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ANITTA QUER 
FICAR COM BIL 
SE ELE SAIR 
DO BBB 21

 Cantora disse que vai criar um 
reality próprio e revelou que pretende 
ficar com Arcrebiano se ele for 
eliminado  hoje. Pág. 12



TURISMO. 9 | Expectativa de 
taxa de ocupação frustrou a 
esperança de recuperação 
econômica do setor após o 

período mais restritivo para conter 
a crise gerada pela pandemia de 
Covid-19, segundo 
a previsão da Associação 

Brasileira da Indústria de 
Hotéis (ABIH-RN). Eventos 
carnavalescos e pontos 
facultativos foram suspensos 

no Rio Grande do Norte após 
decreto da administração 
estadual.
Com nova onda de casos de 

coronavírus, hotéis registram 
ocupação 15% menor neste 
veraneio em relação à alta 
temporada do ano passado.

Sem festas de Carnaval, hotéis do 
RN preveem ocupação de só 65%

Laudo sobre explosão 
em Mãe Luiza deve ser 
apresentado em 10 dias

Bolsonaro admite que 
governo discute volta
do auxílio emergencial

Novas doses chegam,
e vacinação de idosos
começa nesta quarta-feira

TRAGÉDIA. 7 | Peritos começaram vistoria 
nesta segunda-feira 8 para confirmar 
causa da explosão no bairro da Zona 
Leste de Natal. Quatro mulheres 
morreram, duas pessoas ficaram 
feridas e algumas casas desabaram

ASSISTÊNCIA. 3 | Presidente afirmou que 
pagamento de benefício tem um “limite”, 
mas admitiu que novas parcelas são 
discutidas. Equipe econômica estuda 
valor menor, na casa de R$ 200, e 
adoção de medidas austeras

IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID. 10 
| Governo do Estado começou a 
distribuição das 46,7 mil doses da 
Coronavac que chegaram ao RN neste 
domingo 7. Em Natal, idosos acamados 
precisam estar cadastrados em site

ATRIZ ALICE CARVALHO OFERECE OFICINA GRATUITA SOBRE AUDIOVISUAL 
 Atriz potiguar e premiada traz a oficina “Da ideia ao 1º tratamento”, que capacitará artistas a produzirem conteúdo audiovisual no formato para a web, acompanhando 

as evoluções dos recursos tecnológicos de consumo de obras no mundo. Alice participou da websérie SEPTO, que recebeu reconhecimento interncional. Pág. 13
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Explosão em Mãe Luiza foi neste domingo 7 Presidente Bolsonaro discute volta do auxílio Prefeito de Natal vacina profissional de saúde

Atriz Alice Carvalho, idealizadora da oficina “Da ideia ao 1º tratamento”
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FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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O governador João Doria (PSDB) 
convidou formalmente o ex-
-presidente da Câmara Rodrigo 

Maia (DEM-RJ) para entrar no PSDB. 
Segundo o tucano, que recebeu o de-
putado no � m de semana em sua re-
sidência na capital, Maia disse que vai 
analisar a proposta e que não tomará 
essa decisão imediatamente.

“Ontem, recebi a visita (de Rodrigo 
Maia) em minha residência e o con-
videi (a se � liar). Ele vai analisar. Essa 
não é uma decisão que ele vai tomar de 
imediato. Ficou claro para mim que ele 
deixará o DEM. Nos próximos dias ou 
semanas teremos a posição dele”, disse 
Doria em entrevista coletiva nesta se-
gunda 8 no Palácio dos Bandeirantes.

O encontro entre Maia e o gover-
nador paulista acontece no momento 
em que PSDB, PSL, Cidadania e MDB 
fazem uma ofensiva para atrair o ex-
-presidente da Câmara. Em entrevista 
publicada nesta segunda-feira no jor-
nal Valor Econômico, o deputado disse 
que pretende deixar o DEM e que vai 
para uma sigla que faça oposição ao 
presidente Jair Bolsonaro. “O DEM de-
cidiu majoritariamente por um cami-
nho, voltando a ser de extrema direita, 
que é ser aliado do Bolsonaro”, disse 
Rodrigo Maia.

Embora Doria não tenha tratado 
do assunto na conversa de domingo, 
o PSDB � uminense sinaliza que Maia 
pode ser o candidato da sigla ao Sena-
do ou ao Governo do Rio de Janeiro em 
2022. “Maia tem tapete vermelho no 
PSDB e todo espaço político. Ele tem 
bagagem para disputar um cargo no 
Executivo. É um cenário promissor”, 

declarou o deputado Otávio Leite (PS-
DB-RJ).

No entorno do ex-presidente da 
Câmara, porém, a avaliação é que o de-
putado não tem demonstrado interes-
se em disputar um cargo majoritário 
nas eleições de 2022. O foco de Maia 
seria participar de uma articulação 
nacional para formar uma frente de 
centro e encontrar um nome viável pa-
ra enfrentar Bolsonaro na disputa pelo 
Palácio do Planalto.

REAÇÕES
A entrevista de Maia e as notícias 

de que ele estaria conversando com 
partidos sobre uma possível � liação 
provocaram diversas reações. “Infe-
lizmente, o deputado Rodrigo Maia 
tenta transferir para a presidência do 
Democratas a responsabilidade pelos 

erros que ele próprio cometeu duran-
te a condução do processo de eleição 
da Mesa Diretora da Câmara”, disse o 
ex-prefeito de Salvador e presidente do 
DEM, ACM Neto, em nota divulgada 
nesta segunda-feira.

O dirigente disse, ainda, que “la-
menta muito” as palavras do deputado 
Rodrigo Maia. “Não guardo rancor ou 
ódio de ninguém, porque não me per-
mito � car refém de sentimentos tão 
negativos”, a� rmou ACM Neto.

Em outra frente, o senador Major 
Olímpio (SP), líder do PSL no Senado, 
rechaçou a possibilidade de o ex-pre-
sidente da Câmara entrar no partido. 
“Nem eu nem as bases do PSL vamos 
aceitar. Só seremos xingados nas ruas 
se aceitarmos Maia e ainda com o pro-
pósito macabro do PSL apoiar Doria 
em 22”, disse o parlamentar.

Ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) e governador de SP, João Doria (PSDB)

FILIAÇÃO | Tucanos oferecem legenda para disputa pelo Governo do Rio de Janeiro em 2022, mas
ex-presidente da Câmara alega não ter pressa para decidir a qual partido deve se filiar após deixar DEM

João Doria recebe Rodrigo Maia em
SP e o convida para entrar no PSDB

GOVERNO DE SÃO PAULO / REPRODUÇÃO

A bancada do PT no Senado, o 
que inclui o senador potiguar 
Jean Paul Prates, solicitou nes-

ta segunda-feira 8 que o Tribunal de 
Contas da União (TCU) investigue os 
gastos da Operação Lava Jato com di-
árias e passagens.

Uma reportagem veiculada pelo 
site Poder 360 na semana passada  
mostrou que a força-tarefa gastou R$ 
7,5 milhões em diárias e passagens ao 
longo dos sete anos. Um grupo de ape-

nas cinco procuradores recebeu mais 
de R$ 3,8 milhões no período. Ao todo, 
foram pagas 5.864 diárias.

“Os princípios da administração 
pública têm que ser obedecidos por 
todos os entes públicos. Infelizmente, 
acho que os princípios da moralidade 
e economicidade foram excluídos da 
lista dos procuradores, que passaram 
anos se deslocando pelo País afora, 
sem se mudar de� nitivamente para a 
cidade em que estavam trabalhando”, 

a� rma Jean, líder da minoria no Se-
nado. “Precisamos conhecer melhor 
a aplicação desses recursos públicos”, 
completou.

Além de viagens nacionais, foram 
feitas 49 idas ao exterior. Estados 
Unidos, França e Suíça foram os prin-
cipais destinos do grupo. Até 2020, a 
força-tarefa fez 2.585 deslocamentos 
nacionais e internacionais. Todas as 
informações foram adquiridas via Lei 
de Acesso à Informação.

PT aciona TCU por gastos da
Lava Jato com diárias e passagens

INVESTIGAÇÃO

NOVA CORRELAÇÃO DE FORÇAS NO PT

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

O resultado das eleições municipais de 2020 – especialmente em Natal, 
a iminente posse de Fernando Mineiro como deputado federal e a 
ascensão de correntes internas não tradicionais têm movimentado os 

bastidores do PT do Rio Grande do Norte recentemente. Fontes do partido 
relatam à coluna que esses três fatores, juntos, têm alterado a complexa 
dinâmica de funcionamento da sigla (que é dividida em muitas correntes 
internas) e que, com a nova configuração de poder, uma nova correlação de 
forças está surgindo no partido – o que pode interferir no processo decisório 
para as próximas eleições.

NOVO MOMENTO
Já em baixa estão as correntes 

do ex-vereador Fernando Lucena, 
que não conseguiu a reeleição, e do 
ex-vereador Júnior Rodoviário, que 
teve votação abaixo do esperado.

OCUPAÇÃO DE VÁCUO
Uma fonte da coluna a� rma que 

este sobe-e-desce vai impactar no 
futuro do partido neste momento 
em que começam os debates sobre 
a eleição de 2022. Os fortalecidos 
devem e vão reivindicar seu espaço.

ULTIMATO
Chega à coluna a informação 

de que emissários do presidente 
Jair Bolsonaro estariam preparando 
uma ofensiva contra parlamentares 
potiguares que estão em cima do 

muro, que � cam “lá e cá”. A ideia é 
de� nir bem com quem Bolsonaro 
poderá contar em seu futuro 
palanque no RN para as eleições de 
2022. O recado que será dado é: quem 
está na base da governadora Fátima 
Bezerra, ou � que de vez ou saia.

REITOR ABSOLVIDO
O reitor do IFRN, professor José 

Arnóbio de Araújo Filho, foi absolvido 
na sindicância que apurava eventual 
participação dele na polêmica da 
venda de produtos em uma banca 
em prol da campanha “Lula Livre” 
na época em que ele era diretor do 
Campus Central. A tramitação do 
processo administrativo foi o motivo 
alegado pelo MEC para impedir o 
professor, por oito meses, de assumir 
o mandato.

FORTALECIDOS
Com as recentes movimentações no tabuleiro político, um grupo 

em especial � cou mais fortalecido no PT: a corrente que tem como 
integrantes Fernando Mineiro e Divaneide Basílio. Os dois, que eram 
ponta fragilizada da legenda nos últimos anos, agora deram a volta por 
cima e ganharam musculatura internamente.

RESSURGIMENTO
Mineiro, que havia perdido 

a eleição de 2018 e desde então 
estava acomodado em uma 
secretaria do Governo do Estado, 
ressurgiu para assumir um 
mandato de deputado federal. Um 
verdadeiro renascimento político. 
Já Divaneide, que tinha herdado 
dois anos atrás um mandato de 
vereadora no meio do caminho, 
em 2020 foi eleita com votação 
consagradora para o cargo. Foi a 
2ª mais votada.

DE SATÉLITE A POSTO CENTRAL
Paralelamente, também 

ganhou força interna o grupo que 
tem, entre outros integrantes, a 
deputada estadual Isolda Dantas 
e a vereadora de Natal Brisa 
Bracchi. Nas últimas eleições, a 
corrente deixou de ser satélite de 

grupos mais tradicionais e passou 
a reivindicar certo protagonismo 
no partido. Assim como o de 
Mineiro/Divaneide, o grupo 
chega a 2021 com status diferente 
dentro do PT e almejando ocupar 
seu respectivo espaço no processo 
decisório.

ESTABILIDADE
No sentido contrário ao das 

correntes de Mineiro/Divaneide e 
Isolda/Brisa, o grupo da deputada 
federal Natália Bonavides 
estagnou. A parlamentar, que foi 
a mais votada em Natal em 2018, 
não conseguiu eleger alguém do 
seu grupo para vereador em 2020 
– o que sinalizou perda de força na 
capital, apesar de internamente 
a deputada ser considerada 
peça-chave no fortalecimento do 
partido no Estado.



O secretário de Gestão de Projetos 
e Metas do Governo do Estado e 
deputado federal diplomado Fer-

nando Mineiro foi às redes sociais para 
rebater uma declaração do ex-governa-
dor do Rio Grande do Norte Garibaldi 
Alves Filho, que afirmou não enxergar 
condições para o governo Fátima Bezer-
ra (PT) recuperar as finanças do Estado.

“Só pra informar ao ex-governador 
Garibaldi que se a governadora Fátima 
Bezerra não fala muito nisso é porque gas-
ta energia FAZENDO MUITO pra conser-
tar a tragédia fiscal herdada de governos 
passados (assim mesmo no plural). Desde 

organizar a contabilidade do estado até a 
reforma da previdência”, comentou.

Ao jornal Tribuna do Norte, Ga-
ribaldi afirmou que o Rio Grande do 
Norte está numa situação financeira 
muito difícil e que ele não vê a governa-
dora “falando muito nisto, mostrando-
-se preocupada”.

No fim de janeiro, em entrevista ao 
Agora RN, Garibaldi já tinha demons-
trado preocupação com as finanças do 
RN ao afirmar que “a governadora e o 
governo precisam tomar providência 
para que nós não tenhamos um dese-
quilíbrio ainda maior”.
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Sob pressão do Congresso para 
uma nova rodada de pagamento 
do auxílio emergencial, o presi-

dente Jair Bolsonaro afirmou nesta se-
gunda-feira 8 que o benefício tem um 
“limite”, mas admitiu que novas parce-
las são discutidas. As últimas parcelas 
do auxílio concedido por causa da 
pandemia da Covid-19 foram pagas 
em dezembro. Agora, a equipe econô-
mica discute a retomada do benefício 
com lideranças do Congresso.

Na semana passada, após reunião 
com o presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), o ministro Paulo 
Guedes, da Economia, disse que a no-
va rodada do auxílio deve ficar restrita 
à metade dos 64 milhões de pessoas 
que terminaram 2020 recebendo o be-
nefício. A equipe econômica considera 
“mais viável” o valor de R$ 200.

O líder do governo na Câmara, 
Ricardo Barros (PP-PR), antecipou 
que um dos critérios que está sendo 
discutido entre o comando do Con-
gresso e a equipe econômica é pagar 
o benefício para os beneficiários do 
Bolsa Família e os que estão na fila 
aguardando para serem incluídos no 
programa assistencial.

Em conversa com apoiadores 
nesta segunda-feira, Bolsonaro voltou 
a criticar as políticas de fechamento 
do comércio durante a crise sanitária. 
Apesar disso, ele afirmou que a econo-
mia está saindo do “sufoco”. “A econo-
mia já está cambaleando, está saindo 
do sufoco. Aquela política do ‘fique em 
casa a economia a gente vê depois’, 
muita gente perdeu emprego. Perdeu o 
ganha pão dele. Não interessa se tinha 
carteira ou não tinha”, declarou.

