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Sem leitos, Grande Natal já envia
pacientes com Covid para o interior

Brisa quer cidade que
“inclua” jovens, mulheres
e quem pega ônibus

Styvenson quer prisão para 
quem dificultar fiscalização 
de vacinação contra a Covid

“Poesia que Pulsa”: 
Espetáculo conta a vida
e a obra de Zila Mamede

Situação “descontrolada”
da pandemia foi prevista há
dois meses, diz especialista

ENTREVISTA. 6 | Chegando para o 1º mandato 
na Câmara de Natal, jovem vereadora 
espera manter a ousadia da campanha e 
atuar junto com movimentos sociais

PANDEMIA. 2 | Proposta de senador 
transforma a obstrução ao direito de 
acompanhar a vacinação em crime punível 
com detenção de até um ano e multa

CULTURA. 13 | Com texto e direção de 
produção de Amaury Júnior, espetáculo 
estará disponível gratuitamente e é 
protagonizado por Eliene Albuquerque

COVID-19. 10 | Professor da UFRN afirma 
que períodos de festas de fim de ano e 
também o Carnaval foram cruciais para 
aumentar o número de casos

PANDEMIA. 8 E 9 | Casos de Covid-19 aumentam no Estado e geram ainda mais pressão sobre sistema de saúde pública do Rio Grande do Norte. Nesta terça, fila por UTI já era maior
do que número de leitos disponíveis para atender pacientes em estado grave. Com agravamento da pandemia, infectologista defende fechamento total por 15 dias para rede não colapsar
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DISCUSSÃO SOBRE PLANO DIRETOR PRECISA IR ALÉM 
DA VERTICALIZAÇÃO, AFIRMA PRESIDENTE DO CREA
URBANISMO. 4 E 5 | Ao Agora RN, Ana Adalgisa Dias Paulino aponta que, nas discussões sobre revisão do Plano Diretor, é necessário 
entender o impacto em cada bairro causado pela construção de prédios mais altos. Ela também falou das fiscalizações nos estádios
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Engenheira Ana Adalgisa Dias Paulino, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (Crea-RN)

Vereadora de Natal Brisa Bracchi (PT)

Zila Mamede é homenageada em espetáculo Astrofísico José Dias do Nascimento, da UFRN

Senador Styvenson Valentim (Podemos-RN)

 Presidida pelo deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), Assembleia Legislativa tem investido na tecnologia da informação 
para melhorar os processos de gestão e desburocratizar o trabalho de servidores e o serviço à população. Pág. 3



Os municípios de São Gonçalo 
do Amarante, Extremoz, Natal, 
Macaíba e Ceará-Mirim, na 

Grande Natal, endureceram as medi-
das de segurança para conter o avanço 
do contágio pela Covid-19.

Os novos decretos foram publi-
cados após uma recomendação feita 
pelo Governo do Rio Grande do Norte 
no � m de semana, pedindo aos muni-
cípios novas medidas de restrição de 
funcionamento de comércios e locais 
que causassem aglomerações, entre 
eles bares e restaurantes.

A medida foi sugerida pelo co-
mitê cientí� co estadual diante do 
aumento no número de casos de 
Covid-19 no Estado e da alta procura 
por leitos públicos, principalmente 
na Grande Natal.

O município de São Gonçalo 
do Amarante chegou a publicar seu 
decreto antes do Governo, ainda na 
sexta-feira 19. O documento proíbe o 
funcionamento de bares e restauran-
tes após as 22h e a venda e consumo de 
bebidas alcoólicas em locais públicos. 
Além da realização de festas e eventos 
públicos ou privados. Atividades físi-
cas e de lazer ofertadas pelo município 
ou Estado também foram proibidas 
pelas próximas duas semanas.

Extremoz publicou decreto no do-
mingo 21 que inclui, entre as normas 
de restrição de funcionamento, uma 
penalização com multa e até detenção 
de pessoas � agradas divulgando infor-
mação falsa relacionada à pandemia 
da Covid-19.

O decreto também segue as reco-
mendações do Estado, que restringem 
o acesso de pessoas nos órgãos públi-

cos e secretarias e suspendem o fun-
cionamento de bares e restaurantes e 
a venda de bebidas alcoólicas após as 
22h.

Em Natal, o novo decreto publica-
do na noite de segunda-feira 22 proíbe 
a venda e o consumo de bebidas alco-
ólicas após as 22h em supermercados, 
lojas de conveniência e espaços públi-
cos pelos próximos 14 dias. Além de 
proibir o funcionamento de restauran-
tes, pizzarias, lanchonetes, bares, food 
parks e semelhantes após esse horário.

Está proibida também a realização 
de festas, shows e eventos comerciais 
ou comemorativos, em ambientes 
fechados, públicos ou privados. Em 
caso de descumprimento das medidas 
previstas, os estebelecimentos que 
serão punidos com o fechamento e a 
interdição do local, além de multa no 
valor de até R $ 20 mil.

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
também prometeu denunciar ao Mi-
nistério Público quem descumprir as 
medidas decretadas.

Macaíba também divulgou um 
novo decreto na segunda-feira 22. O 
documento, além de determinar a 
limitação do funcionamento de bares 
e restaurantes para atendimento ao 
público até às 22h, também suspende 
o atendimento presencial ao públi-
co externo nos departamentos da 
administração municipal e limita a 
presença de público em instituições 
religiosas, que podem ter somente 
50% de sua ocupação. Também proíbe 
competições em espaços esportivos e 
a realização de todos os tipos de festas 
ou eventos, públicos ou privados.

A gestão municipal informou tam-
bém que duplicou temporariamente 
a quantidade de leitos para pacientes 
com sintomas graves de Covid-19 na 
UPA local, passando de 3 para 6.

Ontem, o município de Ceará-Mi-
rim decidiu seguir a recomendação 
do Governo do Estado e restringiu o 
horário de funcionamento do comér-
cio até às 15h, de segunda a sábado. 
Os bares, restaurantes e semelhantes 
funcionam de quarta de domingo até 
às 22h para atendimento ao público 
e devem operar com o limite de 30% 
de sua capacidade. Ficam suspensas 
também, pelo período de sete dias, as 
aulas presenciais nas escolas privadas 
do município.

Os decretos tem validade de 14 
dias após a data de publicação.  As 
medidas serão � scalizadas por órgãos 
como Polícia Militar, Guarda Civil e 
Vigilância Sanitária.
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(JORNAL - PORTAL)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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MEDIDA | Ações foram sugerida pelo comitê científico estadual diante do aumento no número de casos de 
Covid-19 no RN e da alta procura por leitos. Seguiram a recomendação pelo menos 5 cidades da Grande Natal

Municípios da RMN endurecem 
medidas de combate à Covid-19

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

UNIÃO CONTRA A PANDEMIA

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

A  Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) resolveu 
ajudar a governadora Fátima Bezerra no convencimento dos prefeitos 
para que sigam o mais recente decreto estadual que endurece as 

medidas que previnem o contágio pela Covid-19. “A Femurn considera 
imprescindível a colaboração das prefeituras no sentido de adotarem 
medidas restritivas, para que a situação, já delicada em todo o Estado, 
não se agrave ainda mais”, destacou a entidade, em nota. Os Ministérios 
Públicos Estadual (MPRN), Federal (MPF) e do Trabalho (MPT) também se 
pronunciaram sobre o assunto em uma recomendação conjunta. As três 
instituições orientam que os Municípios se abstenham de praticar quaisquer 
atos, inclusive edição de normas, que possam flexibilizar medidas restritivas 
estabelecidas pelo Governo Estadual. Por outro lado, é permitida, na 
hipótese de necessidade local, devidamente justificada, a possibilidade de 
estabelecimento de medidas de prevenção de caráter mais restritivo.

AGENDA COM BOLSONARO
O prefeito de Ceará-Mirim, Júlio 

César Câmara, teve nesta terça-feira 
23 uma audiência com o presidente 
Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, 
na companhia do ministro das 
Comunicações, Fábio Faria. Júlio 
apresentou demandas do município e 
projetos de obras para diversas áreas 
da cidade.

COMISSÕES DA CÂMARA I
Responsáveis pela elaboração 

e aprofundamento das leis em 
andamento no Poder Legislativo, 
acompanhamento das ações do 
Poder Executivo e também por 
promoverem debates, discussões com 

a sociedade sobre as temáticas de 
interesse da população, as comissões 
parlamentares foram o tema da 
sessão ordinária desta terça-feira 23, a 
primeira do ano na Câmara Municipal 
de Natal.

COMISSÕES DA CÂMARA II
Os vereadores votaram e 

escolheram a composição das doze 
comissões da Casa para o ano de 
2021. A comissão mais importante 
da Câmara, a de Legislação, Justiça e 
Redação Final, terá como presidente o 
vereador Kléber Fernandes (PSDB). A 
vice será a vereadora Nina Souza (PDT). 
Na Comissão de Finanças, o presidente 
será Raniere Barbosa (Avante).

BISPOS FAZEM ALERTA
Bispos das igrejas de Natal, Mossoró e Caicó emitiram um alerta 

ontem sobre o agravamento da pandemia de Covid-19. Por meio de 
nota, os sacerdotes pediram união de todos neste momento de piora da 
doença no Estado. O comunicado fala sobre a necessidade de seguir as 
orientações. “Com o objetivo de vencer a batalha, devemos intensi� car 
todas as medidas de controle da transmissão do vírus e manter 
rigorosamente os protocolos necessários de distanciamento social, uso 
de álcool em gel, veri� cação de temperatura e uso correto da máscara, 
como instrumentos para garantir a nossa proteção”, a� rmam.

TRÉGUA NA POLITICAGEM
Diante do aumento nas 

hospitalizações por Covid-19, o 
deputado estadual Vivaldo Costa 
(PSD) também pediu ontem 
união entre os governos federal, 
estaduais e municipais no combate 
à pandemia. “Precisamos de um 
pacto pela vida, e isso só será 
possível se fizermos uma trégua 
em 2021. Esse ano a preocupação 
número 1 deve ser ‘salvar vidas’. 
Precisamos dar uma trégua na 
politicagem, para que possamos, 
unidos, salvar mais vidas”, ressaltou 
o parlamentar.

COMPRA DIRETA DE VACINAS
O Supremo Tribunal 

Federal formou maioria ontem 
para permitir a compra de 
vacinas contra a Covid-19 por 
Estados e municípios caso as 
doses ofertadas pelo Ministério 
da Saúde sejam insu� cientes 
para atender a população 
local. Até o fechamento 
desta edição, o julgamento já 
contava com seis votos para 
validar liminar do ministro 
Ricardo Lewandowski, que 
deu aval para a compra em 
dezembro do ano passado.

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) apresentou um 
projeto de lei que garante a to-

dos o direito de ter um acompanhante 
e registrar o momento da vacinação 
contra a Covid-19 e da marcação do 
número do lote no cartão. O projeto foi 
protocolado na semana passada.

Na mesma proposição, Styvenson 
transforma a obstrução ao direito de 
acompanhar a vacinação em crime 

punível com detenção de três meses 
a um ano e multa, além das punições 
administrativas cabíveis.

Além disso, permite que a de-
núncia desses crimes seja feita pela 
internet e reduz o prazo de 30 para 
20 dias para conclusão do inquérito 
policial, nos casos onde não houver 
� agrante.

“Com essas medidas, espera-se 
coibir a prática odiosa da ‘vacina de 

vento’ e garantir a saúde de todos, 
nesse grave momento pelo qual passa-
mos”, resume o senador potiguar.

O Brasil tem registrado denúncias 
de irregularidades na vacinação dos 
nossos idosos. O apelido de “vacina 
de vento” resume a prática de não in-
jetar a vacina contida na seringa, ou 
de qualquer outro modo não vacinar 
o paciente corretamente, quer seja por 
inépcia ou má fé.

Styvenson quer prisão para quem 
dificultar fiscalização de vacinação

COVID-19

Prefeitos seguiram governadora Fátima Bezerra
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O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte, deputado Ezequiel 

Ferreira (PSDB), assinou nesta sema-
na um protocolo de parceria com o 
prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra 
(Solidariedade). O objetivo do convê-
nio é permitir que o Município use o 
sistema de gestão de recursos huma-
nos criado pela equipe de gestão de 
tecnologia do Legislativo Estadual 
para agilizar processos da gestão.

