
com, em média, 200 viagens por dia. 

A pasta também vai realizar a 
operação de faixas prioritárias pa-
ra o transporte público na avenida 
Tomaz Landim e Felizardo Moura, 
como forma de otimizar o tempo 
de viagem do sistema de transporte 
público da cidade. De acordo com a 
STTU, a operação vai contar com 25 
agentes de mobilidade e seis viatu-
ras, incluindo um caminhão guincho 
para desobstrução da via em caso de 

acidente ou algum problema na via. 
A operação será das 6h da manhã até 
às 9h desta segunda-feira 8.

Ponte liga as Zonas Norte e Leste de Natal

Ponte Newton Navarro 
ganhará faixa reversível

TRÂNSITO 
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O Governo do Rio Grande do 
Norte publicou no fim da tar-
de desta sexta-feira 5, em uma 

edição extra do Diário Oficial do Es-
tado, o novo decreto da governadora 
Fátima Bezerra (PT) que endurece 
as medidas restritivas para conter o 
avanço da Covid-19 no Estado. 

Entre as ações previstas, está a 
ampliação do toque de recolher, me-
dida já anunciada pela governadora 
em entrevista coletiva na tarde desta 
sexta 5. As regras começam a valer 
neste sábado 6 e seguem até 17 de 
março. O descumprimento do decre-
to pode gerar multa e até detenção.

O decreto estabelece que, a par-
tir deste sábado, o toque de recolher 
começará duas horas mais cedo, às 
20h, seguindo até 6h da manhã do 
dia seguinte. Especificamente nos 
domingos, a medida vale em tempo 
integral, configurando uma espécie 
de lockdown.

Apenas setores extremamente 

essenciais poderão funcionar no 
domingo, como estabelecimentos de 
saúde e segurança pública. Entre os 
estabelecimentos autorizados a fun-
cionar, estão os supermercados, que 
poderão abrir das 6h às 20h. Além 
disso, padarias e feiras livres tam-
bém poderão receber clientes, desde 
que não ofereçam alimentação no 
local.

O novo decreto renova também 
as medidas já previstas em normas 
anteriores, como a obrigatoriedade 
do uso de máscaras e a suspensão das 
aulas presenciais nas redes pública e 
privada de ensino, a partir do 6º ano 
do ensino fundamental. 

As igrejas continuam proibidas 
de realizar celebrações com a pre-
sença de público, como missas e 
cultos. Essa determinação, contudo, 
é controversa, já que prefeituras têm 
aberto exceções para os templos fun-
cionarem com capacidade reduzida. 
Em Natal, as celebrações podem ter 

até 25% do público possível. 
Também foram publicadas no no-

vo decreto algumas recomendações 
aos municípios, como vetar o acesso 
às praias e fechar bares e restaurantes 
em todo o fim de semana. Na semana, 
esses estabelecimentos já terão de fe-
char as portas às 20h.

As medidas decretadas por Fá-
tima Bezerra foram sugeridas pelo 
comitê científico que assessora o Go-
verno do Estado. “O RN vive um pré-
-colapso no sistema de saúde; Todos 
os esforços estão sendo feitos para 
abertura de novos leitos, mas esse tra-
balho não está sendo o bastante para 
conter a propagação do vírus. Não 
vou iludir a população do Rio Grande 
do Norte afirmando que basta abrir 
leitos. É imperativo que a gente ado-
te o isolamento social”, recomendou 
Fátima. 

A governadora afirmou que con-
versou com o prefeito da capital po-
tiguar, Álvaro Dias (PSDB), e com o 

prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra 
(Solidariedade), pedindo a compre-
ensão de ambos para a adoção de me-
didas restritivas. “É nesse sentido que 
conclamamos mais uma vez aqui, 
população e prefeitos, para que nós 
estejamos unidos no pacto pela vida”, 
disse ela.

FISCALIZAÇÃO
Equipes da Polícia Militar, Polí-

cia Civil e Corpo de Bombeiros irão 
trabalhar de forma integrada na fis-
calização do cumprimento do novo 
decreto estadual ao longo dos próxi-
mos dias. 

O secretário de Estado da Segu-
rança Pública e da Defesa Social (Se-
sed), coronel Francisco Araújo, desta-
cou o longo período que terá o toque 
de recolher no final de semana. “A 
primeira fiscalização do novo decreto 
será das 20h do sábado até as 6h da 
manhã da segunda-feira”, ressaltou, 
colocando-se à disposição dos mu-

nicípios para auxiliar na viabilização 
desse trabalho.

 
DADOS 

Desde o dia 18 de fevereiro, o 
Rio Grande do Norte está com pelo 
menos 80% dos leitos críticos para 
tratamento de Covid-19 ocupados. 
Nesta semana, o índice superou os 
90%. Às 18h desta sexta-feira 5, a taxa 
estava em 92,23%. Havia apenas 14 
leitos disponíveis para 70 pacientes 
na fila. 

Os dados são da plataforma “Re-
gula RN”, da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesap), que monitora em tem-
po real a situação dos hospitais. Entre 
quinta e sexta, o Estado confirmou 34 
novas mortes por Covid-19. 

Com isso, o Rio Grande do Norte 
agora tem um total de 3.709 vítimas 
do novo coronavírus desde o início 
da pandemia. Os diagnósticos totais 
são 171.943. Nas últimas 24 horas, fo-
ram 1.654 novos casos confirmados. 

Fátima edita novo decreto, e toque 
de recolher passa a ser das 20h às 6h 
COMBATE À PANDEMIA | Decreto estadual estabelece que, a partir deste sábado 6, toque de recolher começará duas horas mais cedo, às 20h, seguindo até 6h da manhã do  
dia seguinte. Especificamente nos domingos, a medida restritiva vale em tempo integral, configurando uma espécie de lockdown. Regras seguem em vigor até 17 de março

Na tarde desta sexta-feira 5, a governadora do RN Fátima Bezerra (PT) reuniu a imprensa para anunciar novas medidas restritivas que começam a valer hoje. Entre elas, está o toque de recolher das 20h às 6h do dia seguinte 

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

ANA LUIZA VILA NOVA
REPÓRTER 

Ao todo, 36 indígenas do gru-
po familiar Mendonça foram 
vacinados na Zona Norte de 

Natal na manhã desta sexta-feira 5. 
Inicialmente, foram disponibilizadas 
80 doses para indígenas. O processo 
foi realizado no Centro Ile Axe Ogun 
Xoroque, localizado no bairro Nossa 
Senhora da Apresentação, e contou 
com a presença do prefeito Álvaro 
Dias (PSDB) e da secretária municipal 
de igualdade racial, Yara Costa.

