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“Transporte de Natal 
vive na idade da 
pedra”, diz Robério
ENTREVISTA. 4 | Vereador 
recém-empossado para a 
Câmara Municipal de Natal e 
professor universitário Robério 
Paulino (PSOL) lista prioridades 
para mandato que inicia em 
2021 e vai até 2024. Sobre 
transporte público, ele afirma 

que vai buscar alternativas para 
reformular a frota de ônibus 
de Natal. Disse ser favorável 
à criação de empresa pública 
de transporte como uma das 
medidas para melhorar sistema 
de transporte da cidade. Em 
entrevista exclusiva, ele fala 

também sobre projeto para 
plantar 50 mil árvores em Natal 
pelos próximos anos e meta 
de erradicar analfabetismo na 
capital potiguar. Analfabetismo 
“é uma coisa que me constrange 
como educador que sou há 40 
anos”, enfatiza vereador.

Dentista toma vacina 
de Oxford, mas 
dias depois recebe 
Coronavac na 2ª dose

Confira como ter 
desconto no
IPVA mesmo 
pagando parcelado

Por 11 a 0, STF 
confirma prisão de 
deputado bolsonarista 
por ataques à Corte

São Gonçalo monta 
polo empresarial para 
aproveitar potencial 
do aeroporto

“VACINAS TROCADAS”. 9 | Mulher tomou a 
1ª dose do imunizante de Oxford no dia 29 
de janeiro, mas recebeu um comprovante 
da Coronavac para anexar ao cartão de 
vacina e não verificou o erro

DICA. 6 | Solução do Detran-RN viabiliza 
pagamento em até três cartões de crédito 
de qualquer bandeira. Iniciativa ajuda os 
consumidores a ficar em dia com o IPVA 
sem comprometer o orçamento

POLÊMICA. 2 | Para ministro Alexandre de 
Moraes, adoção de “medidas enérgicas” 
contra Daniel Silveira (PSL-RJ) foi 
necessária para impedir novos ataques à 
democracia. Ele foi preso em flagrante

GRANDE NATAL. 5 | Num momento de 
pandemia em que o setor aéreo foi um 
dos mais prejudicados, secretário de 
Desenvolvimento Econômico fala de lados 
positivos do município abrigar um aeroporto

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CONCLUSÃO

Explosão foi no último dia 7 no bairro de Mãe Luiza. Casas desabaram e quatro mulheres foram encontradas mortas sob os escombros

Em entrevista exclusiva ao Agora RN, vereador Robério Paulino critica sistema de transporte
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DIVULGAÇÃO MARINA MOLE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ZEZÉ DI CAMARGO 
CHAMA SEGUIDORA 
DE “MOCREIA”

IGAPÓ DE 
ALMAS LANÇA
3º DISCO

 O cantor não gostou de ler crítica sobre 
tatuagem que fez para a amada. Pág. 12

 “Mar de Paradoxos” estreia nas 
plataformas nesta sexta 19. Pág. 13

 

MÃE LUÍZA. 8 | Após investigação, Instituto Técnico-Científico de Perícia confirmou que tragédia de 7 de fevereiro foi realmente provocada
por vazamento de gás. Apuração confirmou também que explosão ocorreu em uma moradia que ficava no meio das residências atingidas

Explosão foi causada mesmo por gás, diz Itep
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RESPOSTA
Desde a publicação original, o 

jornalista recebeu diversas críticas. 
Pela mesma rede social, Alex Medeiros 
atribuiu as mensagens a per� s 
falsos. “A vagabundagem comunista 
acionando o ridículo arsenal de 
per� s de bosta com dois dígitos de 
seguidores. hahahaha Sentiram fundo 
a imagem da Glock 9mm”, comentou.

PRISÃO PEDAGÓGICA
O deputado federal Rafael 

Motta (PSB-RN) foi às redes 
sociais para comentar a prisão do 
colega de Câmara Daniel Silveira 
(PSL-RJ). Para Motta, a prisão do 
deputado bolsonarista “cumpre 
papel pedagógico”. “Não há espaço 
para discursos antidemocráticos 
em instrumentos de democracia. 
A liberdade de expressão se perde 

quando a sua própria expressão 
ameaça a liberdade”, escreveu.

A QUEDA E O COICE
Outra parlamentar potiguar 

que saiu em defesa da manutenção 
da prisão do deputado foi Natália 
Bonavides (PT). Pelo Twitter, a 
petista não só celebrou a detenção 
de Daniel Silveira como defendeu 
que o deputado perca o mandato. 
“Não podemos admitir que ele 
continue ameaçando as instituições 
democráticas”, destacou.

IMPEACHMENT DO STF
Já o deputado federal General 

Girão (PSL-RN) classi� cou a prisão 
como “seletiva” e provocou o Senado a 
abrir processo de impeachment contra 
ministros do STF. “O que falta aos 
senhores, senadores?”, escreveu Girão.

O PCdoB de Natal anunciou nesta quarta-feira 17 que vai protocolar 
uma notícia-crime contra o jornalista potiguar Alex Medeiros. Pelo 
Twitter, Alex postou a foto de uma pistola e sugeriu que a arma deveria 
ser apontada para “assaltantes e comunistas”, “não necessariamente 
nesta ordem”.

PC DO B PISTOLA
Em nota, o partido classi� cou 

a postura do jornalista como “tres-
loucada”, “típica dos que se nutrem 
de ódio e que são incapazes de 
manter convívio democrático com 
quem pensa diferente”. O partido 
destacou também que “liberdade 
de opinião não se confunde com 
ameaça e incitação ao crime”.

PSOL FICOU PISTOLA TAMBÉM
Além do PCdoB, o PSOL tam-

bém disse que adotará medidas 
legais contra Alex Medeiros. Em 
nota, o partido enfatizou que 
“a liberdade de imprensa não 
confere a ninguém o direito à 
propagação de ódio e incitação 
de violência física”.

O PSOL a� rmou que entrará 
com representação no Ministério 
Público visando apurar possível 
prática do crime previsto no art. 
286 do Código Penal (incitação ao 
crime).

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, cobrou do 
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, novas doses de vacinas para 
imunizar a população potiguar contra a Covid-19. Durante reunião do 

ministro com o Fórum dos Governadores, Fátima foi enfática ao afirmar que 
“não basta só o calendário; é urgente ampliar essa quantidade de doses de 
vacina”. A fala refere-se ao cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde 
(ver página 6). O encontro aconteceu nesta quarta-feira 17. A fala enérgica 
de Fátima contou, ainda, com uma sugestão ao governo comando pelo 
presidente Jair Bolsonaro. “O governo federal tem que fazer um esforço 
cada vez maior para ter mais alternativas de aquisição de vacinas para que 
possamos avançar”, aconselhou. Durante o pronunciamento de cerca de 2 
minutos, a governadora demandou também a chegada de novas vacinas 
destinadas aos indígenas. O Estado potiguar não recebeu do Ministério 
da Saúde doses de vacina contra a Covid-19, sob a justificativa de que os 
territórios não serem demarcados. Fátima, que é professora por formação, 
pediu que profissionais da educação e pessoas com deficiência também 
sejam inseridos nos grupos prioritários de imunização.

A POLÊMICA DA PISTOLA

Por unanimidade, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) con� rmou 
nesta quarta-feira 17 a prisão do 

deputado bolsonarista Daniel Silveira 
(PSL-RJ), que foi detido por determina-
ção do ministro Alexandre de Moraes 
horas após divulgar um vídeo com 
apologia ao Ato Institucional 5 (AI-5) – 
o mais violento ato da ditadura militar 
no Brasil – e discurso de ódio contra os 
integrantes da Corte.

“Compete ao Supremo Tribunal 
Federal zelar pela higidez do funcio-
namento das instituições brasileiras, 
promovendo a estabilidade democrá-
tica, estimulando a construção de uma 
visão republicana de país e buscando 
incansavelmente a harmonia entre os 
Poderes”, discursou o presidente do 
STF, Luiz Fux, na abertura da sessão.

“Por esses motivos, esta Corte 
mantém-se vigilante contra qualquer 
forma de hostilidade à instituição. 
Ofender autoridades, além dos limites 
permitidos pela liberdade de expres-
são que nós tanto consagramos no 
STF, exige necessariamente uma pron-
ta atuação da Corte”, completou Fux.

Conforme previsto na Constitui-
ção, em caso de prisão em � agrante 
por crime ina� ançável, o processo 
deverá ser enviado dentro de 24 horas 
para a Câmara, a quem caberá resolver 
sobre a detenção do deputado. Logo 
depois de assinar a decisão, na última 
terça-feira, Moraes entrou em contato 
com o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas-AL), por telefone.

Na avaliação de Moraes, a adoção 
de “medidas enérgicas” contra o par-
lamentar foi necessária para impedir 

novos ataques à democracia.
“As manifestações revelam-se gra-

víssimas não apenas do ponto de vista 
pessoal, como também do ponto de 
vista institucional e do Estado Demo-
crático de Direito. Essas manifestações 
se revestiram de claro intuito, visando 
impedir o exercício livre da Judicatura, 
o exercício independente do Poder 
Judiciário e a manifestação do Estado 
Democrático de Direito”, disse Moraes.

A prisão de um deputado não é um 
procedimento comum. A Constituição 
prevê que os parlamentares são “in-
violáveis, civil e penalmente, por opi-
niões, palavras e votos” e não podem 
ser detidos no exercício da função. A 
exceção é para � agrantes de crimes 
ina� ançáveis. A hipótese deve apare-
cer no centro da discussão no tribunal. 
Isso porque Moraes considerou que, 
pela tese da “infração permanente”, o 
� agrante teria sido con� gurado uma 
vez que o vídeo continuou disponível 

nas redes sociais após a gravação.
“Atentar contra as instituições, 

contra o Supremo Tribunal Federal, 
atentar contra a democracia, contra 
o Estado de Direito, não con� gura 
exercício de função parlamentar para 
invocar a imunidade. A Constituição 
Federal não permite a propagação de 
ideias contrárias à ordem constitucio-
nal e o Estado Democrático”, acrescen-
tou Moraes, em entendimento seguido 
por todos os demais ministros.

DENÚNCIA DA PGR
Além da prisão em � agrante, Da-

niel Silveira virou alvo, também nesta 
quarta, de uma denúncia formalizada 
pela Procuradoria-Geral da República 
(PGR). A acusação é “por grave ame-
aça e incitar a animosidade entre o 
tribunal e as Forças Armadas”.

A acusação formal foi assinada pe-
lo vice-procurador-geral da República, 
Humberto Jacques.

POLÊMICA | Na avaliação do relator, ministro Alexandre de Moraes, a adoção de “medidas enérgicas” contra
o parlamentar foi necessária para impedir novos ataques à democracia. Prisão foi confirmada por 11 votos a 0

Deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) ao ser preso pela Polícia Federal por ordem do STF

Por unanimidade, STF confirma 
prisão do deputado Daniel Silveira

ALINE MASSUCA / METRÓPOLES

Horas após ser detido, o depu-
tado Daniel Silveira disse que a de-
cisão que fundamentou sua prisão 
é “louca”, e prometeu processar o 
ministro Alexandre de Moraes as-
sim que deixar o cárcere.

“Não existe � agrante de cri-
me. Não existe crime algum. A 
decisão é absurda. Não precisa 
ser jurista para entender que ela 
é totalmente esvaziada”, disse o 
parlamentar.

“É uma prisão muito mais polí-
tica do que jurídica. No momento, 
sou um preso político”, disse ele.

A prisão foi determinada por 

Alexandre de Moraes como parte 
do chamado “inquérito das fake 
news”, que apura ataques e ofensas 
contra ministros da Corte.

“Em se tratando do Alexandre 
de Moraes, nada é ilegal né? Nada 
tem sentido”. “A (minha) prisão não 
faz sentido”, disse Silveira.

No começo da noite, Silveira 
parecia não acreditar que seria 
preso. “kkkkkk… estou aguardan-
do me prenderem”, escreveu ele no 
Twitter por volta das 19h.

“É claro que vai ser revertida 
(a prisão). Vai ser revertida e ele 
(Alexandre de Moraes) vai ser pro-

cessado. Ele é um marginal da lei. 
Pode colocar que o Daniel Silveira 
diz que o Alexandre de Moraes é 
um marginal. Pode colocar isso aí. 
E que ele ganhou um inimigo pode-
rosíssimo”, disse.

O deputado também disse que 
não defende o fechamento do STF, 
e sim a destituição dos atuais mi-
nistros — hipótese que não existe 
na Constituição de 1988.

“Eu nunca defendi que o Su-
premo seja fechado. Eu defendi a 
destituição desses onze ministros e 
a nomeação de novos onze. E con-
tinuo defendendo”, disse.

DEPUTADO DIZ QUE PRISÃO É “LOUCA” E “ABSURDA”
E PROMETE PROCESSAR ALEXANDRE DE MORAES

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA



A Câmara Municipal de Natal re-
alizará nesta quinta-feira 18, às 
15h, uma sessão especial para 

marcar a abertura dos trabalhos da 
nova legislatura da Casa (entre 2021 e 
2024). A sessão ocorrerá no Plenário 
Érico Hackradt, sede da Câmara. Na 
ocasião, o prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
fará a leitura da sua mensagem anual 
perante o Legislativo.

A sessão será a primeira dos 14 
novos vereadores eleitos em novembro 
do ano passado. Além deles, há 15 ree-
leitos para o cargo.

“Durante este último biênio 
(2019/2020), cumprimos o compro-
misso com a austeridade e a e� ciência, 
que sempre foram os principais pilares 
da nossa gestão. Em 2021, estamos re-
tomando os trabalhos com expectativa 
de evidenciar grandes debates e trazer 
mais benefícios para a população”, 
disse o presidente da Casa, vereador 
Paulinho Freire (PDT).

O presidente também falou das di-
� culdades do ano de 2020. “Foi um ano 
muito difícil devido à pandemia, que 
nos trouxe preocupações e ensinamen-
tos. Tivemos que esvaziar o plenário 
por segurança, foram várias restrições, 

mas o trabalho foi intenso. As ativi-
dades legislativas permanecerão em 
pleno funcionamento, de forma online, 
com um número reduzido de servi-
dores trabalhando presencialmente, 
enquanto a maioria atuou em regime 
de teletrabalho e revezamento. O resul-
tado foi muito bom e alcançamos alta 
produtividade ”, destacou.

FUNCIONAMENTO
Em ato da Mesa Diretora publi-

cado no Diário O� cial do Município 
na sexta-feira 12, além do retorno das 
atividades legislativas na próxima 
quinta-feira, � cou regulamentado o 
horário de funcionamento após o � m 
do recesso parlamentar.

As sessões ordinárias ocorrem nas 
terças, quartas e quintas-feiras de for-
ma híbrida com início às 14h e � m às 
18h. Ainda de acordo com o ato, a CMN 
retornará com seu expediente normal 
de segunda a sexta-feira das 08h às 18h.

O Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) entrou com uma ação 
no Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) para tentar derrubar qua-
tro decretos editados na semana 
passada pelo governo federal com 
novas � exibilizações para o porte 
de armas.

Ao tribunal, a sigla a� rma que os 
dispositivos são inconstitucionais e 
representam “retrocesso” em direi-
tos fundamentais, como o direito à 
vida e à segurança, na medida em 
que facilitam de forma “desmedida” 
o acesso a armas e munições pelos 
cidadãos comuns. O PSB diz ainda 
que, embora pretendam disciplinar 
o Estatuto do Desarmamento, os de-
cretos ferem suas diretrizes.

O advogado Rafael Carneiro, 
representante do partido na ação, 
avalia que, em última instância, o 
pacote de decretos do presidente 
Jair Bolsonaro traduz uma tentativa 
de privatizar a segurança pública.

“As insistentes � exibilizações 
para o acesso e o porte de armas 
de fogo pela população civil terão 
como consequência o aumento dos 
crimes violentos e da mortalidade 
no Brasil”, disse. “Essas medidas 
violam o direito à vida, garantido 
pela Constituição Federal, e as prer-
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CANDIDATO A GOVERNADOR DO RN

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

O paulista Luiz Roberto Barcelos, chamado “rei do melão”, é um 
dos fundadores da “Agrícola Famosa” de Mossoró. Sempre ele 
demonstrou que não era apenas empresário, mas também político. 

Declarou em março de 2018, ao jornalista mossoroense Cesar Santos, que 
o seu nome estaria à disposição do RN. Em 2020, ensaiou candidatar-
se ao Senado. Chegou a vincular-se ao ex-deputado Flávio Rocha, no 
movimento com o slogan “liberalismo da economia; conservadorismo 
dos costumes”.  Terminou “adiando” seu projeto político. Em 2022, ao que 
transpira dos bastidores, está decidido a candidatar-se ao Governo do RN. 
Realmente, ele escolhe um estado que prestigia quem vem de fora. Basta 
ver o cenário político local atualmente.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

OLHO ABERTO
LULA
O ex-presidente Lula esteve internado no hospital Sírio-Libanês, com 
uma espécie de infecção na corrente sanguínea. O diagnóstico é que está 
“clinicamente estável”, mas em repouso.

AGRICULTURA
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, poderá ser deslocada para 
o Ministério das Relações Exteriores. O governo dará “tiro no pé”. O 
agronegócio vive momento de estabilidade, garantindo o superávit da 
balança comercial. Afastar corre o risco de interromper esse excelente 
trabalho desenvolvido.

A PRISÃO DO DEPUTADO
O STF con� rmou a prisão do 

deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), 
detido após divulgar um vídeo com 
apologia ao Ato Institucional nº 5 e 
fortíssimo discurso de ódio contra os 
integrantes da Corte.

A Câmara Federal julgará se 
mantém ou derruba a prisão, por 
maioria dos parlamentares. O STF já 
decidiu que, em casos como esse, a 
votação é aberta.

Dois aspectos jurídicos envolvem 
o caso: até onde vai a imunidade 
parlamentar e a legalidade da prisão 
em � agrante, em crime ina� ançável.

Nos EUA, o entendimento é que 
a imunidade material restringe-se às 
opiniões e debates realizados dentro 
do recinto do Parlamento. Portanto, 
a proteção limita-se ao exercício do 
mandato.

Na Constituição do Brasil, a 
regra é que as imunidades defendem 
a democracia e a independência 
dos membros do Legislativo. Elas 
não visam proteger a pessoa do 

parlamentar, mas sim a atividade 
inerente ao cargo que exerce.

A jurisprudência e doutrina 
consideram que a imunidade 
parlamentar e a própria liberdade de 
expressão não são incondicionadas 
e, portanto, têm limites. Se assim 
não fosse, se transformariam em um 
direito, que garantiria a propagação 
de ofensas.

O deputado detido está sendo 
investigado no inquérito das “fake 
news”. A decisão do STF aplicou 
a tese da “infração permanente” 
para legitimar o � agrante, uma vez 
que o “vídeo” continuou disponível 
nas redes sociais, após a gravação, 
inclusive no momento da prisão.

O deputado Silveira inclui-se 
entre os apoiadores radicais do 
presidente. Ele foi eleito com apenas 
31.789 votos, bene� ciando-se da 
legenda do PSL. É considerado de 
personalidade irascível. Orgulha-se 
de ter sido preso “mais de 90 vezes” 
pela PM do Rio de Janeiro.  Diz ser 
professor de luta livre.

Entre as atitudes de violência de 
Silveira estão a invasão de um colégio, 
para contestar o método de ensino 
da escola e a agressão a um jornalista, 
por não gostar das suas perguntas. 
Ficou famoso ao bater numa placa 
de rua com o nome da vereadora 
Marielle Franco.

Espera-se que os fatos não 
precipitem uma crise institucional no 
País, com o choque entre Parlamento 
e STF. O momento de pandemia 
não permite que tal aconteça, pois, 
além dos efeitos políticos, fatalmente 
ameaçaria ainda mais a vida dos 
brasileiros, com o agravamento da 
crise sanitária.

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

CONTESTAÇÃO | Partido argumenta que novas regras são inconstitucionais e diz que, embora pretendam 
disciplinar o Estatuto do Desarmamento, os decretos ferem suas diretrizes. Pedido será julgado pelo STF

Durante visita a Israel, presidente Bolsonaro publica foto com arma e critica leis de desarmamento

PSB vai ao STF contra decretos
que ampliam acesso a armas

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Vereadores de Natal durante sessão extraordinária no último dia 11; volta oficial acontece hoje

Câmara de Natal retoma trabalhos 
legislativos nesta quinta-feira 18

NOVA COMPOSIÇÃO

Flexibilizações terão como 
consequência o aumento 
dos crimes violentos”“
RAFAEL CARNEIRO
ADVOGADO DO PSB

rogativas do Parlamento. Também 
signi� cam uma inconstitucional 
privatização da segurança pública”, 
acrescenta.

Os decretos foram publicados na 
última sexta-feira 12 em uma edição 
extra do Diário O� cial da União. 
Pelos dispositivos, os limites para 
aquisição e porte de armas de fogo 
e de munições pela população civil, 
pro� ssionais e os chamados CACs 
(colecionadores, atiradores e caça-
dores) foram ampliados.



Segundo ele, o mandato inte-
gral como vereador vai permitir 
uma maior atuação nas bandeiras 
que pretende defender para a ca-
pital potiguar. Outro pilar do man-
dato do parlamentar é o combate 
ao analfabetismo. De acordo com 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Natal tem apro-
ximadamente 39 mil analfabetos.

“Isso é uma coisa que me 
constrange como educador que 
sou há 40 anos. Me envergonha 
chegar no século XXI, na época 
da internet, sabendo que existem 
cidades no Rio Grande do Norte 
com quase 25% da população 
analfabeta. Em Natal mesmo, têm 
bairros com quase 10% de anal-
fabetos. É uma das coisas que eu 
já pedi ao prefeito e vou pedir de 
novo: uma grande campanha in-
terinstitucional envolvendo pre-
feitura, Governo do Estado e uni-
versidades para abrir as escolas 
estaduais e municipais no sábado 
e em três ou quatro anos acabar 
com o analfabetismo em Natal, 
como exemplo para depois fazer 
isso a nível estadual”, explica.

O estreante na Câmara diz 

que continuará sendo uma voz de 
oposição a Álvaro Dias (PSDB), 
mas que mantém uma relação 
cordial e de respeito. “Tenho uma 
boa relação com o prefeito, assim 
como todos os outros vereadores. 
Acho que isso é parte da própria 
democracia, essa necessidade 
de civilidade de comportamento 
respeitoso e isso não significa que 
e vá ter acordo em tudo. No plano 
diretor, por exemplo, claramente 
vai haver um enfrentamento na 
Câmara Municipal, mas um em-
bate de argumentos. O que tiver de 
fazer para impedir retrocessos eu 
vou fazer”, completa.

Com quatro décadas de atua-
ção dentro da sala de aula, o profes-
sor do Departamento de Políticas 
Públicas da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) 
quer levar a experiência adquirida 
como educador para desenvolver 
projetos na cidade. Um deles é 
plantar 50 mil árvores em todas as 
zonas de Natal, uma ideia antiga de 
Robério Paulino.

“Na UFRN, eu coordenei um 
projeto onde produzimos 30 mil 
mudas e distribuímos gratuita-
mente. Muitas foram plantadas em 
Natal. Elas estão crescendo e às ve-
zes a gente não vê, mas várias pra-
ças de Natal têm árvores que foram 
plantadas nesse projeto. Pelo man-
dato de vereador, agora com uma 
estrutura um pouco maior, nós 
vamos plantar nos próximos anos 
em Natal 50 mil árvores. Vamos 
arborizar Natal pra valer. Vamos 
plantar preferencialmente em um 
acordo com a prefeitura, mas se 
a prefeitura continuar na marcha 
lenta que está, nós vamos plantar 
sem ela, nas praças e avenidas de 
Natal”, comenta.

Robério Paulino desistiu de ser 
deputado estadual para assumir o 
mandato de vereador. Isso porque 

ele poderia ocupar a vaga de seu 
colega de partido Sandro Pimentel 
na Assembleia Legislativa, que teve 
o mandato cassado. Paulino era 
o primeiro suplente da coligação 
que disputou as eleições de 2018 e 
estava na expectativa de assumir 
como deputado, mas a eleição 
direta para vereador mudou o pen-
samento do professor. Pimentel se 
beneficia da burocracia jurídica 
da comunicação formal entre TSE 
e TRE para se manter no cargo de 
deputado. Sobre a possibilidade de 
mudar de ideia e assumir a vaga na 
Assembleia Legislativa Robério é 
categórico e diz que recusaria.
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Recém-chegado à Câmara Muni-
cipal, eleito após receber 1.886 
votos nas eleições de novem-

bro, o professor universitário Robério 
Paulino (PSOL) assume o primeiro 
mandato de vereador com prioridades 
bem definidas para a atual legislatura: 
assistência às comunidades, moderni-
zação do transporte público, plantio 
de árvores e combate ao analfabetis-
mo. Ele ocupa uma das 29 cadeiras da 
Câmara, que teve quase metade de sua 
configuração renovada para 2021.

Robério reforça que a eleição de 14 
novos nomes demonstra uma reposta 
muito clara da população e espera que 
a renovação se concretize na prática. 

“Foi um ponto bastante positivo. 
Significa que a população quer mudan-
ça. O que eu vejo com muita tristeza 
é que alguns vereadores novos que 
entraram nem sempre chegam defen-
dendo ideias novas. Lamentavelmente, 
é uma renovação boa, mas ao mesmo 
tempo contraditória, porque você tem 
vereadores novatos defendendo ideias 
conservadoras. A renovação precisa ser 
também de pautas novas”, ressalta, em 
entrevista exclusiva ao Agora RN.

Ao longo dos quatro anos de man-

dato, o parlamentar disse que preten-
de focar na luta pela modernização do 
transporte público de Natal, que per-

manece “na idade da pedra”, segundo 
ele. A ideia do mandato de Robério 
Paulino é buscar alternativas para re-

formular a frota de ônibus da capital 
potiguar. Robério é favorável à ideia 
de criação de uma empresa pública de 

transporte em Natal.
“Natal está na idade da pedra 

nesse sentido. A cidade tem um dos 
sistemas de transporte mais velhos e 
antiquados entre as capitais brasilei-
ras. Isso é lamentável. Já estamos indo 
para uma cidade com 1 milhão de 
habitantes. Natal não merece essa fro-
ta de latas-velhas. A maior parte é de 
ônibus reformados, não são novos, tra-
zidos pelas empresas de outros lugares 
para cá. Isso impede que a cidade se 
modernize. Isso também impede que 
a classe média possa usar o transporte 
público e deixar o carro em casa. Com 
a frota velha, o trabalhador se sacrifica 
para tentar comprar um carro e fugir 
do transporte público, o que prejudica 
ainda mais o nosso trânsito”, destacou.

“Transporte público de Natal vive na 
idade da pedra”, diz Robério Paulino
ENTREVISTA | Vereador recém-empossado para a Câmara Municipal de Natal, professor universitário fala sobre renovação de quadros na Casa e lista prioridades para mandato que vai 
até 2024. Sobre transporte público, ele afirma que vai buscar alternativas para reformular a frota de ônibus de Natal. Disse ser é favorável à criação de empresa pública de transporte

Professor universitário Robério Paulino, eleito vereador em Natal pelo PSOL após receber quase 1,9 mil votos na eleição de novembro de 2020

Robério destaca projeto para arborizar cidade Vereador é professor da UFRN

1.886
foi o número de votos recebidos 

por Robério Paulino em 2020

VEREADOR QUER PLANTAR 
50 MIL ÁRVORES EM NATAL

ERRADICAR ANALFABETISMO É 
OUTRO PROJETO DO MANDATO

A cidade tem um dos 
sistemas de transporte mais 
velhos e antiquados entre 
as capitais brasileiras. Isso é 
lamentável. Já estamos indo 
para 1 milhão de habitantes. 
Natal não merece essa frota 
de latas-velhas” 

Me envergonha chegar 
no século XXI, na época 
da internet, sabendo que 
existem cidades no Rio 
Grande do Norte com 
quase 25% da população 
analfabeta”

“

“
ROBÉRIO PAULINO
VEREADOR - PSOL

ROBÉRIO PAULINO
VEREADOR - PSOL

ARQUIVO PESSOAL JOSÉ ALDENIR / AGORA RN / ARQUIVO
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MUNDOCELL_@

AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

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

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

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

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

REPRODUÇÃO

MARCELO HOLLANDA
REPÓRTER

Especialmente em meio à crise 
econômica, como a vivida pelo 
Rio Grande do Norte desde 2015 e 

coroada no ano passado com uma crise 
sanitária de proporções épicas, nomes 
experientes fazem toda a diferença.

 É o caso de Vagner Araújo, que as-
sumiu a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de São Gonçalo do Ama-
rante em março de 2019, quando o que 
já parecia desafi ador piorou considera-
velmente como o novo coronavírus que 
assolou o planeta em 2020.

Ex-coordenador do plano de inves-
timentos do Banco Mundial no Estado, 
Vagner, o nome escolhido pelo prefeito 
de São Gonçalo do Amarante, Paulo 
Emídio, o Paulinho, caiu feito uma luva 
para substituir Fernando Fernandes, 
convidado na ocasião para compor a 
gestão de Álvaro Dias em Natal.

Credenciais sobram a Vagner. Se-
cretário de Estado pela primeira vez aos 
25 anos, em 1994, na Secretaria Estadu-
al de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social (Sethas), do governo Vivaldo 
Costa, e secretário de Planejamento e 
Chefe da Casa Civil do governo Wilma 
de Faria (2003-2010), passou também 
pela gestão Robinson Faria colecionan-
do elogios.