“A Assembleia tem trabalhado 
para cooperar com os municípios 
por meio de ações, projetos, progra-
mas e políticas de inovação de ges-
tão, contribuindo para a qualificação 
e consequente melhoria da adminis-
tração pública, nos moldes do que já 
é adotado no Legislativo. Essa tem 
sido nossa prática e esperamos que 
os resultados que temos obtido pos-
sam ser replicados nas cidades do 
nosso Estado”, disse Ezequiel.

Segundo o prefeito Allyson Be-
zerra, a parceria com a Assembleia 
permitirá a Mossoró iniciar a infor-
matização da Prefeitura. “Encontra-
mos o município em uma situação 
caótica em questão tecnológica. Não 
há nada informatizado, RH, paga-
mentos, nada. Então viemos buscar 
uma ferramenta que já conhecia, 
desenvolvida pela Assembleia para 
levar para Mossoró e beneficiar tam-
bém a todos os mossoroenses, per-
mitindo a desburocratização, econo-
mia e informatização das ações da 
cidade”, disse.

Também presente na reunião, o 
prefeito de Caicó, Dr. Tadeu (PSDB), 
aproveitou para conhecer o pro-
grama e demonstrou interesse em 
firmar parceria com a Assembleia 
no mesmo sentido. O presidente 
Ezequiel Ferreira também colocou 
o sistema à disposição da Prefeitura 
de Caicó.

O sistema Legis RH é uma inova-
ção da direção de Gestão Tecnológi-
ca da Assembleia Legislativa do RN. 
O software já está sendo utilizado, 
também, pela Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo. Os legislativos da 
Bahia, Santa Catarina, Rio de Janei-
ro, Pernambuco e Mato Grosso já 
sinalizaram interesse na ferramenta 
desenvolvida pelos servidores po-
tiguares, que, entre outras ações, 
promove o processamento da folha 
de pagamento, além do controle do 
cadastro dos servidores.

O programa já foi, inclusive, pre-
miado pela União Nacional dos Le-
gisladores e Legislativos Estaduais 
(Unale), reconhecimento a projetos 
exitosos que humanizam os serviços 
prestados pelo Poder Legislativo. 
Eleita pelos participantes da 23ª 
Conferência Nacional dos Legislado-
res e Legislativos Estaduais (CNLE), 

Sob gestão de Ezequiel Ferreira, 
ALRN inova e cria sistema modelo
AVANÇO | Presidida pelo deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), Assembleia Legislativa tem investido na tecnologia da informação para melhorar os processos de gestão e
desburocratizar o trabalho de servidores e o serviço à população. Depois de outras assembleias, foi a vez de a Prefeitura de Mossoró firmar convênio para usar sistema Legis RH

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira (PSDB), fala sobre sistema Legis RH, premiado e reconhecido

JOÃO GILBERTO / ALRN

a Casa Legislativa do RN venceu em 
1º lugar a categoria Gestão, com o 
projeto Legis RH.

AVANÇO TECNOLÓGICO
Sob a gestão de Ezequiel Ferreira, 

a Assembleia Legislativa tem investi-
do na tecnologia da informação para 
melhorar os processos de gestão e 
desburocratizar o trabalho de ser-
vidores e o serviço à população. O 
Legis RH, por exemplo, é referência 
nacional.

O projeto é utilizado no setor de 
Recursos Humanos e Folha de Pa-
gamento. Na Assembleia Legislativa 
do RN, gerou uma economia de mais 
de 75% com sistemas utilizados pos-
sibilitando economia para investi-
mentos em insumos e infraestrutura.

Em funcionamento desde 2017, 
faz parte das ações de reforma ad-
ministrativa adotadas pela Casa ao 

longo dos últimos quatro anos. Ele 
reforça que o mecanismo permite 
um gerenciamento mais eficiente 
dos recursos humanos. O software 
foi criado pelos próprios servido-
res, sem custos, o que faz com que 
a Casa deixe de gastar com aluguel 
ou compra de programas de gestão 
financeira.

O mecanismo permite o acom-
panhamento diário das despesas, o 
que ajuda ao Legislativo em contro-
lar melhor a variação dos índices da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
– limite de gastos com pessoal em 
relação à receita liquida.

O sistema já resultou em uma 
economia de R$ 800 mil para a casa.

Com apoio do presidente da 
Casa, Ezequiel Ferreira, a equipe 
técnica da Assembleia Legislativa 
também desenvolveu projetos que 
permitiram à Casa dar continuidade 

aos trabalhos, sem prejuízo à popu-
lação, durante a pandemia do novo 
coronavírus.

De forma inédita, foi criado na 
Casa um Sistema de Deliberação Re-
mota, que permitiu aos deputados 
participarem das sessões à distân-
cia, votando projetos de repercussão 
social durante a crise sanitária.

A gestão reconhecida à 
frente da Assembleia Legis-
lativa tem alçado o nome de 
Ezequiel Ferreira ao centro do 
debate político das eleições de 
2022. Presidente do PSDB no 
Rio Grande do Norte, partido 
que elegeu 31 prefeitos nas úl-

A Assembleia tem trabalhado 
para cooperar com os 
municípios por meio de 
ações, projetos, programas 
e políticas de inovação de 
gestão, contribuindo para a 
qualificação e consequente 
melhoria da administração 
pública, nos moldes do que 
já é adotado no Legislativo. 
Essa tem sido nossa prática”

“
EZEQUIEL FERREIRA
PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO RIO GRANDE DO NORTE

timas eleições e que administra 
o maior número de potiguares, 
o deputado estadual é citado 
como possível candidato a go-
vernador ou a senador na elei-
ção do próximo ano.

O presidente da Assembleia, 
reeleito por aclamação para o 
comando da Casa para o pró-
ximo biênio, tem trânsito com 
lideranças de todas as regiões 
do Estado, de praticamente to-
dos os municípios. Não à toa o 
partido que ele preside, o PSDB, 
elegeu prefeitos em cidades im-
portantes de todos os recantos 
do RN.

Ezequiel, inclusive, já tem 
nome despontando em pes-
quisas de consumo interno 
feitas por grupos políticos do 
Estado.

Recentemente, o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias (PSDB), 
defendeu o nome de Ezequiel 
Ferreira para a disputa do ano 
que vem. Segundo o gestor da 
maior cidade do Estado, a ban-
cada tucana na Assembleia, da 
qual Ezequiel faz parte, tem 
parlamentares “competentes, 
atuantes, capazes e que podem 
vir a disputar qualquer cargo 
eletivo, com condições de en-
frentar as eleições e de ter um 
bom desempenho”.

GESTÃO PREMIADA 
ELEVA NOME DE 
EZEQUIEL PARA 2022
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mente com o Corpo de Bombeiros 
e a Polícia Militar. Procuramos a 
Federação Norte-rio-grandense de 
Futebol (FNF) exatamente para 
solicitar onde aconteceriam os jo-
gos de futebol, para fazermos essas 
visitas fiscalizatórias. Verificamos 
se a parte de manutenção tem um 
profissional responsável, como es-
tá a parte estrutural e o Corpo de 
Bombeiros e a Polícia Militar iden-
tificam os seus critérios.

A gente vai em todos os está-
dios onde os jogos vão acontecer. 
Visitamos Arena das Dunas, Fras-
queirão e em um estádio São Tomé. 
Arena das Dunas tem tudo. Fras-
queirão tem o laudo do Corpo de 
Bombeiros vencido, mas já foi dada 
a entrada em um novo e verifica-
mos algumas partes estruturais. 
Em São Tomé, várias adequações 
serão necessárias para a prática 
desportiva. Os estádios de Assu e o 
Nogueirão, em Mossoró, também 
vão passar por vistorias.

AGORA RN - Há alguma espe-
cificidade na avaliação de estádios 
de futebol em comparação à avalia-
ções de outras edificações?

ANA ADALGISA - Sim. A gen-
te verifica se há um profissional 
habilitado responsável pela ma-
nutenção do gramado, a parte de 
combate à incêndio... Quando se vê 

Participando desde o início 
das discussões sobre o novo 
Plano Diretor de Natal, a 

presidente do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Rio 
Grande do Norte (Crea-RN), Ana 
Adalgisa Dias Paulino, afirma que 
a discussão sobre a revisão da lei 
precisa ir além do debate em torno 
da verticalização. Em entrevista ao 
Agora RN, a presidente do órgão 
também abordou formas sobre co-
mo explorar de forma integrada to-
da a orla da capital potiguar, come-
çando em Ponta Negra, passando 
pela Via Costeira e indo até a Praia 
do Forte, apontando maneiras de 
como explorar melhor a capacida-
de turística no município.

A presidente do Crea-RN tam-
bém falou sobre os resultados que 
o Plano Diretor precisa alcançar 
para beneficiar quem vive em Natal. 
“A gente tem que pensar também 
no habitante. Ficamos no macro e 
esquecemos do habitante. Daquele 
que anda à pé para ir à padaria e não 
tem segurança, não tem iluminação 
e não tem calçadas”, observou.

Outro ponto que fez parte da 
conversa exclusiva do Agora RN com 
Ana Adalgisa foi a fiscalização dos 
estádios que receberão jogos do Cam-
peonato Potiguar 2021. O Crea-RN já 
começou o trabalho de fiscalização 
dos locais que receberão jogos, como 
a Arena das Dunas, o Estádio Fras-
queirão e também o Estádio Munici-
pal Rainel Pereira, em São Tomé.

Os estádios Estádio Edgar 
Borges Montenegro, em Assu, e 
o Manoel Leonardo Nogueira, o 
Nogueirão, em Mossoró, também 
passaram por vistorias feitas por 
equipes do Crea. “Quando se vê 
um estádio que tem uma estrutura, 
como um alambrado que não está 
seguro, isto também é verificado 
inclusive junto ao Corpo de Bom-
beiros. Esta é a nossa principal fun-
ção”, disse.

AGORA RN - O Campeonato 
Potiguar de Futebol está prestes a 
recomeçar. Em relação à fiscaliza-
ção preventiva dos estádios, o que 
foi feito?

ANA ADALGISA DIAS PAU-
LINO - A fiscalização é chamada 
de Fiscalização Preventiva Inte-
grada. O Crea-RN coordena junta-

“NÃO PODEMOS DISCUTIR APENAS A 
VERTICALIZAÇÃO”, DIZ PRESIDENTE DO CREA-RN 
SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE NATAL
ENTREVISTA | Ao Agora RN, Ana Adalgisa Dias Paulino 
aponta que é necessário entender também o impacto 
em cada bairro causado pela construção de prédios; ela 
também falou das fiscalizações nos estádios de futebol
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“NÃO PODEMOS DISCUTIR APENAS A 
VERTICALIZAÇÃO”, DIZ PRESIDENTE DO CREA-RN 
SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE NATAL

um estádio que tem uma estrutura 
como um alambrado que não está 
seguro, isto também é verificado in-
clusive junto ao Corpo de Bombei-
ros. Esta é a nossa principal função.

AGORA RN - Mudando um 
pouco o rumo da nossa entrevista, 
como o Crea-RN avalia o atual está-
gio do novo Plano Diretor  de Natal, 
que é algo que está em discussão?

ANA ADALGISA - O Plano Di-
retor vem se arrastando. Era para 
ter sido revisado em 2017. Estamos 
em 2021 e ainda não concluímos. 
Espera-se que, desta vez, se con-
clua. Participamos das discussões, 
vamos continuar participando. A 
gente acredita que entre na reta fi-
nal na etapa da Prefeitura e, a partir 
daí, parte para a entrega da minuta 
para a Câmara Municipal, onde 
tenho certeza que, pelo que já foi 
debatido, abrirão várias discussões 
e audiências públicas. O Crea-RN 
estará presente.

A nossa função é ser um ente 
mediador, um ente técnico. A gen-
te vai defender uma cidade que 
tenha, além do desenvolvimento, 
a sustentabilidade e a qualidade 
de vida para nós, habitantes desta 
cidade. Costumo dizer que não po-
demos ficar só na discussão da ver-
ticalização. Temos que pensar na 
cidade como um todo e analisar o 

impacto que isso causaria em cada 
um dos bairros. Eu vejo uma cida-
de que se espalha cada vez mais e a 
gente poderia ter uma cidade mais 
compacta.

Tenho certeza que você ado-
raria morar em uma cidade onde 
você trabalha próximo de onde 
mora, tivesse lazer perto, serviços 
perto e tivesse a oportunidade de 
ter um transporte público ou mes-
mo uma calçada adequada para se 
locomover.

 A gente tem que pensar tam-
bém no habitante. Ficamos no 
macro e esquecemos do habitante. 
Daquele que anda à pé para ir à pa-
daria e não tem segurança, não tem 
iluminação e não tem calçadas.