“O auxílio emergencial tem um 
limite. Já se fala em possíveis novas 
parcelas do auxílio emergencial”, 

disse. Ele citou ainda o aumento do 
preço dos produtos da cesta básica. 
“Agora outra coisa também que é 
complicado, os produtos da cesta bá-
sica, em especial os alimentos mais 
essenciais, arroz, óleo de soja subi-
ram em média 20%. Então, o povo 
está empobrecendo, perdendo o seu 
poder de compra”, disse.

Segundo Bolsonaro, a busca por 
uma alternativa para a situação da po-
pulação não é responsabilidade ape-
nas do presidente. Ele destacou que 
entre esta segunda e terça-feira deve 
se reunir com o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL). “Devemos procu-
rar uma solução para isso. Não passa 
apenas pelo presidente da República. 

Hoje conversei por telefone com o 
novo presidente da Câmara, devemos 
nos encontrar nas próximas horas, no 
máximo amanhã, (ele) quer resolver 
também. Agora, são soluções que não 
são fáceis de resolver”, disse.

O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), pressionou 
publicamente o governo para reto-

mar o auxílio emergencial e afastou 
a possibilidade de condicionar o 
benefício à aprovação de propostas 
de cortes de gastos no Congresso. 
Em entrevista à GloboNews, Pache-
co afirmou que vai conversar com 
Paulo Guedes e espera uma solução 
ainda nesta semana.

O avanço da pandemia de 
Covid-19 e o atraso da vacinação 
aumentam a pressão por uma no-
va rodada do auxílio emergencial, 
pago em 2020 para trabalhadores 
informais e desempregados. O 
Ministério da Economia tem de-
fendido a criação de uma “cláusula 
de calamidade” a ser incluída na 
Proposta de Emenda Constitucio-

nal (PEC) do pacto federativo para 
viabilizar esse tipo de socorro.

A PEC, porém, ainda preci-
sa ser aprovada no Senado e na 
Câmara e foi incorporada à PEC 
emergencial, que prevê corte de 
gastos, entre eles redução de salá-
rio e jornada de trabalho no fun-
cionalismo público. Para Pacheco, 
não há tempo suficiente. O que o 
Senado poderia fazer é se compro-
meter com a aprovação das medi-
das no futuro.

“O que precisamos realmente 
é destravar essa pauta e conco-
mitantemente o governo nos dê 
os instrumentos aptos para já 
atender às pessoas. O que não po-
demos é condicionar a realização 
disso (auxílio) à entrada em vigor 
de medidas desse tipo porque a 
emergência e a urgência da situ-
ação relativas a essa assistência 
social não podem esperar.”

O presidente do Senado afir-
mou que, neste momento, o so-
corro assistencial é “urgente”. De 
acordo com ele, o cenário pode ser 
diferente em três ou quatro meses, 
com o aumento na imunização. 
Rodrigo Pacheco disse confiar em 
um acordo para viabilizar uma so-
lução para o auxílio emergencial.

O governo resiste a uma nova 
rodada do benefício. O impasse 
está no teto de gastos, que proíbe o 
aumento de despesas acima da in-
flação do ano anterior. Nesse caso, 
outro gasto teria de ser cortado na 
mesma proporção. Questionado 
sobre a cláusula de calamidade, 
Pacheco destacou que os instru-
mentos estão sendo estudados, 
mas que a demanda social não 
pode esperar.

Jair Bolsonaro admite que governo 
discute volta do auxílio emergencial
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Equipe econômica conversa sobre a retomada do benefício com lideranças do Senado e da Câmara, mas considera “mais viável” o valor de R$ 200. Na
semana passada, ministro da Economia disse que a nova rodada do auxílio deve ficar restrita à metade dos 64 milhões de pessoas que terminaram 2020 recebendo o benefício

Presidente Jair Bolsonaro e ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva sobre o preço dos combustíveis no Brasil

PACHECO DIZ QUE UMA 
NOVA RODADA NÃO
PODE ESTAR ATRELADA
A CORTE DE GASTOS

VLADEMIR ALEXANDRE

Secretário estadual de Gestão de Projetos e Metas e deputado federal diplomado Fernando Mineiro

Mineiro afirma que Garibaldi 
deixou “tragédia fiscal” no RN

OUTRO LADO

Se governadora Fátima 
Bezerra não fala muito 
nisso é porque gasta 
energia FAZENDO MUITO 
pra consertar a tragédia 
fiscal herdada de governos 
passados (assim mesmo no 
plural)”

“
FERNANDO MINEIRO
EMPRESÁRIO



Depois de completar cinco meses 
parada no Congresso, a propos-
ta de reforma administrativa 

será encaminhada nesta terça-feira 9 
para análise da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), segundo informou 
o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), durante entrevista 
em Maceió. Esse será o primeiro pon-
tapé para a discussão da proposta na 
Câmara dos Deputados.

Lira teve agenda na capital de Ala-
goas nesta segunda-feira 8. À noite, 
voltou a Brasília, onde participou no 
início da noite de reunião com o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, e o 
presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto.

A proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC) da reforma administrativa, 
que prevê a reestruturação do RH do 
Estado, foi enviada no início de se-
tembro ao Congresso, depois de uma 
pressão de parlamentares, mas ficou 
na gaveta.

“Já pautamos essa semana a ques-
tão do Banco Central (projeto de auto-
nomia que está na pauta de votação de 
terça-feira). Mas eu quero aqui aprovei-
tar o meu Estado para dar o primeiro 
furo (informação em primeira mão): 
estarei encaminhando amanhã já para 
a CCJ a reforma administrativa como 
o primeiro pontapé para a discussão 
dessa matéria”, afirmou.

Questionado se a proposta será 
aprovada agora, Lira respondeu: “Espe-
ro que saia. Pelo menos a discussão, a 

gente se compromete em fazer e trazer 
para o plenário”.

O presidente da Câmara ressaltou 
que a pauta econômica é necessária 
para destravar o Brasil e trazer tran-
quilidade de gestão em 2021, ano pré-
-eleitoral. “Todos temos que nos doar 
ao máximo”, ponderou ele, dando a 
senha da estratégia política para as 

votações da agenda econômica. Sem 
entrar em detalhes, Lira ressaltou que 
as pautas sociais precisam ser corrigi-
das e revistas.

Depois de meses de hesitação do 
presidente Jair Bolsonaro, a PEC da 
reforma administrativa foi enviada ao 
Congresso no dia 3 de setembro do 
ano passado. A proposta acaba com a 

estabilidade para parte dos novos ser-
vidores. A estabilidade dos servidores 
que já ingressaram no serviço público 
continua nos mesmos termos da Cons-
tituição atual. Mesmo se aprovada, 
ainda depende de regulamentação. A 
proposta tem sido criticada por não 
atacar o problema das desigualdades 
no setor público e manter privilégios 

para a elite do funcionalismo, sobretu-
do do Judiciário.

Há uma corrente no Congresso 
que defende a votação antes do projeto 
que acaba com o fim dos supersalários 
e que trata da regulamentação do teto 
remuneratório do setor público (hoje, 
em R$ 39,2 mil).  “Ele já está pronto pa-
ra ser votado no plenário da Câmara”, 
afirmou o presidente da Frente Parla-
mentar de Reforma Administrativa, 
deputado Tiago Mitraud (Novo-MG).

Pesquisa do movimento liberal 
Livres sobre a reforma mostrou apoio 
da população a pontos da reforma. 
A maioria dos brasileiros apoia uma 
política de avaliação do desempenho 
para os servidores públicos e defende 
que todos sejam afetados pela regra de 
estabilidade, incluindo os que já estão 
em serviço, mostra pesquisa do Ins-
tituto Ideia Big Data sobre a reforma 
administrativa.

A Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Serviço Público (Servir 
Brasil) considera equivocada a deci-
são do Congresso de priorizar pautas 
econômicas que alterem a forma de 
contratação de servidores (efetivos e 
temporários) e o fim da estabilidade 
dos servidores federais, estaduais e 
municipais sem “argumentos sólidos 
ou razoáveis”.

“O texto do governo é uma perse-
guição aos servidores e veio eivado de 
preconceitos enormes e erros crassos”, 
avalia o presidente da Frente, deputa-
do professor Israel Batista (PV-DF).
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LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

CARLOS MOURA / STF

Reforma administrativa vai para a
CCJ e começa a tramitar na Câmara
MUDANÇA PARA SERVIDORES |  Proposta foi enviada ao Congresso no dia 3 de setembro do ano passado e deve chegar à comissão já nesta terça-feira. Maioria dos brasileiros
apoia uma política de avaliação do desempenho para os servidores públicos e defende que todos sejam afetados pela regra de estabilidade, incluindo os que já estão em serviço

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), dará início às discussões da reforma que vai afetar funcionalismo público

Ricardo Lewandowski, do STF

O ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), deu um prazo de cinco 

dias para o governo federal informar à 
Corte quem vai ter prioridade no plano 
nacional de imunização contra o novo 
coronavírus. O ministro submeteu a 
decisão para referendo do plenário.

“Isso posto, defiro parcialmente a 
cautelar requerida, ad referendum do 
Plenário desta Suprema Corte, para 
determinar ao Governo Federal que di-
vulgue, no prazo de 5 (cinco) dias, com 
base em critérios técnico-científicos, a 
ordem de preferência entre os grupos 
prioritários, especificando, com clare-
za, dentro dos respectivos grupos, a or-
dem de precedência dos subgrupos nas 
distintas fases de imunização contra a 
Covid-19”, determinou Lewandowski.

A decisão do ministro foi tomada 

na análise de pedidos apresentados 
pela Rede Sustentabilidade à Corte. 
O partido acionou o tribunal pedindo 
que o STF determinasse ao governo a 
apresentação de uma previsão de or-
ganização da vacinação, com critérios 
objetivos, dentro do extenso grupo de 
risco, para que haja uma ordem de pre-
ferência entre classes e subclasses e a 
publicidade dos nomes dos vacinados 
para que as pessoas ‘furadoras de fila’ 
possam ser sujeitas à responsabiliza-
ção.

Para a Rede, o plano de imunização 
do governo é ‘ainda muito genérico’, de 
forma que, sem uma adequada opera-
cionalização da vacina em fases bem 
distintas, ou seja, sem a definição de 
uma ordem de preferências “dentro de 
todos os grupos preferenciais”, poderá 
haver situações de injustiça.

Ministro dá 5 dias para governo 
detalhar quem vai ter prioridade

VACINA CONTRA A COVID-19
NA CÂMARA MINISTÉRIO PÚBLICO

Um grupo de médicos e 
cientistas protocolou um pe-
dido de impeachment na Câ-
mara contra o presidente Jair 
Bolsonaro. O pedido afirma que 
Bolsonaro cometeu crimes de 
responsabilidade na condução 
da pandemia de Covid-19.

Médicos e cientistas lista-
ram uma série de declarações 
públicas e ações de Bolsonaro 
desde março, quando o corona-
vírus começou a se alastrar pelo 
País, até 20 de dezembro de 2020.

Foi citada, por exemplo, a 
frase “Não sou coveiro”, pro-
ferida por Bolsonaro após ser 
questionado sobre o elevado 
número de óbitos pela doença.

Os trabalhadores que se 
recusarem a tomar a vacina 
contra a Covid-19 sem apre-
sentarem razões médicas do-
cumentadas poderão ser demi-
tidos por justa causa, de acordo 
com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

O entendimento é de que a 
mera recusa individual e injusti-
ficada à imunização não poderá 
colocar em risco a saúde dos de-
mais empregados.

A orientação do MPT, po-
rém, é de que as demissões 
ocorram apenas como última 
alternativa após reiteradas ten-
tativas de convencimento por 
parte do empregador.

MÉDICOS ENTRAM 
COM PEDIDO DE 
IMPEACHMENT 
CONTRA BOLSONARO

TRABALHADOR QUE 
RECUSAR VACINA 
PODE SER DEMITIDO 
POR JUSTA CAUSA
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O Rio Grande do Norte fechou o 
primeiro mês do ano (janeiro) 
com uma diminuição no nú-

mero de crimes violentos.
Segundo a Coordenadoria de 

Informações Estatísticas e Análises 
Criminais (Coine), da Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública e Defesa 
Social (Sesed), comparando janeiro 
de 2020 com janeiro de 2021, foram 
124 mortes contra 119 – o que repre-
senta uma redução de 4% no total de 
homicídios.

Ainda de acordo com a Coine/
Sesed, também há redução quando 
são comparadas as gestões, ou seja, 
quando são comparados os primei-
ros 762 dias de administração do go-
verno passado com igual período do 
atual governo.

De 1º de janeiro de 2015 a 31 
janeiro de 2017, foram registrados 
3.878 crimes violentos em todo o Es-
tado, contra 3.075 mortes ocorridas 
entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de 
janeiro de 2021 – queda de 20,7%. Em 
outras palavras, signifi ca dizer que 
são 807 mortes a menos em pouco 

mais de dois anos.
Ainda comparando janeiro de 

2020 com o primeiro mês de 2021, 
entre os tipos de conduta letal, os 
que mais registraram redução foram: 
intervenção policial, que caiu de 19 
para 11 ocorrências (-42%), e lesão 
corporal seguida de morte, que caiu 

de 7 para apenas 1 caso (-85,7%).
Com relação aos meios empre-

gados pelos criminosos, também 
merece destaque a redução do uso de 
armas de fogo, que caiu de 111 para 
107 (-3,6%), e a diminuição do uso de 
armas brancas, que caiu de 9 para 6 
(-33,3%).

RN termina primeiro mês de
2021 com redução de homicídios

VIOLÊNCIA

COMBUSTÍVEIS | Presidente Jair Bolsonaro disse que teria reunião com equipe econômica para discutir o 
preço dos combustíveis. Possibilidade em estudo pelo governo seria reduzir o PIS/Cofins sobre combustíveis

Em linha com a alta do preço do 
petróleo no mercado interna-
cional, a Petrobrás anunciou 

nesta segunda-feira 8 mais um aumen-
to para seus produtos, que vigoram a 
partir de terça-feira 9 nas refi narias da 
empresa. O diesel vai subir R$ 0,13 por 
litro, para R$ 2,24 por litro; a gasolina 
passará a custar R$ 2,25 por litro, refl e-
tindo aumento médio de R$ 0,17 por li-
tro, e o gás de cozinha terá aumento de 
médio de R$ 0,14 por Kg (equivalente a 
R$ 1,81 por 13 Kg).