Junte-se a isso uma chefi a no Minis-
tério de Minas e Energias no Rio Gran-
de do Norte e o cargo de prefeito eleito 
de Lucrécia por dois mandatos, Vagner 
encara agora, junto com o prefeito Pau-
linho, o novo desafi o de preparar São 
Gonçalo do Amarante para a pós-pan-
demia, tendo desde sempre como trun-
fo valioso o aeroporto internacional dos 
mais bem avaliados do país.

 Nesta entrevista ao Agora RN, 
Vagner Araújo fala desse desafi o com o 
pragmatismo habitual, mas com muito 
otimismo no futuro.

AGORA RN - Há uma grande 
aposta em um polo empresarial em 
São Gonçalo no entorno do aero-
porto internacional. Como cami-
nha essa proposta?

VAGNER ARAÚJO - Esse pro-
jeto vem desde a gestão de Jaime 
Calado na prefeitura de São Gon-
çalo do Amarante (Jaime é atual 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Estado), com a 
iniciativa de adquirir uma área 
no entorno do aeroporto para 
se criar ali um polo empresarial. 
Construir uma infraestrutura e 
colocar à disposição de empresas 
interessadas, inclusive, como um 
atrativo para a atração desses 
novos negócios. O atual prefeito, 
Paulo Emídio, deu continuidade 
e neste momento realiza a terra-

São Gonçalo monta polo empresarial 
para aproveitar potencial do aeroporto
DESENVOLVIMENTO | Num momento de pandemia em que o setor aéreo foi um dos mais prejudicados, o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amarante, 
Vagner Araújo, fala de todos os lados positivos do município abrigar um aeroporto internacional no quintal. Área perto do terminal está recebendo infraestrutura para receber empresas

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Vagner Araújo, fala sobre projeto em São Gonçalo

plenagem, preparação da parte de 
saneamento, incluindo uma adu-
tora para abastecimento de água. 
Dentro desse contexto, temos a 
Estrada da Produção, ligado ao 
projeto Cidadão do Banco Mun-
dial, com 23 Km de extensão, que 
está sendo construída justamente 
para dar acesso a esse polo.

 
AGORA RN - Qual é o passo se-

guinte dentro das prioridades des-
se projeto?

VA: Estamos discutindo na atu-
al gestão a possível implantação de 
um recinto aduaneiro, já debatida 
por ocasião da ZPE (Zona de pro-
cessamento de Exportação) para 
São Gonçalo, que não deu certo.

AGORA RN - A� nal, por que não 
deu certo?

VA: Chegou-se à conclusão que 
seria de difícil implantação – tanto 
é verdade que, de todas as ZPEs 
propostas no Brasil, apenas a de Pe-
cém, no Ceará, tornou-se realidade. 
Em Macaíba mesmo há uma ZPE 
autorizada que nunca decolou. De 
sorte que fomos desaconselhados 
a seguir em frente com isso pelo 

governo federal por não ser nem 
simples, nem fácil e também por 
não ser a única solução aplicável. 
Ao invés disso, optamos por insta-
lar um recinto aduaneiro especial 
(também chamado de Redex), com 
praticamente os mesmos benefí-
cios de uma ZPE, só que com um 
processo mais simples de implan-
tação e operação.

 
AGORA RN - Mesmo depois de 

tantos anos de crise e frustração, o 
senhor ainda acredita no polo empre-
sarial alavancado pelo aeroporto?

VA: Completamente. Na ver-
dade, toda essa questão do polo 
empresarial faz parte da expecta-
tiva que se criou com a vinda do 
aeroporto e o que iria acontecer em 
matéria de desenvolvimento eco-
nômico no entorno. Verdade, um 
projeto atrapalhado pela recessão 
econômica em que o País mergu-
lhou desde 2015, ano seguinte da 
inauguração do terminal. Mas, na 
nossa avaliação, apenas atrasou o 
processo - não o inviabilizou. Ima-
ginamos que isso vai acontecer 
mais cedo ou mais tarde, de forma 
lenta, porém irreversível.

 AGORA RN - Que tipo de empre-
sa o senhor vê se instalando nos 50 
hectares do polo?

VA: Estamos abertos a qual-
quer tipo de empresa. Não há restri-
ção quanto a isso. Mas as empresas 
a se instalarem serão defi nidas 
pelo comportamento do mercado. 
Já temos hoje conversas abertas 
empresas do setor industrial, na 
área de massas e que nos pedem 
confi dencialidade. Tem também 
empresas de perfuração de poços 
e exploração petrolífera e de treina-
mento para essa mão de obra espe-
cializada. Temos tratativas abertas 
com empresas na área de logística, 
inclusive para atender o porto de 
Natal, já que um parque de triagem 
ali benefi ciaria também o porto.

 
AGORA RN - O que é um parque 

de triagem?
VA: Parque de triagem é on-

de se faz o tratamento das cargas 
antes do embarque, o que torna 
mais rápida e descomplicada a 
operação, resumindo. No caso do 
porto de Natal, um dos benefícios 
seria o de evitar a aglomerações de 
caminhões com cargas, lembran-
do que o nosso porto não dispõe 
de retroárea. E São Gonçalo, que 
fi ca a menos de 30 Km de lá, pode 
desempenhar essa função, tendo 
acessos acesso pela BR 304, pela BR 
101 Sul, pela BR 101 Norte. Isso, sem 
mencionar o aeroporto, ali ao lado. 
Tudo isso nos torna logisticamente 
estratégica. 

AGORA RN - A saída da Inframé-
rica da operação do aeroporto de 

São Gonçalo atrasou esse projeto?
VA : Eu diria que acelerou e 

até pode ensejar a vinda de outra 
companhia  com maior capacidade 
de investimento neste momento. 
Até porque o contrato inicial com a 
Inframérica, por ser o primeiro ae-
roporto privado do País, foi compli-
cado e desfavorável para a empresa. 
Esse contrato amarrou os investi-
mentos. Já outra empresa chegará 
com tudo pronto e com outra con-
dição contratual, tendo condições 
melhores de investimento do que a 
Inframérica.

 
AGORA RN - E a pandemia?

VA: Atrapalhou muito, mas, em 
compensação, favoreceu tremenda-
mente o setor de e-comerce. Isso nos 
estimulou a trabalhar a vinda de em-
presas de logística que queiram criar 
aqui centros de distribuição.

Agora RN - Como o senhor de-
finiria ter um aeroporto interna-
cional no quintal de casa, apesar 
do cenário econômico?

VA: A proximidade do aeropor-
to é nosso diferencial competitivo, 
faz parte do que chamamos de “ex-
ternalidades positivas” que, se bem 
tratadas, bem trabalhadas, com 
ordenamento e organização, vai 
impactar economicamente toda 
a região, tendo São Gonçalo como 
o maior benefi ciado. Mas isso só 
será possível com obras de infraes-
trutura no entorno do aeroporto; 
também estamos trabalhando com 
aspectos regulatórios para que não 
haja uma ocupação desordenada 
da área.
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Os líderes do Senado se reúnem 
nesta quinta-feira 18 para de-
bater quando devem votar a 

PEC (proposta de emenda à Consti-
tuição) Emergencial/Pacto Federativo 
–que foram unidas em um só texto. O 
relator, senador Márcio Bittar (MDB-
-AC), deve apresentar um novo pare-
cer na reunião. O projeto deve trazer 
uma cláusula de calamidade, libe-
rando os gastos com um novo auxílio 
emergencial.

Ao lado do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, os presidentes 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
disseram na semana passada que a no-
va rodada de pagamentos do auxílio 
emergencial deve começar em março 
e, para isso, avançarão na pauta fiscal 
com a PEC do pacto federativo com 
uma cláusula de calamidade.

Para que o prazo possa ser cumpri-
do, o projeto teria que ir para a pauta 
do Senado já na próxima semana. Por 
isso, articuladores do governo no Con-
gresso dizem acreditar que não deve 
haver muitas questões controversas 
no relatório. A percepção é de que a 
prioridade entre os congressistas é o 
auxílio.

Entre as proibições criadas pela 
PEC Emergencial estão a de conceder 

reajustes para servidores, contratação 
de pessoal, criação de novos cargos e re-
alização de concursos públicos. Quando 
os gastos alcançarem 85% das receitas, 
as travas já poderão ser acionadas por 
ato do chefe do Poder Executivo, que 

precisará ser aprovado pelo Legislativo.
O texto ainda diz que, enquanto as 

travas estiverem ativas, será interrom-
pida a correção do teto de gastos pela 
inflação. Ou seja, as despesas serão 
ainda mais limitadas do que já o são, 

uma vez que o teto de gastos ficará 
mais rebaixado.

Os líderes do Senado dizem que 
há tempo para analisar, propor mu-
danças e chegar a um consenso a 
tempo de fazer a votação na próxima 

semana. A ideia seria conseguir que os 
pagamentos fossem feitos no começo 
do próximo mês.

“Dá tempo sim. Estudo e prepa-
ração de emendas para ser pautado 
e relatado na própria 3ª feira para vo-
tação 4ª ou 5ª feira. Isto é prioridade 
e, como será em PEC, tem que haver 
amplo consenso, se não não aprova”, 
disse o líder do PSL no Senado, Major 
Olimpio (SP).

O senador disse ainda que a in-
tenção é aprovar o novo auxílio junto 
com o controle fiscal, e que não será 
possível pagar os R$ 600 do começo 
da pandemia. Os valores devem ficar 
entre R$ 200 ou R$ 250.

O líder do PSDB na Casa, Izalci 
Lucas (DF), disse acreditar na votação 
já na próxima semana. Afirmou que 
todos os congressistas têm cobrado a 
volta do auxílio. Para ele, também será 
preciso aprovar a PEC Emergencial e a 
cláusula da calamidade.

O item permitirá recriar as condi-
ções fiscais do Orçamento de guerra, 
quando os gastos emergenciais para o 
combate à pandemia foram separados 
das despesas ordinárias e, com isso, 
não contaram para a regra do teto 
de gastos. Esse, por sua vez, limita as 
despesas da União ao crescimento da 
inflação.

Senado votará PEC para compensar 
gasto do governo com volta do auxílio
ASSISTÊNCIA | Entre as proibições criadas pela PEC Emergencial estão a de conceder reajustes para servidores, contratação de pessoal, criação de novos cargos e realização de 
concursos. Quando os gastos alcançarem 85% das receitas, as travas já poderão ser acionadas por ato do chefe do Poder Executivo, que precisará ser aprovado pelo Legislativo

Ministro Luiz Eduardo Ramos (Governo); presidente da Câmara, Arthur Lira; presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; e ministro Paulo Guedes (Economia)

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Os potiguares que efetuarem o 
pagamento em cota única do 
Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA) 2021 
receberão 5% de desconto. Pensando 
nisso, o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) do Rio Grande do 
Norte firmou parceria com a fintech 
pernambucana Flexpag, disponibi-
lizando para a população o serviço 
MaisBoleto.

A solução viabiliza pagamento do 
valor total da taxa em até três cartões 
de crédito de qualquer bandeira. A 
iniciativa tem o objetivo de ajudar os 
consumidores a ficar em dia com o 
IPVA sem comprometer o orçamento 
financeiro familiar.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Tributação (SET) do Rio 
Grande do Norte, a promoção é válida 
até o dia 12 de março para veículos 
terrestres de placa final 1 e 2. O bene-
fício também é estendido para veículos 
aquáticos e aéreos, cujo prazo também 

é 12 de março. Para os proprietários de 
veículos com placa final 3, 4 e 5, o pa-
gamento da cota única deve ser feito 
até dia 13 de abril. Já para veículos com 

placa final 6, 7 e 8, a data limite é 13 de 
maio. Para placas com final 9 e 0, o pra-
zo é 15 de junho.

Os valores do IPVA são calculados 
com base nos preços dos veículos ob-
tidos mediante pesquisa aplicada pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (FIPE).

MAIS BOLETO
Para utilizar o MaisBoleto, basta 

se dirigir a um dos estandes Flexpag 
nas sedes do Detran-RN em Natal, Pau 
dos Ferros (Natal) e Mossoró ou em 
um dos quiosques MaisBoleto. Para 
consultar os endereços dos quiosques, 
basta acessar o site do Mais Boletos e 
clicar no campo “Onde estamos”.

No local, os atendentes vão usar o 
número da placa do veículo e do CPF 
do proprietário para mapear os débitos 
em aberto. Os dados são absorvidos 
pelo sistema que gera uma nova guia 
de pagamento a ser quitada com qual-
quer cartão de crédito. 

É possível pagar imposto no cartão de crédito

Confira como ter desconto no
IPVA mesmo pagando parcelado

“MAIS BOLETO”

TONY WINSTON / MINISTÉRIO DA SAÚDE

O ministro da Saúde, general 
Eduardo Pazuello, apresen-
tou nesta quarta-feira 17 um 

cronograma que aponta a compra de 
230 milhões de doses de vacinas con-
tra a Covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus.

Segundo o ministro Pazuello, a 
aquisição ocorrerá entre o fim de fe-
vereiro e julho.

“Totalizaremos, até 31 de julho, 
quase 231 milhões de doses de va-
cinas contra a Covid-19, ou seja, o 
suficiente para dar tranquilidade de 
proteção à população contra essa 
doença”, afirmou o ministro, em reu-
nião virtual com os governadores.

As próximas entregas aos es-
tados acontecem ainda em feve-
reiro. Segundo o ministro, serão 2 
milhões de doses da AstraZeneca/
Fiocruz, importadas da Índia, e 9,3 
milhões da Sinovac/Butantan — 
produzidas no Brasil.

Em março, a pasta também 
aguarda a chegada de 18 milhões de 

doses da vacina do Butantan e mais 
16,9 milhões da vacina da AstraZe-
neca.

“O cronograma do primeiro se-
mestre apresentado pelo ministro 
também leva em conta as nego-
ciações com os laboratórios União 
Química/Gamaleya e Precisa/Bharat 
Biotech, que garantirão ao Brasil a 
chegada da vacina russa Sputnik V e 
da indiana Covaxin, respectivamen-
te. A previsão é de que o contrato 
com os dois laboratórios seja assina-
do ainda nesta semana”, informa o 
Ministério da Saúde.

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello

Pazuello garante compra de 
mais 230 milhões de doses

VACINA CONTRA A COVID-19
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A gente já vê nossos estados vizi-
nhos muito preocupados com os 
números, o Ceará cancelou todos 
os procedimentos eletivos. O Go-
verno da Paraíba e o Município de 
João Pessoa também cancelaram 
os procedimentos eletivos. Nós 
estamos acompanhando esses nú-
meros porque eventualmente pode 
haver necessidade de suspensão de 
alguns procedimentos eletivos pa-
ra que a rede tenha vaga suficiente 
para dar suporte aos pacientes com 
Covid-19.