De etnia potiguara, o grupo Men-
donça é originário do território do 
Amarelão, aldeia localizada no mu-
nicípio de João Câmara, na região do 
Mato Grande. Vivendo como comu-
nidade não aldeada em Natal, eles são 
assistidos pela Fundação Nacional do 
Índio (Funai), que reconhece 57 famí-
lias, com cerca de 170 pessoas que resi-
dem nos bairros de Nossa Senhora da 
Apresentação, Cidade Praia e Jardim 
Progresso.

 A primeira vacinada entre eles 
foi Damiana Barbosa do Nascimento, 
de 82 anos. Uma das matriarcas da 
família, exibiu seu cartão de vacinação 
e disse que se sentia muito feliz com 
aquele momento. “Estou feliz! Feliz 
com a vacina e que todos nós sejamos 
vacinados. Que isso nos traga saúde e 

só coisas boas agora”.
De acordo com a representante 

desses indígenas, Maria Soares de Me-
lo, está em discussão com a Secretaria 
Municipal de Saúde outra data para 
as pessoas que não conseguiram se 
vacinar nesta sexta-feira 5. A pasta, no 
entanto, ainda não tem nada definido.

Com cerca de uma semana de 
atraso em comparação ao restante 
do Rio Grande do Norte, a imuni-
zação dessa população demorou 
a começar em Natal. Isso porque 

a Prefeitura devolveu as doses 
recebidas do Governo do Estado, 
alegando desconhecer indígenas 
na cidade. Somente após uma 
recomendação do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), feita no dia 2 
de março, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) decidiu iniciar a 

vacinação de indígenas que vivem 
na capital potiguar, incluindo 28 
venezuelanos da etnia Warao.

 Para Maria Soares, a presença 
do prefeito no ato da vacinação foi 
importante para que sua gestão 
reconheça a existência de indíge-
nas na cidade. “Até então o prefei-
to tinha dito que não reconhecia 
indígenas em Natal e hoje ele veio 
e teve a certeza que existe. Ele fez 
questão de vacinar também, eu 
mesma fui vacinada por ele. É mui-
to importante essa consciência na 
gestão, porque nós temos popu-
lação indígena em toda a cidade, 
não só aqui na Zona Norte, então 
isso é um bom começo”.

Segundo Yara Costa, secretária 
municipal de Igualdade Racial, 
a pasta planeja fazer um mape-
amento da população indígena 
do município. Além de estar tra-
tando também, junto a Secretaria 
Municipal de Saúde, a questão da 
vacinação dos 120 indígenas vene-
zuelanos.

“Dona Maria, me disse que em 
seu levantamento foi constatado 
cerca de 800 indígenas vivendo 
em Natal. Nós não temos esse re-
conhecimento oficialmente e pre-
tendemos fazê-lo. É uma demanda 
muito cobrada por eles que tenta-
remos resolver”.

Em Natal, 36 indígenas do grupo 
familiar Mendonça são vacinados
COVID-19 | Indígenas, que moram na capital potiguar, foram imunizados nesta sexta-feira 5, com cerca de uma semana de atraso em comparação ao restante do Rio Grande do Norte. 
Isso porque a Prefeitura havia devolvido as doses recebidas do Governo do Estado, alegando desconhecer a existência dos povos na cidade. MPF pediu a vacinação dos grupos

De etnia potiguara, o grupo Mendonça é originário do território do Amarelão, aldeia localizada no município de João Câmara

IMPASSES PARA  
A IMUNIZAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Com o atual ritmo de vacinação 
contra a Covid-19, o Rio Gran-
de do Norte terá toda a popu-

lação vacinada em até três anos, se-
gundo dados da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). A instituição estima 
que todos os potiguares estejam imu-
nizados em até 1.110 dias.

 Até o momento, de acordo com 
os dados mais recentes fornecidos 
pelo Ministério da Saúde, o Rio Gran-
de do Norte tem 147.779 pessoas 
vacinadas – incluindo os dados das 
aplicações da primeira e da segunda 
dose. O número representa que 3,08% 
da população recebeu imunizantes.

Os dados foram coletados pelo 
CoronavírusBRBot, projeto que com-
pila dados do Ministério da Saúde e 
das secretarias estaduais e munici-
pais. 

Ao todo, segundo os dados ofi-
ciais, 108.913 receberam a primeira 
dose de uma das vacinas disponí-
veis no Rio Grande do Norte, seja a 

Coronavac (Butantan/Sinovac) ou 
Covishield (Oxford/AstraZeneca). 
Outras 38.866 pessoas receberam a 
segunda dose das vacinas.

Até o momento, o Rio Grande 
do Norte recebeu 175.340 doses das 
imunizações contra o coronavírus. 
Desta forma, 83% das doses recebi-
das já foram aplicadas.

 Em todo o Brasil, já foram aplica-
das 10.399.856 de doses. Deste total, 
são 7.783.743 pessoas que receberam 
a primeira dose e outras 2.616.113 
pessoas já ganharam a segunda dose. Ao todo, segundo os dados oficiais, 108.913 receberam a primeira dose de uma das vacinas disponíveis no Rio Grande do Norte

RN terá população vacinada em 3 anos
COM ATUAL RITMO

147 mil
é o número de pessoas que  
já foram imunizadas no RN
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O professor do Departamento de 
Física da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) 

e membro do Comitê Científico do 
Nordeste, José Dias do Nascimento, 
afirmou em entrevista ao Agora RN 
que a expectativa é a permanência de 
recordes de óbitos por mais alguns 
dias no País e ainda a manutenção de 
altas taxas de ocupação de leitos críti-
cos Covid no Estado. 

Em um momento crítico da pan-
demia da Covid-19, o estado enfrenta 
altas taxas de ocupação de leitos críti-
cos Covid. Desde o dia 18 de fevereiro, 
esse índice se mantém acima de 80% 
em todo o Rio Grande do Norte. 

“Conforme as projeções dos es-
tudos do Mosaic da UFRN, ainda em 
dezembro do ano passado, alertamos 
que a segunda onda chegaria em 
2021. Ela está crescendo aqui no RN, 
no Nordeste e no Brasil, mas ainda 
não atingiu o pico. Por isso, ainda ve-
remos a permanência de recordes de 
óbitos diariamente por mais alguns 
dias”, apontou.