O petróleo tipo Brent teve alta 
nesta segunda, chegando a tocar os 
US$ 60 o barril, dando prosseguimen-
to ao otimismo da semana passada, 
diante de perspectivas de melhora da 
economia com a reabertura de alguns 
mercados e estímulos do governo nor-
te-americano.

“Importante ressaltar que os valo-
res praticados nas refi narias pela Pe-
trobrás são diferentes dos percebidos 
pelo consumidor fi nal no varejo. Até 
chegar ao consumidor, são acrescidos 
tributos federais e estaduais, custos 
para aquisição e mistura obrigatória 
de biocombustíveis pelas distribuido-
ras, no caso da gasolina e do diesel, 
além dos custos e margens das com-
panhias distribuidoras e dos reven-
dedores de combustíveis”, informou a 
Petrobrás, que está sob pressão diante 
da necessidade de aumentar seus 

produtos ao mesmo tempo em que há 
pressão dos caminhoneiros pela alta 
do diesel.

Em Natal (RN), o litro da gasolina 
comum custa em média R$ 5,13 nas 
bombas, segundo levantamento da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). É o 
3º maior valor do País entre as capitais.

Na sexta-feira 5 o presidente Jair 
Bolsonaro acenou com a possibilida-
de de mudar a forma de cobrança do 
ICMS pelos estados para amenizar a 
alta dos combustíveis, que também 
tem sido motivo de aumento de infl a-
ção, levando o mercado a prever uma 

possível alta na taxa de juros.
Uma possibilidade em estudo pe-

lo governo seria reduzir o PIS/Cofi ns 
sobre os combustíveis. Após a fala do 
presidente, o Ibovespa, principal índice 
da Bolsa brasileira, caiu para a mínima 
do dia.

As ações da Petrobrás seguem na 
mira dos investidores, em meio ao 
debate crescente sobre interferência 
política na estatal, e chegaram a tes-
tar alta com a valorização superior 
a 1% do petróleo no mercado inter-
nacional, mas sucumbem à queda, 
acompanhando as palavras do presi-
dente Jair Bolsonaro.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Em Natal (RN), o litro da gasolina comum custa em média R$ 5,13 nas bombas, segundo ANP

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Estado tem melhora na segurança pública com redução no número de crimes violentos

Petrobras anuncia novo reajuste 
para diesel e gasolina nas refinarias
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                                                                OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
                                                              COMARCA DE GOIANINHA - RN 
                                                           Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
                                                              Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 
                                                                    Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 

                                                                                             Avenida Governador Aluízio Alves, 174 – Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, 
que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. RUBENS RAUEN FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 311.966.594-00, Portador do RG n° 34.135 – SSP/RS, residente e domiciliado na 
Av. Baía dos Golfinhos, n° 672, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 672, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 4.757,41m² (quatro mil, 
setecentos e cinquenta e sete metros e quarenta e um decímetros quadrados), imóvel cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 
1.0101.002.01.1625.0000.2 e sequencial n° 1.001576.0. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-01, de coordenadas N 9.311.071,486 m. e E 273.161,157 m., situado no 
limite com a Avenida Baia dos Golfinhos, deste, segue com azimute de 109°26'19" e distância de 10,73 m., confrontando neste trecho com a Avenida Baia dos Golfinhos, até o vértice 
P-02, de coordenadas N 9.311.067,916 m. e E 273.171,274 m.;  deste, segue com azimute de 203°11'43" e distância de 21,00 m., confrontando neste trecho com o terreno de Luís 
Barbosa, até o vértice P-03, de coordenadas N 9.311.048,610 m. e E 273.163,001 m.; deste, segue com azimute de 114°34'09" e distância de 8,41 m., confrontando neste trecho com o 
terreno de Luís Barbosa, até o vértice P-04, de coordenadas N 9.311.045,112 m. e E 273.170,652 m.; deste, segue com azimute de 202°48'57" e distância de 6,78 m., confrontando 
neste trecho com o terreno de Jaqueline, até o vértice P-05, de coordenadas N 9.311.038,867 m. e E 273.168,025 m.; deste, segue com azimute de 202°48'58" e distância de 5,02 m., 
confrontando neste trecho com o terreno de Juan Rondon, até o vértice P-06, de coordenadas N 9.311.034,238 m. e E 273.166,078 m.; deste, segue com azimute de 206°31'56" e 
distância de 3,01 m., confrontando neste trecho com o terreno de Juan Rondon, até o vértice P-07, de coordenadas N 9.311.031,548 m. e E 273.164,734 m.; deste, segue com azimute 
de 206°31'56" e distância de 9,63 m., confrontando neste trecho com o terreno de Aljelmo Inácio Gomes, até o vértice P-08, de coordenadas N 9.311.022,934 m. e E 273.160,434 m.; 
deste, segue com azimute de 206°31'56" e distância de 6,97 m., confrontando neste trecho com o terreno de Ana Anitas Dantas, até o vértice P-09, de coordenadas N 9.311.016,694 
m. e E 273.157,318 m.; deste, segue com azimute de 209°34'16" e distância de 3,38 m., confrontando neste trecho com o terreno de Ana Anitas Dantas, até o vértice P-10, de 
coordenadas N 9.311.013,754 m. e E 273.155,650 m.; deste, segue com azimute de 220°31'15" e distância de 7,91 m., confrontando neste trecho com o terreno de Ammar Lechkhab, 
até o vértice P-11, de coordenadas N 9.311.007,739 m. e E 273.150,509 m.; deste, segue com azimute de 222°28'51" e distância de 7,11 m., conf rontando neste trecho com o terreno 
de Ammar Lechkhab,  até o vértice P-12, de coordenadas N 9.311.002,498 m. e E 273.145,709 m.; deste, segue com azimute de 222°28'54" e distância de 5,67 m., confrontando neste 
trecho com o terreno de Thierry Salbloairoles, até o vértice P-13, de coordenadas N 9.310.998,314 m. e E 273.141,879 m.; deste, segue com azimute de 223°57'43" e distância de 
13,68 m., confrontando neste trecho com o terreno de Thierry Salbloairoles, até o vértice P-14, de coordenadas N 9.310.988,469 m. e E 273.132,384 m.; deste, segue com azimute de 
221°51'06" e distância de 15,42 m., confrontando neste trecho com o terreno de Marcos Antônio da Silva, até o vértice P-15, de coordenadas N 9.310.976,985 m. e E 273.122,097 m.; 
deste, segue com azimute de 221°21'16" e distância de 3,82 m., confrontando neste trecho com o terreno de Marcos Antônio da Silva, até o vértice P-16, de coordenadas N 
9.310.974,115 m. e E 273.119,571 m.; deste, segue com azimute de 221°21'14" e distância de 10,31 m., confrontando neste trecho com o terreno da Pousada Magia da Terra, até o 
vértice P-17, de coordenadas N 9.310.966,376 m. e E 273.112,759 m.; deste, segue com azimute de 220°03'23" e distância de 18,78 m., confrontando neste trecho com o terreno da 
Pousada Magia da Terra, até o vértice P-18, de coordenadas N 9.310.951,998 m. e E 273.100,671 m.; deste, segue com azimute de 138°35'35" e distância de 28,89 m., confrontando 
neste trecho com o terreno da Pousada Magia da Terra, até o vértice P-19, de coordenadas N 9.310.930,332 m. e E 273.119,777 m.; deste, segue com azimute de 211°09'42" e 
distância de 6,56 m., confrontando neste trecho com a Rua Dos Bentivis, até o vértice P-20, de coordenadas N 9.310.924,722 m. e E 273.116,385 m.; deste, segue com azimute de 
293°28'38" e distância de 7,84 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-Reid, até o vértice P-21, de coordenadas N 9.310.927,844 m. e E 273.109,198 m.; deste, 
segue com azimute de 318°44'12" e distância de 21,20 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-Reid, até o vértice P-22, de coordenadas N 9.310.943,777 m. e 
E 273.095,218 m.; deste, segue com azimute de 216°56'27" e distância de 23,30 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-Reid, até o vértice P-23, de 
coordenadas N 9.310.925,154 m. e E 273.081,215 m.; deste, segue com azimute de 210°20'15" e distância de 8,22 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-
Reid, até o vértice P-24, de coordenadas N 9.310.918,060 m. e E 273.077,063 m.; deste, segue com azimute de 210°20'14" e distância de 21,19 m., confrontando neste trecho com 
Marina Marcial Teixeira, até o vértice P-25, de coordenadas N 9.310.899,767 m. e E 273.066,357 m.; deste, segue com azimute de 210°20'14" e distância de 15,35 m., con frontando 
neste trecho com o terreno de José de Maria Morí, até o vértice P-26, de coordenadas N 9.310.886,522 m. e E 273.058,606 m.; deste, segue com azimute de 212°30'38" e distância de 
11,99 m., confrontando neste trecho com o terreno de Hernan Salgou Rossini, até o vértice P-27, de coordenadas N 9.310.876,409 m. e E 273.052,161 m.; deste, segue com azimute 
de 212°30'38" e distância de 8,89 m., confrontando neste trecho com o terreno de Edinara Barreto de Araújo, até o vértice P -28, de coordenadas N 9.310.868,913 m. e E 273.047,383 
m.; deste, segue com azimute de 222°56'23" e distância de 16,19 m., confrontando neste trecho com o terreno de Edinara Barreto de Araújo, até o vér tice P-29, de coordenadas N 
9.310.857,058 m. e E 273.036,352 m.; deste, segue com azimute de 222°56'23" e distância de 22,54 m., confrontando neste trecho com o terreno de Jamila Mônica Scalia, até o vértice 
P-30, de coordenadas N 9.310.840,556 m. e E 273.020,996 m.; deste, segue com azimute de 149°43'21" e distância de 12,20 m., confrontando neste trecho com o terreno de Jamila 
Mônica Scalia, até o vértice P-31, de coordenadas N 9.310.830,019 m. e E 273.027,147 m.; deste, segue com azimute de 240°32'59" e distância de 14,79 m., con frontando neste 
trecho com Rua das Gameleiras, até o vértice P-32, de coordenadas N 9.310.822,749 m. e E 273.014,271 m.; deste, segue com  azimute de 337°12'40" e distância de 18,85 m., 
confrontando neste trecho com o terreno de José Nelson vieira de Lima, até o vértice P-33, de coordenadas N 9.310.840,125 m. e E 273.006,971 m.; deste, segue com azimute de 
359°32'01" e distância de 2,95 m., confrontando neste trecho com o terreno de José Nelson vieira de Lima, até o vértice P-34, de coordenadas N 9.310.843,074 m. e E 273.006,947 m.; 
deste, segue com azimute de 41°36'29" e distância de 37,87 m., confrontando neste trecho com o terreno de Vanessa Bordahandy, até o vértice P-35, de coordenadas N 9.310.871,389 
m. e E 273.032,093 m.; deste, segue com azimute de 34°00'27" e distância de 35,09 m., confrontando neste trecho com o terreno de Vanessa Bordahandy, até o vértice P-36, de 
coordenadas N 9.310.900,478 m. e E 273.051,720 m.; deste, segue com azimute de 32°23'57" e distância de 18,63 m., confrontando neste trecho com o terreno de Vanessa 
Bordahandy, até o vértice P-37, de coordenadas N 9.310.916,208 m. e E 273.061,702 m.; deste, segue com azimute de 32°23'57" e distância de 14,96 m., confrontando neste trecho 
com o terreno de Kim Personn, até o vértice P-38, de coordenadas N 9.310.928,842 m. e E 273.069,720 m.; deste, segue com azimute de 29°00'35" e distância de 5,44 m., 
confrontando neste trecho com o terreno de Kim Personn, até o vértice P-39, de coordenadas N 9.310.933,601 m. e E 273.072,359 m.; deste, segue com azimute de 296°21'06" e 
distância de 6,25 m., confrontando neste trecho com o terreno de Kim Personn, até o vértice P-40, de coordenadas N 9.310.936,374 m. e E 273.066,760 m.; deste, segue com azimute 
de 34°20'53" e distância de 51,30 m., confrontando neste trecho com o terreno de Kim Personn, até o vértice P-41, de coordenadas N 9.310.978,729 m. e E 273.095,704 m.; deste, 
segue com azimute de 127°58'55" e distância de 8,16 m., confrontando neste trecho com o terreno de Martin Castañon, até o vér tice P-42, de coordenadas N 9.310.973,705 m. e E 
273.102,139 m.; deste, segue com azimute de 36°26'33" e distância de 29,38 m., confrontando neste trecho com o terreno de Martin Castañon, até o vértice P-43, de coordenadas N 
9.310.997,338 m. e E 273.119,590 m.; deste, segue com azimute de 36°26'33" e distância de 14,12 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-Reid, até o vértice 
P-44, de coordenadas N 9.311.008,698 m. e E 273.127,978 m.; deste, segue com azimute de 36°49'10" e distância de 7,79 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah 
Paton-Reid, até o vértice P-45, de coordenadas N 9.311.014,936 m. e E 273.132,648 m.; deste, segue com azimute de 36°49'11" e distância de 10,63 m., confrontando neste trecho 
com o terreno de Antônia da Costa dos Santos, até o vértice P-46, de coordenadas N 9.311.023,447 m. e E 273.139,019 m.; deste, segue com azimute de 25°22'32" e distância de 
19,00 m., confrontando neste trecho com o terreno de Antônia da Costa dos Santos, até o vértice P-47, de coordenadas N 9.311.040,614 m. e E 273.147,162 m.; deste, segue com 
azimute de 24°23'11" e distância de 12,41 m., confrontando neste trecho com o terreno de Antônia da Costa dos Santos, até o vértice P-48, de coordenadas N 9.311.051,919 m. e E 
273.152,287 m.; deste, segue com azimute de 24°23'12" e distância de 21,48 m., confrontando neste trecho com o terreno de Antônio José Marinho, até o vértice P-01, de coordenadas 
N 9.311.071,486 m. e E 273.161,157 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 500.000,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. VANESSA BORDAHANDY, a Sra. DEBORAH PATON REID, a Sra. ANTONIA DA COSTA DOS SANTOS, o Sr. 
ANTONIO JOSÉ MARINHO, o Sr. MARTIN CASTAÑON, o Sr. KIM PERSONN, o Sr. JOSÉ NELSON VIEIRA DE LIMA, o Sr. HERNAN SALGOU ROSSINI, o Sr. JOSÉ DE MARIA 
MORI, o Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA, o Sr. THIERRY SALBLOAIROLES, o Sr. AMMAR LECHKHAB, o Sr. ALJELMO INACIO GOMES, o Sr. JUAN RONDON, o Sr. LUIS 
BARBOSA, a Sra. TERESA BEATRIZ DE MACEDO FIRMINO, a Sra. ANA ANITA DANTAS, a Sra. DEBORAH PATON REID, a Sra. MARINA MARCIAL TEIXEIRA, a Sra. 
EDINARA BARRETO DE ARAUJO, a Sra. JAMILA MONICA SCALIA, a POUSADA MAGIA DA TERRA, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação 
do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – 
a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.02.2021 

 
 
  

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

PANDEMIA | Taxa está acima do que os especialistas apontam como 
margem de controle da rede assistencial para tratar casos de Covid

A Região Metropolitana de Natal 
chegou a registrar nesta se-
gunda-feira  8 uma ocupação 

de 82% dos leitos críticos para tratar 
pacientes com Covid-19. O índice fi -
cou acima da média no Estado, que 
também subiu e ultrapassou a marca 
dos 70%. A taxa está acima do que os 
especialistas apontam como margem 
de controle da rede assistencial.