Agora RN - Sobre a situação do 
RN em particular, qual é a avaliação 
que o senhor faz em relação aos ou-
tros estados?

 Fernando Pinto - Realmente 

os números aumentaram muito e, 
por isso, novos leitos de contingên-
cia estão sendo abertos no estado. 
Na primeira onda, muitos leitos de 
retaguarda foram abertos, mas co-
mo os números diminuíram esses 
leitos foram desativados, e agora a 
gente já viu uma mobilização do es-
tado para reativação desses leitos. 
Eu soube que, nesse fim de sema-
na, tinham 30 pacientes nas UPAs 
precisando de vagas de internação, 
e foram abertos leitos até em Maca-
íba para dar suporte.

Agora RN - Na sua opinião, os 
hospitais do estado estão bem es-
truturados?

Fernando Pinto - Na primeira 
onda, nós não tivemos problemas 

de suporte, e de certa forma até fi-
zemos do Hospital Unimed uma re-
taguarda de leitos, nós disponibili-
zamos 44 leitos de UTI e só usamos 
14. Então a rede tem capacidade, 
sim, de expansão. Mas é claro que 
temos expandido de acordo com 
os números, não tem como deixar 
equipe de UTI parada, por exemplo. 
Nós até deixamos equipes monta-
das por quase dois meses depois 
da queda de casos de Covid-19, 
mas como não tinham casos para 
internar, as equipes foram disper-
sadas. É claro que agora já estamos 
com uma estratégia de mobilização 
para montar leitos extras de acordo 
com a demanda.

Agora RN - Como foi o trabalho 

No momento em que vários 
estados do Brasil já enfren-
tam um novo pico da pan-

demia da Covid-19 e com a média 
de óbitos voltando a aumentar, a 
estrutura dos hospitais para rece-
ber os novos casos de infecção se 
torna, novamente, uma preocupa-
ção. 

Para entender melhor o cená-
rio atual que o Rio Grande do Norte 
enfrenta, o Agora RN conversou 
com o médico cirurgião Fernando 
Pinto, presidente da Unimed Natal, 
sobre a situação da pandemia no 
Brasil e, especialmente, no estado 
potiguar. Com aumento de casos 
de Covid-19 no estado, a Unimed 
Natal prevê a abertura de leitos 
extras em breve, de acordo com a 
demanda.

Fernando Pinto comentou ain-
da sobre o trabalho da cooperativa 
no combate à doença. Ele consi-
dera preocupante a conjuntura 
em que a pandemia se encontra, e 
pede precaução à população para 
continuar com os cuidados bási-
cos. “Gostaria de fazer um alerta às 
pessoas para reforçar as medidas 
de prevenção, evitar aglomeração, 
fazer a higienização das mãos, uti-
lizar a máscara, ter esses cuidados 
básicos porque não podemos re-
laxar nem por um minuto, é uma 
situação muito preocupante”.

Agora RN - Como avalia a situa-
ção atual da Covid-19 no mundo e 
no Brasil?

Fernando Pinto - É uma situ-
ação bastante preocupante, porque 
os números voltaram a crescer não 
só aqui no nosso estado mas tam-
bém a nível de Brasil. A média de 
mortes tem aumentado e a gente 
já vê a rede sobrecarregada. Aqui, 
na realidade da Unimed Natal, nós 
tivemos aumentos muito impor-
tantes, tínhamos uma média de 
50 pacientes internados na nossa 
rede, e até o dia 17 de fevereiro, le-
vantando os nossos números, nós 
já temos 93 pacientes internados, 
um aumento de mais de 70% em 
relação ao número de internações 
de pacientes com Covid. Isso cha-
ma atenção porque esse aumento 
aconteceu nos últimos 10 dias, e 
a gente ainda não sabe o impacto 
dessas aglomerações de Carnaval. 

COM AUMENTO DE CASOS DE 
COVID-19, UNIMED NATAL PREVÊ 
ABERTURA DE LEITOS EXTRAS

da Unimed Natal no combate à Co-
vid-19?

Fernando Pinto - Eu diria que 
o maior desafio no início foram as 
estatísticas, porque nós não tínha-
mos números confiáveis para saber 
qual seria o tamanho dessa crise, ou 
seja, o número de casos que teriam, 
etc. Então nós hiper dimensiona-
mos a nossa estrutura para dar esse 
suporte. Estabelecemos um canal 
telefone, que foi o Unimed Fone, 
que é um canal telefônico 24h, ins-
tituímos uma Teleconsulta, que foi 
autorizada pelo Conselho Regional 
de Medicina, fizemos telemoni-
toramento de alguns pacientes 
que tinham um potencial maior 
de gravidade que ficavam sendo 
acompanhados, fizemos o Centro 
de Referência para os casos sus-
peitos de infecção por coronavírus, 
que funcionou na nossa unidade 
do Shopping Via Direta, além da 
parte de diagnóstico, de teste, e de 
distribuição de medicamentos que 
não eram encontrados convencio-
nalmente nas farmácias. Também 
vacinamos os nossos idosos con-
tra a gripe, porque já seria uma 
maneira de diminuir o diagnóstico 
diferencial, em relação à Covid, por-
que os sintomas são muito pareci-
dos. Além disso, fizemos também 
os leitos de retaguarda de UTI no 
Hospital Unimed, porque a Unimed 
hoje não conta só com o hospital 
próprio, conta com mais sete hos-
pitais da rede prestadora: ao todo, 
são oito hospitais que dão suporte 
aos usuários.

Agora RN - Há planos para a 
construção de mais alguma unida-
de em Natal?

Fernando Pinto - Sim, nós 
já iniciamos a obra, atrasou um 
pouquinho por causa da primeira 
onda, mas iniciamos as obras do 
novo Complexo de Saúde da Uni-
med Natal, que vai envolver não só 
a expansão do nosso hospital, com 
280 leitos, 14 salas de cirurgia, no-
vas UTI, mas também um hospital 
totalmente digital, sem o uso do 
papel. Ao lado, nós vamos ter um 
Medical Center, onde teremos um 
prédio de consultórios médicos, de 
várias especialidades e também um 
Centro de Diagnóstico, diagnóstico 
por imagem, a parte laboratorial. A 
previsão é que essa obra fique pron-
ta daqui a 2 ou 3 anos. Nós também 
estamos vacinando nossos idosos 
contra a Covid, porque a Unimed 
tem um serviço de atenção domici-
liar: nós temos hoje pacientes inter-
nados em casa, que são geralmente 
pessoas acima de 75 anos. 

ENTREVISTA | Fernando Pinto, médico cirurgião e presidente da 
Unimed Natal, vê com preocupação o atual cenário da pandemia no 
estado. Ao Agora RN, ele conta que planeja leitos extras de acordo 
com a demanda e faz uma avaliação do enfrentamento à Covid-19

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Eventualmente pode haver 
necessidade de suspensão 
de alguns procedimentos 
eletivos para que a rede 
tenha vaga suficiente para 
dar suporte aos pacientes 
com Covid-19”

“
FERNANDO PINTO
PRESIDENTE DA UNIMED NATAL
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REPRODUÇÃO

O Instituto Técnico-Científi co 
de Perícia (Itep) confi rmou 
nesta quarta-feira 17 que um 

vazamento de gás foi o que causou 
a explosão em Mãe Luiza, na zona 
Leste de Natal. A tragédia do dia 7 de 
fevereiro matou quatro mulheres e 
causou o desmoronamento de algu-
mas casas. A perícia confi rmou ainda 
que a explosão ocorreu na parte térrea 
da moradia de Maria das Graças Ilde-
fonso, de 57 anos, que fi cava no meio 
das residências das três outras vítimas. 
“Ela era a única das vítimas que apre-
sentou queimaduras, alguns objetos 
da casa também apresentarem traços 
condizentes com fogo e o impacto 
na casa das duas pessoas que sobre-
viveram também confi rmam que a 
explosão ocorreu na casa de Maria 
das Graças”, afi rmou o perito criminal 
Amaury Malta.

“O BOPE fez a análise no local e 
descartou a presença de explosivos à 
base de nitrato. A explosão também 
tem características de uma explosão 
por gás e os indícios também corrobo-
ram com as informações passadas pe-
los vizinhos, que sentiram forte cheiro 
de gás antes da explosão”, acrescentou 
o perito.

O Itep recolheu diversos objetos 
do local da tragédia e segue investi-
gando qual o “gatilho” que provocou 
a explosão. “Essa tragédia serve de 
alerta para que as pessoas tomem cui-
dado onde colocam os botijões de gás, 
que devem ser posicionados em locais 
com ventilação, pois se fi carem em lo-
cais fechados, como aconteceu nesse 
caso, um vazamento de gás vira um 
potencial explosivo”, explicou o perito 
Marcos Brandão, diretor do Itep.

Durante as perícias, o Itep contou 
com o apoio do Batalhão de Opera-

Vazamento de gás causou explosão 
em Mãe Luiza, confirma Itep 
PERÍCIA | Itep identificou a casa onde a explosão aconteceu no dia 7 de fevereiro em Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal. Resultado da perícia foi divulgado nesta quarta-feira 17. O 
instituto recolheu diversos objetos do local da tragédia e segue investigando qual o “gatilho” que provocou a explosão. Quatro mulheres morreram e duas pessoas ficaram feridas 

Explosão foi no último dia 7 no bairro de Mãe Luiza. Casas desabaram e quatro mulheres foram encontradas mortas sob os escombros

Itep confirmou nesta quarta-feira 17 que a motivação da explosão foi um vazamento de gás em uma das casas que desabaram

O Corpo de Bombeiros Militar do 
Rio Grande do Norte (CBMRN) 
foi autorizado a realizar a con-

tratação de novos Guarda-Vidas por 
Tempo Determinado (GVTD). De acor-
do com publicação no Diário Ofi cial 
do Estado (DOE) desta quarta-feira 17, 
o edital ainda não tem data para fi car 
pronto.

O edital só será divulgado median-
te justifi cativa do Comandante-Geral 
do CBMRN, Coronel Luiz Monteiro da 
Silva, com a aprovação do Secretário 
de Estado da Segurança Pública e da 
Defesa Social, coronel Francisco Ca-
nindé de Araújo Silva, e após a autori-
zação expressa da governadora Fátima 
Bezerra (PT).

O processo seletivo acontecerá em 
duas fases, a primeira será composta 
pelos exames de saúde, físico, psico-
técnico, e por uma investigação social, 
a segunda fase será o treinamento de 
formação de GVTD, com aulas teóricas 
e práticas e estágio supervisionado, de 
caráter classifi catório e eliminatório.

Os aprovados no processo seletivo 

serão contratados por meio de contra-
to de trabalho por tempo determinado, 
e para cada período de atividades serão 
até 100 contratados. A remuneração 
será de R$1.400 durante o período de 
efetivação, mais R$400 de auxílio ali-
mentação e R$300 de auxílio transpor-
te. Os requisitos para se inscrever no 
processo são: ser brasileiro, ter entre 

18 e 35 anos de idade, estar quite com 
as obrigações eleitorais e militares, 
não possuir antecedentes criminais, 
não ter sofrido sanção disciplinar de 
demissão ou outra equivalente no 
exercício de cargo, emprego ou função 
pública, ter conduta social ilibada, ter 
capacidade física e aptidão psicológica 
compatível com a função.

Governo do Estado autoriza 
contratação de guarda-vidas 

CORPO DE BOMBEIROS

ções Policiais Especiais (BOPE), Corpo 
de Bombeiros Militar e Prefeitura do 
Natal.

MÃE LUIZA EM LUTO
A tragédia que deixou o bairro de 

Mãe Luiza em luto aconteceu na ma-
drugada de um domingo, 7 de feverei-
ro. A explosão foi na 6ª Travessa João 
XXIII. De acordo com a Polícia Militar, 
um vazamento de gás de cozinha 
causou o incidente. Com a força da 
explosão, algumas casas desabaram e 
quatro mulheres foram encontradas 
mortas sob os escombros. Uma equipe 
do Corpo de Bombeiros do estado fez 
as buscas, com a ajuda de moradores. 

Foram identifi cadas Teresa Cris-
tina da Silva, de 49 anos, e Taís Silva 
Batista de Oliveira, de 18 anos, que 
eram mãe e fi lha. Também morreram 
Maria das Graças Idelfonso e Luiza Be-
larmino de Oliveira, ambas de 57 anos. 
Outras duas pessoas fi caram feridas, 
mas já estão recuperadas. 

Essa tragédia serve de alerta 
para que as pessoas tomem 
cuidado onde colocam os 
botijões de gás, que devem 
ser posicionados em locais 
com ventilação”

“
MARCOS BRANDÃO 
DIRETOR DO ITEP
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JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Dentista toma vacina de Oxford, mas 
recebe Coronavac na segunda dose
OUTRO CASO | Segundo a Secretaria de Saúde de Parnamirim, uma dentista do município tomou a 1ª dose do imunizante de Oxford no dia 29 de janeiro, mas recebeu um comprovante 
da Coronavac para anexar ao cartão de vacina e não verificou o erro. Por isso, recebeu a 2ª dose da Coronavac em seguida. Esse é o segundo caso de “vacinas trocadas” no RN

De acordo com a Sesap, a orientação da Câmara Técnica do Plano Nacional de Imunização (PNI) é que, nestes casos, deve-se considerar a pessoa como “vacinada”, apesar do esquema, e sugere não administrar terceira dose

Após o caso da profissional de 
saúde que recebeu a segunda 
dose trocada da vacina contra 

a Covid-19 na última terça-feira 16, 
a Secretaria de Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte (Sesap) confirmou 
nesta quarta-feira 17 que foi notificada 
de um segundo caso de “vacinas troca-
das” em Parnamirim, na Grande Natal. 

Ao Agora RN, a Secretaria de 
Saúde de Parnamirim explicou que 
uma dentista do município tomou 
a primeira dose da vacina de Oxford 
no dia 29 de janeiro, mas recebeu 
um comprovante da Coronavac para 
anexar ao cartão de vacina e não ve-
rificou o erro no momento. Durante 
o feriado de carnaval, a profissional 
se dirigiu até um dos pontos de va-
cinação, em Natal, com o compro-
vante e recebeu a segunda dose da 
Coronavac, por equívoco, em menos 
de 20 dias de janela de tempo entre 
a primeira dose da vacina de Oxford.

À reportagem, a pasta de Par-
namirim informou que a paciente 
só percebeu a diferença depois que 

recebeu a dose da Coronavac, des-
confiou e foi à uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) para verificar a situ-
ação. Ela, então, foi informada que 
a primeira dose era realmente a de 
Oxford. Agora, a dentista segue em 
observação.

A orientação da secretaria de 
Parnamirim é que as pessoas confi-
ram quais as doses estão recebendo 
no cartão de vacina virtual e no com-
provante. A pasta acrescentou que 
em 29 de janeiro aplicou a primeira 
dose do imunizante de Oxford em 69 
pessoas, mas que todas receberam 
o comprovante correto. Por isso, in-
vestiga como a profissional recebeu o 
comprovante trocado da Coronavac.