Eu pratico esportes. Pedalo. 
Não tenho vias acessíveis que me 
garantam segurança em toda ci-
dade para vir trabalhar de casa 
para cá. Eu pratico corrida. Corro 
no meio da rua. E tem horas que 
eu tenho que pular para a calçada 
porque vem um carro e vai me 
atropelar.

AGORA RN - A questão de altura 
dos prédios é um dos assuntos mais 
pautados. Como o Crea-RN analisa 
esta questão e o que o órgão defende?

ANA ADALGISA - A gente não 
defende nem a verticalização, nem 
muito alto nem muito baixo. A 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
gente tem que pensar na qualidade 
de vida das pessoas, no desenvolvi-
mento. A verticalização tem vários 
pontos favoráveis. Mas temos que 
analisar onde esta verticalização 
vai acontecer.

Não podemos perder nosso po-
der político, nosso aspecto visual, 
mas não podemos perder o rumo 
do desenvolvimento. Natal é uma 
cidade que está parada. Você anda 
e não vê obras. Não se vê um prédio 
sendo erguido, praticamente.

A gente precisa analisar que ci-
dade é esta que nós queremos. Te-
nho certeza que nenhum habitante 
de Natal quer a cidade que temos 
hoje. Hoje não temos a cidade que 
tenha pujança de emprego, pujan-
ça econômica e turística. Algo tem 
que ser repensado na cidade de 
Natal. E uma das ferramentas que 
repensa tudo isso.

AGORA RN - Natal tem uma orla 
bastante estreita na região de Ponta 
Negra. Outras cidades do Nordeste 
como João Pessoa, Maceió e Forta-
leza têm orlas robustas e estrutu-
radas, que servem para fomentar 
o turismo. Falta no Plano Diretor 
uma mudança em relação à orla? 
É preciso encontrar um equilíbrio 
entre o bem estar de quem mora 
aqui e também entre o turista?

ANA ADALGISA - A gente tem 
que ter um projeto urbanístico que 
pense o desenvolvimento da orla 
de Ponta Negra até o Forte, até a 
Redinha. Não só verticalizar a orla. 
É um ponto. Mas a Via Costeira 
precisa ser repensada de maneira 
urgente. O natalense que frequen-
ta a Via dá uma caminhada em um 
trecho, até os Eucaliptos e volta. 
Precisamos pensar o que fazemos 
com esta Via Costeira com tantos 
terrenos vazios ali.

Estamos discutindo um parque 
há quantos anos? Participei de uma 
audiência pública sobre o novo 
projeto do Parque da Via Costeira, 
representando o Crea-RN, onde a 
audiência foi parada porque foi dis-
cutido o regimento da audiência. O 
principal não é o regimento e sim o 
parque, que faz parte da revitaliza-
ção da Via Costeira.

O que queremos da Via Costei-
ra? Pode ter um parque, restauran-
tes, uma série de coisas. A Praia do 
Meio precisa ser repensada. Se não 
fizermos uma engorda da praia. 
Em Fortaleza foi feita a engorda de 
quase 1 Km de praia.Se em Ponta 
Negra tivesse uma engorda da 
praia e um calçadão com infraes-
trutura necessária, com banheiros, 
com bares, restaurantes e não bar-

racas, turista e morador se senti-
riam em casa.

Em frente ao Relógio do Sol, 
na Praia do Meio, verticalizaram. 
Tem a escadaria, quadras de be-
ach tennis. Você passa de 5h às 
21h, tem gente ali. Você dá vida e 
segurança ao local. E olha que está 
próximo a um bairro perigoso, que 
é Mãe Luiza.

Precisamos pensar um plano 
urbanístico para a orla de Natal, 
não só no Plano Diretor, mas de 
forma integrada. A Via Costeira 
é do governo. Temos que pensar 
na revitalização de um todo. Esta 
é uma bandeira que temos que le-
vantar com Semurb, com Idema. 
Esta discussão pode começar no 
Plano Diretor, mas acima de tudo 
ter um plano de que se pode sepa-
rar por áreas: hotéis, restaurantes 
e parques.  Assim teremos uma 
orla integrada, bonita e útil. Não 
só aos turistas, mas aos morado-
res de Natal.

AGORA RN - Com a pandemia, 
houve uma tendência à digitaliza-
ção. Como o Crea-RN se prepara 
para esta verdadeira revolução tec-
nológica?

ANA ADALGISA - Ano retra-
sado a gente completou 50 anos do 
Crea-RN e eu estava no meu primei-
ro mandato. Nestes momentos em 

que podemos opinar e contribuir 
para o desenvolvimento da cidade 
e do Estado, é sempre um grande 
prazer. Até porque é uma função do 
Crea-RN também contribuir para o 
desenvolvimento do RN.

Desde a gestão passada, o Cre-
a-RN já tinha um sistema que  nos 
colocou no mundo digital. Nós 
aprimoramos isso e todos os nossos 
processos são digitalizados. Pratica-
mente não trabalhamos com papel. 
Do nascedouro de um protocolo do 
profissional até qualquer pagamen-
to, é tudo via sistema.

Tanto que, na pandemia, não 
tivemos tanto impacto no trabalho 
porque tudo nosso já é online. O 
profissional entra contato conosco 
via WhatsApp ou aplicativo. Res-
pondemos tudo via sistema.

Fazemos reuniões, capacita-
ções durante a pandemia de for-
ma online e com participação de 
pessoas de todo o Brasil e também 
reuniões plenárias virtuais. Conse-
guimos hoje nos adequar porque a 
gente se preparou para isso.

Elaboramos um Plano Dire-
tor de Tecnologia da Informação 
(PDTI), estamos trabalhando com 
a renovação do nosso portal, ofe-
recendo mais serviços, disposição 
de informações para associados 
e à sociedade. A era digital é uma 
constante.

AGORA RN - Em relação da ca-
pacitação de profissionais, qual 
o caminho encontrado durante a 
pandemia?

ANA ADALGISA - Online. Co-
meçamos a divulgar, fazer nossos 
eventos via plataforma. As pessoas 
se inscreviam, recebiam uma chave 
de acesso e poderiam se capacitar 
pela internet. Vamos continuar 
trabalhando em fiscalizações inte-
gradas e temos um planejamento 
para traçar um roteiro. Agora es-
tamos em estádios. Iremos para 
shopping centers, supermercados. 
Faremos uma série de fiscalizações 
integradas visando a proteção da 
sociedade.

Todo ano solicitamos os ór-
gãos públicos federais, estaduais 
e municipais o histórico de ma-
nutenção das obras, de pontes, 
viadutos, escolas… Infelizmente, 
ainda não há essa cultura de pla-
nejar as manutenções das edifica-
ções, mas vamos insistir e ver se 
conseguimos aprovar um Projeto 
de Lei para que isso seja uma Lei 
e que este histórico seja disponível 
à sociedade. Queremos dar um 
retorno à sociedade em relação ao 
trabalho do Crea-RN.

Tenho certeza que nenhum 
habitante de Natal quer a 
cidade que temos hoje. Hoje 
não temos a cidade que 
tenha pujança de emprego, 
pujança econômica e 
turística. Algo tem que ser 
repensado em Natal"

Desde a gestão passada, 
o Crea-RN já tinha um 
sistema que  nos colocou 
no mundo digital. Nós 
aprimoramos isso e todos 
os nossos processos são 
digitalizados. Praticamente 
não trabalhamos com papel"

“

ANA ADALGISA DIAS PAULINO
PRESIDENTE DO CREA-RN
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para a gente que a velha forma de 
se fazer política não é suficiente. 
Isso mostra para alguns sujeitos 
que acreditavam que não sairiam 
mais daquele espaço, que enxer-
gavam a política como um lugar 
de posse, de que a política, o poder 
público não é posse individual de 
ninguém. Apesar da grande reno-
vação, a maioria dos vereadores 
ainda é alinhada com a bancada 
do prefeito. Mas o perfil da Câma-
ra mudou. A gente sente que está 
muito mais popular, com a eleição 
de lideranças comunitárias que 
fazem um trabalho de base muito 
importante nos bairros.

AGORA RN - A senhora fala em 
dividir o foco do mandato em duas 

prioridades: sujeitos e áreas. Co-
mo será essa atuação?

BRISA - Falo “sujeitos” porque 
quando a gente vai tratando de 
mulheres e juventude percebe que 
as políticas não são específicas. 
São políticas que são da abrangên-
cia da área educacional, do trans-
porte, do direito à cidade. Então, 
por isso a gente vem construindo 
esse pensamento dos sujeitos prio-
ritários. Se a gente consegue cons-
truir uma cidade que funciona 
para a juventude, para as mulheres 
e para quem pega ônibus, essa ci-
dade consegue funcionar para to-
do mundo. Vamos enxergar cada 
área de atuação com esses sujeitos 
e agora nesse momento, priori-
zando o debate do planejamento 
urbano com o Plano Diretor e da 
educação e cultura.

AGORA RN - Qual a prioridade 
dentro das discussões do Plano Di-
retor de Natal?

BRISA - É muito importante a 
gente popularizar e democratizar 
esse debate porque muitas vezes se 
fala em termos e normativas muito 
técnicas que ficam muito distantes 
da realidade das pessoas. Existe a 
expectativa de que agora com os 
novos vereadores que têm bases 
territoriais nos bairros, a gente con-
siga abrir um diálogo para conse-
guir um plano diretor que não pre-
judique a vida de cada um que vive 
nos seus territórios. É importante 
também trazer o debate de que é 

necessário modernizar a cidade pa-
ra construir mais postos de traba-
lho. Agora, a gente precisa entender 
para quem a cidade precisa ficar 
moderna. Não queremos construir 
uma cidade moderna apenas para 
quem tem condições financeiras de 
viver essa modernidade.

AGORA RN - Um dos maiores 
gargalos da cidade é o transporte 
público, o que se evidenciou du-
rante a pandemia. Após alguns 
editais de licitação deram deser-
tos. O que fazer para mudar esse 
cenário?

BRISA - Esse é o maior ab-
surdo que a gente tem para lidar 
atualmente. Por um lado, a gente 
tem várias linhas de ônibus que 
foram suspensas ou alteradas sem 
nenhum aviso prévio. De outro, 
nós temos uma frota reduzida. As 
pessoas estão tendo que sair de 
casa para trabalhar e as aglomera-
ções são cada vez maiores dentro 
dos ônibus. Só abrir licitação não 
adianta. A licitação foi aberta, mas 
o resultado foi deserto. É preciso 
entender a conjuntura do trans-
porte público, que é completa-
mente monopolizada por famílias 
que são as donas das empresas. A 
gente sempre defendeu que o mu-
nicípio deveria investir na criação 
de uma empresa pública de trans-
porte. Aí sim a gente não ficaria à 
mercê dos empresários.

AGORA RN - A senhora é a úni-

Eleita a vereadora mais jo-
vem da história de Natal, a 
estudante de História Brisa 

Bracchi (PT) assume uma cadeira 
na Câmara Municipal aos 23 anos 
com a missão de colocar em prá-
tica a experiência adquirida nos 
movimentos estudantis. Nessa 
área, Brisa iniciou sua trajetória 
na política em 2014, como femi-
nista da Marcha das Mulheres e 
militante do Coletivo Nacional de 
Juventude Negra.

A parlamentar divide o foco 
de atuação em duas vertentes: 
sujeitos e áreas prioritárias. “Nos-
sos sujeitos prioritários. São com 
quem a gente vem dialogando 
desde o início da campanha. São 
os negros, as mulheres, os LGBTs, 
a juventude e a população em 
situação de rua ou residente das 
ocupações urbanas. As áreas prio-
ritárias são as temáticas que nos 
dispomos a participar das comis-
sões: educação, cultura, ciência e 
tecnologia, planejamento urbano 
e direitos humanos”, explica.

Cria de movimentos sociais 
dentro da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), não 
demorou muito para que a estu-
dante trocasse as plenárias estu-
dantis pelas discussões na Câmara. 
Foram apenas quatro anos entre a 
atuação política mais intensa, du-
rante o governo Michel Temer, e a 
eleição para vereadora em 2020.

Para o primeiro mandato, a 
jovem vereadora espera manter 
a ousadia da campanha e atuar 
com base na potencialização da 
esquerda e no fortalecimento de 
movimentos sociais. A revisão do 
Plano Diretor de Natal e o diálogo 
com setores específicos da socieda-
de para uma atuação colaborativa 
servirão de norte para o primeiro 
ano na Casa Legislativa.