De acordo com os dados da pla-
taforma Regula RN, da segunda se-
mana de janeiro até agora, houve um 
aumento de 27% na taxa de ocupação 
dos leitos dedicados a pacientes infec-
tados pelo novo coronavírus. A taxa de 
ocupação dos leitos clínicos fi cou em 
48,87% no RN.

Em todo o Estado, sete hospitais 
começaram a semana operando com 
100% de ocupação, entre eles o Hospi-
tal de Campanha de Natal e a Hospi-

tal Maternidade do Divino Amor, em 
Parnamirim. As regiões Oeste e Seri-
dó também apresentaram aumento, 
63,29% e 74,3%, respectivamente.

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) atualizou os números 
do coronavírus nesta segunda-feira 8. 
Foram mais 863 casos confi rmados, 
totalizando 145.270. Até o domingo 7, 
eram 144.407 infectados.

Com relação aos óbitos no Rio 
Grande do Norte, são 3.340 no total. 
Quatro óbitos foram registrados nas 
últimas 24h, de pacientes residentes 
em Apodi (2), Mossoró (1) e Caicó (1).

A Sesap registrou também 2 óbitos 
ocorridos em dias ou semanas ante-
riores, após a confi rmação de exames 
laboratoriais. Até domingo 7, eram 
contabilizados 3.334 mortos. Óbitos 
em investigação são 585.

Casos suspeitos somam 84.593.

Pacientes com o novo coronavírus chegam para receber atendimento no Hospital Municipal de Campanha de Natal

Região Metropolitana 
tem mais de 80% de 
leitos críticos ocupados

PREFEITURA DO NATAL / REPRODUÇÃO

Um estudo publicado nesta se-
gunda-feira 8 na revista Nature 
Medicine mostra que a vacina 

contra a Covid-19 desenvolvida pela 
Pfi zer junto à BioNTech foi capaz de 
neutralizar, em laboratório, três varian-
tes do coronavírus que apareceram no 
Reino Unido e na África do Sul — ainda 
mais transmissíveis que a original e 
apontadas como grandes obstáculos 
ao controle da pandemia.

O imunizante foi testado contra as 
mutações N501Y (verifi cada nos dois 
países), D614G (só no Reino Unido) e 
E484K (só na África do Sul) localizadas 
na proteína spike, a parte do vírus que 
se conecta com as células humanas. 
Essas variantes foram combinadas 
pelos pesquisadores e testadas diante 
de um painel sorológico de 20 pessoas 

que tinham participado dos ensaios 
clínicos da vacina.

O estudo analisou os anticorpos 
adquiridos após duas ou quatro sema-
nas da imunização com duas doses da 
vacina, em um intervalo de três sema-
nas. Ele foi testado tanto para a cepa 
original do SARS-CoV-2, contra a qual 
o imunizante já tinha apontado uma 
efi cácia de 95%, quanto para os vírus 
mutantes.

Os cientistas relataram que, no 
fi m das contas, a vacina da Pfi zer/
BioNTech conseguiu neutralizar as três 
variantes do vírus, com uma pequena 
diferença: a ação contra a mutação 
E484K, identifi cada na África do Sul, foi 
ligeiramente inferior à neutralização 
contra a mutação N501Y, também ve-
rifi cada no Reino Unido.

Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNtech em jovem em Israel

Vacina da Pfizer consegue 
neutralizar três mutações

JACK GUEZ / AFP

IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19
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TRAGÉDIA | Peritos começaram vistoria nesta segunda-feira 8 para confirmar causa da explosão no bairro da 
Zona Leste de Natal. Quatro mulheres morreram, duas pessoas ficaram feridas e algumas casas desabaram

O Instituto Técnico-Científico 
de Perícia (Itep) confirmou ao 
Agora RN que tem 10 dias para 

emitir o laudo que busca desvendar o 
que causou a explosão em Mãe Luiza, 
na Zona Leste de Natal. Peritos come-
çaram nesta segunda-feira 8 a vistoria. 
A suspeita é de que tenha sido de um 
vazamento de botijão de gás, como 
o caso foi registrado inicialmente na 
ocorrência. 

A tragédia ocorrida no domingo 
7 acabou com a morte de quatro mu-
lheres que moravam nas casas atingi-
das. De acordo com a Polícia Militar, 
a explosão foi provavelmente causada 
pelo vazamento de um botijão de gás 
em um dos imóveis. Algumas casas 
desabaram. Outras quatro residências 
foram interditadas pela Defesa Civil 
de Natal em virtude do alto risco de 
desabamento. As famílias dessas re-
sidências receberão aluguel social da 
Prefeitura do Natal. 

TRAGÉDIA 
A explosão aconteceu por volta das 

3h deste domingo 7, na 6ª Travessa João 
XXIII. De acordo com a PM, um botijão 
de gás de cozinha explodiu após va-

zamento. Com a força da explosão, 
pelo menos cinco 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 identificadas Teresa Cristina 
da Silva, de 49 anos, e Taís Silva Batista 
de Oliveira, de 18 anos, que eram mãe 
e filha. Também morreram Maria das 

Graças Idelfonso e Luiza Belarmino de 
Oliveira, ambas de 57 anos. 

Outras duas pessoas foram socor-
ridas com vida ao Hospital Monsenhor 
Walfredo Gurgel. Aldo Américo de 
Souza Filho, de 60 anos, e Márcia Maria 
Barbalho de Souza, 51, foram encami-
nhados para a unidade hospitalar e 
apresentavam condição estável de saú-
de até a tarde de domingo 7.

Explosão foi na madrugada deste domingo 7 no bairro de Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal

Itep tem 10 dias para emitir laudo 
sobre explosão em Mãe Luiza

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A explosão que aconteceu em 
Mãe Luiza, Zona Leste de Natal, 
e causou o desabamento de cin-

co casas e a morte de quatro mulheres 
na madrugada do dia 7 de fevereiro, 
inicialmente foi interpretada como 
uma possível explosão de um botijão 
de gás de cozinha, e atualmente está 
sendo investigada pela Defesa Civil e 
pelo Itep. Com isso, a reportagem do 
Agora RN conversou com o major do 
Corpo de Bombeiros, Christiano Cou-
ceiro, para saber o que é possível fazer 
para prevenir acidentes relacionados 
ao gás de cozinha.

 O major explica que a atenção do 
usuário do botijão deve começar no 
momento da compra do produto. O 
botijão, a válvula e a mangueira têm 
uma validade de cinco anos, para que 
as peças possam ser aproveitadas 
durante esse tempo de forma mais 
segura, é recomendado que os produ-
tos sejam adquiridos novos, em uma 
revendedora autorizada. também é 
necessário observar se há alguma de-
formidade no botijão.

 “É importante adquirir um boti-
jão que seja realmente de qualidade, 
novo, e que não apresente nenhuma 
deformidade, porque os botijões pos-
suem válvulas de segurança, se a pres-
são interna do gás chegar a um ponto 

muito elevado para que não estoure o 
botijão ele vai liberar as válvulas e vai 
sair uma quantidade de gás. Se ele está 
deformado, se ele caiu, se está empe-
nado, é possível que essa válvula esteja 
comprometida, e no momento da ne-
cessidade o uso dessa válvula de segu-
rança poderá ser prejudicado”, explica.
No momento da instalação do botijão, 
para verificar se há algum vazamento, 
é aconselhado passar uma esponja 
com sabão na parte externa da base da 

válvula, e entre a mangueira e a válvula, 
pois caso se formem bolhas, significa 
que o gás está vazando. É imprescindí-
vel que o botijão seja armazenado em 
um lugar ventilado, não em um armá-
rio, para que se haja um vazamento o 
gás não fique acumulado no armário.

Outra questão que pode ser um 
problema é se caso o fogão estiver mui-
to encostado na parede.“Sempre que 
se está fazendo uma comida o fogão 
costuma esquentar um pouco, princi-
palmente a parte traseira, tem gente 
que encosta muito o fogão na parede, 
se você faz isso você tá comprimindo 
a mangueirinha do botijão e fazendo 
com que a mangueira do botijão fi-
que encostada naquela lataria quente, 
gerando um desgaste mais rápido da 
mangueira. Também evite colocar 
aquelas roupinhas, tem gente que co-
loca uma roupinha para o botijão ficar 
bonitinho. Evite isso porque em sinal 
de faísca um pano é de fácil queima, 
então pode propagar mais fácil o in-
cêndio”, esclarece o major. 

O vazamento do gás pode ser iden-
tificado pelo cheiro da substância Mer-
captano. Caso a pessoa perceba que o 
gás está vazando deve fechar a válvula 
do botijão, abrir portas e janelas, não 
acender nenhuma luz e se possível le-
var o botijão para a área externa.

Vazamento pode ser identificado por cheiro

Saiba como se proteger de 
acidentes com gás de cozinha

SEGURANÇA 

MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A -   
CNPJ: 08.131.773/0001-19 - NIRE: 2430000128-2 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS 

Ficam convocados os Srs. Acionistas da MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., a comparecerem a Assembléia 
Geral Ordinária a ser realizada no dia 27/03/2021, às 10h, em primeira convocação com a presença de acionistas 
que representem, no mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) do capital social com direito de voto, em sua sede 
social, situada na Mina Brejuí, BR 427, Km 7, Zona Rural, Currais Novos/RN, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Relatório e Demonstrações Financeiras do Exercício social findo em 31/12/2020; b) Aprovação do 
Balanço Geral da Empresa encerrado em 31/12/2020; c) Destinação do lucro líquido do exercício findo em 
31/12/2020; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o triênio 2021/2024; e) Fixação dos 
Honorários da Diretoria Executiva; f) Outras deliberações de interesse da sociedade. Outrossim, comunicamos aos 
Srs. Acionistas, que se acham a disposição na sede social os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei 6.404/76.  

Currais Novos/RN, 09/02/2021. 
 

ROBERTO LUIZ SOARES DE ARAUJO  
Presidente do Conselho de Administração  

 

 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0026-60, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de 
Operação (RLO) com prazo de validade até 06/03/2027, em favor da atividade de fruticultura irrigada, 
localizada na Fazenda Pedrinhas, S/N, CEP 59.592-000, Zona Rural, Caiçara do Norte/RN. 

Richard August Muller 
Diretor de Produção 

 

  
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A AGRÍCOLA JARDIM PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS EIRELI, CNPJ 11.922.335/0001-83, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) para a atividade de Fruticultura Irrigada, localizada na Rod. BR 

304, Km 13, zona rural, Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 
 

João Manoel Lopez Lima 
Proprietário  

 
 

 
 
 
 

Avenida Nascimento de Castro, 2127 – Lagoa Nova 
Natal – RN – CEP 59056-450 - Tel: (84) 232-2110/ 232-2111 – Fax: (84) – 232-1970 

Inscrição no CNPJ  (MF) 08.242.166/0001-26 
Website: www.idema.rn.gov.br   E-mail: idema@rn.gov.br 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
DJALMA FERNANDES, CPF: n° 175.834.974-34, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, de N° 2020-154348/TEC/RLS-0294, com validade de 28/01/2027, 
de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de  Nísia Floresta-RN. 

 
Djalma Fernandes 

Proprietário  
 
 
 
 
 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2016-099685/TEC/LO-0144 
 
E L DE OLIVEIRA LOCACOES, CNPJ 33.967.288/0001-27, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA. A Licença De Operação Nº 2016-
099685/TEC/LO-0144, com prazo de validade até 09/02/2021zg, localizado na rua jornalista celso Dantas da Silveira, 
meus amores, nº 518 - cep: 59650000 - Assu- RN 
 

E L DE OLIVEIRA LOCACOES 
Representante Legal   

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
JOSE MEDEIROS DE ARAUJO ME, 07.211.336/0001-42, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS), com 
prazo de validade até 05/02/2027, em favor do empreendimento destinado Confecção de Peças de Vestuário 
(facção), localizado na Avenida Manoel Chagas de Medeiros, nº 457, Bairro Seridó, Cerro Corá/RN. 
 

JOSÉ MEDEIROS DE ARAUJO 
Empreendedor 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

MANOEL ANTÔNIO DE ARAÚJO - ME,  08.296.543/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para 
Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na R. Capitão José Inácio, n° 176, Centro, na cidade de 
São Fernando/RN    . 
 

MANOEL ANTÔNIO DE ARAÚJO 
Empreendedor 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - LIO 
 

P C S Empreendimentos Imobiliários LTDA., 14.570.227/0001-87, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Instalação e 
Operação (LIO) para Execução do Loteamento Pedro Coelho da Silva, localizada na Fazenda São João, Zona Rural, 
São José do Mipibu/RN 
 

Paulo Coelho de Medeiros 
Sócio Diretor – P C S Empreendimentos Imobiliários LTDA 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

Ricardo da Silva Tersuliano, CPF: 512.747.444-15, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para 
Acesso, localizada na Estrada da Lagoa do Vital, praia de Caraúbas Maxaranguape/RN.  

 
Ricardo da Silva Tersuliano 

Proprietário Requerente  

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0031-28, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação (LRO) 
com prazo de validade até 28/01/2023, em favor da atividade de fruticultura irrigada, localizada no Complexo de 
Fazendas São Sabino, S/N, CEP 59.700-000, Zona Rural, Apodi/RN. 

Richard August Muller 
Diretor de Produção  
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DANDARAH FILGUEIRA
REPÓRTER

A cidade de Natal foi apontada 
como o destino nacional mais 
demandado para janeiro de 

2021, de acordo com a pesquisa de 
Sondagem Empresarial do Ministério 
do Turismo, feita com agências e or-
ganizações de viagens no Brasil. Após 
um período crítico no turismo moti-
vado pela pandemia da Covid-19, em 
que 93,3% dos empresários do setor 
no Brasil afirmaram que houve queda 
de demanda dos serviços ofertados, a 
expectativa é que a capital potiguar re-
cupere uma das suas principais ativi-
dades econômicas nos próximos dias.