De acordo com a Sesap, a orien-
tação da Câmara Técnica do Plano 
Nacional de Imunização (PNI) é que, 
nestes casos, deve-se considerar a 
pessoa como “vacinada”, apesar do 
esquema. A Câmara Técnica também 
sugeriu não administrar uma terceira 
dose de qualquer que seja a vacina e 
que os Municípios devem registrar 

como erro de vacinação e acompa-
nhar a pessoa mais de perto, para 
monitoramento de possível reação 
adversa.

A Sesap confirmou que, até o mo-
mento, há dois casos de pessoas que 
tomaram a segunda dose da vacina 
contra Covid-19 diferente da primei-
ra em todo o Rio Grande do Norte. 
Neste contexto, as informações são 
registradas pelas Secretarias de Vigi-
lância Sanitária de cada município e 
repassadas ao Estado. 

A Sesap também alertou que os 
profissionais que aplicam os imuni-
zantes precisam ler as notas técnicas 
sobre as informações que devem 
constar nos cartões de vacina, co-
mo laboratório e lote, o que diminui 
a chance de erros de um fabricante 
para outro. Reforçou ainda que o RN 
+ Vacina é uma ferramenta online 
que garante todas as informações 
de esquema vacinal, e deve sim ser 
utilizado como fonte de informação 
sobre imunizantes e intervalos entre 
as duas doses.

Em Natal, uma profissional de 
saúde tomou duas doses de vacina 
contra Covid-19 de fabricantes di-
ferentes. A fisioterapeuta Solimar 
Palagar tomou a primeira dose 
(da vacina de Oxford) em janeiro, 
mas não foi especificado no cartão 
de vacina qual imunizante estava 
recebendo, por isso, acreditou ser 
a da Coronavac. A segunda dose, 
aplicada na terça-feira 16, foi da 
Coronavac. A Secretaria Municipal 
de Saúde da capital potiguar reco-
nheceu o erro. 

Por meio de nota, a pasta in-
formou ao Agora RN que a pro-
fissional está em monitoramento 
remoto e notificada para acom-
panhamento de possível evento 
adverso. De acordo com o processo 

de observação, será definido se ela 
vai tomar a segunda dose da vacina 
de Oxford no tempo certo confor-
me bula do medicamento. 

“Esse foi o primeiro caso, isola-
do, onde pode ter havido falha no 
processo, uma vez que a paciente 
não fez o autocadastro e o nome es-
tava ilegível no documento, sendo 
cadastrada posteriormente apenas 
com CPF”, diz a nota oficial. 

PERDAS DE DOSES 
DAS VACINAS NO ESTADO

A Sesap estima que até 5% dos 
frascos de vacina contra a Covid-19 
se percam durante a campanha 
estadual de vacinação. A reserva 
técnica serve para casos de quebra 
de frascos no transporte ou qual-
quer outro dano que possa ocorrer 
com a vacina. O valor é estabeleci-
do dentro da norma técnica tanto 
federal, conforme pode ser consul-
tado no Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação contra a 
Covid-19, como no Plano Estadual.

PRIMEIRO CASO DE 
“VACINAS TROCADAS” 
FOI DE FISIOTERAPEUTA 
DA CAPITAL POTIGUAR 
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Estar preparado para o mercado 
de trabalho exige muita deter-
minação e força de vontade. Na 

busca pela inserção na carreira pro-
fissional, muitas pessoas aderem ao 
“Programa Jovem Aprendiz”. É o caso 
de Jéssica Andrade, de 23 anos, e de 
Willian Medeiros, de 21 anos. Enquan-
to aprendizes, ambos atuavam no se-
tor médico. Após a efetivação, passa-
ram a atuar no departamento pessoal 
de uma empresa na capital potiguar. 
“Um divisor de águas em minha vida”, 
afirma a garota. “Uma experiência que 
marcou a minha vida”, disse William.

Melhorar a qualidade de vida, aju-
dar na renda familiar e ter uma melhor 
qualificação profissional são os prin-
cipais objetivos desse público. “Tem 
me ajudado a ter uma estabilidade e 
a concluir minha faculdade de Enge-
nharia Civil”, contou Mikael Vinícius 
Martins, de 21 anos.

Os três iniciaram a vida profissio-
nal em uma instituição potiguar que 
se destaca na contratação de jovens 
aprendizes. Para a gerente adminis-
trativa da instituição, Jerlani Alves, dar 
oportunidade do primeiro emprego 
para os jovens é abrir caminhos para 
um futuro promissor. “Acreditamos 
que a empresa também é um espaço 
de aprendizagem e desenvolvimento 
pessoal. Nessa perspectiva, avaliamos 
o Programa Jovem Aprendiz como um 
diferencial para todos”, indicou.

A efetivação de jovens aprendizes 
no mercado de trabalho tem sido uma 
realidade bastante comum no Brasil. 
De acordo com um levantamento rea-
lizado pelo Centro de Integração Em-
presa-Escola (CIEE), responsável pela 
formação de jovens aprendizes, três 
em cada quatro jovens que aderem ao 
programa são efetivados nas empresas 
onde atuam.

“Eles são proativos, cumprem 
metas e objetivos, e o mais bacana de 
tudo é que estão sempre disponíveis 
para aprender coisas novas. É sempre 
bom poder contar com esses homens 
e essas mulheres, que se lançam no 
primeiro emprego com muita garra, 
vestindo sempre a camisa da empre-
sa”, complementou Jerlani Alves.

SOBRE O PROGRAMA JOVEM 
APRENDIZ

Para participar do Programa Jo-
vem Aprendiz, é necessário inscrever-
-se no site do Centro de Integração 
Empresa-Escola: www.portal.ciee.org.
br/. Selecionado, o participante é enca-
minhado para a empresa contratante, 
onde dá expediente quatro dias na se-
mana. No 5º dia, o jovem participa de 
capacitação no CIEE para realização 
de atividades sobre desenvolvimento 
interpessoal e a área de atuação.

Potiguares detalham a experiência 
da efetivação no primeiro emprego

JOVENS APRENDIZES

ONLINE | Carnaval de Natal na versão online apresentou mais de 50 shows musicais, projetos e exposições. 
Programação começou na quinta-feira 11 e seguiu até terça 16, com atrações de peso na cena potiguar

Mais de 100 mil visualizações e 
16 mil horas de tempo de exi-
bição. O Carnaval de Natal na 

versão online, promovido pela Prefeitu-
ra do Natal através da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura (Secult/Funcarte), 
apresentou mais de 50 shows musicais, 
projetos e exposições.

O canal do YouTube da Prefeitura 
do Natal recebeu 1.480 novos inscritos 
no período carnavalesco e exibiu 46 
vídeos de shows gravados no Gérbera 
Recepções, em Nova Parnamirim, onde 
foi montada toda a infraestrutura para 
a folia.

Palcos, iluminação, sonorização, 
estrutura de camarins e apoio: não fal-
tou nada para as atrações musicais se 
apresentarem, além de todos os cuida-
dos sanitários de higienização, distan-
ciamento e controles na chegada.

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) des-
taca o acerto da iniciativa da Prefeitura. 
“Com o Carnaval de Natal #emcasa, 
oferecemos aos natalenses uma pro-
gramação diversificada que conciliou 
a segurança das pessoas que gostam 
de brincar na data com apresentações 
culturais de qualidade e que ainda ga-
rantiram exposição e renda para os ar-
tistas locais. Ficamos felizes com toda 
a aceitação registrada e a grande audi-
ência nos canais oficiais da Prefeitura”, 
disse ele.

O secretário de Cultura de Natal, 
Dácio Galvão, também festeja a recep-
tividade do público às apresentações 
transmitidas pelas redes sociais do 
Município. “O formato online é uma 
realidade que tanto a classe artística 

quanto o público aprovam e entendem 
neste momento de pandemia. O prefei-
to Álvaro Dias topou a ideia e, graças 
a isso, pudemos reunir dezenas de 
atrações potiguares e brindar o público 
com um Carnaval de qualidade e muita 
responsabilidade”, comentou o titular 
da Secult/Funcarte.

Organizado pela Prefeitura do Na-
tal, através da Secretaria de Cultura 
(Secult-Funcarte), o Carnaval online 
aconteceu de  quinta-feira 11 passada 
até esta última terça-feira 16 com atra-
ções de peso na cena potiguar, como 
Frevo do Chico, Perfume de Gardênia, 
Fobica do Jubila, Camila Masiso, Isaque 
Galvão, Wagner Buchexa, Érica Silva, 
Cavaleiros do Forró, Potyguara Bardo, 
Nagibe, Som e Balanço, Orquestra do 
Papão, Samya Maia, Dodora Cardoso, 

Ivando Monte, Jaina Elne, Isaque Gal-
vão, Kanelinha, Detroit, Pedro Mendes, 
Sueldo Soares, Dodô Pressão, Pedro 
Lucas, Pedro e Erick, Cida Lobo Feat 
Khrystal, Robson Paiva, Luiza e os Al-
quimistas, Valéria Oliveira, Felipe Toca, 
Greiosa, Rocas de Samba (Debinha 
Ramos, Rafael Almeida, Mestre Zorro, 
Luizinho Nobre, Rogerinho, Eri da Ba-
lanço e Denício Boaventura) e Serginho 
Pimenta.

CARNAVAL DE NATAL 
ONLINE EM NÚMEROS 

Plataforma YouTube da Prefeitura do 
Natal 46 videos exibidos 
1.480 novos inscritos (total 8.530) 
102.860 visualizações 
Tempo de exibição: 16,3 mil horas

Por causa da pandemia, o Carnaval de 2021 teve programação de shows no formato virtual

Carnaval de Natal teve 16 mil horas 
de exibição e mais de 100 mil views

PREFEITURA DO NATAL

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
Agrícola Raio de Sol Ltda, 34.757.288/0001-65, 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 Sítio Velame, Estrada Baraúna - Sumidouro – Zona Rural – Baraúna CEP: 
59.695.000.  

Marcos Vinicius Miguel de Oliveira 
Proprietário 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PEGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 - SRP

Pregão Presencial SRP N.º 005/2021 - Menor Preço Por Item - Aquisição Insumos Médicos 
Hospitalares. Data - 03 de março de 2021 as 09:00 (nove) horas (horário local). Maiores informações 
no sítio eletrônico (http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) ou através do e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 17 de fevereiro de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PEDIDO DE DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, 
torna público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação, referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Ponta 
Negra, localizado em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 2015-092029/TEC/LO-0266, referente ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES) do município de Nova Cruz, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

REQUERENDO RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença 
Simplificada (RLS) referente ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA) – 
Afonso Bezerra, localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL DO ALECRIM 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO 

            São Convocados os Senhores Condôminos do Condomínio do Centro Comercial do Alecrim, a se reunirem 
em Assembleia ordinária a ser realizada no dia 25.02.2021 às 17:00 hs em primeira convocação, e às 18:00 hs em 
Segunda e última convocação com qualquer número de participantes na sede deste Condomínio a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

a) Prestação de Contas da gestão 2020. 
b) Eleição para Sindico gestão 2021. 
c) Outros Assuntos de Interesse do Condomínio. 

                                                                                        Francisco Bandeira Sobrinho  
                                                                                      Síndico  

 

SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES EM TRANSPORTE DE VALORES, CARRO 
FORTE, ESCOLTA ARMADA, CARRO LEVE, TRABALHADORES DO CAIXA FORTE E TESOURARIA 

BANCÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SINDFORTE-RN, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente do SINDFORTE-RN – Sindicato dos empregados em transporte de valores, carro forte, escolta armada, 
carro leve (ATM), Trabalhadores do caixa forte e Tesouraria Bancaria (Guarda e contagem de Valores), do Estado 
do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ: 13.311.175/0001-61, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca todos os trabalhadores da empresa BRINK´S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. Inscrita 
no CNPJ: 60.860.087/0102-42, que estão lotados na base territorial Do Estado do Rio Grande do Norte/RN para 
participar da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia: 25 de Fevereiro de 2021, em Natal na Av. 
Rodrigues Alves s/n no Clube dos Oficias da PM/RN,  em primeira convocação às 18h30 horas com  o quórum legal, 
ou às 19h00 em segunda convocação, com qualquer números dos mesmos.   
A assembleia tratara da ordem do dia a seguir exposta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a) Deliberar ou não pela Votação da implantação do Acordo Coletivo de Trabalho de Programa de 
Participação  nos Resultados com um percentual de 50% (PPR) – 2021/ 2023.  

     b)        Outros assuntos de interesse da categoria. 
Natal – RN. 19 de Fevereiro de 2021. 

Marcio Figueredo da Silva 
Diretor Presidente.  
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CONSUMO NA PANDEMIA | No Dia de Combate ao Alcoolismo, celebrado nesta quinta-feira 18, uma pesquisa revela um aumento no consumo nocivo de álcool durante período  
de isolamento social no Brasil. Mais de 52% dos entrevistados afirmam que bebem para relaxar. Especialista comenta sobre preconceito e desinformação sobre alcoolismo

Fim do expediente no home office 
e você abre uma cerveja para re-
laxar: o que é um hábito inofensi-

vo para muitos pode se tornar perigoso 
se adotado com frequência. De acordo 
com pesquisa feita pela Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas), o 
abuso de álcool subiu na América La-
tina durante a pandemia e, no Brasil, 
42% dos entrevistados relataram alto 
consumo da substância. 

Do total de 3.799 entrevistados no 
Brasil, 52,8% relataram o uso da bebida 
alcoólica como método para relaxar 
de ao menos um sintoma emocional 
como ansiedade, nervosismo, insônia, 
preocupação e irritabilidade. Para o 
psicólogo Zacarias Ramalho, docente 
da Estácio, esse comportamento é pro-
blemático, porque funciona como um 
refúgio não saudável para sentimentos 
de medo e de solidão.

“Esse hábito pode vir a se transfor-
mar em uma dependência, porque é 
um comportamento voltado às faltas 
que afloraram durante o isolamento. 
Há pessoas que não desenvolveram 
sua resiliência, que é a capacidade de 
atravessar situações conflituosas, e é 
perigoso fazer uso da bebida alcoólica 
como mecanismo de defesa, para não 
vivenciar um momento de sofrimento 
de fato”, afirmou o psicólogo. 

Na pesquisa realizada entre maio e 
junho de 2020 também foi observado 
nos entrevistados entre 30 e 39 anos 
um aumento do comportamento co-
nhecido como Beber Pesado Episódico 
(BPE), que ocorre quando a pessoa in-
gere cerca de cinco doses de bebida, o 
equivalente a 60 gramas de álcool, em 
uma única ocasião.