Nesta entrevista concedida ao 
Agora RN, a vereadora fala sobre 
renovação, bandeiras de atuação, 
Plano Diretor, transporte público e 
outros assuntos. Confira:

AGORA RN - Qual a sua inter-
pretação da resposta das urnas, 
que renovou quase metade dos 
vereadores da Casa?

BRISA BRACCHI - Esse pro-
cesso foi muito educativo. Mostra 

VEREADORA BRISA DEFENDE 
CIDADE QUE INCLUA JOVENS, 
MULHERES E QUEM PEGA ÔNIBUS

ca mulher declaradamente LGBT 
na Câmara. O que o seu mandato 
pensa em termos de representati-
vidade para essa população?

BRISA - É um orgulho muito 
grande poder reafirmar que sou 
uma mulher bissexual e reafirmar 
esse compromisso que é muito ní-
tido no projeto político que a gente 
defende. Quando a gente fala de 
visibilidade LGBT, a gente quer fa-
lar das estruturas que estão postas 
para nós e aprofundar debates de 
uma Casa Abrigo LGBT, de con-
dições práticas para a população 
trans e travestis, de como o poder 
público precisa se responsabilizar 
por isso. A população LGBT está 
longe de voltar para o armário, lon-
ge de dar qualquer passo para trás.

ENTREVISTA | Para o primeiro mandato na Câmara Municipal, 
jovem vereadora Brisa Bracchi (PT) espera manter a 
ousadia da campanha e atuar com base na potencialização 
da esquerda e no fortalecimento de movimentos sociais

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Apesar da grande 
renovação, a maioria dos 
vereadores ainda é alinhada 
com a bancada do prefeito. 
Mas o perfil da Câmara 
mudou. A gente sente que 
está muito mais popular”

“
BRISA BRACCHI
VEREADORA DE NATAL - PT 

A licitação foi aberta, 
mas o resultado foi 
deserto. É preciso 
entender a conjuntura 
do transporte público, 
que é completamente 
monopolizada por famílias”

“
BRISA BRACCHI
VEREADORA DE NATAL - PT



O juiz de Direito da 4ª Vara Em-
presarial da Comarca do Rio 
de Janeiro, Paulo Assed Estefan, 

decidiu, por meio de despacho, nesta 
terça-feira 23, que o grupo potiguar 
A. Gaspar foi o vencedor do leilão do 
Hotel Tambaú, que fica na Paraíba. 
O certame foi realizado no dia 4 de 
fevereiro deste ano no Auditório de 
Leilões do Sindicato dos Leiloeiros do 
Rio de Janeiro. No despacho, o juiz, 
entretanto, solicita que o licitante, AG 
Hoteis e Turismo SA, esclareça apenas 
as condições de pagamento da oferta 
vencedora em 48 horas.

O juiz quer esclarecimento sobre a 
forma de pagamento lançada pelo A. 
Gaspar, se foi à vista, como informado 
no site do leiloeiro De Paula Leilões, ou 
parcelado, como foi informado pelo 
grupo que, inclusive, já fez o pagamen-
to do valor da entrada, referente a 10% 
do total do lance vencedor, há duas 
semanas.

“Esse é o resultado do leilão quan-
do levados em consideração os valores 
absolutos apresentados pelos preten-
dentes. Contudo, a tela do sistema ele-
trônico de leilões mostra o lance maior 
como de pagamento à vista, enquanto 
a documentação apresentada e o de-
pósito do ´sinal´ indicam o parcela-
mento. Assim, é preciso que o licitante 
AG Hoteis e Turismo SA esclareça, em 
48 horas, as condições de pagamento 
de sua oferta, até para que se tenha o 

parâmetro do maior interesse da mas-
sa”.

A decisão encerra a tentativa do 
advogado e radialista paraibano, Rui 
Galdino, de comprar o hotel, insta-
lado na praia de Tambaú, em João 
Pessoa (PB). Após o encerramento do 
leilão, Galdino alegou que não teve 
mecanismo de fazer um lance maior 

do que o oferecido pelo grupo A. 
Gaspar, de R$ 40,6 milhões – feito de 
forma presencial. O advogado alegou 
que o sistema foi travado para evitar 
um novo lance e ingressou com uma 
ação na Justiça.

O juiz, em seu despacho, fez diver-
sas considerações sobre o processo do 
leilão do Hotel Tambaú não apenas no 

dia de seu desfecho, como também 
historiou toda a dinâmica, inclusive, 
citando o lance do grupo potiguar 
na segunda praça e a desistência, em 
novembro de 2020, assim como o arre-
mate de Galdino, nesse mesmo leilão, 
e que, posteriormente, alegou não ter 
o dinheiro para fazer o pagamento, na 
época, R$ 40 milhões, e que resultou 

na terceira tentativa de vender o equi-
pamento.

Segundo o juiz, “a lógica do leilão 
híbrido reclama a dinâmica sustenta-
da pelo leiloeiro, qual seja, um horário 
para que ele entre em ação justamente 
para concretizar a venda, instando os 
licitantes a apresentarem as últimas 
ofertas. É o que se chama de ´início do 
fim´. Aliás, não era mesmo de esperar 
que o lançador presencial estivesse no 
salão de eventos durante todo o tem-
po, mas sim que se apresentasse no 
ápice do concurso”, apontou.

Ainda de acordo com o juiz, “vale 
dizer: o leilão eletrônico fica com o 
sistema disponível para lances pela in-
ternet durante alguns dias, até que, no 
horário previsto para o término dessa 
fase, inicia-se sua finalização como ex-
plicado pelo vendedor. Ademais, com 
efeito, como bem afirmado pelo AJ, 
não parece crível que em um volume 
de negócio como o comentado aqui, 
um dos licitantes (no caso, o requeren-
te) simplesmente abandone o palco de 
acontecimentos sem ver a declaração 
final de vencedor”. 

“A verdade é que merece prestígio 
a conduta do Leiloeiro, cuja atuação 
foi seguida de perto pelo Ministério 
Público, tendo este verificado a lega-
lidade do certame e feito o acompa-
nhamento até seu verdadeiro final. Há 
nos autos o último parecer ministerial 
atestando tudo isso”.
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REPRODUÇÃO

Juiz do RJ decide que A. Gaspar é 
legítimo comprador do Hotel Tambaú 
LEILÃO | Grupo potiguar A. Gaspar arrematou hotel, que fica em João Pessoa, por R$ 40,6 milhões em leilão realizado no último dia 4. Decisão encerra a tentativa do advogado e 
radialista paraibano, Rui Galdino, de comprar o prédio. Juiz, no entanto, quer esclarecimento sobre a forma de pagamento e solicitou informações ao licitante. Prazo é de 48 horas 

Hotel Tambaú fica na orla de João Pessoa, na Paraíba, e foi arrematado em leilão pelo grupo potiguar A. Gaspar no início do mês de fevereiro  

Através de Ato da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Natal, 
publicado no Diário Oficial do 

Município (DOM) desta terça-feira 23, 
nos próximos 15 dias (entre 23/02 e 
07/03), o Legislativo municipal adotará 
novas medidas para o combate à Co-
vid-19, com foco na restrição do acesso 
às dependências administrativas da 
Casa.

As novas medidas visam prevenir 
a infecção e a propagação da Covid-19 
no âmbito da CMN e preservar a saúde 
dos vereadores, servidores e visitantes. 
O presidente da Câmara, vereador 
Paulinho Freire (PDT), falou sobre a 
importância das ações para o controle 
do vírus. “A experiência que adquiri-
mos ao longo dessa crise sanitária que 
o mundo enfrenta, nos mostra que en-
quanto a vacina não chegar para todos, 
a prevenção é o único meio realmente 
eficaz para conter a Covid-19. Vamos 

continuar vigilantes e tomar todas as 
medidas necessárias para o enfrenta-
mento da doença”, enfatizou.

Dentre as principais medidas, só 
será permitido o acesso à CMN por 
servidores, assessores, terceirizados, 
estagiários e empregados que prestam 
serviços na Casa, salvo situações ex-
cepcionais autorizadas pela Presidên-
cia. Também fica restrita a entrada ao 
público, com exceção dos atendimen-
tos feitos por parlamentares em seus 
gabinetes, que deverão ser registrados 
e não ultrapassar quatro visitantes 
por vez. Entre as ações está a entrada 
nos gabinetes parlamentares, apenas 
de três assessores parlamentares e de 
quatro visitantes por vez, excetuado o 
vereador, que tem livre acesso a todas 
as dependências. Fica permitido o 
sistema de rodízio entre os assessores 
parlamentares, devendo a escala ser 
definida pela chefia de gabinete ou pe-

lo parlamentar, sendo de sua responsa-
bilidade o controle do ponto.

Já as Sessões Ordinárias serão nas 
terças, quartas e quintas-feiras, das 14h 
às 17h, sendo compostas unicamente 
de Ordem do Dia com pauta pré-defi-
nida pela Presidência e disponibilizada 
no site institucional com antecedência 
mínima de 24 horas. No plenário da 
Câmara Municipal, durante as sessões, 
só será permitida a entrada dos mem-
bros da Mesa Diretora (presidente, 1º 
e 2º secretários), de um procurador 
legislativo e dos servidores do Setor 
Legislativo, TV Câmara e Assessoria de 
Comunicação e Redes Sociais da Câ-
mara Municipal.  Não será permitida 
a entrada de nenhum tipo de assessor 
parlamentar no plenário durante a re-
alização das Sessões Ordinárias. Além 
disso, os demais vereadores e vereado-
ras devem participar da sessão exclusi-
vamente de forma virtual. 

Câmara Municipal de Natal reforça 
restrições à circulação de pessoas

MEDIDA

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO

Em parceria com o Governo do 
Estado, através da Secretaria 
Estadual da Saúde Pública 

(Sesap), São Gonçalo do Amarante 
reativou 10 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) no Hospital 
Maternidade Belarmina Monte. Os 
leitos já estão disponíveis no Regula 
RN a partir desta terça-feira 23. 

Como ação para combater a 
pandemia, seguindo orientação do 
Governo do Estado, a Prefeitura de-
cretou novas medidas de prevenção 
ao coronavirus no município. A edi-
ção extra do Jornal Oficial (JOM) foi 
publicada no início da noite deste 
sábado 20. 

Dentre as medidas estão fecha-
mento de bares, restaurantes e simi-
lares após às 22h; comercialização 
de bebidas alcoólicas, como também 
o consumo em ambientes públicos 
após às 22h; e realização de festas e 
eventos promovidos pelos entes pú-

blicos e iniciativa privada. 
O decreto ainda ressalta que a fis-

calização do cumprimento do decre-
to permanece a cargo da Vigilância 
Sanitária e Guarda Municipal, com 
reforço das forças de segurança pú-
blica do Estado. As medidas entram 
em vigor a partir deste sábado 20, da-
ta da publicação, e valem por 14 dias.

Hospital Maternidade Belarmina Monte

Covid-19: 10 leitos de UTI 
são reativados em hospital

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
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DANDARAH FILGUEIRA 
NATHALLYA MACEDO
REPÓRTERES

A médica infectologista Marise 
Reis, professora da Universida-
de Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e integrante do comitê 
científico que assessora o Governo 
do Estado, disse ao Agora RN que há 
indicação de lockdown por, pelo me-
nos, 15 dias. O objetivo da ação rígida 
de confinamento é frear o iminente 
avanço da pandemia da Covid-19 lo-
calmente a partir da restrição da cir-
culação de pessoas.   

O Rio Grande do Norte está enfren-
tando uma sequência de altas taxas de 
ocupação de leitos críticos Covid. A 
taxa se manteve acima de 80% por seis 
dias seguidos, de acordo com dados da 
plataforma Regula RN. A marca, que 
foi ultrapassada na última quinta-feira 
18, preocupa o poder público e o povo 
potiguar. 

De acordo com Marise, a manu-
tenção do índice de ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) acima de 80% indica a falência 

do sistema público de saúde. “É o esgo-
tamento do sistema para dar conta do 
grande volume de casos. Isso significa 
risco altíssimo de muita gente precisar 
de leito de UTI e não ter. Pelos critérios 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e da Organização Pan-A-
mericana da Saúde (OPAS), isso é indi-
cação de lockdown. Teria que fechar 
por 15 dias para reduzir a transmissão, 
essa é a forma mais rápida para de-
safogar a pressão sobre o sistema de 
saúde. Nossa situação atual é bastante 
delicada”, afirmou. 