O especialista explica que dois mo-
mentos no ano passado foram cruciais 
para o cenário que o RN vive atualmen-
te: a abertura das escolas privadas em 
outubro e as eleições. “Eu considero 
que foi um erro ter aberto as escolas 
para aulas presenciais, quando ainda 
não se tinha uma estabilidade da do-
ença. Além disso, no mesmo período, 
estavam em andamento as eleições”, 
relembrou José.

Ainda segundo o professor, a se-
gunda onda da pandemia será ainda 
mais ampla que a primeira. De acordo 
com os estudos, nos últimos 15 dias, 
o Rio Grande do Norte teve a mesma 
média de casos diários do primeiro pi-
co da doença quando, durante alguns 
dias, foi registrada uma média de 800 
novos casos diários de coronavírus.   

José Dias acreditava que as altas 
taxas de ocupação de leitos críticos Co-
vid no Rio Grande do Norte poderiam 
ser contidas com a chegada da vacina 
para todos. “Sem vacina, a única forma 
de segurar as taxas de agravamento é 
evitando aglomerações. A desobedi-
ência das restrições vai alargar ainda 
mais a segunda onda e manterá taxas 
de hospitalizações elevadas por mais 
tempo”, projetou.

Em entrevista ao Agora RN no dia 
24 de fevereiro, o professor contou que 
os períodos de festas de fim de ano e 
também o Carnaval foram cruciais 
para aumentar o número de casos no 
estado. “A questão era saber a intensi-
dade e o tempo. Vi que teríamos um 
agravamento na segunda onda a partir 
do final de fevereiro. A Secretaria de 
Saúde Pública do Estado do Rio Gran-
de do Norte (Sesap) não levou a sério e 
não vi nenhuma medida de preocupa-
ção até o momento. A previsão foi feita, 
o Carnaval e as festas de fim de ano 
somente agravaram o que já era grave”, 
observou. 

O médico infectologista Ale-
xandre Motta, que atua no Hospi-
tal Giselda Trigueiro, referência em 
Natal no atendimento a pacientes 
com o novo coronavírus, afirmou 
nesta sexta-feira 5 que os hospitais 
vivem uma situação de “pré-caos”, 
diante do aumento exponencial de 
casos graves de Covid-19. Em en-
trevista ao programa “12 em Pon-
to”, da rádio 98 FM, o infectologista 
relatou que a situação de colapso 
observada em fevereiro nos hospi-
tais de Manaus começa a se espa-
lhar pelo restante do País e que são 
necessárias medidas mais rígidas 
para conter o avanço da pandemia.

“Todos os profissionais traba-
lham sobrecarregados, porque são 
pacientes de muita gravidade, que 
evoluem às vezes muito rápido. 
Essa realidade do serviço público é 
a mesma dos serviços privados. O 
Brasil virou uma grande Manaus. 
Há 1 mês, na cidade de Manaus, 
os familiares, artistas, faziam cam-
panha no mundo afora para que 
chegasse oxigênio a Manaus. Essa 
realidade é a que temos hoje em 
todos os estados. Praticamente 
todos estão na fase vermelha”, de-
sabafou. 

Alexandre Motta observou 
que, se medidas restritivas não 
começarem a valer, o País poderá 
superar em breve a marca de 2 mil 
mortes diárias por Covid-19. “É 
uma situação extremamente difícil 
para quem está na linha de frente”, 
disse ele. 

COVID-19 | Especialista e membro do Comitê Científico do Nordeste, José Dias do Nascimento prevê altas 
taxas de ocupação de leitos Covid no RN e ainda a manutenção de recordes diários de óbitos no País

Desde 18 de fevereiro, as taxas de ocupação de leitos críticos Covid se mantêm acima de 80% em todo o Rio Grande do Norte 

Leitos críticos devem continuar 
lotados nos próximos dias no RN

NEY DOUGLAS

Alertamos que a 2ª onda 
chegaria em 2021. Ela 
está crescendo no RN, no 
Nordeste e no Brasil, mas 
ainda não atingiu o pico. 
Por isso, ainda veremos a 
permanência de recordes  
de óbitos diariamente” 

“
JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO
ESPECIALISTA 

INFECTOLOGISTA DO RN 
DESCREVE DRAMA NOS 
HOSPITAIS: “BRASIL VIROU 
UMA GRANDE MANAUS”

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 19/03/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AO HOSPITAL 
MATERNIDADE MARIA RODRIGUES DE MELO, NO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN. 
Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 23/03/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA E IRRIGAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E 
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. Encontra-
se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE REFINAÇÃO E 
MOAGEM DE SAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CNPJ 09.393.950/0001-06 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE CHAPA REGISTRADA 

Pelo presente edital faz-se saber que, para concorrer às eleições que serão realizadas no dia 28 de março de 2021, foi 
deferido o registro de uma única chapa denominada CHAPA 01, composta pelos seguintes cargos e membros: Diretoria:  
Presidente - José Roberto Nunes; Secretario - Antônio Jailson da Silva; Tesoureiro - Jose Altivo Lopes; Diretor de Esporte - 
Arlindo José Filho Suplentes da Diretoria: Vice Presidente - Manoel Maria da Silva; 2° Secretario - Francisco Antônio 
Pereira e 2° Tesoureiro - Francisco Alves Barbosa. Conselho Fiscal Efetivo: Sebastião Williams da Silva, Luiz Carlos 
Galvão e Francisco Bezerra da Silva. Suplentes do Conselho Fiscal: Junior Viana Sobrinho, José Adailton Balbino Nunes 
e Lucivan Rodrigues da Silva. Delegado Representante Efetivos junto a Federação: José Roberto Nunes e José Altivo 
Lopes. Suplentes de delegados Representantes: Manoel Maria da Silva e Sebastião Williams da Silva. O prazo para 
impugnação de candidatura é de 05 (cinco) dias contados a partir da data de publicação deste edital.  

 
Mossoró (RN), 06 de março de 2021. 

Jose Roberto Nunes – Presidente   
 

 

PEDIDO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0009-82, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Renovação de Licença Simplificada - RLS, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, Capacidade 
máxima de 6.240kg, localizado na Rua Manoel Fernandes Jorge, 177, Adjunto Dias, Caicó/RN. 

 
ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 

PROPRIETARIO 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
RICARDO DE ARAÚJO MELO, CPF: 035.605.124-25, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de 
Operação (LRO) para atividade de ACESSO a Glebas rurais em 1.92 km (1.920 metros) de extensão de abertura 
de estrada vicinal, localizada no Sítio Piatozinho, s/n, zona rural, CEP: 59.300-000, Caicó/RN. 