O especialista alerta que o consu-
mo nocivo de bebidas alcoólicas, antes 
do vício, já é considerado um transtor-
no mental. “Neste momento, o indiví-
duo já possui uma condição patológica 
que necessita de acompanhamento de 
uma equipe multidisciplinar, porque o 
uso abusivo pode levar a transtornos 
mais graves, com consequências físi-
cas, psicológicas e comportamentais, 
como agravamento da violência do-
méstica, acidentes de trânsitos, dentre 
outros”, explicou.

Além de afetar quem consome 
a bebida de forma desequilibrada, o 
alcoolismo é uma doença que atinge 
também todos os que estão à sua volta. 
“O sujeito que vivencia o alcoolismo, 
ou outros transtornos associados ao 
uso de substâncias psicoativas, tem 
perdas no processo de interação que 
podem afetar seus empregos e família, 
já que se isola do meio no qual convive, 
devido aos prejuízos que o alcoolismo 
causa”, destacou.

Nesta quinta-feira 18 é celebrado 
o Dia de Combate ao Alcoolismo, uma 
doença crônica causada por diversos 

fatores. Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), em todo o mun-
do, 3 milhões de mortes por ano são 
causadas pelo uso nocivo do álcool, re-
presentando 5,3% de todas as mortes, 
sendo esse uso um fator causal para 
mais de 200 doenças e lesões e tendo 
ele relação com uma série de transtor-
nos mentais e comportamentais.

O professor do curso de Enfer-
magem da Estácio, Alon Rocha, ex-
plica que o álcool é uma substância 
que diminui a atividade cerebral 
favorecendo uma alteração da 
ação de neurotransmissores, como 
o ácido gama-aminobutírico, o glu-
tamato e a serotonina. “Conforme 
a pessoa ingere a bebida, o organis-
mo reage deprimindo as funções 
cerebrais, alterando funções devi-
do sua ação direta no sistema ner-
voso central. Sua ação pode variar 
em cada pessoa de acordo com a 
quantidade ingerida, a idade, a fre-
quência de uso, o sexo e condições 
de saúde da pessoa”, explicou.

Sobre a ação da substância, o 
enfermeiro especialista em Terapia 
Intensiva com atuação em aten-
dimento em Emergência, explica 
ainda que, em doses baixas de ál-
cool no organismo, a pessoa tem 
uma tendência ao relaxamento, 
desinibição e euforia, e conforme 
a concentração de álcool aumenta, 
o organismo responde com outras 
reações, como diminuição dos 
reflexos, déficit de atenção e de 
memória, falta de equilíbrio e defi-
ciência no raciocínio.

“Em níveis alcoólicos muito 
altos, a pessoa pode evoluir para 
intoxicação severa, associada a 
possibilidades de sequelas neu-

rológicas, parada respiratória e 
até mesmo morte. O álcool pode 
aumentar o risco de câncer e da-
nos neurológicos, causar lesões 
hepáticas, irritação no estômago, 
problemas no pâncreas, disfun-
ção renal e problemas cardíacos”, 
alertou. Alon destaca que a depen-
dência causada pelo álcool é grave 
e diz que à medida que ele se liga 
aos receptores cerebrais, alguns 
mediadores químicos começam 
a aumentar, como os níveis de se-
rotonina, o que contribui para a 
sensação de alegria que a pessoa 
recebe depois de tomar uma ou 
duas doses. O professor da Estácio 
ressalta que a utilização do álcool a 
longo prazo provoca mudanças na 
química do cérebro.

“Quando alguém bebe muito, 
durante muito tempo, o cérebro 
começa a neutralizar os efeitos re-
tardadores do álcool, aumentando 
a atividade dos neurotransmisso-
res excitatórios para que ele fun-
cione normalmente. Contudo, com 
o cérebro estimulado nesse estado 
intensificado, a pessoa requer mais 
e mais quantidades de álcool pa-
ra alcançar os efeitos desejados, 
num fenômeno conhecido como 
tolerância. No entanto, quando a 
pessoa deixa de tomar o álcool, ela 
começa a experimentar sintomas 
angustiantes de abstinência. Essas 
mudanças, juntamente com os de-
sejos de beber, acabam causando 
dependência, com desejo exces-
sivo e frequente de beber álcool”, 
pontuou o especialista.

Muitas pessoas não têm co-
nhecimento de que o alcoolismo 
é uma doença e a desinformação 

Hábito de beber para relaxar pode virar dependência, de acordo com especialista

Psicólogo alerta para perigo do 
abuso de bebidas alcoólicas 

REPRODUÇÃO

EFEITOS DO 
EXCESSO DE ÁLCOOL 
NO ORGANISMO

DO PRECONCEITO À 
DOENÇA AO AUXÍLIO 
AOS ALCOOLISTAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS SOCIOS DE  
GORLIZ ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, CNPJ nº 08.498.255/0001-38. 

 
O Administrador da sociedade, vem pelo presente convocar os sócios de GORLIZ ADMINISTRADORA DE BENS 
IMOVEIS LTDA, para a Assembleia Geral dos Sócios que realizar-se-á no dia 04.03.2020 as 10:00h, no seguinte 
endereço: Rua Ceara Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, e/ou simultaneamente virtual através da plataforma 
meet.google, pelo seguinte link: https://meet.google.com/jko-eerp-vku. A Assembleia Geral instala-se, em primeira 
chamada, com 3/4 do Capital Social, e em segunda, com qualquer número, às 10h30min, para deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: Dissolução da Sociedade e Nomeação de Liquidante; Assuntos Gerais. Contando com 
a presença e participação de V.Sas., subscrevo-me, 

Tibau do Sul, RN, 09 de fevereiro de 2021. 
 

MARINUS JOHANNES GROENENDAAL 
Administrador  

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
HÁ SERVIÇOS DE RECICLAGEM EIRELI inscrito sobre CNPJ: 10.793.274/0001-39 torna público que requer do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Licença 
Simplificada   para um Transporte de Resíduo não Perigoso ( Classe II) com capacidade de transporte  de 
5,1TON, localizado BR101,km 08 n° 1999  - Emaus  - Parnamirim. 
 

JÚLIO DAVI COSTA E SILVA 
Sócio-Proprietário. 

 
 

sobre ela pode ser uma das causas 
do preconceito vivido pelos alcoo-
listas, termo correto para designar 
as pessoas que sofrem com o trans-
torno do abuso da substância. O 
psicólogo e cientista social, Pedro 
Dinelli Cruz, professor do curso de 
Psicologia da Estácio, explica que 
os conceitos prévios e a pré-forma-
ção de ideias que muitos têm sobre 
o uso abusivo do álcool podem vir 
do senso comum, dos campos reli-
giosos ou científico, ou do modo de 
ver a vida, e o importante é buscar 
sempre fontes seguras e éticas para 
formar uma opinião antes de fazer 
um julgamento.

“As pessoas tendem a reduzir a 
vida ou as ações de um alcoolista à 

falta de caráter ou a uma persona-
lidade deteriorada, e isso é errado. 
Não podemos reduzir o consumo 
compulsivo de álcool a contextos 
isolados, como problemas de per-
sonalidade, ou ao meio em que 
o indivíduo vive. Nenhum desses 
pontos pode ser compreendido 
longe um do outro. As motivações 
são diversas, e o contexto também. 
Quando a pessoa começa a usar ál-
cool, ela não tem a intenção de tor-
nar esse uso abusivo”, ponderou. 

Para o psicólogo, o primeiro 
grande passo de um alcoolista na 
luta contra a dependência é pen-
sar em pedir ajuda, e em seguida 
procurar alguém de confiança que 
possa auxiliar durante tratamento.



ZAPPING

Zezé di Camargo respondeu alguns comentários no post que fez para 
mostrar a nova tatuagem no braço com o nome da mulher, Graciele Lacerda, 
e acabou perdendo a paciência com uma internauta. O cantor não gostou 
de ler uma crítica de uma mulher afi rmando que ele estava sendo “besta” 
por tatuar o nome da atual e rebateu chamando a seguidora de “mocreia” 
(que signifi ca mulher feia). “Besta se eu tivesse tatuado uma mocreia como 
você!”, respondeu Zezé. O cantor também respondeu um comentário 
positivo sobre o seu relacionamento e afi rmou que quem critica são 
pessoas “infelizes e feias”. “Quando você vê o perfi l da pessoa, dá é dó. 
Aí você entende porque a pessoa é revoltada (risos).

ZEZÉ DI CAMARGO CHAMA 
SEGUIDORA DE “MOCREIA”

SUSANA VIEIRA FALA 
SOBRE O FUTURO: “AINDA 
VOU TRANSAR MUITO”

A atriz Susana Vieira, 
78 anos, foi a convidada do 
Conversa com Bial. Durante 
a entrevista com o jornalista, 
a veterana da Globo esbanjou 
sinceridade. “Não perdi minha 
sensualidade apesar da terceira 
idade. Isso é o que me faz viver, 
respirar: achar que eu ainda 
vou ser chamada de mulher 
gostosa”, disse logo no início 
do bate-papo. Susana revelou 
o que a motiva a seguir em 
frente. “Eu ainda acho que vou 
transar muito, ainda acho que 
eu vou beijar muito na boca, 
que alguém vai me abraçar e 
dizer que eu sou muito gostosa, 
ainda acho que vou voltar para 
a Grécia que não vou há anos… 
acho que isso, dentro de mim, 
não me deixou morrer em vida”, 
destacou a atriz.

O cantor Marcelo Pires 
Vieira, o Belo, foi preso 
na tarde desta quarta-
feira 17 por policiais da 
Delegacia de Combate às 
Drogas (DCOD) por gerar 
aglomeração durante 
um show realizado no 
Complexo da Maré, na 
Zona Norte do Rio de 
Janeiro, no dia 13 de 
fevereiro. De acordo com 
as primeiras informações, 
o evento não teve 
autorização da Secretaria 
Municipal de Saúde. A 
Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar quem 
são as pessoas responsáveis 
pela realização da festa. 
Agentes cumpriram quatro 
mandados de prisão 
preventiva e cinco de busca 
e apreensão.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Preste atenção no que 
vou dizer – Atenção se presta 
melhor ao que se vai dizer, pois 
atenção se usa com “a” ou “para”. 
Portanto, atenção aos exemplos: 
Prestem atenção ao que vou 
dizer (ou: para o que vou dizer).

Será que ela já se acordou? – 
Se ela está dormindo, como é que 
pode acordar-se? Qualquer ser 
que durma apenas acorda. Será 
que ela já acordou?

FRASES QUE 
DENUNCIAM 
QUEM FALA
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Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

O destino mistura as cartas mas nós a jogamos. 

Shakespeare

“

“
Os alunos confraternizaram-

se – Não.  Os alunos 
confraternizaram.  Alunos e 
professores confraternizaram 
depois da missa. O verbo não é 
pronominal.

Ela não quis vim – Ela não 
quis vir. Vim é forma do passado 
(eu vim aqui ontem); numa 
locução verbal, o último verbo 
deve vir no gerúndio ou no 
infi nitivo.

SENÃO X SE NÃO
 As duas formas estão 

corretas, mas são usadas em 
situações diferentes.

Usamos “Senão” em frases que 
indicam:

do contrário / de outro modo. 

Por exemplo:Fala, senão fi carás 
de castigo.

 - mas sim.
Por exemplo: Seu cabelo não 

era nem louro nem preto, senão 
ruivo.

 - exceto, salvo, a não ser.
Por exemplo: Todos os alunos, 

senão Joana, foram aprovados.
 - defeito, falha.
Por exemplo: Não encontrei 

nenhum senão em seu trabalho.
 Usamos “Se não” em 

frases que indicam condição, 
alternativa, incerteza, dúvida.

Por exemplo:
Se não for à festa, avise com 

antecedência. (condição)
Havia três crianças brincando, 

se não quatro. (incerteza)

Zezé di Camargo respondeu alguns comentários no post que fez para 
mostrar a nova tatuagem no braço com o nome da mulher, Graciele Lacerda, 
e acabou perdendo a paciência com uma internauta. O cantor não gostou 
de ler uma crítica de uma mulher afi rmando que ele estava sendo “besta” 
por tatuar o nome da atual e rebateu chamando a seguidora de “mocreia” 
(que signifi ca mulher feia). “Besta se eu tivesse tatuado uma mocreia como 
você!”, respondeu Zezé. O cantor também respondeu um comentário 

ZEZÉ DI CAMARGO CHAMA 
SEGUIDORA DE “MOCREIA”

do contrário / de outro modo. 
Havia três crianças brincando, 

se não quatro. (incerteza)

SUSANA VIEIRA FALA 

você!”, respondeu Zezé. O cantor também respondeu um comentário 
positivo sobre o seu relacionamento e afi rmou que quem critica são 
pessoas “infelizes e feias”. “Quando você vê o perfi l da pessoa, dá é dó. 

e acabou perdendo a paciência com uma internauta. O cantor não gostou 
de ler uma crítica de uma mulher afi rmando que ele estava sendo “besta” 
por tatuar o nome da atual e rebateu chamando a seguidora de “mocreia” 
(que signifi ca mulher feia). “Besta se eu tivesse tatuado uma mocreia como 
você!”, respondeu Zezé. O cantor também respondeu um comentário 
positivo sobre o seu relacionamento e afi rmou que quem critica são 
pessoas “infelizes e feias”. “Quando você vê o perfi l da pessoa, dá é dó. 

CANTOR BELO É PRESO 
POR FAZER SHOW 
NA ZONA NORTE DO RJ
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O Igapó de Almas é um projeto 
musical de Natal que vem 
se consolidando como um 

verdadeiro laboratório de criação 
de excelentes álbuns musicais. 
Expoente do efervescente cenário 
independente potiguar, o grupo faz 
de seu terceiro álbum um convite ao 
minimalismo, a uma musicalidade 
mais direto ao ponto, mas sem 
abrir mão de sua essência: uma 
viagem sonora que transita entre o 
instrumental e a poesia, arranjos bem 
desenvolvidos e experimentações. 
“Mar de Paradoxos” será lançado 
nesta sexta-feira 19 nas principais 
plataformas de streaming.

Textos afi ados, guitarras 
distorcidas, beats eletrônicos, 
percussão e sintetizadores são alguns 
dos elementos que se encontram na 
sonoridade universal de Igapó de 
Almas. “Mar de Paradoxos” é sucessor 
dos álbuns “A” (2014) e “Laborioso 
Vinho” (2018) e traz uma proposta de 
fl uir sem excessos e complicações em 
sua estrutura sonora. 

Sofi sticado sem errar a mão, o 
novo disco busca na simplicidade 
inventiva um caminho para criar 
e experimentar se desviando de 
lugares comuns. Das dez músicas 
presentes no álbum, apenas 
uma é instrumental. As demais 
apresentam letras que navegam entre 
as possibilidades da canção e da 
recitação.