Ainda de acordo com a mesma 
pesquisa do Ministério do Turismo, 
46,4% das pessoas estavam à procura 
de destinos com sol e praia. Foi o caso 
do físico e médico Renilson Teixeira, 
que, juntamente com a esposa, resol-
veu presentear a filha de 15 anos com 
uma viagem à capital potiguar. Foi a 
primeira viagem da família paulista 
após os meses de isolamento social, e 
eles também levaram em considera-
ção a queda do número de casos de 

infecções e óbitos.
“Eu e minha esposa já conhecía-

mos a cidade anteriormente e minha 
filha ainda não, sempre gostamos, 
sempre tivemos boas lembranças, 
boas recordações. São muitos lugares 
bonitos e diferentes a serem visitados, 
não apenas praia: tem lagoas, tem 
praia que se transforma em cachoeira. 
Então são vários ambientes diferentes 

junto à natureza, e resolvemos propor-
cionar isso à nossa filha”, conta.

A professora Janaína Aparecida 
veio do Paraná para Natal com a famí-
lia, também em sua primeira viagem 
após 10 meses de quarentena sem ir a 
lugar nenhum. Ela conta que, apesar 
da angústia e preocupação por conta 
do vírus, pesquisou bastante antes de 
escolher o destino e está satisfeita com 

a decisão.
“As praias são lindas, a paisagem é 

maravilhosa, tudo que a gente encon-
tra aqui é muito bonito, muito bem 
cuidado, e é um lugar que eu sempre 
quis conhecer. As praias são limpas 
também, eu moro no Paraná, mas as 
praias, infelizmente, de Santa Catari-
na, são bem difíceis para banho, muito 
mal cuidadas”, explica a professora.

Há também quem não planejou 
férias em Natal, mas aproveitou uma 
viagem a trabalho para conhecer a 
cidade. É o caso do presidente da Fe-
deração de Xadrez do Paraná, Paulo 
Virgílio, que veio à capital potiguar 
para uma assembleia da Confedera-
ção Brasileira de Xadrez e prolongou a 
estadia por mais três dias para poder 
aproveitar melhor.

 “É a primeira vez que eu venho e 
eu descobri que não é tempo suficien-
te. Ontem eu tive oportunidade de ir 
ali para as praias do sul, agora eu vou 
com uns amigos fazer o passeio de 
Genipabu e vou tentar ir ao Caribe 
Brasileiro, e vai faltar tempo porque 
meu voo já vai ser essa madrugada, 
mas eu acho que essa possibilidade 
do gostinho de quero mais é o que faz 

você querer voltar, e eu vou voltar com 
a minha família, não tenha dúvidas. 
Estou adorando a cidade, não queria 
ir embora, se eu pudesse iria trocar a 
passagem e ficar mais uns dias”, relata, 
empolgado.

 Quem trabalha diretamente com 
o público turista já percebeu a melho-
ra no movimento, como é o caso da 
vendedora Laísa da Silva, que trabalha 
na Feirinha de Artesanato de Ponta 
Negra, que está mais tranquila após a 
retomada gradativa do turismo. 

“Depois da pandemia melhorou 
bastante, principalmente agora no 
mês de janeiro, que é considerado de 
alta estação, graças a Deus a gente não 
tem do que reclamar. Agora em feve-
reiro que diminuiu mais, como não 
vai ter evento na cidade devido à pan-
demia esse pode ser um dos motivos”, 
aponta.

A retomada do turismo tem sido 
uma preocupação do poder público. 
O Governo do Estado destinou R$12 
milhões para a promoção da atividade 
turística potiguar em novembro do 
ano passado. Além desse recurso, o 
Ministério do Turismo liberou R$488,3 
mil para fomento do setor.

Em retomada, Natal é o 1º destino 
mais buscado por turistas do Brasil 
VIAGEM | Após um período crítico no turismo motivado pela pandemia da Covid-19, uma pesquisa do Ministério do Turismo aponta a capital potiguar foi o destino mais procurado por 
turistas nacionais em janeiro. Levantamento indica ainda que viajantes estão buscando lugares com praia. Visitantes contam porque escolheram Natal para passar dias de descanso 

Natal foi o destino nacional mais demandado para janeiro deste ano, segundo pesquisa 

As praias são lindas, a paisagem 
é maravilhosa, tudo que a gente 

encontra aqui é muito bonito, 
muito bem cuidado, e é  

um lugar que eu sempre quis 
conhecer”

Depois da pandemia melhorou 
bastante, principalmente 

agora no mês de janeiro, que 
é considerado de alta estação, 
graças a Deus a gente não tem 

do que reclamar”

São muitos lugares bonitos e 
diferentes a serem visitados, 

não apenas praia: tem lagoas, 
tem praia que se transforma 

em cachoeira. Então são vários 
ambientes diferentes junto à 

natureza”

Eu vou voltar com a minha 
família, não tenha dúvidas. Estou 
adorando a cidade, não queria 
ir embora, se eu pudesse iria 

trocar a passagem e ficar mais 
uns dias”

“

“

“

“
JANAÍNA APARECIDA 

PROFESSORA PARANAENSE

LAÍSA DA SILVA
VENDEDORA

RENILSON TEIXEIRA 
MÉDICO PAULISTA

PAULO VIRGÍLIO 
PRES. FEDERAÇÃO DE XADREZ
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BRUNO VITAL
REPÓRTER

O setor turístico do Rio Grande 
do Norte espera uma ocupa-
ção média de 65% nos hotéis 

do estado durante a semana de car-
naval, o que frustrou a expectativa de 
recuperação econômica após o perío-
do mais restritivo para conter a crise 
gerada pela pandemia de Covid-19. A 
previsão é da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH-RN).

De acordo com o representante 
da associação, Abdon Gosson, o setor 
apresentou leve melhora em novem-
bro do ano passado com indicativos 
de recuperação dos índices de movi-
mentação turística, mas em janeiro 
o cenário voltou a preocupar com 
novas quedas nas reservas. Para ele, o 
aumento no número de infecções por 
coronavírus observado no fim do ano 
acabou afastando os turistas do Rio 
Grande do Norte.

“Esperávamos uma melhoria mui-
to grande porque as pessoas ficaram 
trancafiadas em casa por muito tem-
po para conter o avanço da doença. 
A época de veraneio e a chegada da 

vacina também nos deram um otimis-
mo. No entanto, com a divulgação da 
segunda onda caíram muito as vendas 
e o faturamento também caiu demais. 
Isso quer dizer que as pessoas nos 
hotéis estão gastando menos dinheiro 
no restaurante, no bar, no passeio. No 
turismo como um todo também há 
um gasto menor porque esse foi o se-
tor mais prejudicado pela pandemia 

no mundo”, afirmou Gosson.
Em relação ao verão passado, em 

2021 a hotelaria potiguar registra uma 
ocupação cerca de 15% menor. Para a 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis, a retomada passa invariavel-
mente pela vacinação e pela divulga-
ção dos pontos turísticos do estado.

“Quando se diz que a previsão é 
de 65% de ocupação, significa que 

vai ter hotel com 40% de ocupação 
e para você manter o quadro de fun-
cionários de um hotel você precisa 
ter movimento, não só no carnaval. 
Caso contrário, isso vai se refletir em 
desemprego e possivelmente o fecha-
mento de alguma empresa e a gente 
não quer que isso aconteça. A gente 
torce logo para que a vacina avance 
porque só assim a gente vai ter um 
reaquecimento imediato no turismo”, 
detalha o presidente da ABIH.

Mesmo com a crise global no se-
tor, Natal segue sendo um dos prin-
cipais destinos turísticos do mundo. 
A capital potiguar aparece na 8ª posi-
ção no ranking de lugares em alta da 
plataforma de viagens Tripadvisor. A 
premiação Traveller’s Choice Awards 
leva em consideração a popularidade 
e avaliações positivas, que motivam 
novas visitas e inspiram o retorno de 
quem já esteve a passeio na Cidade 
do Sol.

A expectativa dos empresários é 
de que na metade do ano a vacinação 
tenha avançado e que a população 
se sinta confortável em viajar. “Até lá, 
o mundo vai estar há quase um ano 
e meio parado. Então as pessoas vão 

querer sair, se libertar e essa liber-
tação passa por viajar, conhecer um 
lugar diferente. Isso dá um ânimo a 
mais. O ponto número um de partida 
para isso é a vacina e paralelamente 
nós precisamos estar divulgando o 
destino, para isso será necessário um 
trabalho conjunto a nível estadual e 
municipal para aguçar as pessoas a 
virem para cá”, acrescenta Gosson.

GOVERNO DO RIO GRANDE DO  
NORTE PROÍBE EVENTOS DE  
CARNAVAL NESTE ANO

Os eventos de pré-carnaval e car-
naval foram proibidos no Rio Grande 
do Norte, de acordo com um decreto 
da administração estadual. O texto 
divulgado no Diário Oficial do Estado 
(DOE) também suspende os pontos 
facultativos, que tradicionalmente 
acontecem neste período do ano. 
A medida é uma forma de conter o 
avanço da pandemia de Covid-19.

O Governo do Rio Grande do Nor-
te considerou informações divulgadas 
por meio do indicador composto para 
monitoramento da pandemia, que in-
dica aumento no número de infecções 
e reinfecções no estado.

Hotéis do RN terão ocupação de  
65% com proibição do carnaval
TURISMO | Taxa de ocupação frustrou a expectativa de recuperação econômica após o período mais restritivo para conter a crise gerada pela pandemia de Covid-19, segundo  
a previsão da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RN). Eventos carnavalescos e pontos facultativos foram suspensos após decreto da administração estadual

Em relação ao verão passado, em 2021 a hotelaria do RN registra ocupação 15% menor

Expectativa dos empresários é de que na metade do ano a vacinação tenha avançado e que a população se sinta confortável em viajar. Mesmo com crise, Natal é o destino mais procurado por turistas para períodos de descanso 
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COVID-19 | Governo do Estado começou a distribuição das 46.700 doses da Coronavac que chegaram ao 
RN neste domingo 7. Em Natal, idosos acamados precisam estar cadastrados em site para receber vacina

A Secretaria de Saúde Pública do 
Rio Grande do Norte (Sesap) 
emitiu uma nota técnica com 

um escalonamento e calendário de 
vacinação dos idosos. O foco agora 
são as pessoas com 75 anos ou mais. 
Segundo o documento, a vacinação 
deve começar nesta quarta-feira 10. 
O governo começou nesta segunda 8 
a distribuir as 46.700 doses da vacina 
Coronavac recebidas neste domingo 7. 

Natal recebeu um lote com 5.250 
novas doses da vacina Coronavac. O 
público inicial contemplado na capital 
potiguar serão os idosos acamados de 
75 anos ou mais. A vacinação deste 
público inicia nesta quarta-feira 10, 
quando as equipes da Secretaria de 
Saúde irão às casas dos idosos. 

Para receberem a visita de uma 
equipe de saúde, e serem vacinados 
em domicílio, os idosos acamados de-
vem estar cadastrados na plataforma 
online Natal Digital ou no portal da 
Prefeitura (natal.rn.gov.br

O grupo contemplado a seguir será 
o de idosos com 90 anos e mais. “ As es-
tratégias para a vacinação desse novo 
público serão divulgadas após a fi nali-
zação e contabilização de quantos ido-
sos acamados com 75 anos e mais que 
fi zeram cadastro solicitando a visita 
da equipe de SMS Natal”, disse o titular 
de Saúde municipal, George Antunes.

SEGUNDA DOSE
A partir desta quarta-feira 10, a 

Prefeitura do Natal começa a aplicação 
da segunda dose da vacina Coranovac 
na capital potiguar. Os profi ssionais 
de saúde, que tomaram a primeira 
dose da vacina, vão ter até o dia 17 de 

fevereiro para se dirigir exclusivamen-
te a uma das estruturas montadas 
no Ginásio Nélio Dias, no Shopping 
Via Direta e na Arena das Dunas, de 
segunda a quinta das 8h às 16h e na 
sexta-feira das 8h às 12h, para recebe-
rem a segunda dose do imunizante. O 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) ressalta a 
organização feita pela Prefeitura para 
atender ao público que já tomou a pri-
meira dose.

A Secretaria Municipal de Saúde 
esclarece também que, para quem 
recebeu a primeira dose da vacina 
desenvolvida pela Universidade de 
Oxford, o intervalo entre as doses é de 
12 semanas a partir da primeira apli-
cação. E quem se imunizou com esse 
imunizante deve fi car atento à esti-
mativa para a próxima dose através do 
cartão vacinal ou nas redes ofi ciais da 
Prefeitura.

Vacinação de idosos começa 
nesta quarta-feira no RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Idosos acamados com mais de 75 anos serão vacinados em Natal a partir desta quarta-feira

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO NO RN

1. Pessoas acamadas com 
75 anos ou mais - 10 a 12 de 

fevereiro 
2. Pessoas com 90 anos ou 
mais - 17 a 19 de fevereiro 

3. Pessoas com 85 a 89 anos - a 
partir do dia 22 de fevereiro, caso 
o município disponha de doses 

remanescentes 
4. Pessoas com 80 a 84 

anos - após finalizar a faixa 
etária de 85 a 89 anos, caso o 
município disponha de doses 

remanescentes 
5. Pessoas com 75 a 79 

anos - após finalizar a faixa etária 
de 80 a 84 anos, caso o município 

disponha de doses

A mesma equipe de cientistas 
que previu, em artigo publi-
cado em agosto na Nature, o 

segundo colapso na saúde em Manaus 
por causa da covid-19, aponta agora 
para um terceira onda do coronavírus 
na região. Segundo os pesquisadores, o 
Estado do Amazonas corre o risco de 
espalhar a crise sanitária para todo o 
território nacional caso autoridades 
não imponham lockdown com pelo 
menos 90% da população isolada e va-
cinação em massa mais acelerada do 
que no resto do País.

“Sem o isolamento social adequa-
do, Manaus deve enfrentar uma tercei-
ra onda ainda em 2021. É necessária 
uma fi scalização forte da polícia para 
garantir o fechamento de Manaus. 
Além disso, é impensável a volta às 
aulas presenciais para qualquer local 

do Brasil neste momento, justamente 
para impedirmos o espalhamento da 
variante que surgiu no Amazonas.