Na quinta 18, a taxa de ocupação 
chegou a 81,82% em todo o estado. 
Na sexta 19, a taxa registrada foi de 
83,14%. No sábado 20, o índice bateu 
85,55% – pior número desde 17 de ju-
lho, quando a taxa chegou a 86,97%. 
Já no domingo 21, o número chegou a 
84,41%. Na segunda 22, 85,44%. Nesta 
terça-feira 23, às 16h, a taxa bateu 
82,39%, com 234 leitos críticos ocupa-
dos no Rio Grande do Norte e apenas 
35 leitos disponíveis.

Observando o avanço da pande-
mia, o Governo do Estado publicou 

um decreto no sábado 20 recomen-
dando aos Municípios a ampliação 
de medidas restritivas para conter o 
avanço da pandemia da Covid-19 e 
evitar o colapso na rede de saúde. As 
medidas foram sugeridas pelo comitê 
científico estadual.

O decreto recomenda aos mu-
nicípios, por 14 dias, a suspensão do 
funcionamento de bares, restaurantes 
e similares após às 22h para atendi-
mento ao público, a proibição de fes-
tas ou eventos promovidos por entes 
públicos ou iniciativa privada, além 
do impedimento da venda de bebidas 
alcoólicas e consumo em ambientes 
públicos após às 22h. O documento 
recomenda ainda o estabelecimento 
de barreiras sanitárias nos municípios 
turísticos. 

Logo em seguida, algumas gestões 
municipais editaram decretos base-
ados nas sugestões do Estado. Nesta 
segunda-feira 22, a Prefeitura do Natal 
publicou decreto determinando a li-
mitação de funcionamento de bares e 
restaurantes, definindo o encerramen-
to das atividades às 22h, incluindo as 
apresentações com música ao vivo. 

Foi proibida também a realização de 
festas, shows e eventos comerciais, 
incluindo eventos comemorativos em 
ambientes fechados, sejam públicos 
ou privados. 

O decreto municipal prevê aplica-
ção de multas aos donos dos estabele-
cimentos que descumprirem as deter-
minações, de acordo com o artigo 10 
da Lei Federal nº. 6.437, de 20 de agosto 
de 1977 – dentre elas o fechamento e 
a interdição do estabelecimento, além 
de multa no valor de até R$ 20 mil. 

Com a superlotação nas unida-
des hospitalares, pacientes come-
çaram a ser transferidos da Grande 
Natal para o interior do Estado. 
Nesta terça-feira 23, dois pacientes 
internados na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Parnamirim 
foram levados de avião para Caicó. 

Na segunda-feira 22, Mossoró tam-
bém recebeu alguns infectados 
com Covid-19.

A Secretaria de Estado da Saú-
de Pública do Rio Grande do Norte 
(Sesap) afirmou recentemente que 
está trabalhando na abertura de 64 
novos leitos críticos Covid. Médicos 
consideram a medida importante, 
mas reafirmam que o principal a 
ser feito é frear a contaminação por 
meio do isolamento social e da va-
cinação em massa.

De acordo com o médico infec-
tologista Alexandre Motta, apesar 
de necessária, a abertura de leitos 
por si só não é o suficiente para 
controlar a pandemia, já que se 
tornam necessários outros fatores 
como respiradores, insumos de UTI 
e profissionais da saúde habilitados 
para lidar com pacientes críticos.

“Isso não se forma de uma hora 
pra outra, os profissionais de saúde 
já estão trabalhando no limite da 
sua capacidade, principalmente 
quem trabalha no ambiente Covid. 
Então, o leito é importante, mas o 
fundamental é parar a pandemia”, 

INFECTOLOGISTA DEFENDE LOCKDOWN PARA FREAR COVID: 
“FORMA RÁPIDA PARA DESAFOGAR SISTEMA DE SAÚDE”
PANDEMIA | Segundo Marise Reis, médica infectologista e integrante do comitê científico que assessora o Governo do Estado, medida é necessária em razão do esgotamento do sistema de saúde a partir da sequência de altas taxas de ocupação de leitos críticos Covid. Nos últimos 6 dias, o índice de ocupação 
desses leitos se manteve acima de 80%. Com a superlotação, municípios da Grande Natal já começam a transferir pacientes com coronavírus para o interior. Também médico infectologista, Alexandre Motta defende a vacinação em massa para conter novos casos da doença e condena o uso da ivermectina 

É o esgotamento do sistema 
para dar conta do grande 
volume de casos. Isso 
significa risco altíssimo de 
muita gente precisar de leito 
de UTI e não ter”

“
MARISE REIS
MÉDICA (FOTO AO LADO)

ARTHUR BARBALHO/UFRN

SEM LEITOS, GRANDE 
NATAL COMEÇA A ENVIAR 
PACIENTES COM COVID 
PARA O INTERIOR
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INFECTOLOGISTA DEFENDE LOCKDOWN PARA FREAR COVID: 
“FORMA RÁPIDA PARA DESAFOGAR SISTEMA DE SAÚDE”
PANDEMIA | Segundo Marise Reis, médica infectologista e integrante do comitê científico que assessora o Governo do Estado, medida é necessária em razão do esgotamento do sistema de saúde a partir da sequência de altas taxas de ocupação de leitos críticos Covid. Nos últimos 6 dias, o índice de ocupação 
desses leitos se manteve acima de 80%. Com a superlotação, municípios da Grande Natal já começam a transferir pacientes com coronavírus para o interior. Também médico infectologista, Alexandre Motta defende a vacinação em massa para conter novos casos da doença e condena o uso da ivermectina 

explicou o médico.
Já Marise Reis reafirma que o 

caminho para frear a pandemia é 
através do isolamento social. “Isso 
é muito triste, isso é muito desa-
pontador, porque nós já temos um 
ano de manejo dessa epidemia, nós 
sabemos como o vírus trabalha, 
sabemos como fugir dele, e ainda 
assim não conseguimos nos prote-
ger”, lamentou. 

Alexandre ressalta ainda que, 
apesar do sistema de vacinação 
brasileiro ser um dos mais eficien-
tes do mundo, a vacinação contra 
a Covid-19 está acontecendo de 
forma extremamente lenta, devido 
ao embaraço do Governo Federal 
para a compra de vacinas dispo-
níveis.

“Países de governos conserva-
dores, como o Chile, já tem mais 
de 15% da sua população vacinada, 
nós ainda estamos chegando a 3%. 
Países extremamente conservado-
res, como Israel, têm mais da me-
tade da sua população vacinada. 
Então não é porque o governo é 
conservador e de direita, é porque 
o governo é incompetente e não 

consegue dar resposta”.
 Sobre o aumento da taxa de 

ocupação dos leitos críticos, o pre-
sidente do Sindicato dos Médicos 
do RN, Geraldo Ferreira, afirmou 
em entrevista ao Agora RN que a 
causa para o problema foi o “fecha-
mento dos leitos após a primeira 
onda da pandemia”, no ano passa-
do, e não necessariamente por um 
aumento significativo de casos.

Questionado, Alexandre classi-
ficou a afirmação de Geraldo como 
oportunista. “O presidente do Sin-
dicato dos Médicos está equivoca-
do. Estamos vivendo uma segunda 
onda efetiva. A razão para isso não é 
porque fecharam leitos, as pessoas 
estão morrendo porque existe um 
número maior de contaminados 
diários e existe um número maior 
de pessoas precisando de socorro, 
porque não fazemos o dever de 
casa, que é controlar a pandemia”, 
retrucou o médico.

IVERMECTINA CONTRA A 
COVID-19

Uma das medidas defendidas 
não só pelo Sindicato dos Médicos 

do RN, como pelo prefeito de Natal, 
Álvaro Dias (PSDB), é o tratamento 
contra a Covid-19 utilizando a iver-
mectina, mesmo após o fabricante 
do remédio declarar que o medi-
camento é ineficaz para esse fim. 
Marise considera irresponsável a 
promoção e distribuição da iver-
mectina pois, segundo ela, cria-se 
a ilusão de que a população está 
protegida quando, na verdade, não 
está.

De acordo com Marise, uma 
prova de que a ivermectina não 
protege contra a Covid-19 é o fato 
de que mais de 90% dos pacientes 
internados com a doença em leitos 
de UTI no Rio Grande do Norte to-
maram o medicamento de forma 
profilática ou logo após serem diag-
nosticados com o coronavírus. 

Alexandre Motta acredita que 
defender o tratamento precoce 
com ivermectina quando não há 
eficácia comprovada é um compor-
tamento repudiável. “Apontar coi-
sas irrelevantes ou não verdadeiras 
é uma atitude que ajuda a negar a 
verdadeira dimensão da crise sani-
tária que vivemos”, disse.

Estamos vivendo uma 
segunda onda efetiva. A 
razão para isso não é porque 
fecharam leitos, as pessoas 
estão morrendo porque 
existe um número maior de 
contaminados diários”

“
ALEXANDRE MOTTA
MÉDICO (FOTO AO LADO)

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0003-50, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - LS,  
para Agricultura irrigada, em uma área de 100ha destinado a produção de Melão e culturas afins, localizada na 
Fazenda Ipê, Sítio do Padre, 9999, Zona Rural, Upanema/RN; 
 

ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR  

 

   
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A Claro NXT Telecomunicações Ltda, empresa estabelecida na Rua Henri Dunant, nº 780 – 3º Andar - Edifício 
Torre B - Santo Amaro - São Paulo – SP – CEP 04.709 110 e inscrita no CNPJ 66.970.229/0001-67, vem através 
do presente informar que recebeu da SEMURB – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  a Licença 
de Operação nº 05/2021 para uma estação rádio base situa na Av. Almirante Alexandrino de Alencar, s/nº - Lagoa 
Seca/RN.  

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os atletas e clubes filiados, 
diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interessar, para a Assembleia Geral Ordinária que 
realizar-se-á no dia 12/03/2021, em 1ª chamada às 09h e em 2ª chamada às 9:30h, na Rua Raimundo Chaves, nº 
2182, Sala 501, Candelária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes assuntos: 
eleição e posse do(a) presidente, vice-presidente e conselho fiscal para o mandado 2021 a 2025. O prazo para 
inscrição das chapas é até 10/03/2021. Os interessados em inscrever-se como candidatos, bem como os clubes 
interessados em enviar representantes, devem solicitar orientações exclusivamente pelo email: fedrn@cbtm.org.br.  

Natal, 23 de fevereiro de 2021. 
  

Tiago J. Martins P. Silva 
Presidente – FPOTM   

2x4 

Pedido de Renovação de Licença de Operação 
 
FRANCISCO TEIXEIRA NUNES, CPF: n° 026.022.024-87 torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município 
de Guamaré-RN. 
 

Francisco Teixeira Nunes 
Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS) 
 

GRANJA SANTO ANTONIO LTDA ME, 12.355.562/0001-37, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada (RLS), com prazo de validade até 16/02/2027, em favor do empreendimento, para a criação de 
animais (avicultura de postura), localizada no Sítio São José, n° 100, Zona Rural, Município de Marcelino 
Vieira/RN. 
 

Adriana Vale Lamartine 
Sócia  

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

JM COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 33.894.030/0001-48, torna público que recebeu 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação N° 2020-154857/TEC/LO-0198 com validade até 26/01/2027 em favor do empreendimento Comercio 
atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista - TRR, com capacidade de armazenamento de 
60m³, localizado na Rodovia RN 118, S/N, Anexo II, Salinopolis, Macau/RN, CEP.: 59.500-000. 

Igor Ribeiro Jácome 
Sócio Administrador  

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

M M FACCAO LTDA ME CNPJ: 13.034.024/0001-03, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação, com prazo 
de validade até 01/11/2020, em favor do empreendimento para uma Indústria de Facção de peças do vestuário, 
localizada na Rua Dr. Jose Augusto, n° 313 – Tarcísio Bezerra – Acari (RN) – 59.370-000. 

Mayra Gabrielly de Araujo Galvao 
Proprietária  

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

PEREIRA E ARAUJO LTDA ME  inscrito sobre CNPJ 21.727.395/0001-07 torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de 
Operação para um Posto  Revedendor de Combustíveis Líquidos com capacidade de 60m³ de armazenamento 
localizado na Rua Amaro Cavalcanti 143 – Centro – Jardim de Piranhas - RN 
 

ALANNA PEREIRA DE ARAÚJO 
Sócio Proprietário.  

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO SÃO PEDRO LTDA   inscrito sobre CNPJ 08.003.329/0001-18 torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de 
Operação para uma revenda de Combustíveis Líquidos com capacidade de armazenamento 60m³ de 
armazenamento localizado na Avenida Enéas Cavalcanti 1273 – Centro – Ceara-mirim - RN 
 

MARCELO ROQUE DA ROCHA JUNIOR 
Sócio Proprietário.  