Como de costume na discografi a 
do Igapó de Almas, os integrantes 
Pedras, Rafael Melo, Artur Porpino, 
Aiyra, Henrique Lopes e Walter 
Nazário receberam participações 
especiais. A atriz Alice Carvalho 
escreveu a letra e cantou na música 
Ijira; a cantora, compositora e 
beatmaker BEX compôs a letra e 
cantou em Paraglider; o cantor 
Tiago Terras, que foi vocalista do 
Igapó de Almas entre 2014 e 2018, 
foi convidado para um dueto com 
Pedras na música Gotas de Tempo; 
por fi m, o poeta Netuno Leão fez 
a leitura de um antigo texto seu, 
presente na faixa Água Água (Passa).

As gravações do disco 
começaram a acontecer logo após o 
lançamento de “Laborioso Vinho”, 
em 2018, avançando a passos lentos, 
até que no fi nal de 2020 a banda 
foi contemplada com o Edital 
Emergencial da Prefeitura de Natal, 
fruto da Lei Aldir Blanc, o que acabou 
dando gás para fi nalizar o projeto.

O título do álbum já existia 
desde o início do processo, e de 
certo modo orientou a concepção 
sonora e poética da grande maioria 
das músicas. Antes mesmo das 
gravações, já se sabia que o terceiro 
disco do Igapó se chamaria “Mar 
de Paradoxos’’ e que esse desafi o do 
“menos é mais” estaria na base do 
processo de criação.

MÚSICA | Banda potiguar Igapó de Almas lança nesta sexta-feira 19 o terceiro álbum da carreira. 
Disco traz participações dos artistas Alice Carvalho, BEX, Tiago Terras e Netuno Leão

MÚSICA |

MAR DE PARADOXOS 
MARINA MOLE

IGAPÓ DE ALMAS A banda é formada por Pedras, Rafael Melo, Artur Porpino, Aiyra, Henrique Lopes e Walter

NOVO ÁLBUM 
A capa de “Mar de Paradoxos” 
foi feita pelo artista visual e 
tatuador Gustavo Rocha

A produção musical fi cou por 
conta de Pedras e de Rafael Melo. 
O primeiro é o criador/diretor 
musical do Igapó e o segundo é um 
multi instrumentista que entrou pra 
banda em 2016 e nesse disco deu 
uma grande contribuição criativa 
ao lado de Pedras. A capa de “Mar 
de Paradoxos” foi desenvolvida em 
estilo xilogravura pelo artista visual 
Gustavo Rocha. A ideia é apresentar 
um ser que desliza sobre o mar e 
volta-se para si mesmo como num 
giro, uma alusão aos processos 
de reinvenção e busca por auto-
sufi ciência presentes na jornada do 
Igapó de Almas.

“Mar de Paradoxos” marca um 
momento mais maduro do projeto, 
sintetizando os experimentos 
sonoros de trabalhos anteriores, 
mas sem perder o foco de um 
olhar para o futuro. Bem resolvido 
e descomplicado, o álbum conta 
histórias a partir de diferentes pontos 
de vista, desenvolve canções em 
estruturas pouco convencionais 
e convida a um passeio musical 
plural e múltiplo - um refl exo do 
próprio cenário potiguar onde 
Igapó de Almas se insere. “Mar de 
Paradoxos” está disponível nas 
principais plataformas, em mais 
um lançamento do selo Rizomarte 
Records.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima e escute as músicas 

da banda Igapó de Almas
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Fim do carnaval 2021 e não 
poderíamos deixar retomar a 
coluna comentando sobre o que 
aconteceu exatamente durante 
esse período. São alguns pontos a 
destacar, a começar pelas cenas 
absolutamente revoltantes vistas 
em Pipa e que sabemos que se 
repetiram em outros locais por todo 
o Estado, incluindo Natal.  

DAS GRANDES 
No caso de Pipa, as imagens 

rodaram o Brasil e a governadora 
Fátima Bezerra teve que agir 
mais drasticamente enviando 
forças de segurança para acabar 
com a multidão no local, já que a 
Prefeitura de Tibau do Sul deixou 
o absurdo correr solto por pelo 
menos três dias.  

ANTES TARDE DO QUE NUNCA 
É preciso dizer que o governo 

demorou para tomar uma atitude, 
esperou ser pressionado pela 
repercussão negativa. Mas agiu! 
“Quando houver omissão a nível 
municipal, o Governo do Estado vai 
agir, porque o que está em jogo é  a 
vida das pessoas”, afi rmou Fátima 
Bezerra.  

ESCULHAMBAÇÃO NÃO DÁ 
Teve gente que reclamou do 

prejuízo fi nanceiro para o turismo 
naquela cidade por conta da 
ação do Governo, o que não teria 
ocorrido se a Prefeitura de Tibau 
do Sul tivesse feito planejamento e 
segurança. 

Ocupar os hotéis, bares e 
restaurantes com protocolo contra 
a covid era o mínimo a ser feito 
num cenário de pandemia como o 
que estamos enfrentando.  

EM CASA, MAS COM PERIGO 
Mas não foi só em Pipa que 

as aglomerações aconteceram 
de sexta a terça. Muitos evitaram 
a exposição em massa, mas 
aglomeraram em suas casas de 
praia, em Natal, no interior. Em 
todo canto tinha uma festinha 
de família rolando sem medidas 
sanitárias necessárias.  

CENÁRIO 
Ao mesmo tempo em que 

as aglomerações ocorriam no 
Carnaval, a Covid 19 mostrava a 
sua força, crescendo nas últimas 
semanas em território potiguar e 
deixando nada menos do que de 
90 a 100% de leitos em hospitais 
públicos e privados ocupados pelos 
infectados pelo coronavírus.  

QUE DEVE PIORAR 
Situação de colapso, é preciso 

ressaltar, que começou dias antes 
do feriadão, ou seja, quando 
os contaminados do carnaval 
chegarem estaremos em pleno pico 
da doença e com variante mais 
transmissível e preocupante.  

AÇÃO 
Diante de todo esse caos 

sanitário, o governo do Estado 
discutiu sobre a abertura de 
novos leitos críticos para covid19 
na Grande Natal. Uma medida 
acertada entre Executivo, 
prefeituras e Ministério Público, 
que visa atender à  crescente 
demanda de novos casos da 
doença na região. Foi discutida 
ainda a adoção de medidas 
restritivas para conter a 
disseminação do vírus.  

POR QUE ESPERAR? 
Medidas que também 

podem ser consideradas 
atrasadas. É difícil entender 
porque aguardar chegar a quase 
100% de ocupação de leitos 
para começar a pensar em abrir 
mais. 

NO CAOS, O ABSURDO 
Ainda assim, nada pode 

ser pior do que o prefeito da 
capital, Álvaro Dias, estabelecer 
como meta neste momento 
de sufocamento de unidades 
de saúde de covid, além da 
abertura de 10 leitos de UTI com 
recursos próprios, o reforço do 
que ele chama de “política de 
prevenção à doença voltada para 
o tratamento precoce”.  

A JOGADA DA FAKE NEWS 
Ou seja, o prefeito apareceu 

novamente jogando fake 
News na cara do natalense, ao 
pedir pelo uso da Ivermectina 
alegando ser medicamento 
profi lático necessário, 
por, segundo ele, evitar a 
disseminação da doença e ajudar 
a reduzir a carga viral. O que 
é uma verdadeira aberração. 
E mais uma vez, é papel da 
imprensa informar: não há nada 
que cientifi camente comprove 
o que ele afi rma. Ivermectina, 
por enquanto, só serve para 
combater para vermes e piolhos 
mesmo! 

PRESO 
Deputados federais do RN 

comentaram nesta quarta-feira 
a prisão pelo STF - confi rmada 
por unanimidade pelo plenário 
- do ‘colega’ de Câmara, o 
bolsonarista Daniel Silveira (PSL-
RJ), aquele que não faz muito 
tempo foi expulso de avião por 
recusar-se a usar máscara. 

LIÇÃO 
Para o deputado Rafael 

Motta, “a prisão do deputado 
Daniel Silveira cumpre papel 
pedagógico”. “Não há espaço 
para discursos antidemocráticos 
em instrumentos de democracia. 
A liberdade de expressão se 
perde quando a sua própria 
expressão ameaça a liberdade”, 
afi rmou. 

RÁPIDAS

>>A PGR denunciou 
ao STF o deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ), 
sob a acusação de agredir 
verbalmente e ameaçar 
ministros da Corte, incitar a 
violência, tentar impedir o 
livre exercício dos poderes 
Legislativo e Judiciário e 
estimular a animosidade entre 
as Forças Armadas e o STF.  

>>Deu no UOL: Estudo 
realizado por quatro 
pesquisadores focou-se em 
analisar os padrões espaciais 
de infecção e mortalidade 
por Covid-19 em pequenas 
áreas do Brasil. Utilizando 

dados até julho de 2020 e que 
acompanham a tendência 
constatada atualmente, 
percebeu-se que os riscos 
de maior mortalidade se 
concentram nas regiões Norte e 
no litoral do Nordeste, além de 
maior risco de infecções entre os 
mais jovens. 

Enquanto o presidente 
da Câmara, Arthur Lira, tenta 
acordo para reverter prisão de 
Daniel Silveira. Segundo O Globo, 
ele quer convencer Alexandre de 
Moraes, ministro do Supremo, 
a reverter a prisão, antes de 
colocar tema para votação entre 
deputados.

A governadora Fátima Bezerra e os secretários Guia Dantas e Raimundo Alves receberam Míriam de 
Souza e as filhas Micarla, Priscila e Rose, que estão de volta à direção da TV Ponta Negra e foram 
apresentar à chefe do Executivo, em primeira mão, o novo Sistema Ponta Negra de Comunicação, que 
será lançado em março, durante o aniversário de 34 anos da emissora

Mulher no comando: A nova líder do Executivo na Câmara Municipal de Natal é a vereadora Nina (PDT). 
O anúncio foi feito em reunião na quinta-feira passada, em evento no Palácio Felipe Camarão

DEFENSOR DE DITADURA 
Para a deputada Natália 

Bonavides, “há fascistas no 
Congresso” e “chegaram lá 
defendendo a ditadura, o AI-5 e 
atacando a democracia”. “Este é o 
caso do deputado Daniel Silveira, 
que precisa ser cassado pela Câmara, 
assim como Bolsonaro precisa ser 
retirado do governo. A lista de crimes 
é imensa e nenhum pode fi car 
impune”, avaliou. 

IMUNIDADE? 
Para o deputado General Girão, 

“Lula está solto, Flordelis, André do 
Rap, bem como outros milhares de 
bandidos”, “favorecidos pelo STF”. 
“Mas, o deputado com imunidade e 
prerrogativa parlamentar acaba de 
ser preso, por decisão do Alexandre 
de Moraes”. 

NÃO VALE TUDO 
A questão da imunidade 

parlamentar será o ponto em 
questão caso haja discordância 
entre a decisão do STF na Câmara 
dos Deputados, que pode desfazer 
a ordem do Supremo. No entanto, 
imunidade parlamentar não dá ao 
sujeito a possibilidade de dizer ou 
fazer tudo, principalmente por estar 
exercendo cargo público. 

EXIGE-SE CONDUTA 
Como disse o jornalista, advogado, 

professor e ex-deputado federal Ney 
Lopes de Souza “A imunidade pode 
ser reconhecida fora do Parlamento, 
porém exige-se que a conduta do 
parlamentar se ajuste aos princípios 
legais e éticos, que preservem a 
instituição legislativa, sob pena de 
sofrer penalidades dos seus pares”. 

 PREPARA! 
Augusto Bezerril e a designer 

e neurocientista Daiane Golbert já 
iniciaram as comemorações para o 
Dia Internacional da Mulher a partir 
do carnaval. Os dois, contemplados 
no Edital da Lei Aldir Blanc, pela 
Fundação José Augusto e Governo 
do RN, no quesito “Diversidade 
Mulheres”, fazem conexão entre 
as Mandalas criadas por Daiane e 
o trabalho de artesãs ribeirinhas e 
caiçaras do projeto Ciclos e Tramas 
do ABZ Lab.  

QUEM VEM ARRASO! 
A união teve como foco inicial 

a costumização sobre sandálias da 
coleção Brizza da Arezzo. O Ciclos 
Tramas, explicou Bezerril, nasceu do 
desejo de fazer conexões criativas em 
torno do bordado de junco de Dona 

Josa, expandindo para o universo 
de mandalas através do trabalho 
da artesã Dona Ciça, conhecida 
pelo trabalho em Sisal, e das 
experimentações sensoriais e visuais 
feitas pela designer e bióloga Daiane 
Golbert. “Vamos unir os R$ 5 reais 
da sustentabilidade e a arte”, disse 
Daiane sobre a união em torno da 
diversidade e cultura potiguar. 



Jovem vê mais TV que todas as plataformas de streaming somadas
Na exibição de “A Fazenda”, 

no fi nal do ano passado, como 
agora com o “Big Brother”, uma 
vez mais se constata a força da 
TV aberta e como ela consegue 
mexer com os mais diferentes 
públicos. Estouros em audiência 
e inserções nas mídias sociais.

Pesquisas recentes, inclusive, 
indicam que os jovens estão 

assistindo mais TV e em número 
bem superior que todas as 
plataformas de streaming 
somadas.

Antonio Wanderley, CEO 
do Kantar/Ibope, em conversa 
com a coluna, diz que “a 
pandemia levou as pessoas para 
dentro de casa e a mudança 
brusca na rotina se refl etiu 

nos hábitos de consumo de 
mídia. Quando se pensa em 
informação, mesmo para o 
consumidor multiplataforma 
– incluindo jovens de 18-34 
anos, a credibilidade da fonte é 
primordial. E os meios Jornal, 
Rádio, principais portais e a 
TV são considerados os mais 
confi áveis”.
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CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A Fórmula 1, na Band e no 
mundo inteiro, terá uma outra 
identidade visual a partir desta 

próxima temporada...E também 
uma nova trilha.Mesmo 

tornando-se possível a volta de 
Silvio Santos às gravações no 
SBT, a realização do Troféu 

Imprensa não será confi rmada...
Nem todas as pessoas, de 

diferentes faixas etárias, estarão 
vacinadas.As gravações da nova 

temporada de “Cine Holliúdy” 
começam na semana que vem, 
mas só nos estúdios da Globo...
Existe o desejo de fazer alguma 
coisa no Ceará, mas ainda não está 

confi rmado.Luciana Gimenez 
tirou mais algumas semanas de 

férias na Rede TV!.Daniel Ortiz, 
autor de “Salve-se Quem Puder”, 
mesmo em férias, revela que já 
está começando a pensar numa 

nova novela.O cantor Ferrugem 
apresenta seu novo álbum, “Abre 
Alas”, no “Música na Band” desta 

sexta-feira, às 22h45.

.
HORÓSCOPO

Abalos na área fi nanceira virão acompanhados de 
novas ideias e propostas para ganhar mais. Talvez você 
migre de um empreendimento para outro, ou encontre 
uma fatia de mercado atraente para um novo negócio. 
Padrões de consumo poderão mudar radicalmente.