 
RICARDO DE ARAÚJO MELO 

Responsável  
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL I SPE S.A, CNPJ 35.835.582/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, 
com prazo de validade até 5 de fevereiro de 2025 em favor do empreendimento UFV Serra do Mel I, localizado 
nos município de Serra do Mel-RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

SUZANA CRISTINA SOUZA DE SALES BORJA - POSTO APOLO   CNPJ:03.819.229/0001-40, torna público 
que recebeu do IDEMA a Renovação de Licença de Operação, N0 2020-152172/TEC/RLO-0672, com prazo de 
validade até 13/11/2026, para atividade de Revenda de Combustíveis Líquidos e GLP, empreendimento 
localizado na Rua das Maniçobas, nº 216, Centro, Campo Redondo/RN. 
 

Suzana Cristina Souza de Sales Borja – Diretor 
 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

WILA CATARINA MEDEIROS DA SILVA EIRELI-ME, 23.895.367/0001-16, torna público que esta requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de 
Licença de Operação, para Posto revendedor de combustíveis, localizada na Rua Leandro Freire, nº 318, Centro 
Triunfo Potiguar/RN.  

WILA CATARINA MEDEIROS DA SILVA 
Representante Legal 
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DURANTE PANDEMIA | Segundo pesquisa do IBGE, mulheres dedicam quase dobro do tempo dos homens 
em tarefas domésticas; tirar momento para buscar lazer subjetivo é recomendação para cuidar do emocional

De acordo com a segunda edição 
da pesquisa “Estatísticas de 
gênero: indicadores sociais das 

mulheres no Brasil”, divulgada nesta 
quinta-feira 4 pelo IBGE, mulheres 
dedicam quase o dobro do tempo que 
os homens em afazeres domésticos. 
Enquanto eles gastam em média 11 
horas, elas chegam a passar cerca de 
21,4 horas semanais varrendo, lavando 
e cozinhando.

Os dados da pesquisa do IBGE cor-
respondem ao ano de 2019, mas em 
tempos de pandemia mundial e de re-
clusão social, a maioria das mulheres 
acumulou ainda mais funções no dia a 
dia com mais horas ativas de trabalho 
no home office e com filhos sem aulas 
presenciais.

Com toda carga extra que o gêne-
ro feminino carrega, torna-se ainda 
mais importante o olhar atento e 
acolhedor para a saúde mental das 
mulheres. Elaine Eufrásio, professora 
de Psicologia da Estácio Natal, explica 
que mulheres têm mais chances de de-
senvolver transtornos psicológicos por 
causa de vulnerabilidades específicas 
como a exposição à traumas de gêne-
ro, violência doméstica e o fator social 
que traz a incumbência de cuidar dos 
filhos, do marido, da família, entre 
outros, somados à carreira e cuidados 
pessoais.

"Com o fechamento das escolas e 
o ensino remoto, por exemplo, ficou 
nítido esse fator social ao observarmos 
como o acompanhamento do estudo 
das crianças recaiu sobre as mulheres. 
Socialmente, elas são levadas a acredi-
tar que precisam sempre tomar as res-
ponsabilidades domésticas para si, dar 
conta de tudo sozinhas, e somado ao 
trabalho externo, isso acaba pesando", 
afirmou a psicóloga.

Diante dessa situação, Elaine, que 
também é especialista em Saúde da 
Família, recomenda manter um diálo-
go com o companheiro e deixar claro 
que precisa de ajuda. "A sociedade 
prega a mulher como Mulher Mara-
vilha: boa mãe, profissional e esposa. 
Mas a mulher precisa entender seus 
sentimentos, e que tudo bem não dar 
conta às vezes, para diminuir a culpa e 
assim, buscar uma divisão das tarefas 
domésticas", disse.

A rotina diária deve manter 
o equilíbrio entre corpo e mente. 
Por isso, é importante avaliar co-
mo está a alimentação, o tempo 
dedicado para a atividade física, a 
qualidade do sono, o momento do 
dia de desacelerar e dar atenção 
ao que traz prazer. Elaine chama 

isso de "recuperar a alegria". "É 
necessário tirarmos um momento 
do dia para fazer algo que não seja 
obrigação, repondo a alegria per-
dida diante de um cenário de pan-
demia que estamos vivenciando".

A psicóloga recomenda mo-
mentos de lazer como ouvir uma 
música que goste, dançar, cantar, 
ler, buscar uma conexão espiritual. 
"É muito subjetivo, mas diante das 
adversidades, é preciso buscar es-
sa alegria para dar um novo signifi-
cado ao que estamos passando em 
um período negativo". apontou. 
Elaine lembra ainda a importância 
de, mesmo à distância, manter os 
relacionamentos sociais.  

"Pode ser através de ligações, 
chamadas de vídeo, mensagens 
de texto. Nesse momento tão do-
méstico, a mulher deve lembrar 
que não é só esposa e mãe, ela 
também é filha e amiga", sinali-
zou.

Psicóloga ressalta importância  
da saúde mental da mulher

REPRODUÇÃO

Mulheres têm mais chances de desenvolver transtornos por vulnerabilidades específicas

O projeto "Cores do Nosso Sam-
ba", sob o comando da cantora 
Valéria Oliveira, tem como um 

dos principais objetivos estimular a 
maior participação de mulheres no 
protagonismo de iniciativas culturais 
relacionadas ao samba,  seja como 
cantoras, compositoras, instrumentis-
tas ou produtoras. 

Neste mês de março, o perfil @
coresdonossosamba no Instagram 
destaca a presença de 20 artistas/
empreendedoras que passaram pela 
roda/show "Cores do Nosso Samba" e 
que vem vocalizando várias demandas 
de mulheres brasileiras através de suas 
músicas e performances. Na segunda-
-feira 8 - Dia Internacional da Mulher 

– será exibido um compacto, no IGTV 
do projeto, com momentos da partici-
pação de algumas dessas artistas.

Pelo projeto já passaram Dodora 
Cardoso, Heli Medeiros, Analuh So-
ares, Jôsy Ribeiro, Ana Tomaz, Ana 
Costa, Dani Cruz, Daúde, Clara Mene-

zes, Diana Rafaelly, Damiana Chaves, 
Denise Moreira, Silvana Martins, Hélia 
Braga, Lene Macedo, Dorina, Didi 
Assis, Nara Costa, Andiara Freitas e 
Simona Talma. Cada uma delas levou 
o seu suingue, carisma, timbre, alegria, 
beleza e  talento para esse projeto que 
em 2021 completa 7 anos de existên-
cia.