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
A SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, inscrita sob o CNPJ 29.093.744/0001-80 torna 
público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Operação para a Transporte de Resíduos não-perigosos (Classe II-A e II-B) gerados por empresas do setor 
petrolífero, da construção civil, industrial, comercial e serviços situados no estado do Rio Grande do Norte, com 
capacidade total de transporte de 62,1 t, localizada na Rua Romualdo Galvão, nº 293, sala 1506 -  Tirol, Natal/RN. 

 
Marcelo Augusto Peixoto Soares 

Representante Legal 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
 LAVOISIER DA SILVA OLIVEIRA, 660.360.704-20, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação - LRO 
para a Agricultura Irrigada, localizada no Sitio São Francisco – Base Física - Zona Rural – Ipanguaçu – RN, CEP: 
59.508-000. 

LAVOISIER DA SILVA OLIVEIRA Proprietário 

 

PANDEMIA | Astrofísico e professor da UFRN, José Dias do Nascimento afirma que períodos de festas de  
fim de ano e também o Carnaval foram cruciais para aumento no número de casos de Covid-19 no estado

Dados do Regula RN, do Labora-
tório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS), da Universi-

dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), em parceria com a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap), 
mostram que a taxa de ocupação de 
leitos críticos Covid se manteve acima 
de 80% por, pelo menos, seis dias segui-
dos no Rio Grande do Norte (ver mais 
nas páginas 8 e 9). Mas um especialista 
reforça que a situação “descontrolada” 
que aconteceria em fevereiro já era 
prevista há mais de dois meses por 
cientistas.

José Dias do Nascimento, astrofí-
sico e professor do Departamento de 
Física Teórica e Experimental (DFTE), 
da UFRN, acredita que mesmo com 
medidas recentes determinando fun-
cionamento de bares e restaurantes 
até às 22h para tentar inibir aglome-
rações tem efeito apenas psicológico. 
“Se você fizer isso, as pessoas vão se 
aglomerar antes deste horário. Se ne-
nhuma restrição de circulação aconte-
cer, teremos um aumento expressivo”, 
apontou. Ele usa uma analogia para 
simplificar o poder de propagação do 
vírus. “É muito parecido com fogo na 
floresta, se você combate o fogo e deixa 
alguns focos, basta que o vento mude e 
tenha combustível para o fogo voltar”.

Ainda segundo o professor, os perí-
odos de festas de fim de ano e também 
o carnaval foram cruciais para au-
mentar o número de casos no estado. 
“A questão era saber a intensidade e 
o tempo. Vi que teríamos um agrava-
mento na segunda onda a partir do fi-
nal de fevereiro. A Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap) não levou a 
sério e não vi nenhuma medida de pre-
ocupação 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 professor.

Algumas situações que diferem 
Natal de outras cidades da região Nor-
deste colaboraram para que o impacto 
não fosse ainda maior. “Nós não temos 
metrô. Cidades como Recife e Forta-
leza têm. Este tipo de coisa nos deixa 
mais ou menos em uma situação que 
poderia ser pior”, disse.Ele ainda apon-
ta que as retomadas foram cruciais pa-
ra a propagação do vírus. “Se você fizer 
uma análise histórica, quando atingi-
mos a 1ª onda, deveríamos ter segu-
rado mais, mas abrimos. Empurramos 
o fim da 1ª onda para frente. Quando 
estava acabando, abrimos em outubro 
as escolas e as campanhas eleitorais. 
Em seguida, as festas de fim de ano. A 
dinâmica favoreceu a volta de casos.

José Dias do Nascimento defende 
que o intervalo entre a primeira e a 
segunda onda poderia ter sido uma 
oportunidade para tentar conter a 
segunda onda. O astrofísico defendeu 
que houvesse criação de barreiras 
sanitárias, incrementar a mais o isola-
mento social, fechar entradas e saídas 
para diminuir as variantes do vírus 
no estado e fiscalizar com mais rigor 

José Dias do Nascimento é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Situação ‘descontrolada’ da Covid foi 
prevista há 2 meses, diz especialista 

festas e aglomerações. “Uma série de 
coisas que deveriam ter sido feitas e 
em vez de serem colocadas em pauta 
pelos comitês do Nordeste e do RN, o 
que houve foi uma tentativa de ou calar 
ou não dar importância aos modelos”.

FALSA SEGURANÇA
De acordo com Nascimento, a 

vacina é importante mas criou a falsa 
sensação de segurança na população 
do Rio Grande do Norte, que passou a 
circular mais nas ruas da cidade. Ele 
também crê que o tratamento precoce 
com a ivermectina também causou a 
mesma sensação. “A vacina não pode-
ria ter sido vendida como a solução do 
final da pandemia. Ela criou sim um 
falso conforto que se somou à propa-
ganda enganosa de alguns gestores 
como o prefeito de Natal sobre o trata-
mento precoce”, disse.

Ele ainda comentou que o ritmo da 
vacinação preocupa e que se continuar 
da mesma forma, serão dois anos até 
vacinar os 3,5 milhões de habitantes, 

número estimado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia Estatística (IBGE). 
“Só que a variação do vírus é em tempo 
muito mais curto. Em um ano já são 
muitas variações e algumas delas não 
estão nas vacinas”, observou.

Segundo o especialista, a evolução 
do Covid-19 no estado é monitorada 
pelo que os técnicos chamam de di-
nâmica da população. Em dezembro, 
Nascimento adiantou que a segunda 
onda seria mais vigorosa que a primei-
ra em número de casos e que não há 
possibilidade de solução a curto prazo. 
“É importante que se deixe claro que 
os governantes precisam olhar para os 
dados e para o que os cientistas dizem. 
Com a taxa de vacinação que temos e 
as novas cepas, não temos como con-
ter nada a curto prazo”, declarou.

Segundo o professor, o reflexo 
do quadro atual do estado começou 
ainda em 2020, no período depois das 
eleições e antes do Natal, há cerca de 2 
meses. “O que já não estava controlado, 
tornou-se descontrolado”, lamentou.

CÍCERO OLIVEIRA/UFRN
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SAÚDE | Cientistas conseguiram desenvolver nanopartículas advindas de microemulsão veiculando a 
curcumina, substância com elevado potencial anticâncer, antimicrobiana, anti-inflamatório e antidepressivo

Uma nova tecnologia de cientis-
tas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) 

na área farmacêutica é objeto de pedi-
do para patenteamento. O depósito do 
registro da propriedade intelectual foi 
realizado no Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI), no último 
dia 11, sob o nome “Nanopartículas 
gelificadas a partir de microemulsões 
como veículo de fármacos com limita-
ções biofarmacêuticas e seu processo 
de obtenção”.

“Esta invenção se destina a admi-
nistração de produtos farmacêuticos 
por diversas vias, contemplando as 
vias tópica, parenteral, transdérmica, 
nasal e oral”, listou Douglas Dourado 
Oliveira. O novo produto é fruto da 
pesquisa desenvolvida na sua tese 
de doutorado, a qual é vinculada ao 
Pós-Graduação em Nanotecnologia 
Farmacêutica (PPGNANO/UFRN), 
programa formado por uma rede na-
cional composta por nove instituições 
de ensino superior do país.

Douglas enfatiza que o procedi-
mento para a administração de produ-
tos farmacêuticos é feito com um novo 
carreador nanotecnológico, cujo siste-
ma é capaz de veicular fármacos com 
limitações biofarmacêuticas. Essas 
restrições, como a baixa solubilidade 
aquosa e a baixa permeabilidade in-
testinal, podem fazer com que as subs-
tâncias deixem de ser eficazes quanto 
testadas em animais. Por exemplo, a 
baixa solubilidade aquosa dificulta 
a dissolução suficiente em partes do 
organismo, situação que pode impedir 
o transporte da substância para o seu 
local de ação e, assim, impossibilitar 
que se atinja concentrações terapeuti-
camente eficazes.

Orientador da tese, o docente 
Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito, 
explica que as características da nova 

tecnologia permitem promover a re-
dução de toxicidade e o aumento da 
atividade terapêutica da substância, 
além da alta eficiência de encapsula-
mento do fármaco. Uma das razões é 
a sua capacidade de aprisionar altas 
concentrações de fármaco, graças aos 
formatos da partícula – em redes fibri-
lares tridimensionais. 

Além disso, as nanopartículas são 
produzidas a partir de um sistema ter-
modinamicamente estável, as micro-
emulsões, ofertando ao sistema final 
estabilidade a longo prazo e tamanho 
de partículas diminutos (entre 10 e 100 
nanômetros), promovendo aumento 
de solubilidade, permeabilidade e bio-
disponibilidade.

“Ademais, o produto pode ser de-
senvolvido até mesmo em farmácia 
de manipulação graças a facilidade 
do preparo do método, o qual requer 
baixa energia, e ao baixo custo, permi-
tido pela natureza termodinâmica das 
nanopartículas de organogel a partir 
de sistemas microemulsionados, que 
é o caso dessa invenção”, pontuou o 

professor do Departamento de Farmá-
cia. Além dos dois, integra o grupo de 
cientistas responsáveis pela invenção 
Matheus Cardoso de Oliveira, Éverton 
do Nascimento Alencar e Lucas Ama-
ral Machado.

Este é o segundo depósito de pe-
dido de patente da UFRN em 2021. No 
ano passado, com 33 depósitos, a Uni-
versidade atingiu um novo patamar no 
quesito em sua história, suplantando 
os anos de 2019, 2017 e 2015, quando 
a Instituição solicitou 31 pedidos. O 
dado é levado em consideração em di-
ferentes publicações, como o Ranking 
Universitário Folha e o Ranking Insti-
tuto Nacional da Propriedade Intelec-
tual (INPI), nos quais a Universidade 
já havia atingido relevância com os 
números de 2019. Para termos ideia, 
no Ranking INPI, a UFRN foi top 15 
nacional em Depositantes de Patente 
já no ano passado.

Na UFRN, a Agência de Inovação 
(AGIR) é a unidade responsável pela 
proteção e gestão dos ativos de pro-
priedade intelectual, como patentes e 
programas de computador. Em tem-
pos de pandemia, as orientações e ex-
plicações a respeito dos aspectos para 
patentear uma determinada invenção 
são dadas através do e-mail patente@
agir.ufrn.br ou via aplicativos de men-
sagens, pelo telefone: 99167 6589.

A proteção das tecnologias desen-
volvidas por inventores da UFRN tem 
como objetivo resguardar os direitos 
patrimoniais da instituição frente aos 
investimentos intelectuais e financei-
ros despendidos durante o desenvolvi-
mento, mas também permitir que es-
tes novos produtos e processos sejam 
licenciados por empresas que possam 
explorá-los comercialmente, gerando 
recursos para a instituição na forma de 
royalties que novamente serão investi-
dos em inovação.

Cientistas da UFRN criam tecnologia 
que aumenta eficácia de substâncias

Desenvolvimento do medicamento é feito no Laboratório de Sistemas Dispersos (LaSiD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

DIVULGAÇÃO/UFRN

O produto pode ser 
desenvolvido até mesmo  
em farmácia de manipulação 
graças a facilidade do 
preparo do método, o  
qual requer baixa energia,  
e ao baixo custo"

“
ERYVALDO SÓCRATES
PROFESSOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no 
uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 15 de Março de 2021, às 09h Fará 
licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2021, que tem como objeto a contratação de 
empresa para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM EMPREGO DE CBUQ, 
SOBRE PARALELEPÍPEDO EXISTENTE, localizado na Rua Jose Gurgel, Zona Urbana, 
Município de Felipe Guerra/RN, da proposta de nº 2794/2019 – SICONV nº882898, conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, 
atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram 
introduzidas, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus 
Anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe 
Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min ou pelo Site: 
https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes.