Decisões de vida incluirão novas responsabilidades e 
mais disciplina. Revise metas pessoais, planeje estudos, 
viagem, e invista no seu desenvolvimento. Bom 
momento para se aperfeiçoar e mudar comportamentos. 
Um plano da vida familiar ganhará impulso. 

O que já estava em andamento poderá se concretizar a 
partir de hoje. Plano de carreira e projeto de vida poderão 
mudar signifi cativamente. Tudo aberto para você dar 
uma virada radical e expandir a atuação profi ssional. Bom 
também para renovar a imagem.

Encanto, magia, surpresas e emoções fortes 
inaugurarão nova fase na vida íntima e familiar. Vá mais 
fundo nos sentimentos e descubra as reais motivações. 
Clareza sobre sua história e seu percurso contribuirá 
com o fortalecimento emocional.

Relaxe junto à natureza, respire novos ares e avalie 
os sonhos. Inquietudes diminuirão com momentos 
agradáveis ao lado de quem você ama e maior liberdade 
interior. Aumente a sintonia com a espiritualidade e 
transforme velhas crenças. 

Novidades de trabalho agitarão o clima. Ligue o radar 
nas oportunidades e espere por aprovação de um 
projeto ou proposta atraente. Apesar do movimento 
retrógrado de Mercúrio, as comunicações estarão 
abertas. 

Decisões sobre o futuro poderão alterar o plano de 
carreira ou equipe. Inove a atuação. Mudanças no 
ambiente social ou colegas de trabalho, construção de 
novos vínculos e renovação de estruturas darão sensação 
de renascimento e de maior satisfação pessoal. 

Decisões sobre investimentos fi carão claras e sinalizam 
mudanças. Bom momento para renegociar um contrato, 
fi rmar novo acordo ou movimentar negócios em outra 
direção e aumentar os rendimentos. Trabalho com ótimas 
perspectivas de crescimento. 

Algo se desenhará para o futuro hoje. Rompa antigos 
padrões, construa parcerias de melhor qualidade e 
aumente o poder profi ssional. Uma conquista na 
carreira alterará rumos. Talvez você encerre um projeto 
desgastante malremunerado e inicie outro.

Lindo momento para realizar um sonho, renovar 
conceitos de conforto e investir em melhor qualidade 
de vida. Decida uma compra, venda ou transação 
imobiliária. Negócios estarão aquecidos, fi que de olho 
numa oportunidade que surgirá hoje. 

Viagem de trabalho, ação na Justiça ou negócio em 
outra localidade cobrará decisão rápida. Notícias e 
acontecimentos serão reveladores e surpreendentes 
hoje. Reestruture a rotina e inclua uma atividade 
agradável em parceria. 

Dia movimentado por novidades, informações preciosas 
e ótimas perspectivas para o futuro. Conte com excelente 
desempenho em reuniões de trabalho, entrevista, 
contatos e negociações comerciais. Você estará muito 
perto de realizar sonhos e começar novo ciclo de vida.

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)

OUTRO DADO
Importante constatar também que 

mais de 90% dos 363 milhões de tweets 
sobre conteúdos de vídeos em 2020 
foram sobre programas da TV aberta, 
em especial realities shows, séries e 
novelas. Os dados são da pesquisa 
Kantar Social TV Ratings, da Kantar 
Ibope Media, que analisou a repercussão 
nas redes sociais.

ADENDO
Ainda segundo Antonio Wanderley, 

do Kantar/Ibope, o próprio streaming, 
para a sua sobrevivência, terá que se 
adaptar às parcerias ou ao combo, 
combinações. Por exemplo, Globoplay 
com a Disney, anunciado no final do ano 
passado. A realidade econômica não 
suporta tantas cobranças isoladas.

NOVA ORDEM
O remake de “Amor Com Amor Se 

Paga”, um trabalho de Alcides Nogueira, 
volta a ocupar lugar na fila das 18h da 
Globo. Se tudo correr como se espera, 
exibição em 2022.

PRIMEIRAS CENAS
Na próxima segunda-feira, Michelle 

Batista e Thais Melchior iniciam seus 
trabalhos nas gravações de “Gênesis”, 
produção bíblica da Record. Entram 

GLOBO

NOVA TEMPORADA
 Por enquanto, as gravações 
da segunda temporada da série 
“Desalma”, produção da Globoplay 
com Cássia Kis, estão limitadas aos 
estúdios do Rio de Janeiro. As equipes 
do programa observam os cenários de 
pandemia, antes de fechar locações 
fora do Rio. 

na fase de Jacó, como Lia e Raquel, 
respectivamente. 

E VEM MAIS
Roberto Bonfim (Teruel), Virgínia 

Cavendish (Nadja), Karina Barum 

(Chaya) e Martha Mellinger (Rebeca) 
serão as novidades de “Gênesis” em 
seus próximos capítulos. O Bonfim, 
pela primeira vez fora da Globo, depois 
de muitos anos. E a Barum, sempre 
lembrada pelo papel de Shirley ‘manca’ 
em “Torre de Babel”.

FAUSTÃO
No “Domingão”, o quadro “Ding 

Dong” ficará em exibição até fim de 
março.

Já o “Dança dos Famosos”, em 
edição especial de despedida do 
programa, volta em maio.

BUTANTAN
O Instituto Butantan, tão 

comentado na mídia nos últimos 
tempos, por causa da vacina contra a 
Covid-19, vai completar 120 anos no 
próximo dia 23.

Em comemoração, está em curso 
na TV Cultura a preparação de um 
documentário sobre sua história. E que 
história.  

PONTO DE ENCONTRO
A boate Pulpfiction será uma das 

principais locações da próxima novela 
das sete, “Quanto Mais Vida, Melhor!”, 
substituta de “Salve-se Quem Puder” na 
Globo.



O São Paulo anunciou nesta 
quarta-feira 17 a contratação 
do atacante potiguar Bruno 

Rodrigues, de 23 anos, que disputou 
a Série B pela Ponte Preta. O jogador 
assinou contrato de empréstimo até 
o fi m do ano, com opção de compra 
dos direitos ao fi nal do período.

Bruno Rodrigues foi o artilheiro 
do time de Campinas na temporada, 
com 11 gols, além de jogador com 
mais assistências, 12. Ele tem os direi-
tos ligados ao Tombense-MG, clube 
do empresário Eduardo Uram.

Segundo o São Paulo, o jogador 
já passou por exames médicos e 
esteve no CT da Barra Funda para 
conhecer a estrutura e os novos co-
legas de time.

Antes de acertar com o São Pau-
lo, Bruno Rodrigues recusou propos-
tas de renovação com a Ponte Preta e 
investidas do Cruzeiro, do Ceará e do 
Fluminense.

Ele é o primeiro reforço do São 
Paulo para 2021, o primeiro sob a 
gestão do técnico argentino Hernán 
Crespo, contratado na semana pas-
sada para comandar o time a partir 
do Campeonato Paulista.

O atacante é natural de Ceará-
-Mirim, cidade da Grande Natal, 
e saiu muito cedo do Rio Grande 
do Norte. Aos 13 anos, foi desco-
berto e acolhido por Quebra Osso, 
chegando a morar no alojamento 
que fi cava na churrascaria do 
empresário e passando a treinar 
no Santa Cruz de Natal - mesmo 
clube que revelou Gabriel Veron, 
do Palmeiras.

Seguiu para as categorias de ba-
se do Athlético-PR em 2014, quando 
tinha 17 anos. No Furacão, chegou a 
atuar no time sub-23 e no principal, 
em 2019. Neste período de cinco 
anos, também chegou a ser empres-
tado ao Joinville.

16 ESPORTES QUINTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2021   |

SÃO PAULO FC / REPRODUÇÃO

Atacante potiguar tem 23 anos de idade

Jorge Sampaoli está com os dias 
contados no Atlético-MG. E o 
destino do treinador será mais 

uma vez o futebol europeu.
O argentino tem uma proposta 

do Olympique de Marseille e deve se 
despedir dos mineiros ao fi m do Cam-
peonato Brasileiro. A multa rescisória 
que o Galo tem para receber é de US$ 
800 mil, cerca de R$ 4,3 milhões.

Como a rescisão será desejo do 
treinador, ele vai arcar com os custos. 
E planeja usar parte da premiação no 
Brasileirão para quitar o débito.

O Atlético-MG diz que não vai 
atrás de outro treinador enquanto 
Sampaoli não se manifestar. A equipe 
ainda tem pela frente dois jogos na 
competição, mas o comandante já 
deu indícios de que não continua.

Recentemente, em entrevista 
coletiva, o treinador foi questionado 

sobre o futuro. E admitiu que não ti-
nha certeza se iria cumprir o vínculo 
válido com o Galo até o fi m do ano.

“Não sei. O futebol muda a todo 
tempo. Futebol é muito instável. 
Estou num país em que treinador 
não dura muito, não se consolida 
processo de projetos. Somente penso 
no próximo jogo e chegar o mais alto 
possível na tabela. O resto é indecifrá-
vel”, disse o argentino.

Contratado no ano passado para 
a vaga de Dudamel, Sampaoli dei-
xará Belo Horizonte com o título do 
Mineiro. Ele chegou a liderar o Brasi-
leirão, mas perdeu o fôlego.

Atualmente, a equipe ocupa a 
terceira posição, com 62 pontos, e es-
taria garantindo vaga na fase de gru-
pos da Libertadores 2021. A diferença 
para o Fluminense, quinto colocado, 
é de dois pontos.

Reforço: São Paulo anuncia 
potiguar Bruno Rodrigues

Sampaoli deve pagar multa de 
R$ 4,3 milhões e sair do Galo

ATACANTE

ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO | Em nota, o STJD relata que o pedido vascaíno fala em “erro de direito” da 
arbitragem e “pede que seja remarcada a partida entre as equipes com o perfeito funcionamento do VAR”

O Vasco apresentou ao Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(SJTD) um pedido de anulação 

da partida contra o Internacional pela 
36ª rodada da Série A do Campeonato 
Brasileiro. O clube entende ter sido 
prejudicado pelo defeito nas linhas de 
impedimento do equipamento utili-
zado pela arbitragem de vídeo (VAR), 
na ocasião do primeiro gol do Colora-
do na derrota cruzmaltina por 2 a 0, 
no último domingo 14, no estádio de 
São Januário, no Rio.

O lance ocorreu aos nove mi-
nutos do primeiro tempo. O lateral 
Moisés cobrou falta na área e Rodri-
go Dourado, de cabeça, mandou para 
as redes. O Vasco argumenta que o 
volante do Inter estaria em posição 
de impedimento. O sistema do VAR, 
porém, não estava calibrado naquele 
momento e as linhas que ajudariam 
na identifi cação da posição irregular, 
ou não, do colorado não apareceram. 
O árbitro Flávio Rodrigues de Souza 
manteve a decisão de campo e vali-
dou o gol gaúcho.

Em nota, o STJD relata que o pe-
dido vascaíno fala em “erro de direito” 
da arbitragem e “pede que seja remar-
cada a partida entre as equipes com o 
perfeito funcionamento do VAR”. Ain-
da segundo o comunicado do Tribu-
nal, o Cruzmaltino argumenta que o 
árbitro de vídeo atuou em 17 ocasiões 
em que a marcação de campo o favo-
recia, “mas foi incapaz de cumprir sua 
missão em tantas outras oportunida-
des que lhe causaram enormes pre-

juízos na partida contra o Bahia [não 
expulsão do volante Gregore por falta 
no meia Martín Benítez] e mais recen-
temente contra o Internacional”.

No domingo, o presidente vasca-
íno, Jorge Salgado, já tinha afi rmado 
que o clube recorreria à Justiça. O di-
rigente assinou um ofício de protesto 
e solicitou que fosse anexado ao rela-
tório do jogo.

“Pediram para retirarem uma câ-
mera da Vasco TV, ‘descalibraram’ a 
linha [de impedimento] e ironizaram 
nosso treinador [Vanderlei Luxem-
burgo] dizendo que avaliariam as ima-
gens ‘de casa’. São 18 apitos contra o 
Vasco, em uma disparidade desrespei-
tosa em relação a qualquer outro time 
da competição”, reclamou Salgado, 
em nota divulgada pelo Cruzmaltino 
após a partida.

POSIÇÃO DO INTER
O Internacional também se po-

sicionou sobre a polêmica do VAR 
no domingo. Na entrevista coletiva 
concedida pelo técnico Abel Braga, o 
presidente Alessandro Barcellos recla-
mou de um pênalti marcado a favor 
do Vasco no fi m da partida, não apro-
veitado pelo atacante Germán Cano.

Pelo lance, o zagueiro Victor 
Cuesta, que estava pendurado, levou 
cartão amarelo e foi suspenso do jogo 
do próximo domingo 21, às 16h (horá-
rio de Brasília), contra o Flamengo, no 
Maracanã. O Colorado pode garantir 
o primeiro título brasileiro desde 1979 
se vencer o Rubro-Negro, principal ri-

val direto pela taça.
“Essa partida [contra o Vasco] teve 

elementos extracampo. Houve um pê-
nalti que não existiu e o Cuesta ganha 
o cartão amarelo e está fora do jogo, 
de uma semana decisiva. Nós não 
aceitamos este tipo de arbitragem. 
Agora, é a hora de a onça beber água. 
O Internacional quer fazer com que o 
resultado dentro de campo seja justo 
para quem quer que seja. Não vamos 
aceitar, de nenhuma maneira, interfe-
rências externas”, declarou Barcellos.

Ainda no domingo, a CBF infor-
mou que a Comissão Nacional de 
Arbitragem havia solicitado esclareci-
mentos à empresa Hawk-Eye, respon-
sável pelo árbitro de vídeo. Conforme 
a nota da entidade, porém, a Comis-
são disse que a equipe do VAR teria 
checado o lance, “não sendo constata-
do nenhum erro claro da arbitragem 
de campo. Portanto, conforme os 
princípios do Protocolo do VAR, foi 
corretamente mantida a decisão de 
campo de validar o gol”.

A Hawk-Eye se manifestou na se-
gunda-feira 15, explicando que o “in-
conveniente foi causado pelo baixo ân-
gulo das câmeras, em conjunto com a 
sombra se movendo no campo”. A em-
presa afi rmou, em comunicado, que “a 
equipe operacional imediatamente se-
guiu o procedimento para recalibrar o 
sistema, o que foi concluído em poucos 
minutos”, mas que este processo “não 
havia sido concluído quando a revisão 
foi solicitada e as linhas não estavam 
disponíveis para uso”.

Duelo entre Vasco e Internacional, em São Januário, no último domingo 14, foi vencido pelo Colorado por 2 a 0 com erro do árbitro de vídeo

Por erro do VAR, Vasco 
aciona STJD por anulação 
de jogo contra Internacional
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