A ação que envolve a promoção 
de lives, do samba potiguar e uma 
ampla participação feminina em 
projetos de samba, tem o incentivo 
da Lei Aldir Blanc, com patrocínio 
do Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte, Fundação José Augusto e 
Governo Federal, na categoria prota-
gonismo cultural.

Projeto "Cores do Nosso Samba" 
destaca protagonismo feminino

ONLINE

PROJETO TEM COMO UM DOS 
PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTIMULAR A 
MAIOR PARTICIPAÇÃO DE MULHERES 
NO PROTAGONISMO DE INICIATIVAS 

CULTURAIS RELACIONADAS AO SAMBA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CENTRAL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS BOMFIM LTDA, portador do CNPJ sob n° 
08.509.003/0001-67, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) a Indústria de Fabricação de 
produtos de carnes, localizada na Rua Projetada – Lote 17C, Centro Industrial Avançado, Município de 
Macaíba/RN. 

 
Hugo Barreto de Araujo 

Proprietário 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 
02/03/2023, a Licença de Alteração nº 2011-048342/TEC/LA-0056 referente ao 
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Areia Branca, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

JOÃO CARLOS DE ARAÚJO GALVÃO, inscrita no CPF nº 490.741.994-53, torna público, que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença 
Simplificada – LS, para a atividade de extrativismo mineral “areia”, no Sítio São Francisco, situado no município de 
Pedro Velho/RN. 

João Carlos de Araújo Galvão – 
 Empreendedor  

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
 

Mario Sérgio Varela da Câmara CPF: 301.199.874-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada-LS 
para extração de AREIA em uma área de 40,00 (há), com volume de extração de 1.500m³/mês, localizado ao 
leito do Rio Ceará Mirim-RN. 
 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 

A Pedra Azul Mineradora Ltda., CNPJ: 02.865.476/0001-10, torna público que foi concedida pelo Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada (LS) nº 
2020-150877/TEC/LS-0124, com validade até 26/02/2027, para Balcão de Beneficiamento de Feldspato, Cascalho 
e Turmalina, em uma área coberta (construída) de 200,00 m² (duzentos metros quadrados), localizado nas 
coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 761.756,00 mE; 9.260.711,00 mN.. 
 

SEBASTIÃO LOURENÇO FERREIRA 
DIRETOR  

 

 

 
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
COMERCIAL SPINELLI NASCIMENTO LTDA, inscrito no CNPJ: 18.844.987/0001-96, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação para a atividade de Comércio varejista de combustíveis e revenda de GLP, do 
empreendimento localizado na Rua Almir Freire, 915 – Centro - Bom Jesus/RN. 

 
Eugênio Marcelo Souza Spinelli – Diretor 

 
 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA - CNPJ: 08.078.362/0001-07, torna público que recebeu do IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação, N0 2017-112006/TEC/RLO-0900, com prazo de validade até 
19/11/2020, para atividade de Transporte de cargas perigosas, empreendimento localizado na Rua João 
Ataíde de Melo, 663, Centro, Tangará/RN. 

 
Geraldo Alves Spinelli – Diretor 

 
 

PEDIDO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0018-73, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Renovação de Licença Simplificada - RLS, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, Capacidade 
máxima de 6.240kg, localizado na Av. Jose Gorgonio, 395, Vale do Sabugi, São João do Sabugi/RN. 

 
ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 

PROPRIETARIO  
 

 

REFORÇO DA 
SAÚDE MENTAL
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ZAPPING

Fora da Globo desde novembro de 2019, quando não teve o contrato renovado, Bruno Gagliasso avaliou de forma positiva 
o período sem um acordo � xo com a líder de audiência na TV. O ator de 38 anos disse que está “respirando a liberdade” de 
desempenhar diferentes funções, além de demonstrar satisfação com os trabalhos que tem desenvolvido para a Net� ix. Ele foi 
contratado pela gigante de streaming logo depois de ter deixado a Globo. “A Net� ix me traz a possibilidade do novo”.

É comum encontrarmos a frase “Sujeito 
a guincho”. Contudo nem mesmo um veículo 
estacionado em local proibido � ca “sujeito a guincho”. 
Na verdade, � ca “sujeito a guinchamento”, palavra que 
indica ação. A palavra “guincho” exprime o objeto.

CAÇAR OU CASSAR
É muito importante saber a diferença entre esses 

dois verbos. Caçar signi� ca perseguir, procurar, 
buscar. É usado em frases como “Saímos para 
caçar na � oresta”; já cassar signi� ca anular direitos 
políticos, licenças ou autorizações. Usa-se em frases 
como “O Senado nunca cassou o mandato de Renan 
Calheiros”.

AGENTE – A GENTE
Ainda se faz uma confusão muito grande quando 

o assunto envolve “agente” e “a gente”. Vamos 
esclarecer: “agente” é alguém que age, que opera, que 
agencia: “O agente foi as casas, tentando combater 
a doença”; “Os agentes de segurança detiveram os 
presos”. Já o termo “a gente” signi� ca eu ou nós, isto é, 
a(s) pessoa(s) que fala(m). É uma expressão bastante 
usada na língua falada: “A gente era feliz e não sabia”.

COALIZÃO – COLISÃO                       
É importante esclarecer a diferença entre esses 

termos. Coalizão signi� ca união, aliança, acordo. 
Ouvimos falar muito dessa palavra, durante a eleição 
no Congresso: “A coalizão liderada pelo Centrão 
venceu as eleições”. Já colisão é palavra muito usada 
na imprensa para referir-se a choque, mas pode 
signi� car, ainda, con� ito, luta: “Colisão de barcos 
deixa ao menos três mortos no rio Amazonas”.

SUJEITO A GUINCHO  

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Falar não faz o arroz cozinhar. 