Felipe Guerra/RN, 23 de fevereiro de 2021
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros  

Tabeliã Pública -  e-mail: cartoriodelajes@yahoo.com.br 
Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio Grande 
do Norte. FAZ SABER que o Sr. FRANCISCO CANINDÉ DE LIMA (CPF/MF nº 465.273.544-87, CI. nº 670.928 – SSP/RN), 
brasileiro, agropecuarista, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA 
(CPF/MF nº 838.717.214-68, CI. nº 1.815.539 – SSP/RN), residentes e domiciliados no Povoado Gavião, Zona Rural de 
Lajes/RN, CEP. 59.535-000; REQUERAM a retificação da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 1.470, deste Registro 
Imobiliário, de sua titularidade, denominado Fazenda Itaretama, medindo  44,3075ha, localizado na Zona rural, no município 
de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de 
anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado “SÍTIO CABUGIZINHO II”,  
devidamente registrada sob o nº 1.194; pelo presente fica o seu titular, MARIA CECILIA DE HOLANDA MADRUGA 
(CPF/MF nº 048.340.304-07, CI. nº 1.741.169 – SSP/RN), brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Avenida 
Rui Barbosa, nº 1386, Morro Branco, Natal/RN.  NOTIFICADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste Serviço Registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente os 
presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados 
no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário 
para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo 
da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, 
as opções que a lei confere a NOTIFICADA são: 1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar 
transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham 
a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos 
presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de 
usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste 
edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, 
Tabeliã Pública, digitei e subscrevi. 

 Lajes/RN, 05 de fevereiro de 2021. 

  
 

Aviso de Licitação –  Pregão Presencial  N° 002/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Presencial N° 002/2021 - Processo Administrativo nº 508/2021 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de medicamentos e fórmulas manipuladas, para atender as 
necessidades de usuários do Sistema Único de Saúde e Serviços de Saúde do município de 
Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 08 DE MARÇO DE 2021, ÀS 10h:00:00 
(DEZ HORAS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx)  e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 23 de Fevereiro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.



EXEMPLOS CORRETOS
Dei-lhe o livro (dei o livro a ele); 

Enviei-lhes notícias (enviei notícias a 
eles); Quero dizer-lhe o quanto gosto 
de você (quero dizer a você...)

A QUEM? É DIFERENTE DE QUEM?
Caso responda à pergunta 

“Quem?”, não é possível usar o 
pronome “lhe”.  Então, frases como 
“Ele lhe ama” e “Não lhe deixei” são 
consideradas erradas. O certo é “Ele o 
ama” e “Não o deixei”.

TAMBÉM EXISTEM EXCEÇÕES
Alguns verbos não admitem o “lhe” 

ou “lhes”, como assistir (no sentido de 
estar presente), ajudar, aspirar. Logo, 
substitua o “lhe” por “a ele”, “a ela”: “O 
jogo foi bom e eu assisti a ele”.
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Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

CUIDADO 
COM O LHE

Quem nunca teve dúvidas 
quanto ao uso do “lhe” levante 
a mão. O mau emprego desse 
pronome é um dos erros mais 
comuns na linguagem, seja ela 
falada ou escrita.

O “lhe” e o “lhes”, 
gramaticalmente, são formas 
do objeto indireto. Calma. Eu 
explico: esses pronomes se ligam 
a verbos que exigem preposição 
e substituem “a ele”, “a eles”, “a 
você” e “a vocês”, respondendo à 
pergunta “a quem?”.

ABRE ASPAS

Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir 
o vento passar, vale a pena ter nascido. 

Fernando Pessoa“

“
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FILHA DE SIMONE, ZAYA NASCE 
NOS ESTADOS UNIDOS 

MC MIRELLA DECIDE MEXER NO SORRISO 
E GASTA R$ 60 MIL EM NOVAS LENTES

Simone Mendes deu à luz Zaya, na noite 
de segunda-feira 22. A menina veio ao mundo 
pesando 3,65kg, com 52cm, de um parto cesárea, 
em Orlando, nos Estados Unidos. “Estou muito 
emocionada em ter minha fi lha em meus braços. 
Ela é linda e, agora sim, nossa família fi cou 
completa. Estamos felizes e muito bem. Obrigada 
pelo carinho de todos os fãs que torcem tanto 
pela minha família”, revela a cantora. Simone 
e a fi lha passam bem e, após liberação médica, 
retornam ao Brasil.

De volta ao Brasil, MC Mirella decidiu mudar 
o visual! A funkeira gastou R$ 60 mil e trocou 
as lentes de contato dos dentes, na tarde desta 
segunda-feira 22, em São Paulo. Além de mexer 
no sorriso, a esposa de Dynho Alves aproveitou 
para aumentar o tamanho dos lábios. Os 
responsáveis pela mudança em Mirela foram os 
dentistas Paulo Antonioli, que tomou conta das 
alterações na arcada dentária da ex-A Fazenda 
12, e Bruna Mesquita, que fez as aplicações de 
harmonização.

DE VOLTA AO 
MISS BUMBUM, 
ANDRESSA URACH DIZ: 
“NADA ABALA MINHA FÉ”

REPRODUÇÃO

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

O retorno de Andressa Urach ao Miss 
Bumbum pegou todos de surpresa 
e se tornou um dos assuntos mais 
comentados na web nesta segunda-
feira 22. Urach anunciou que retornará 
ao concurso como garota propaganda 
e também sócia da competição. Ao 
Leo Dias, ela afirma que trabalhar 
com o corpo novamente não atrapalha 
sua fé e que está melhor do que nunca 
para encarar a empreitada.
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ZILA, 
POESIA QUE PULSA 

ONLINE | Espetáculo sobre a 
paraibana radicada em Natal 
traz um passeio pela vida e obra 
da poetisa e estará disponível 
gratuitamente neste sábado 27 

Uma montagem que 
encontra inspiração na 
obra da grande poetisa 

paraibana, radicada em Natal, 
Zila Mamede, nos con� itos, 
dúvidas e solidão da personagem. 
O espetáculo “Zila - Poesia que 
Pulsa” traz um passeio pela vida e 
obra da poetisa. O público poderá 
assistir gratuitamente neste 
sábado 27, a partir das 20h pelo 
canal da Idearte Produções no 
YouTube.

 Com texto e direção de 
produção do jornalista, produtor 
e gestor cultural Amaury Júnior, 
o espetáculo é protagonizado 
pela atriz Eliene Albuquerque. 
Experiente e aberta a novos 
desa� os, a veterana artista se 
de� ne como uma operária do 
teatro e todo dia se dispõe a 
produzir e exercitar o fazer teatral, 
matéria prima dela. 

A atriz se desa� a a todo 
tempo neste trabalho e acredita 
muito no método de criação 
colaborativa. Eliene mergulhou 

O escritor Franz Kafka, um 
dos principais pensadores 
da literatura mundial do 

século XX, que só teve sua obra 
descoberta e reconhecida após 
a sua morte, é tema de podcast 
potiguar já disponível na internet. 
Intitulado “Pedro Vermelho”, o 
podcast tem cinco episódios, 
com um bate-papo leve, além de 
interpretações de trechos do conto 
“Um Relatório para uma Academia”. 
O texto traz a história de Pedro 
Vermelho. Um personagem que 
nasceu macaco, transformou-se em 
homem e depois de cinco anos de 
adestramento alcançou a cultura 
de um cidadão europeu comum. E 
é através do sarcasmo e da ironia 
que a história desse homem/

macaco vai se construindo. O ator 
Doc Câmara, que interpreta o Pedro 
Vermelho no Podcast, a� rma que a 
busca principal da construção do 
personagem foi de como transmitir 
algumas dessas sensações vividas 
pelo Pedro através da voz. “O texto 
do Kafka é imagético e sensorial. E 
todo o trabalho foi em cima dessa 
palavra que transmite uma imagem 
e que transmite uma ação, e fomos 
construindo o personagem em cima 
disso”, explica. O “Pedro Vermelho” 
tem a participação, além de Doc 
Câmara, que faz intervenção teatral 
durante os cinco episódios, do 
professor de teatro André Carrico e 
do escritor Pablo Capistrano, com 
mediação da produtora cultural 
Diana Fontes.

Em um bate-papo, os convidados 
promovem uma re� exão sobre o 
pensamento do autor em suas obras. 
“O podcast traz uma re� exão do 
texto de Kafka com a realidade dos 
dias de hoje, de pandemia. Traz a 
questão do alternativo, das rupturas, 
de uma sociedade de regras que, de 
repente, podem se diluir.”, a� rma 
Diana Fontes. O escritor e professor 
de � loso� a Pablo Capistrano a� rma 
que apesar de Kafka ter sido muito 
lido no século 20, as novas gerações 
não têm contato com a obra dele. 
O projeto “Pedro Vermelho” é uma 
realização de Diana Fontes Direç ã o e 
Produç ã o Cultural e foi contemplado 
na Lei Aldir Blanc. O podcast pode 
ser ouvido no Spotify, Deezer e 
Amazon Music.

POESIA Zila Mamede é homenageada em espetáculo

CONHECIMENTO  Equipe conversa sobre obra de Franz Kafka em podcast

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

de cabeça no universo de Zila 
Mamede, para compor de modo 
próprio, sendo máximo possível 
� el à poetisa. A direção artística, 
cenogra� a, visagismo, iluminação 
e sonoplastia são assinadas pelo 
artista Clenor Júnior.

 A ideia de pesquisar a vida 
e obra de Zila Mamede nasceu 
da importância de se propagar 
ainda mais o legado literário da 
escritora para os jovens do Rio 
Grande do Norte e do Brasil. 
Zila da Costa Mamede foi uma 
importante poetisa e bibliotecária 
brasileira. Este projeto é realizado 
com recursos da Lei Aldir Blanc de 
Emergência Cultural, via Prefeitura 
do Natal e Governo Federal.

SOBRE ZILA MAMEDE
Zila Mamede nasceu na 

Paraíba mas está mais ligada às 
letras e à cultura do Rio Grande do 
Norte, onde viveu a maior parte de 
sua vida e onde o mar a levou para 
sempre. 

Formada em biblioteconomia, 
tendo exercido cargos de 
importância no Instituto Nacional 
do Livro (em Brasília) e como 
diretora da Biblioteca Central 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Seus principais 
livros: Rosa de Pedra (1953), Salinas 
(1958), O Arado (1959), Exercício 
da Palavra (1975), A Herança (1984) 

e Navegos (Poesia reunida 1953-
1978).  

Poeta sutil, elegante, de um 
lirismo contido e introvertido, de 
solidão e paixão mas também, não 
raras vezes, com um fundo social 
relativo às temáticas do sertão 
nordestino. Drummond tinha-a 
entre suas predileções.

Aponte a câmera do celular 
para o QRCode acima e acesse 
o canal da Idearte Produções 

no YouTube

VIDA E OBRA DE FRANZ KAFKA 
PODCAST POTIGUAR

Espetáculo sobre Zila é neste sábado 27
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O nível de tensão máxima por 
conta do estouro de Covid 19 nos 
hospitais de Natal e de todo o Estado 
e os desencontros entre as ações 
recomendadas pelo Governo e o 
que tem feito a Prefeitura da capital 
deixaram em curto circuito os setores de 
comunicação dos executivos estadual e 
municipal. 

PREOCUPAÇÃO  
No Twitter, a secretária de 

Comunicação do RN Guia Dantas 
reclamou da ausência de Natal na reunião 
da última sexta-feira entre a governadora 
Fátima Bezerra e prefeituras da região 
metropolitana sobre decretos contra a 
pandemia, e criticou a demora do prefeito 
Álvaro Dias em agir.   

COBRANÇA 
“Natal é o epicentro da pandemia no 

RN neste momento. Hospitais lotados, 
pacientes sendo transferidos para o 
interior e Natal deixa para se pronunciar 
somente hoje (ontem) de manhã, como 
se fosse uma grande ilha isolada. Meu 
Deus do céu”, escreveu a jornalista. 

EXALTADOS 
Foi quando o secretário de 

Comunicação de Natal, Heverton 
Freitas, reagiu, afi rmando que “o pessoal 
do PT politizou mesmo a pandemia”. 
“Não tem jeito. Para eles o que vale é 
derrubar o Bozo e enfraquecer quem 
acham pode vir a ser adversário. 
Lamentável”, ironizou. 

QUEM POLITIZA 1 
No entanto, a resposta do secretário 

de Natal é que acabou levando o debate 
para a politização, ao falar sobre “PT 
politizando pandemia”, “derrubar Bozo” 
e insinuar que a cobrança de agentes da 
administração estadual teria a ver com a 
eleição de governo em 2022. 

QUEM POLITIZA 2 
Tem mais: na Mensagem Anual 

o prefeito Álvaro Dias fez questão de 
politizar o assunto pandemia ao criticar 
o trabalho realizado pelo governo 
Fátima Bezerra. 

QUEM POLITIZA 3 
“Não distorça mais uma vez. 

Politizar é não participar de reuniões 
quando estão todos unidos em prol 
de salvar vidas. Politizar é passar o fi m 
de semana inteiro com a rede local 
colapsada e não tomar uma medida 
sequer”, disse Guia Dantas, que 
questionou: “Passamos o fi m de semana 
desesperados com a situação de Natal, 
sobretudo. E vocês?”. 