Recomendamos o fechamento 
também das fábricas e do Distrito In-
dustrial em Manaus, que podem parar 
sem quebrar e sem deixar de pagar o 
salário de seus funcionários”, destacou 
Lucas Ferrante, biólogo e doutorando 
do programa de Biologia do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA) e o primeiro autor do artigo na 
revista científi ca.

De acordo com o cientista, a taxa 
de transmissão e mortalidade por co-
vid deve se manter a mesma durante 
todo o ano se não forem aplicadas me-
didas drásticas de isolamento, facili-
tando o surgimento de cepas. “Isso de-
verá propiciar novas mutações, o que 
pode culminar em uma nova variante 

resistente às vacinas já produzidas”, 
afi rma.

“Não existe lockdown em Manaus 
hoje, apenas um isolamento parcial 
que já sofre pressões para a reabertu-
ra da cidade. Uma reabertura, mesmo 
que gradual, agora propiciaria um 
cenário de manutenção da pandemia, 
e um ritmo de casos e mortes altos du-
rante todo o ano e entrando em 2022”, 
frisou Ferrante.

O cientista frisa que a atual se-
gunda onda não é fruto da nova cepa, 
notoriamente mais transmissível e res-
ponsável por mais mortes em Manaus 
e interior, e que possui similaridades 
com as encontradas na África do Sul e 
no Reino Unido. Como o estudo previu, 
o Estado teve um aumento de mais de 
600% na média de mortes por Covid-19 
entre dezembro e janeiro. 

Cientistas que previram colapso em 
Manaus alertam para terceira onda

LOCKDOWN

 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

  
EDITAL DE CITAÇÃO -  Prazo: 20(VINTE) dias 

          A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
      FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0809556-71.2015.8.20.5001, proposta por Chen Siew Chyn 
e  Chieh Fatt Le contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA (“ECOHOUSE”), ANTHONY JON DOMINGO 
ARMSTRONG EMERY, e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL 
CONSTRUÇÕES LTDA (“ECOHOUSE”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, e 
empresas coligadas, conforme certidões em anexo emitidas pela JUCERN, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY, cidadão Britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE 
OLIVEIRA, Brasileira, solteira, advogada, [OAB] RN 8308, portadora do CPF nº 051.386.034-77, para que: 1) no prazo de 
três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 95.169,40 (noventa e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e 
quarenta centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em 
caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 
(art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os 
embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 
levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, 
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, 
independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios 
será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar 
depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado 
e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador 
especial (art. 257, IV, CPC). Eu, LUZENHHYR SOUZA DA SILVA, Auxiliar Técnico, digitei. 
   

Natal/RN, 10 de dezembro de 2018 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)   
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. JOANA DARC DANTAS DIAS, brasileira, casada, servidora pública aposentada, portadora do 
CPF/MF n° 291.236.744-15, Portadora do RG n° 454.983 – SSP/RN, e, Seu esposo, o Sr. LUIS ORLANDO 
ALEJANDRE MENESES, cubano, casado, mergulhador cientifico, portador do CPF sob o n° 015.776.074-06, inscrito 
no RNE n° V530681-J, ambos, residentes e domiciliados na Rua Albacora, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 
59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 238,62m² (duzentos e trinta e oito metros e sessenta e dois decímetros quadrados), imóvel com 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.08.3786.0001.9 e 
sequencial n° 1.003170.7.  Com os seguintes limites e confrontações: ao norte, do ponto P1 ao P2 com 10,60m com a 
Rua da Albacora; ao leste, do P2 ao P3 com 25,00m, com a Sra. Marineire Abreu Marinho; ao sul, do ponto P3 ao P4 
com 10,00m, com o Sr. Luiz Antônio de Andrade; ao oeste, do conto P4 ao P1 com 22,50m, com a Sra. Lúcia Quitiliana 
Pereira. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. Os requerentes alegam o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. LUIZ ANTONIO DE ANDRADE, a Sra. MARINEIDE 
ABREU MARINHO, a Sra. LUCIA QUITILIANA PEREIRA, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o 
nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares 
de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.02.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. JOHANNA GERALDINE CAVAGNA FUNCASTA, argentina, solteira, autônoma, titular do RNE sob 
o n° G033345-R, inscrita no CPF/MF sob o n° 708.844.854-80, residente e domiciliada à Rua Água Viva, n° 259, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Thiago Jose Silva Sales, brasileiro, 
solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 16.154, com endereço profissional na Rua Estudante Walflan Galvão dos 
Santos, 1496, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-260.  
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado à Rua Água Viva, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 
59178-000, com 789,62m² (setecentos e oitenta e nove metros e sessenta e dois decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.021.01.0100.0000.1 e 
sequencial n° 1.008357.0, CEP: 59.178-000. Com seus limites e confrontantes conforme descrição: NORTE: 
24,49m. Com Otávio Ricardo de Oliveira  SUL: 18,15m. Com Paulo Sérgio Pereira de Lima  LESTE: 36,28m. Com 
Alain André Bernard Pelissie  OESTE: 40,17m. Com Rua Água Viva.  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 155.555,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 
(quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. ALAIN ANDRÉ BERNARD PELISSIE, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos 
no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os 
nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e 
na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de 
usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.02.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. CEZARY ROBERT FIUTA, britânico, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 702.625.331-03, 
Portador do RNE n° V9718146, residente e domiciliado na Rua dos Tucanos, n° 10, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 
661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tatuí, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 616,15m² (seiscentos e dezesseis metros e quinze decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.11.1792.0000.5 e sequencial n° 1.008300.6. 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - 
SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 9.309.942,640m e E 273.768,087m; deste segue confrontando com a 
propriedade de BARBARA MARIA GARCIA HIGUERA DE ALMEIDA, com azimute de 146°43'43" por uma distância de 
32,48m  até o vértice M2, de coordenadas N 9.309.915,481m e E 273.785,908m; deste segue confrontando com a 
propriedade de FERNANDO MÁRIO CASTRO, com azimute de 151°42'31" por uma distância de 25,63m  até o vértice 
M3, de coordenadas N 9.309.892,914m e E 273.798,055m; deste segue confrontando com a propriedade de 
LEANDRO POLICARPO MATOS SILVA , com azimute de 236°04'35" por uma distância de 20,01m  até o vértice M4, 
de coordenadas N 9.309.881,744m e E 273.781,447m; deste segue confrontando com a RUA TATUÍ, com azimute 
347°37'35" por uma distância de 62,34m  até o vértice M1,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 140,46 m.  
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.000,00. O requerente alega o exercício pleno 
da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. FERNANDO MARIO CASTRO, o Sr. LEANDRO 
POLICARPO MATOS SILVA, a Sra. BARBARA MARIA GARCIA HIGUERA DE ALMEIDA, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado 
artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes 
dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de 
usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.02.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174 – Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. FRANCISCO IVAN MENEZES TORRES FILHO, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do CPF/MF 
n° 890.659.803-34, Portador do RG n° 319266397 – SSP/CE, residente e domiciliado na Rua das Pedrinhas, n°44, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de 
Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos 
Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 454,25m² (quatrocentos e ciqunta e quatro metros e vinte e cinco decímetros quadrados), imóvel sem 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice V.01, de coordenadas N 9.308.328,73 m e E 273.517,56 m, deste, segue com azimute de 145°59'49" e 
distância de 1,40 m, confrontando neste trecho com TERRENO de propriedade de Juscelino Brito Teixeira, portador do 
CPF 837.181.094-68, até o vértice V.02, de coordenadas N 9.308.327,57 m e E 273.518,34 m; deste, segue com 
azimute de 145°59'49" e distância de 10,19 m, confrontando neste trecho com RESIDÊNCIA S/N de propriedade de 
Aldeci Ferreira da Costa, portador do CPF 671.963.574- 34, até o vértice V.03, de coordenadas N 9.308.319,13 m e E 
273.524,04 m; deste, segue com azimute de 234°02'36" e distância de 11,38 m, confrontando neste trecho com a 
RESIDÊNCIA S/N de propriedade de Marcos Aurélio de Azevedo Melo, portador CPF 029.896.834- 70, até o vértice 
V.04, de coordenadas N 9.308.312,45 m e E 273.514,83 m; deste, segue com azimute de 237°15'29" e distância de 
7,39 m, confrontando neste trecho com a RESIDÊNCIA S/N de propriedade de Marcos Aurélio de Azevedo Melo, 
portador CPF 029.896.834- 70, até o vértice V.05, de coordenadas N 9.308.308,45 m e E 273.508,61 m; deste, segue 
com azimute de 235°34'41" e distância de 20,40 m, confrontando neste trecho com a RESIDÊNCIA S/N de propriedade 
de Marcos Aurélio de Azevedo Melo, portador CPF 029.896.834- 70, até o vértice V.06, de coordenadas N 
9.308.296,91 m e E 273.491,78 m; deste, segue com azimute de 328°06'29" e distância de 11,19 m, confrontando 
neste trecho com a RUA DAS PEDRINHAS, até o vértice V.07, de coordenadas N 9.308.306,41 m e E 273.485,87 m; 
deste, segue com azimute de 54°05'34" e distância de 29,57 m, confrontando neste trecho com TERRENO de 
propriedade de Adriana do Nascimento Silva, portadora do CPF 011.572.084-79, até o vértice V.08, de coordenadas N 
9.308.323,76 m e E 273.509,82 m; deste, segue com azimute de 57°15'10" e distância de 9,20 m, confrontando neste 
trecho com TERRENO de propriedade de Adriana do Nascimento Silva, portadora do CPF 011.572.084-79, até o 
vértice V.01, de coordenadas N 9.308.328,73 m e E 273.517,56 m; ponto inicial da descrição deste perímetro.  Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. A requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. ALDECI FERREIRA DA COSTA, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos 
no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os 
nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e 
na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de 
usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.02.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ABERTURA DE PROPOSTAS TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.216.566/2020

Considerando que não houve nenhum recurso referente a decisão de julgamento de Habilitação, 
a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna 
público a quem interessar, que estará realizando no dia 15 de fevereiro de 2021, às 08h00min, 
na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de 
Medeiros”, a sessão de abertura de propostas de preços do processo em epígrafe visando a 
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NA RUA MANOEL SALVIANO MEIRA.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de fevereiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

PLANET HBX ED 3 URBANISMO LTDA, 24.818.199/0001-28, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB/SGA a 
Licença Simplificada para Canteiro de Obras, localizados no empreendimento Smart City 
Natal II, bairro Jardins, Zona Expansão Urbana, São Gonçalo do Amarante/RN.  

 
Susanna Marchionni 

Sócia 
 

 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE LICITAÇÃO -  CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021
O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência para contratação de empresa para 

prestação de serviços de manutenção e limpeza das piscinas, utilizando todo o material de consumo na Unidade, além de emissão 
de laudos, pelo período de 12 (doze) meses. O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta 
comercial será no dia 25/02/2021, das 15h às 15h15min. Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados 
deverão dirigir-se a Unidade B029 na Av. Prefeito Omar O’Grady, 8695, Pitimbu, Natal/RN. Maiores informações através do e-mail: 
licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação  

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros  

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

 Lajes/RN, 05 de fevereiro de 2021. 

  
 

ECONOMIA | Capital potiguar teve a maior redução do preço em todo o Brasil, considerando as 17 capitais 
que foram analisadas. Entre as cidades, Natal tem também o segundo menor preço final da cesta básica

O preço da cesta básica caiu 0,94% 
em janeiro em Natal, quando 
comparado ao mês de dezem-

bro de 2020. O dado está na Pesquisa 
Nacional da Cesta Básica de Alimentos, 
que foi divulgada nesta segunda-feira 8 
pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). 

O valor atualmente está em R$ 
454,49. Em termos percentuais, a ca-
pital potiguar teve a maior redução do 
preço em todo o Brasil, considerando 
as 17 capitais que foram analisadas. 
Entre as cidades, Natal tem também 
o segundo menor preço fi nal da cesta 
básica, fi cando atrás apenas de Araca-
ju, que em janeiro teve o preço médio 
de R$ 450,84. 

A mais cara estava em São Pau-

lo, custando R$ 654,15. Os principais 
produtos que contribuíram com a 
queda dos valores em Natal foram o 
leite (-6,48%), café (-3,46), pão (-2,65%), 
carne (-2,41%), óleo (1,15%), farinha 

(-1,03%) e arroz (-0,19%). Outros pro-
dutos, no entanto, registraram aumen-
to: tomate (3,92%), feijão (3,22%), bana-
na (2,23%), manteiga (1,63%) e açúcar 
(0,98%). Apesar da queda registrada 
em janeiro, o preço da cesta básica 
aumentou 16,76% em 12 meses no Rio 
Grande do Norte. Em janeiro de 2020, 
ela custava R$ 389,21.

Os produtos que mais contribuí-
ram para o aumento anual foram o óleo 
de 900 ml, com aumento de 94,81%, su-
bindo de R$ 4,43 para R$ 8,63, e o arroz, 
com crescimento de 80,93%, saindo o 
preço médio de R$ 11,38 para R$ 20,59. 
O Dieese considera que o potiguar com 
salário mínimo gasta 44,67% do seu to-
tal líquido para comprar a cesta básica. 
Isso demanda 90 horas e 54 minutos de 
trabalho.

Valor está atualmente em R$ 454,49

Preço da cesta básica cai 0,94% 
em janeiro em Natal, aponta Dieese

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

CONCURSO

A Universidade Federal Ru-
ral do Semi-Árido (Ufersa) abre 
na próxima na próxima quar-
ta-feira 10 as inscrições para a 
seleção de professor substituto. 
Ao todo, são nove vagas distri-
buídas nos campi de Mossoró, 
Angicos e Caraúbas. As vagas 
são para as áreas de Engenha-
ria, Administração, Letras e 
Pedagogia. A carga horária de 
40 horas semanais com a remu-
neração variando de R$ 4.058,48 
a R$ 6.289,21 já inclusos o auxí-
lio alimentação e a retribuição 
por titulação (Especialização, 
Mestrado ou Doutorado), apre-
sentada pelos candidatos pro-
vados. Ainda nesta semana a 
Ufersa estará divulgando Edital 
para concurso de Técnicos-
-Administrativos. As inscrições 
para professor substituto vão 
acontecer no período de 10 a 18 
de fevereiro, diretamente no site 
da Ufersa, com a taxa de inscri-
ção no valor de R$ 70 .

As provas serão realizadas 
no Campus Central da Ufersa, 
em Mossoró, no período de 14 
a 20 de março. A prova escri-
ta para todos os candidatos 
inscritos vai acontecer no dia 
14 de março, no horário das 8 
às 12h. Devido à pandemia do 
novo coronavírus, em todas as 
etapas do certame serão segui-
das as orientações do Plano de 
Biossegurança da Ufersa com o 
distanciamento social, a prote-
ção individual.