Provérbio chinês“

“

BRUNO GAGLIASSO ABRE JOGO SOBRE SAÍDA 
DA GLOBO: “A NETFLIX ME TRAZ O NOVO”

FOTOS: GETTY IMAGESFOTOS: GETTY IMAGES

ASSESSORIA DE SARAH CONFIRMA QUE 
SISTER SIMPATIZA COM BOLSONARO

ASSESSOR DE LEONARDO MORRE AO 
SER ATINGIDO POR TIRO EM FAZENDA 

A assessoria de imprensa de Sarah Andrade saiu 
em defesa da sister após a onda de cancelamento 
que tomou a web. Nesta quinta-feira 4, a brasiliense 
comentou com outros brothers do BBB 21 que não 
concordava com o impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), pois “gosta dele”. Em nota, a 
assessoria da sister a� rmou que o cancelamento nas 
redes sociais “é um direito das pessoas”. A assessoria 
ainda diz que “simpatizar e apoiar são palavras com 
signi� cados distintos”, indicando que Sarah não apoia 
o atual governo.

O assessor do cantor Leonardo, Milton 
Rodrigues, morreu nesta quinta-feira 4 após 
ser atingido por um tiro na fazenda do cantor, 
em Jussara (GO). A assessoria de imprensa de 
Leonardo a� rmou ao portal G1 que o tiro foi 
acidental. O caso está sendo investigado pela 
Polícia Civil. O produtor musical estava num 
quarto da fazenda Talismã provavelmente 
manuseando a arma, que teria caído. Ao tocar o 
chão, a arma teria disparado, atingindo a virilha 
de Milton, que não resistiu aos ferimentos.
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A banda Bia e Os Becks 
lançou nesta sexta-feira 5 
o single “Paraíso” em todas 

as plataformas digitais. A música 
abre o próximo álbum da banda, 
que marcará uma nova etapa, com 
canções ainda mais vibrantes e 
dançantes. A música já está disponível  
no Spotify, Deezer, Apple Music e 
Tidal.

A banda piauiense surgiu em 
2012, e hoje é formada por Bia 
Magalhães, Braúlio Miranda, Cássio 
Carvalho, Jardel de Castro e Lucas 
Coimbra. Já lançou os EP “Conto 
Amor” (2013) e “Todo Lascado” 
(2016), o álbum “Margarethe” (2018), 
os singles “#Lambada” (2017), “Mar 
de Você” (2017), “Todo Dia” (2018) e 
“Piranha” (2019), além de ter lançado 
18 músicas inéditas com clipes por 
meio do Projeto Músicas de Ficar, com 
produção totalmente feita em casa 
ao longo de 2020 e lançado nas redes 
sociais e YouTube da banda.

A música “Paraíso” foi produzida 
pela FerVe, combo de produtores 
atrelado ao selo DoSol, com direção 
artística de Anderson Foca. “Muita 
alegria para nós receber a Bia e 
os Becks no DoSol, estreita as 
relações entre o RN e PI e amplia as 
possibilidades para todos os lados“, 
disse Foca. 

O single foi composto por Bráulio 
Miranda, e a letra surgiu em 2018 
inspirada nas discussões no período 
do pleito presidencial e das rupturas 
advindas da polarização. Segundo 

Bia Magalhães, a música tem uma 
forte pegada política assim como 
grande parte das composições 
do disco, mas também ela frisa 
que a banda continua com a sua 
identidade e o que mudou foi o 
conteúdo que inspira o disco, além 
das re� exões propostas.

Para Cássio Carvalho, “Paraíso” é 
uma mudança no som da banda, pois 
traz uma sonoridade que demonstra 
a nova etapa vivenciada pelo grupo. 

Além disso, a música, assim como o 
disco, demonstra um momento de 
coletividade, com participações dos 
vocais de toda a banda. 

A parceria com o coletivo de 
artistas FerVe, que agora é composto 
pelos músicos Anderson Foca, 
Guirraiz e Daniel Jesi, marca um ciclo 
importante para o amadurecimento 
da banda com as trocas de 
experiências e diálogo com o cenário 
da música autoral brasileira.

REPRODUÇÃO / DOSOL

PARAÍSO
MÚSICA | Banda Bia e Os Becks lançou nesta sexta-feira 5 

o single “Paraíso” em preparação para o novo álbum 

Banda piauiense surgiu em 2012, e hoje é formada por Bia Magalhães, Braúlio Miranda, Cássio Carvalho, Jardel de Castro e Lucas Coimbra

Música “Paraíso” foi produzida pela FerVe, combo de produtores atrelado ao selo DoSol

ÍCARO UTHER



ELIAS BERNARDO 
REPÓRTER

O potiguar Franklin da Silva, 
de 41 anos, conhecido como 
“Estrela das Lives” e cover 

da apresentadora Xuxa Meneghel 
nas redes sociais, busca apoio para 
continuar com o trabalho virtual 
a partir da compra de um celular 
smartphone e de um kit youtuber 
profi ssional, composto por um tripé, 
microfone lapela e luz ring light. 

O performer é natural de São Paulo 
do Potengi, município do Rio Grande 
do Norte, e mora na cidade de São 
Pedro, no Agreste potiguar. Há pouco 
mais de nove anos, ele começou a 
se apresentar na internet, dublando 
e cantando músicas da rainha dos 
baixinhos, Xuxa Meneghel. 

“Comecei cantando a música 

‘Bom Dia’, do disco Xou da Xuxa, em 
2012, quando publiquei um vídeo 
nas redes sociais Orkut e Facebook. 
Hoje em dia faço lives no Instagram, 
as pessoas da minha cidade 
adoram. O pessoal da internet me 
acompanha e todos os domingos 
assistem minhas lives, pedem alô, 
beijo e eu me sinto feliz por levar 
alegria e energia para as pessoas”, 
contou, em entrevista ao Agora RN.

Em 2019, Franklin passou por 
uma depressão após o término de um 
relacionamento. De lá para cá, fazer as 
transmissões ao vivo nas redes sociais 
dublando a Xuxa dá mais forças ao 
potiguar para seguir a vida e enfrentar 
a solidão.

Durante a semana, o artista 
trabalha como diarista, profi ssão 
que exerce há dez anos. Além disso, 
já trabalhou cuidando de idosos, 

inclusive durante a pandemia. As 
faxinas ajudaram a guardar dinheiro 

para realizar o sonho da compra de 
uma casa própria na cidade de São 
Pedro.

“Esta foi realmente uma das 
maiores conquistas, ter a minha casa, 
com o dinheiro que eu ganho como 
diarista. Só o fato de não pagar aluguel 
já me deixa satisfeito, mas quero muito 
conhecer a Xuxa de perto, ouvir a 
voz dela do meu lado, olhar ela bem 
de perto e um dia poder abraçá-la”, 
relatou.

O amor pela apresentadora surgiu 
quando Franklin ainda era criança 
e acompanhava o programa Xou 
da Xuxa. Ele fi cava em frente à TV 
cantando e dançando as músicas da 
cantora e apresentadora. Na década de 
1990 conseguiu ver a artista, quando 
ela veio a Natal.