DE OLHO NA ELEIÇÃO 
O fato é que ninguém mais do que 

o prefeito Álvaro Dias tem politizado 
a covid-19. E a prova disso está no 
seu discurso a favor do famigerado 
tratamento precoce com ivermectina, 
está na falta de reuniões importantes 
sobre o assunto e na tentativa de culpar 
a gestão estadual pelo colapso atual na 
saúde da capital.  

RÁPIDAS
>> Do cientista político 

Daniel Menezes: “Doutor 
Ivermerctina não vai recuar. 
Fala como se todo mundo não 
tivesse se enchido de mata 
piolho. E por acreditarem nisso 
é que Natal está tão ruim. 
Cabe a imprensa mostrar 
as estatísticas, a fala dos 
cientistas, etc. Para alertar 
a população a fazer o que 

FAT para o BNDES. 
>>Investidor estrangeiro 

teme que Bolsonaro repita nas 
estatais o intervencionismo do 
governo Dilma. “Grandes bancos, 
como JPMorgan, Credit Suisse e 
Bank of America, cortaram suas 
recomendações para a Petrobrás 
e elevaram o tom pessimista 
em relação ao Brasil”, disse o 
Estadão.

realmente funciona”. 
>>Apoiada pelo governo, 

PEC Emergencial acaba com 
piso para gastos em educação 
e saúde. Versão preliminar 
da proposta que viabiliza 
nova rodada de auxílio 
emergencial prevê também 
extinção de transferência do 

LOCKDOWN 
Sobre a governadora Fátima 

Bezerra, ela aparentemente está 
menos combativa às pressões de 
setores econômicos. Preferiu não 
recomendar fechamento de escolas, 
por exemplo, e manteve shoppings, 
academias, salões de beleza 
funcionando. 

ATRASADO 
Por muito menos, no primeiro 

pico de covid19 no RN, um 
lockdown mais severo já acontecia. 
Mas se agora está ainda pior? E 
com cepas novas mais contagiosas? 
O governo já não deveria ter 
recomendado aos municípios, em 
especial a Natal, que representa o 
pior cenário (com todos os hospitais 
públicos e privados lotados) um 
fechamento total no “pacto pela 
vida”? 

OPINIÃO 
E depois do ex-prefeito Carlos 

Eduardo Alves, quem surgiu no 
Twitter contra a campanha de 
armamento que está sendo feita 
pelo Governo Bolsonaro – e a favor 
da vacinação – foi o primo e ex-
deputado federal Henrique Eduardo 
Alves.  

MENOS ARMAS, MAIS VACINAS 
Henrique disse acreditar que 

os decretos armamentistas de 
Bolsonaro serão derrubados. “Não 
retratam espírito de paz do povo 
brasileiro, exceções conhecidas 
e respeitadas. Democracia”, ele 
escreveu, que disse ainda que as 
“prioridades das prioridades” para 
o Brasil nesse momento são auxílio 
emergencial e mais vacinas. 

BARRANDO 
Falando nisso, na semana 

passada, o senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES) anunciou 
que pediu a suspensão de quatro 
decretos de Jair Bolsonaro que 
fl exibilizam regras para compra 
e uso de armas no país. Para o 
senador, “a política armamentista 
do atual governo vem produzindo 
perturbadores resultados”.  

ASSUSTADOR 
Segundo o parlamentar, 

“desde 2019, cresceu, de forma 
estarrecedora, o número de armas 
circulando no Brasil” e hoje há 
“mais de 1,15 milhão de armas nas 
mãos de cidadãos, um crescimento 
de 65% em relação a dezembro de 
2018, quando havia pouco menos de 
700 mil armas legais em circulação”. 

REPROVADO 
Deu no UOL que a avaliação 

negativa do governo Jair Bolsonaro 
(sem partido) subiu mais de 8 
pontos percentuais em quatro 
meses e atingiu 35,5%, segundo 
pesquisa CNT/MDA divulgada hoje. 
Já a positiva caiu quase nove pontos, 
chegando a 32,9%.  

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira,  e sua equipe assinando com o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra o protocolo de 
informatização de gestão da Casa para que ele aplique em sua gestão

DETALHES 
Segundo o instituto de 

pesquisas MDA, cujo estudo 
foi contratado pela CNT 

(Confederação Nacional dos 
Transportes), foram realizadas 
2.002 entrevistas presenciais, 

de 18 a 20 de fevereiro, em 137 
municípios de 25 Unidades da 
Federação. A margem de erro é 

de 2,2 pontos percentuais. 

A coluna já antecipa os festejos ao jornalista e 
produtor cultural Amaury Júnior, que nesta quarta-
feira comemora aniversário e em breve será pai 
novamente ao lado da esposa Ruth de Souza
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Nova Juma está escolhida, 
mas a Globo ainda não fala

A nova “Pantanal”, escrita 
por Bruno Luperi, baseada no 
original do seu avô, Benedito Ruy 
Barbosa, está com os trabalhos 
em curso na Globo.

Uma produção que já vem 
observando avanços bem 
signifi cativos, com pré-locações 
defi nidas e o seu elenco principal 
praticamente fechado.

Uma, entre as principais 
dúvidas, era quem seria 
escolhido para o papel de Velho 
do Rio, vivido por Cláudio 
Marzo na primeira versão. 
Antonio Fagundes chegou a ser 
cogitado, mas o acordo para 
sua participação acabou não 
acontecendo.

Agora, o mais cotado é 

Osmar Prado.
Por outra, e para acabar de 

vez com a curiosidade de muitos, 
Alanis Guillen foi escalada para o 
papel da nova Juma. Paulistana, 
23 anos, foi a Rita em “Malhação 
– Toda Forma de Amar”.

As gravações, se tudo correr 
como se espera, começam em 
abril. Estreia em outubro.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Band marcou para o próximo dia 
4, na sede de São Paulo, faixa da 

manhã, evento da Fórmula 1 com a 
imprensa...Ontem, escolhido para 

narração das provas, Sergio Maurício 
viajou do Rio a São Paulo para assinar 

seu contrato.A Globo deveria 
procurar um horário melhor para o 
“Profi ssão Repórter”. A cantora e 
atriz Manu Gavassi, ex-BBB, segue 
faturando alto no circuito...Fechou 
com a Samsung para promover um 
smartphone nas redes sociais.Se 

aprovado, o programa do “Café com 
Bobagem” deverá entrar nas noites de 
sábado da Band...Lembrando que 
em se tratando de humor, na mesma 

faixa horária, não haverá mais o 
“Zorra”, na Globo.Amazon, Paris 
Filmes e o cineasta Afonso Poyart 

estão envolvidos no projeto do longa 
“Três Oitão”, que contará cinco 

histórias conectadas por um ponto 
comum: um revólver.O roteiro 

tem assinatura de Luca Paiva Mello 
(criador de “O Negócio”) e André 

Catarinacho (“Os Exterminadores do 
Além Contra a Loira do Banheiro”).

HORÓSCOPO

A luta por melhores condições fi nanceiras continuará. 
Assuma novo desafi o profi ssional e ganhe maior 
independência. Mudança na carreira trará poder e 
autonomia. Faça as pazes com o passado e jogue a 
autoestima para cima. 

Impulsione a carreira. Ideias geniais e estratégias 
brilhantes anunciam conquista relevante, sucesso e 
projeção profi ssional. Fase de superação e de maior 
autoconfi ança. Encerre o passado e assuma a missão. 
Ligações internacionais promoverão desenvolvimento. 

Chegou a hora de agir, aumentar o poder de 
infl uência, fortalecer a reputação e assumir uma 
missão especial. Conte com empatia nas interações 
de hoje e amplie sua rede. O dia trará oportunidade 
de crescimento profi ssional e fi nanceiro. 

Encantamento, paixão e mais confi ança inaugurarão 
uma fase intensa, temperada com muito carinho, 
na vida íntima. Conversas decisivas aprofundarão 
uma relação especial. Realize seus desejos! Resolver 
assuntos de família e pendências do passado.

Conquiste liberdade com nova maneira de ganhar 
dinheiro. O Sol ampliará a visão de futuro e apontará 
caminhos de maior realização profi ssional. Inovações 
trarão prestígio e visibilidade. Fase de sucesso e de 
abertura a novas experiências. 

Torne as tarefas do dia a dia mais práticas e comece 
um projeto de trabalho. Você poderá fi rmar um 
bom contrato e diminuir pressões fi nanceiras. Ótimo 
momento para negociações comerciais, pesquisas e 
contatos infl uentes. 

Conexão internacional ou com autoridade virá na 
direção dos sonhos. Estude outro idioma ou planeje 
viagem e alargue os horizontes. Mudanças virão para 
melhor nesta fase. Invista num ambiente diferente. 
Novas amizades e contatos profi ssionais.

Comemore uma conquista e tome decisões de vida. 
Conversas carinhosas reforçarão a união no amor. Crie 
um clima romântico e esquente a vida íntima. Hora de dar 
mais atenção aos sentimentos e viver com mais emoção. 
Trabalho com perspectiva de crescimento fi nanceiro. 

Se deseja mudanças, o momento é agora. Decisões 
sobre o futuro incluirão novo plano de carreira e 
inovações. Saia na frente e acerte no alvo com um 
projeto criativo e ambicioso. Hora de assumir seu poder 
profi ssional e abrir novos caminhos. 

Tudo fl uirá bem no trabalho hoje. Espere por resultados 
positivos. Mesmo que tenha outros planos em vista, 
valerá manter as atividades atuais e a estabilidade 
fi nanceira, enquanto aguarda por melhores 
oportunidades. 

Decisões de viagem ou atividade em outra localidade e 
convite de amigos de longe cobrarão respostas rápidas. 
Clima carinhoso, empatia e entusiasmo nas interações 
de hoje. Aproxime amizades e some forças na defesa 
de uma causa justa. 

Acelere comunicações e contatos. Ótimo momento 
para expor ideias, participar de processo de seleção 
ou brilhar em reuniões de trabalho. Aposte em passos 
maiores na carreira e na vida social. Entre num grupo 
seleto e poderoso. 

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)
PACOTE

O primeiro contrato fechado 
por Maisa com a Netfl ix envolve três 
grandes produções. No caso, o fi lme 
“Pai em Dobro”, a série “De Volta aos 
15”, em que divide o protagonismo 
com Camila Queiroz, e um terceiro, a 
ser anunciado ainda.

AQUECIMENTO
A Record já gravou uma série de 

VTs para o “Canta Comigo”, agora 
com Rodrigo Faro. Hoje, quarta, 
haverá um ensaio geral e, amanhã, 
quinta, trabalhos valendo. O “Canta”, 
adulto, voltará como quadro do “Hora 
do Faro”, a exemplo da edição com 
crianças e adolescentes.

TEVE ISSO
Antes da pandemia, na 

renovação de contrato com a 
Band, José Luiz Datena aceitou 
uma milionária redução no seu 
salário. E agora, há pouco tempo, 
concordou com nova redução em 
seus vencimentos. Algo em torno de 
50% do valor inicial.

DIVISÃO
As atrizes Bárbara França e Martha 
Mellinger dividirão a personagem 
Rebeca, em “Gênesis”. Bárbara, 
que fez “Amor Sem Igual”, surgirá 
no papel no fi nal da fase Abraão, 
enquanto Mellinger, de volta à 
Record após 11 anos, assume na 
etapa de Jacó.

BLAD MENEGHEL

VAI VOLTAR
Ele que está dizendo: Galvão 

Bueno, no “Bem, Amigos!”, do 
SporTV, na última segunda-feira, 
anunciou que voltará às narrações 
do futebol no fi nal do próximo mês. 
A ideia dele é voltar com Brasil e 
Argentina, dia 30 de março, jogo no 
Recife, válido pelas eliminatórias.

A PROPÓSITO
O estabelecido no esporte da 

Globo é que a volta dos mais de 
60 deve acontecer imediatamente 
após a aplicação da primeira dose 
da vacina. Galvão Bueno e J. Junior, 
mas de 70, devem ser os primeiros. 
Milton Leite, quase 62, deve 
demorar um pouco mais.

NINGUÉM ATÉ AGORA
A substituta da Paola Carosella 

no “MasterChef” ainda não foi 
escolhida. Band e Endemol estão 
trabalhando juntas neste assunto 
e a ideia é encontrar alguém com 
características bem diferentes da 
Paola.
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