UFERSA ABRE VAGAS 
PARA PROFESSOR 
SUBSTITUTO NO RN
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AO ENCONTRO DE/DE ENCONTRO A: “Ao encontro de” signifi ca em procura 
de, na direção de ou indica situação favorável: O pai foi ao encontro do fi lho; 
Sua palavra veio ao encontro de minhas expectativas. “De encontro a” sig-
nifi ca contra, em oposição a: O carro foi de encontro à árvore; As propostas 
vão de encontro ao desejo dos tucanos.

AO INVÉS DE/EM VEZ DE: “Ao invés de” é uma expressão usada para indicar 
ideias antônimas; signifi ca, portanto, ao contrário de: Ao invés de entrar, 
saiu; Ao invés de se ajuntar no salão, o povo preferiu espalhar-se pelo pátio; 
Ao invés de inverno, como previam, deparamo-nos com extremo calor. “Em 
vez de” signifi ca em lugar de: Em vez de viajar, comprou um carro novo; Em 
vez de projetar o fi lme, podemos realizar uma dinâmica.

E NEM: Como “nem” já signifi ca “e não”, não deve vir precedido de “e”: Não 
estudou nem fez as tarefas da casa; Não foram ouvidas as testemunhas nem 
os réus; Nunca foi preso nem, ao menos, denunciado. No entanto, as duas 
palavras poderão vir juntas quando forem distintas as funções, isto é, quan-
do o “e” tiver função conjuntiva e o nem, adverbial (com o sentido de não): 
Saiu e nem se despediu dos pais; Trabalhou o dia todo e nem se cansou.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Os que esperam no Senhor renovam 
suas forças, sobem com asas de 
águias, correm e não se cansam, 

caminham e não se fatigam. 
Isaías“

“

FOTOS: GETTY IMAGES

AO ANO/POR ANO

Quando em referência a 
taxas e juros, deve-se usar a 
expressão “ao ano”, bem como 
outras similares (ao dia, ao 
mês): No fi nanciamento, paguei 
juros de 30% ao ano; O índice de 
mortalidade infantil cresceu 5% 
ao mês.

Nos demais casos, usam-se 
“por ano”, “por mês”, “por dia”: A 
comissão fazia inspeções duas 
vezes por ano; Teremos duas 
reuniões por semestre.

FOTOS: GETTY IMAGES

TRIG
MULTIMARCAS

ATACADO/VAREJO
Rua Milton Freire, 2865 – Loja 4 – Jardins Mall –

Por trás do Nordestão do Cidade Jardim

ZAPPING

NAMORADA DE LUMENA REPUDIA 
COMPORTAMENTO DA PARCEIRA NO BBB 21

ANITTA DIZ QUE CRIARÁ 
REALITY EM ILHA E PLANEJA 
PEGAR BIL “SE ELE QUISER”

FILHO DE KAROL CONKÁ 
FALA  SOBRE ATAQUES QUE 
RECEBE: “ZERO EMPATIA”

Fernanda Maia, namorada de Lumena, uma das participantes mais 
polêmicas do atual Big Brother Brasil, usou as redes sociais para se 
pronunciar sobre o comportamento da sister dentro da casa. Segundo 
Fernanda, são frequentes as cobranças do público para que ele se posicione 
com relação ao comportamento de Lumena no jogo. “Só tenho condições de 
responder pelos meus próprios atos. De um modo geral, não esperava que o 
jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar”, 
disse. Fernanda confessou não estar reconhecendo Lumena.“Não tem sido 
fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro. Não 
tem sido fácil também lidar com as tentativas de me tirarem o direito de 
entender como isso tudo me atravessa, no meu tempo”.

Depois da formação do paredão 
com Juliette, Arcrebiano e Gilberto 
no “BBB 21” (TV Globo), Anitta 
comentou o reality em suas redes 
sociais. A rapper Karol Conká estava 
emparedada, mas conseguiu sair 
do paredão na prova “bate e volta”. 
Após o resultado da prova, Anitta 
disse que criará seu próprio “BBB”. 
Ela escreveu no Twitter: “Vou fazer 
um BBB só meu numa ilha com os 
eliminados pq só ta dando errado. 
Se o Brasil votar eu pego o bill (se ele 
quiser, claro) e é isso... bora jogar”.

Jorge Conká, 15, fi lho da rapper 
Karol Conká, falou sobre ataques 
que vem sofrendo na internet. No 
desabafo feito em suas redes sociais, 
o adolescente pediu empatia dos 
telespectadores do BBB 21 e afi rmou 
que não tem relação alguma com 
o que acontece no programa. “Eu 
não tenho nada a ver com o que 
acontece dentro ou fora daquela 
casa. Se coloquem no meu lugar, 
imaginem se fosse alguém te 
ameaçando e xingando a sua mãe. 
Zero empatia, rapaziada. A única 
coisa que peço é empatia”. 

FOTOS: GETTY IMAGES
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OFICINA DE 
WEBSÉRIE 

AUDIOVISUAL | Atriz potiguar e premiada, Alice Carvalho oferece oficina gratuita para capacitar artistas e incentivar a produção de conteúdo audiovisual para a internet

A premiada atriz e 
roteirista Alice Carvalho 
ministra no próximo dia 

22, através do aplicativo Zoom, 
um o� cina de desenvolvimento 
de webséries com foco no 
processo criativo. A o� cina 
é gratuita e é destinada ao 
público em geral, sem qualquer 
tipo de pré-requisito. O projeto 
foi contemplado na Lei Aldir 
Blanc no âmbito estadual, e as 
inscrições podem ser feitas até o 
dia 21, através das redes sociais 
da artista @carvalhoalice.

“Da Ideia ao 1º Tratamento” 
é uma o� cina que capacitará 
artistas a produzirem conteúdo 
audiovisual no formato para a 
web, acompanhando as evoluções 
dos recursos tecnológicos de 
consumo de obras no mundo. 
Tal modernização abre novas 
possibilidades de produção e de 
monetização das séries como 
produto. 

A ministrante da o� cina, 
Alice Carvalho, é premiada 
internacionalmente e referência 
no segmento no Brasil. Em 
2016, participou da websérie 
SEPTO, que venceu prêmios no 
mundo inteiro, com mais de 40 
indicações.

Além de ser uma das 
responsáveis pela construção 
narrativa de SEPTO e pelo 
pioneirismo no setor local, Alice 
é referência para outras obras 
do estado e da região. Ela é 
roteirista, atriz e coordenadora de 
marketing e merchandising para 
produtos da web consolidada no 
audiovisual nordestino.

Como escritora, lançou 
em 2015 o livro “Do Amor – E 
algumas crônicas…” pela editora 
Jovens Escribas, com o prefácio 
de Ingrid Guimarães, circulando 
com palestras ao lado de nomes 
como Marcelino Freire e Xico 
Sá. Em 2018, lançou “A Princesa 
Empoderou”, coletânea de contos 
e crônicas publicados em jornais 
e revistas de Natal. 

Ainda em 2018, após ter 
sido escolhida no Rio Webfest, a 
websérie SEPTO representou o 
Brasil em festivais na Alemanha 
(Die Seriale e Wendie Webfest) 
e nos Estados Unidos (Streamy 
Awards 2018 e Out Webfest), 

ATRIZ POTIGUAR Alice Carvalho oferece ofi cina, de forma online, no dia 22 de fevereiro 

BIA AZEVEDO 

tornando-se o primeiro projeto 
audiovisual potiguar a receber 
destaque em Hollywood.

Em 2019, a potiguar integrou o 

elenco da série da Globo “Segunda 
Chamada”. Em 2020, Alice 
estreou, roteirizou e co-dirigiu o 
documentário “Fora do Papel”. 

Atualmente é consultora de roteiro 
de desenvolvimento das séries “Os 
Holísticos”, “FOME”, “Elas” e “Anima 
Cordel”. Desenvolve junto com 

Vitória Real o podcast educacional 
“Roteiros São de Vênus” e é chefe da 
sala de roteiro dos projetos “� elma 
e Luiza” e “AGÔ”.
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EXPECTATIVA 
Diplomado deputado federal pelo 

TRE-RN, mas ainda não empossado 
pela Câmara dos Deputados, em 
Brasília, Fernando Mineiro segue o 
trabalho como secretário estadual 
de Gestão de Projetos ao mesmo 
tempo em que vem recebendo apoios 
que consigam agilizar o início de seu 
mandato, atrasado em dois anos. 

ESTÁ “ON” 
Neste domingo, por exemplo, 

ele foi visitar o senador Jean Paul 
Prates, que prometeu que “Mineiro 
está on” (gíria nova das redes sociais 
que signifi ca que a pessoa está 
no páreo, está agindo). Jean Paul 
garantiu que esta semana irá atuar 
para que Mineiro seja empossado 
“imediatamente”, “como é de direito”. 
“Depois, é seguir na parceria na luta 
pelo RN e por um Brasil socialmente 
justo”, disse o senador.  

DISSE TUDO 
Falando em Mineiro, ele saiu 

em defesa da governadora Fátima 
Bezerra, nesta segunda-feira, após 
crítica feita pelo ex-senador Garibaldi 
Alves, em entrevista à imprensa, 
relativa à questão fi nanceira 
enfrentada pelo Estado. “Estou ‘on’ 
só para informar ao ex-governador 
que se Fátima não fala muito nisso é 
porque gasta energia fazendo muito 
para consertar a tragédia fi scal 
herdada de governos passados”, disse 
ele. 

NÃO FALA, MAS FAZ 
Garibaldi comentou que se 

preocupava muito com a questão 
fi scal do RN e que não via a 
governadora falar muito sobre o 
assunto. Mineiro falou pouco, mas 
disse muito. Além de ressaltar que 
Fátima trabalha desde a organização 
da contabilidade do Estado até a 
reforma da previdência. 

SÓ UMA DICA 
Uma sugestão para a governadora 

Fátima Bezerra é que ela tente 
‘politizar’ menos as chegadas das 
vacinas ao RN. Já foi conferir de perto 
a primeira carga do imunizante 
para o povo potiguar em São Paulo 
e foi recebê-la no aeroporto - claro, 
momento histórico e importante e foi 
necessária a sua presença. Mas agora 
que os carregamentos de vacinas 
estão mais constantes, pode pegar 
mal ela estar sempre lá na pista do 
avião... Hora de deixar a Secretaria 
Estadual de Saúde fazer seu trabalho. 

PARCEIROS 
Aliás, a governadora e parte de sua 

equipe comemorou bastante a posse 
do professor Arnóbio Pacheco como 
reitor do IFRN. Isso porque a partir de 
agora haverá a retomada protocolo de 
intenção fi rmado entre Governo e a 
instituição para desenvolver parcerias 
e ações de inovação nas áreas da 
saúde, educação, desenvolvimento 
econômico, etc. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Do jornalista Ailton 

Medeiros: “Desse jeito a petista 
Fátima Bezerra se reelege fácil. 
Além de seu excelente governo, 
seus principais opositores são 
Garibaldi Alves e Agripino 
Maia, coronéis de duas das 
principais oligarquias do NE. 
Ambos são responsáveis pela 
quebradeira fi nanceira do RN. 
‘Larga d’eu, sô!’”. 

democrata já foi organizado. 
>>O presidente da Câmara 

dos Deputados, Arthur Lira, 
indicou ontem que o auxílio 
emergencial à população mais 
vulnerável em meio à pandemia 
do coronavírus pode voltar a ser 
pago de forma excepcional até 
que se tenha mais recursos para 
a votação de um novo projeto de 
cunho sócioeconômico. 

>>O governador de SP 
João Doria está fazendo uma 
ofensiva para unir PSDB, 
expulsar Aécio e receber parte 
do DEM. É o que informa a 
imprensa nacional. O plano do 
tucano paulista é pavimentar 
candidatura em 2022. Um 
jantar com cúpula do partido 

JÁ EM ANDAMENTO 
Entre as ações dessa dessa 

parceria, por exemplo, está 
a atualização e transferência 
de dados da Secretaria de 
Administração para um 
sistema novo de gestão de 
pessoal, o Sistema Unifi cado de 
Administração Pública (SUAP), 
que já está promovendo 30 vagas 
de estágio para estudantes do 
instituto. 

 RESPEITO É TUDO 
Linda e necessária a nova 

campanha divulgada pela 
Assembleia Legislativa do 
RN, sobre “respeito”. Respeito 
às diferenças. De raças, de 
crenças, de orientações sexuais 
e de pensamentos. Parabéns ao 
Legislativo potiguar por reforçar 
a importância de se debater o 
diferente! 

 AGENTE MIRIM 
A vereadora Nina (PDT) esteve 

reunida nesta segunda-feira 
(08) com a secretária municipal 
de Segurança Pública e Defesa 
Social, Sheila Freitas, e guardas 
municipais de Natal. Na ocasião, 
a parlamentar recebeu dos 
servidores a minuta do Programa 
Agente Mirim Ambiental de 
Natal, que a vereadora pretende 
transformar em um projeto de 
lei que criará ofi cialmente o 
Programa AMANA na capital 
potiguar. 

 IMPORTÂNCIA 
A iniciativa, voltada para 

a educação ambiental, é 
desenvolvida voluntariamente por 
um grupo de guardas e tem como 
objetivo realizar a formação de 
crianças em ofi cinas de cidadania, 
meio ambiente, música e lazer. 

O QUE UMA PRISÃO FAZ 
Oito meses depois de 

comandar manifestações em 
que fogos de artifício foram 
disparados contra o prédio 
do STF, a ativista Sara Winter 
decidiu “se aposentar”, segundo 
matéria publicada pela revista 
Veja. Na reportagem, Winter 
afi rma: “Nunca mais vocês vão 
me ver gritando ‘mito’, ‘mito’. Hoje 
morreria de vergonha de fazer 
isso”. 

AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ 
A Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal deverá validar 
nesta terça-feira a legalidade do 
compartilhamento de dados da 
Operação Spoofi ng com a defesa 
do ex-presidente Lula, abrindo via 
para o ex-presidente da República 
anular sentenças. Essa operação 
da Polícia Federal apreendeu e 
atestou a autenticidade mediante 
perícia de mensagens de Telegram 
trocadas entre integrantes da 
Lava Jato.  