“Foi lindo esse dia! Eu não cheguei 
a falar com ela pessoalmente, só 

consegui ver de longe a janela do 
ônibus que ela estava, rodeada de fãs, 
dando beijinhos, perto dos Correios 
de Lagoa Nova, em Natal. Já tentei 
conversar com ela, mas só consigo 
falar com um dos fã clubes, o Xuxa 
Galerias”, contou.

Para fazer as lives todos os 
domingos, no perfi l do Instagram, 
Franklin conta com a ajuda de amigas, 
que o auxiliam na montagem da 
personagem, fazendo a maquiagem e 
organizando fi gurinos - que ele mesmo 
produz.

 O celular que o artista procura 
hoje custa em torno de R$2.800 e 
o kit de gravação de lives, R$100. 
Quem desejar incentivar o trabalho 
da “Estrela das Lives”, Franklin Silva, 
basta entrar em contato através do 
número (84) 98869-0192 ou no perfi l @
franklinsilva, no Instagram.
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COVER POTIGUAR 
DA XUXA BUSCA APOIO 
PARA MANTER LIVES 
PERFIL | Potiguar Franklin da Silva busca ajuda para continuar apresentações virtuais. Ele faz cover da “rainha dos baixinhos” desde 2012

TALENTO  Em 2019, Franklin passou por uma depressão. De lá para cá, fazer as transmissões nas redes sociais dublando a Xuxa dá mais forças ao potiguar

LUANA TAYZE

Só o fato de não pagar 
aluguel já me deixa satisfeito, 
mas quero muito conhecer
a Xuxa de perto, ouvir a 
voz dela do meu lado”

“
FRANKLIN DA SILVA
COVER DA XUXA 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Aumente a sintonia com a espiritualidade. Este 
período que antecede seu aniversário incentivará o 
autoconhecimento e o encerramento de um longo 
ciclo. Bom para fazer terapia, meditar, relaxar num lugar 
bonito perto da natureza e apostar em novas ideias.

Comunicações de trabalho cobrarão atenção. Você 
terá ótimo desempenho em reuniões e apresentação 
de ideias. A semana terminará com mais segurança e 
abertura a novas relações. Amplie o diálogo com irmãos 
e planeje uma viagem longa com antecedência.

Touro (21/04 - 20/05)
Encontre nova maneira de ganhar dinheiro. Mudanças 
virão para melhor. Novo projeto profi ssional terá tudo 
para dar certo. Visualize oportunidades de evolução da 
carreira e planeje os próximos passos. 

Investimentos na vida familiar incentivarão mudanças 
e decisões de moradia. Resolva assuntos fi nanceiros 
e pendências do passado. A semana terminará com 
sonhos e iniciativas nos relacionamentos. Bom momento 
para se expor e conquistar novos espaços. 

Com Marte em seu signo, não haverá porta fechada. 
Movimente a vida com poder de decisão, coragem e uma 
dose maior de ousadia. A semana terminará com prestígio, 
sucesso e maior visibilidade na carreira. Viagem a dois, com 
os devidos cuidados de saúde, será tudo de bom. 

Com Lua em seu signo, emoções estarão à fl or da 
pele. Um sonho da vida familiar poderá se concretizar. 
Planos divergentes causarão confl itos numa relação 
especial. Encontre um caminho do meio para conciliar 
interesses. 

Acalme o coração. A semana terminará com 
esperanças e motivação no trabalho. O corpo pedirá 
descanso, descontração e contato com a natureza. 
Se não puder viajar, cuide do jardim, tome banhos 
relaxantes e mantenha a saúde equilibrada com treino.

Comece um tratamento médico ou novo projeto de 
trabalho. A saúde estará mais frágil, hoje. Diminua a 
velocidade e respeite os sinais do corpo. Apoie a família 
ou pessoa próxima com palavras carinhosas. A semana 
terminará com oportunidade de crescimento.

Conversas num tom mais profundo com os fi lhos ou o 
par e amigos criarão um ambiente protetor e carinhoso. 
Troque confi dências e planeje mudanças. A semana 
terminará com segurança nos relacionamentos e aposta 
em novos projetos. 

Cenário otimista no trabalho, pensamento positivo 
e oportunidade de negócio impulsionarão planos 
de expansão. A semana terminará com conversas 
motivadoras com a equipe, novidades de amigos e 
muita animação. 

A semana terminará com autoestima e força total na 
carreira. Encontre tempo para cuidar da casa, da sua 
imagem e necessidades pessoais. Talvez bata saudade 
de um antigo amor ou de alguém da família. Entre em 
contato. O dia trará lindas lembranças.

Planeje o futuro e comece novo ciclo de vida. A semana 
terminará com sucesso nos empreendimentos e passo 
maior na carreira. Resposta profi ssional positiva virá 
na direção dos sonhos. Resolva um confl ito familiar ou 
com alguém do passado com atitude generosa.

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)

Eventos ao vivo devem dominar a TV em tempos de pandemia
A produção de “Pantanal” 

está seguindo, embora os 
números da pandemia continuem 
assustadores. Por enquanto, a 
ordem dos trabalhos está mantida 
e as gravações devem começar em 
abril.

Por precaução, a Globo decidiu 
coordenar de forma online, 
dezenas de testes com atores do 

Rio e de São Paulo, para defi nir o 
que ainda resta para a montagem 
do elenco.

Uma avaliação que, 
tecnicamente, está acontecendo 
também de forma bem cuidadosa, 
para se chegar a escolhas que 
possam se aproximar da máxima 
perfeição possível.

Assim como se percebe que há 

uma tentativa de rejuvenescimento 
em relação ao que foi mostrado na 
extinta TV Manchete.

A idade média dos 
personagens, em relação à 
primeira versão, será um pouco 
mais baixa. Quem viu a primeira 
e irá assistir essa próxima, poderá 
verifi car algumas pequenas 
diferenças.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Artisticamente, o piloto do 

programa “Café com Bobagem” 
avançou na Band...O próximo 
passo é viabilizar o humorístico 

comercialmente.Nesta próxima 
segunda-feira, Dia Internacional 

da Mulher, estreia uma nova 
temporada da Liga de Basquete 

Feminino na TV Cultura...A partir 
das 19h, vai ao ar o duelo entre 

Vera Cruz Campinas, campeão de 
2018, e AEC/ Tietê Agroindustrial/ 

BAX Catanduva, que retorna 
à competição após três anos de 
ausência. Fausto Macieira é a 

novidade na equipe de comentaristas 
da MotoGP dos canais ESPN e 

Fox Sports.Especialmente para a 
coluna, o narrador Sergio Mauricio, 

que trocou a Globo pela Band há 
pouco tempo, comentou que agora 
vai realizar um desejo de vida... 
Que é o de narrar todas as etapas 
de uma temporada da Fórmula 

1 – ainda mais em TV aberta. “É a 
realização de um sonho de criança”, 

diz Mauricio...