O deputado estadual Hermano Morais (PSB) em pose pós papo com Paulo de Paula, 
exibindo o livro “Eu sou, eu posso”, que está entre os mais vendidos do país

Senador Jean Paul Prates recebeu neste domingo Fernando Mineiro para uma conversa 
em torno de ações no Congresso para que o petista consiga tomar posse como deputado federal



Esvaziamento da Globo 
deixa incertezas no mercado

A Globo teve um crescimento 
nos anos 1970 e 1980 como 
nenhuma outra TV alcançou, de 
maneira geométrica, não apenas 
em número de programas, como 
em contratação de elenco. Algo 
que nem a Tupi ou Excelsior 
chegaram perto nos seus tempos 
de liderança.

Passam-se os anos e a TV 
Globo começa um enxugamento 

como também jamais se 
imaginou que, um dia, viesse 
a acontecer. Além de redução 
de salários, uma dispensa de 
pessoal muito grande.

Alguns atores, no começo, 
conseguiram se colocar, mas 
agora até o streaming está 
fazendo só contratos por obra, 
como faz a TV Globo.

E toda semana a mídia, 

com tristeza, anuncia novas 
demissões.

Não se questiona aqui a 
atitude ou política interna de 
ninguém.

Apenas a demonstração de 
um movimento de mercado.

Onde buscarão trabalho 
todos os jornalistas e artistas 
que forem dispensados da TV 
Globo?
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A Conmebol TV, que é 

produzida pelo BandSports, 
vai transmitir a Recopa Sul-

Americana...Jogos, ida e volta, 
entre Palmeiras e Defensa Y 
Justicia, no começo de abril.
Está em discussão no Grupo 

Band a abertura de novos canais 
para o BandSports – 2 e 3, por 
exemplo...Isto por causa das 

suas novas aquisições esportivas 
e proximidade da Olimpíada...
No período de Jogos 

Olímpicos, vale lembrar, o 
Grupo Globo faz uma grande 

movimentação de canais na TV 
paga, envolvendo o SporTV...
Terá 8, inclusive, se sair a 
do Japão. Recuperado da 

Covid-19, Maurício Manfrini, o 
Paulinho Gogó, iniciou trabalho 
de gravação da nova temporada 

da série “O Dono do Lar”, 
produção do Multishow...
O programa vai para sua 

quarta edição.  

HORÓSCOPO

Espere por conquista profi ssional e fi nanceira. O 
ingresso num grupo infl uente trará reposicionamento 
e missão especial. Mudança de equipe, migração para 
um novo sistema ou modelo de negócio e maior 
interação nas redes produzirá resultados fi nanceiros.

Jogue a autoestima para cima e conquiste 
novos espaços. A semana trará maior exposição, 
prestígio e projeção. Estudos, viagens e planos de 
desenvolvimento estarão favorecidos. Considere uma 
proposta que chegará de longe. 

Vença obstáculos e impulsione novo projeto 
profi ssional. Fechamento de um contrato poderá se 
alongar. Com um pouco de fl exibilidade e clareza 
nas negociações, você fi rmará bons acordos, nesta 
semana. Conte com sucesso.

Derrube barreiras e comece uma fase nova no amor 
e na vida familiar, com atitude e bons acordos. 
Bom momento para estabilizar relações e criar 
bases afetivas fortes para o futuro. Talvez você se 
surpreenda com um reencontro ou resgate algo.

Se a ideia for mudar para outro lugar, ou passar um 
longo tempo fora, se você planejar direitinho com 
bastante antecedência, dará certo. Bom momento 
para fi nalizar processos e trâmites jurídicos. Mercúrio 
retrógrado cobrará acerto de documentos.

Aproveite esta semana para se atualizar, checar 
informações, ligar o radar nas oportunidades de 
trabalho e nas notícias sobre a pandemia. Reuniões, 
entrevistas e apresentações por vídeo-conferência 
manterão a saúde protegida. 

Novas amizades e movimentações na equipe 
produzirão mudanças positivas em sua vida. A semana 
trará conexões infl uentes e investimentos no seu futuro. 
Firme relações num ambiente diferente. Talvez você se 
afaste de um grupo e ingresse em outro com afi nidades.

Assuntos fi nanceiros estarão em destaque nesta semana. 
Avalie investimentos sem pressa e com atenção dobrada 
aos detalhes. Mercúrio retrógrado trará refl exões sobre 
valores e prioridades. Você estará com faro aguçado nos 
negócios, compras e análise de contratos. 

Novas conexões profi ssionais movimentarão a semana 
com propostas e novidades. Construa relações 
de confi ança. A semana favorecerá associação 
internacional e parcerias. Mercúrio retrógrado levantará 
assuntos delicados da vida íntima. 

Novidades e informações chegarão por vários canais e 
fontes diferentes. Aproveite a semana para por a cabeça 
e a vida em ordem. Alguns ajustes nos planos e prazos 
serão necessários, com Mercúrio retrógrado que trará 
um olhar mais profundo e refl exões sobre projetos.

Semana importante no trabalho. Fique de olho nas 
oportunidades de expansão. Embora as comunicações 
sejam difíceis, com Mercúrio retrógrado, você terá 
sucesso nos empreendimentos e chances de alavancar 
a carreira. Proposta inesperada de longe a balançará.

Hora de se conhecer melhor, lidar com seus 
mecanismos de auto-sabotagem, parar de se repetir 
e mudar padrões de pensamento. Tudo aberto para 
você encerrar um ciclo de vida e iniciar outro. Encare 
os desafi os como aprendizado.

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)
GRAVANDO

Tatá Werneck já deu início aos 
trabalhos da nova temporada do 
“Lady Night”.

Multishow não anuncia a estreia, 
mas deve acontecer ainda neste 
primeiro semestre.

MAIS UM
Alex Gruli, outro ator do teatro 

paulistano, entra em “Gênesis”, da 
Record, na fase Jacó, dividindo cenas 
com � ais Melchior, que é sua noiva 
na vida real.

É o primeiro trabalho dos dois, 
juntos, na televisão.

RECONHECIMENTO
Na classe artística, são muitos os 

elogios à Record pelo seu desempenho 
nesses tempos de pandemia.

Vários pro� ssionais, das mais 
diferentes áreas, que estavam 
desempregados, conseguiram espaços, 
principalmente em “Gênesis”. 

LOIRAS
Xuxa será uma das próximas 

NOVA ETAPA 
No próximo domingo, o “The 
Voice+” inicia sua  segunda etapa de 
competições, com o “Tira-Teima”.
Durante quatro semanas seguidas, 
cada técnico escolherá três 
candidatos de seu time para se 
apresentar, mas somente dois deles 
serão selecionados para continuar 
no reality.

JOÃO MIGUEL JR.

convidadas do programa da 
Eliana, no SBT.

Gravação marcada para a 
última semana do mês, na casa 
dela, no Rio, com equipe reduzida 
e todos os cuidados.

EM JOGO
Dentro de mais alguns dias 

deve começar a concorrência 
pelos direitos de transmissão do 
campeonato italiano de futebol, 
próximas três temporadas.

Turner, SporTV e ESPN/Fox, 
em se tratando da TV fechada, 
prometem uma disputa das mais 
interessantes. Band, na aberta, 
ainda é dúvida.

EM BUSCA
A Record já está em 

avançadas negociações para 
de� nir a contratação de novos 
apresentadores para os realities 
“Power Couple”, “Ilhados” e “A 
Fazenda”.

Assunto colocado como 
prioridade.
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O heptacampeão mundial de 
Fórmula 1 Lewis Hamilton 
assinou um novo contrato 

com a Mercedes e buscará um oitavo 
título inédito nesta temporada, disse 
a equipe em um comunicado emitido 
nesta segunda-feira 8 que acabou 
com qualquer incerteza a respeito de 
seu futuro imediato.

O britânico de 36 anos estava sem 
contrato desde o final do ano passado, 
mas as negociações haviam se trans-
formado em uma saga e muitos se per-
guntavam por que estava demorando 
tanto.

A Mercedes disse que o novo 
acordo, que se refere somente a 2021, 
incluiu um compromisso conjunto por 
mais diversidade e inclusão.

Hamilton, o único negro da moda-
lidade e seu piloto mais bem-sucedido, 
usa sua plataforma e sua notoriedade 
para pressionar por oportunidades 
iguais e se pronunciar contra a injus-
tiça racial. “Estou empolgado de estar 
a caminho de minha nona temporada 

com meus colegas da equipe Merce-
des”, disse ele.

Hamilton, que no ano passado 
montou uma comissão para ajudar 
a aumentar a representatividade de 
pessoas negras no automobilismo bri-

tânico, disse que ele e a Mercedes estão 
lançando uma fundação dedicada à 
diversidade e à inclusão no esporte.

O chefe e coproprietário da Merce-
des, Toto Wolff, disse que o plano sem-
pre foi continuarem juntos.

Hamilton renova com Mercedes
em acordo que inclui diversidade

FÓRMULA 1

O português Luís Miguel Olivei-
ra, de 49 anos, foi confirmado 
como novo treinador do Poti-

guar de Mossoró.
A aposta, de acordo com a direto-

ria do clube potiguar, surge na sequ-
ência do “sucesso que os treinadores 
portugueses têm causado recente-
mente no Brasil”. A contratação de 
Luís Miguel é inspirada no desem-
penho de Jorge Jesus no Flamengo, 
em 2019 e início de 2020, e de Abel 
Ferreira no Palmeiras, com a recente 
conquista da Taça dos Libertadores 
da América.

“A diretoria alvirrubra resolveu 
arriscar nesse novo mercado de pro-
fissionais para brigar pelo tricampe-
onato estadual do Maior do Interior”, 
reforça a nota oficial do Potiguar.

Há 16 anos a trabalhar no Brasil, 
Luís Miguel Oliveira, que em Por-
tugal treinou o Arrentela, de onde 
é natural, e os juniores do Atlético, 
tem uma longa trajetória por clubes 
de dimensão regional, com títulos no 

Maranhão e no Ceará.
Com cerca de 30 clubes brasilei-

ros no currículo (alguns com mais de 
uma passagem), só em 2020 o treina-
dor português trabalhou no Cascavel 
(Paraná), Timon (Piauí), Pinheiro 
(Maranhão) e Itapipoca (Ceará).

O técnico do América, Evaristo 
Piza, aprovou o desempenho 
da equipe no primeiro jogo-

-treino da temporada, realizado no 
último domingo 7, diante do CSP, 
time da segunda divisão do futebol 
paraibano. O América venceu por 4 a 
2. Apesar disso, o treinador afirmou 
que algumas situações precisam ser 
corrigidas, o que é natural por ser o 
primeiro teste.

“De positivo, foram praticamente 
os 30, 35 minutos iniciais. Time teve 

a bola, teve o controle, não sofreu 
nenhuma ação, teve saída pelos dois 
lados do campo com Carlos Renato, 
com Everton Silva, dois jogadores de 
sustentação no jogo ofensivo, Walla-
ce Pernambucano e Luan; Elvinho 
vindo bem com Romarinho, Clebi-
nho nessa construção do jogo, isso 
foi muito positivo. Eu achei que em 
momentos, negativamente falando, 
a gente poderia ter parado um pouco 
as ações do adversário mais no cam-
po dele”, afirmou o técnico.

Potiguar anuncia português 
como novo técnico para 2021

Piza aprova América em
1º teste da pré-temporada

PREPARAÇÃO PARA O ESTADUAL

AMISTOSO

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

TV GLOBO / REPRODUÇÃO

Treinador Luís Miguel Oliveira, 49 anos

MUNDIAL DA FIFA | Derrotado, time egípcio disputará o terceiro lugar da competição com o Palmeiras. 
Campeão europeu estabeleceu claro domínio sobre o campeão africano, que fez o possível para frear

O Bayern de Munique cumpriu  sem 
sustos seu papel nas semifinais do 
Mundial de Clubes da Fifa. Muito 

superior tecnicamente, a equipe alemã 
venceu o egípcio Al Ahly por 2 a 0, com 
gols marcados por Lewandowski, e se 
classificou à decisão da competição, 
marcada para quinta-feira 11.

O adversário na final será o Tigres, 
do México, que superou o Palmeiras 
por 1 a 0 na outra semifinal. Derrotado, 
o Al Ahly jogará contra o time brasilei-
ro, também na quinta, em duelo que 
valerá a terceira colocação do campe-
onato, disputado no Qatar.

Se houve surpresa na definição do 
primeiro finalista, no último domingo 
7, a partida de segunda 8 teve o dese-
nho esperado. O campeão europeu es-
tabeleceu claro domínio sobre o cam-
peão africano, que fez o possível para 
frear os favoritos e pareceu satisfeito 
por não ter levado mais gols.

A formação do Egito contou com o 
apoio do público, limitado a pouco me-
nos de 30% da capacidade do Ahmad 
Bin Ali Stadium, em Al Rayyan, nos 
arredores da capital Doha. Os egípcios 
são cerca de 10% da população do Qa-
tar e marcaram sua presença no jogo.

No primeiro tempo, eles viram o 
Bayern ter o controle da posse de bola 
e ficar no campo de ataque. Os afri-
canos eram aplicados na marcação, 
procurando fechar a região da grande 
área com duas linhas de quatro atletas, 
mas parecia questão de tempo para o 

bloqueio ser furado.
Isso aconteceu aos 17 minutos, 

quando Pavard tentou cruzamento da 
direita e foi travado. A sobra ficou com 
Coman, que bateu cruzado. No segun-
do pau, Gnabry teve a tranquilidade de 
rolar para Lewandowski abrir o placar.

O gol não mudou o panorama 
do confronto. Os alemães trocavam 
passes com precisão e chegavam com 
relativa facilidade à entrada da área. 
Roca, Lewandowski e Davies tiveram 
boas chances para ampliar a vantagem 
antes do intervalo.

Na etapa final, apenas um gol atrás 
no marcador, o Al Ahly começou a se 
soltar um pouco mais, buscando sur-

preender em lances de velocidade. E 
o Bayern, bem menos incisivo do que 
nos 45 minutos iniciais, passou a trocar 
passes de maneira menos objetiva.

O técnico Hans-Dieter Flick gastou 
suas cinco substituições, controlando 
o desgaste dos jogadores. As mexidas 
não alteraram o ímpeto do campeão 
europeu, que levou o duelo em ritmo 
morno, à espera do apito final.

Quando a chance se apresentou, 
Lewandowski voltou a mostrar seu fa-
ro de gol para matar o jogo. Aos 40 mi-
nutos do segundo tempo, Sané recebeu 
na ponta direita e cruzou no segundo 
pau. A bola encobriu o goleiro e se ofe-
receu para o cabeceio do artilheiro.
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Confronto entre Al Ahly e Bayern nesta segunda no Catar, pela semifinal do Mundial de Clubes
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Britânico de 36 anos e heptacampeão mundial estava sem contrato desde o final de 2020

Bayern de Munique confirma 
favoritismo e pega Tigres na final