MAS TEM ISSO
Benedito Ruy Barbosa, autor de 

“Pantanal”, disse e repetiu que tem 
procurado fi car afastado, sem dar 
qualquer palpite na produção do 
remake da sua novela. Porém, sabe-se, 
está programada uma visita a ele por 
parte dos responsáveis pela novela, 
para informá-lo das providências que 
estão sendo tomadas.

POSTO DE OBSERVAÇÃO
A direção da Record trabalha 

com várias opções para apresentador 
de “A Fazenda” e todas estão  sendo 
cuidadosamente analisadas. O andar 
da carruagem - ou a movimentação do 
mercado nos próximos dois meses - 
poderá ser decisivo para a escolha.

CONVENHAMOS
Praticamente ao mesmo 

tempo, realizar trabalhos em duas 
plataformas diferentes e concorrentes, 
até certo ponto, chega a ser um caso 
de exceção. Poucas e poucos chegam 
a isso.

A PROPÓSITO
Faltando poucos dias para o início 

de gravações, “Verdades Secretas 
2” ainda não está com seu elenco 
inteiramente fechado. A produção 

sofreu mudanças no roteiro e 
baixas no time, casos de Reynaldo 
Gianecchini e Christiane Torloni.

MERCADO
A distribuidora O2 Play, da O2 

Filmes, anuncia a contratação de Lídia 
Damatto para vendas internacionais. 
A profi ssional vai atuar diretamente 
na expansão da empresa em outros 
países e também em festivais.

PROMESSA
Do alto da sua experiência em 

Fórmula 1, nada menos que 47 anos, 
o comentarista Reginaldo Leme está 
muito confi ante na volta da categoria 
à Band, após décadas na Globo. “Esse 
time vai fazer uma grande cobertura”, 
declara. 

SEGUINDO
Uma produção de época exige 

ainda mais cuidados na sua realização. 
É o que se observa atualmente, em 
“Gênesis”, da Record. Também por 
causa dessa atenção, a Globo deu 
mais tempo para as gravações de 
“Nos Tempos do Imperador”, na fi la 
das 18h, agora com “um número bem 
reduzido de atores, mas dentro das 
expectativas”, diz a emissora.

INSTAGRAM

DIAS DIFERENTES
Camila Queiroz inicia na próxima 
semana a sua participação nas 
gravações de Verdades Secretas 
2”, da Globoplay.
Ao mesmo tempo, ela também 
estará no elenco da série “De 
Volta aos 15”, da Maisa Silva, na 
Netfl ix. Agenda organizada. Sem 
nenhum choque de um trabalho 
com o outro.
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DOMINGO (07) | 16H
ARENA DAS DUNAS

3ª RODADA

PEDRO VITORINO

A Federação de Futebol do Rio 
Grande do Norte (FNF) decidiu 
alterar os horários das partidas 

do Campeonato Potiguar de 2021. A 
medida foi tomada nesta sexta-feira 5 
após o Governo do Estado decretar no-
vas medidas de restrições para enfren-
tamento da pandemia. Os próximos 
jogos do primeiro turno acontecerão à 
tarde, sempre às 15h.

Com isso, as transmissões das par-
tidas acontecerão pelo canal do Youtu-
be da FNF. A mudança no horário foi 
influenciada pela alteração no horário 
do toque recolher em todo o território 
potiguar, que ocorre das 20h até 06h da 
manhã, entre segunda-feira e sábado, e 
aos domingos será em horário integral.

A FNF também confirmou que a 
Polícia Militar o Batalhão de Polícia de 
Choque (BPChoque) estará presente 
durante os jogos realizados à tarde. 
A entidade está em contato com os 

representantes do Governo do Estado 
para tratar das medidas anunciadas 
com relação ao campeonato.

Sobre a transmissão das partidas, a 
FNF disse que elas serão transmitidas 
pelo canal do Youtube da Federação. 

Ainda segundo a organização, todos 
os funcionários estão sendo testados, 
bem como árbitros, delegados, joga-
dores, repórteres, médicos e qualquer 
pessoa que realiza alguma atividade 
durante os jogos.

A Federação Norte-rio-grandense 
de Futebol divulgou na quinta-feira 
4 a arbitragem dos jogos da terceira 
rodada da Copa Cidade do Natal, o 
primeiro turno do Campeonato Nota 
Potiguar 2021. Quatro jogos movimen-
tam a competição entre o domingo 7 e 
a quarta-feira 10.

Federações de futebol de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul e Minas Gerais garantiram 
a continuidade das competições 
mesmo em casos de lockdown. As 
federações de futebol de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
Minas Gerais garantiram a conti-
nuidade das competições mesmo 
em casos de lockdown ou medidas 
mais restritivas nas cidades e esta-
dos. Por conta do colapso no siste-
ma local de saúde, os campeonatos 
do Paraná e Santa Catarina foram 
suspensos. No Amazonas, o estado 
com mais mortes proporcionais da 
Covid-19 no Brasil, a competição 
está mantida. Todo estado de São 
Paulo adotará medidas mais restri-
tivas quanto à pandemia e, mesmo 
com as mudanças, o governo esta-
dual autorizou a continuidade das 
competições. A Federação Paulista 
afirma que os jogos não serão sus-
penso ou cancelado.

Toque de recolher no RN faz FNF 
alterar horários do Potiguar 2021
FUTEBOL | Próximos jogos do primeiro turno acontecerão à tarde, sempre a partir da 15h. Com isso, as transmissões das partidas passam a ser feitas pelo canal do Youtube da FNF. A 
mudança no horário foi influenciada pela alteração no horário do toque recolher em todo o território potiguar, que ocorre das 20h até 06h da manhã, entre segunda-feira e sábado

Quatro jogos movimentam a competição entre o domingo 7 e a próxima quarta-feira 10

FEDERAÇÃO 
DESCARTAM PARALISAÇÃO 
DOS JOGOS


