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Natal vacina quase 4 mil pessoas; 
furões da fila entram na mira do MP
CORONAVÍRUS. 8 E 9 | Apuração 
foi anunciada pelo Ministério 
Público do Rio Grande do 
Norte após denúncias sobre a 
aplicação indevida da Coronavac 

em servidores da Prefeitura de 
Natal nesta quarta-feira 20. O 
órgão vai investigar se houve o 
cometimento de crime ou ato de 
improbidade individualmente. Em 

nota oficial, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) informou 
que alguns dos trabalhadores 
voluntários que estavam atuando 
nos postos de vacinação foram 

imunizados equivocadamente. 
De acordo com os dados oficiais 
da pasta, 3.914 pessoas foram 
vacinadas ao longo do primeiro 
dia de aplicação das doses. 

A campanha de imunização 
começou na capital potiguar 
através do sistema de drive-thru, 
com quatro pontos espalhados 
pela cidade. 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Arena das Dunas é um dos pontos drive-thru de vacinação contra a Covid-19 em funcionamento na capital potiguar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram vacinados 3.914 pessoas em Natal nesta quarta-feira 20

STF recebe pedido de 
afastamento de Pazuello do 
Ministério da Saúde
POLÍTICA. 3 | Partido Rede alega que os 
“diversos equívocos” do ministro Eduardo 
Pazuello já causaram a morte de mais 
de 210 mil brasileiros desde o início da 
pandemia do novo coronavírus

Bancada potiguar está 
dividida sobre possível 
impeachment de Bolsonaro
IMPEDIMENTO. 4 | Deputados federais do 
Rio Grande do Norte falam como votariam 
caso um processo de afastamento do 
cargo fosse aberto contra o atual presidente 
Jair Bolsonaro

Joe Biden assume como 
presidente dos Estados 
Unidos 
PODER. 5 | Novo presidente norte-americano 
convocou a população a se unir para 
derrotar desafios. Ele afirmou que a posse 
não celebra o triunfo de um candidato, mas 
da democracia

Diretor do DER diz que não 
vai mais mandar tapar 
buracos na Moema Tinoco
OBRAS. 6 | Departamento de Estradas e 
Rodagens já fez seis operações tapa-
buraco na avenida, mas asfalto se deteriora 
logo em seguida por causa da água 
servida proveniente das residências

Bares são obrigados a adotar 
medidas de proteção a 
mulheres em Natal
DETERMINAÇÃO. 11 | Entre as medidas 
previstas na lei, em situações de risco, 
os estabelecimentos deverão fornecer 
“escolta” até os transportes das mulheres 
e disponibilizar ambiente seguro 

LUCIANO 
CAMARGO 
CHEGA AOS 48

DIVULGAÇÃO
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NARIZINHO 
REVELA USO DE 
ANABOLIZANTE

 A artista  (foto) revelou que fez 
algumas loucuras para ficar com um 
corpo padrão. Carol contou que sofreu 
com a queda de cabelo e mudança da voz

 

DIVULGAÇÃO

CHEGA AOS 48
O cantor (foto) fez aniversário 

e agradeceu as mensagens de 
carinho dos fãs em um vídeo publicado 
nas redes sociais
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COMBATE AO CRIME | Iniciativa tem como objetivo reduzir os indicadores de crimes praticados por membros de 
organizações criminosas, como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e roubos a bancos, cargas e veículos

OGoverno do Rio Grande do 
Norte celebrou Acordo de Co-
operação Técnica (ACT) com o 

Ministério da Justiça e Segurança Pú-
blica que vai permitir a criação de for-
ças-tarefas de combate a organizações 
criminosas em território potiguar.

Segundo o coronel Francisco 
Araújo Silva, titular da Secretaria Esta-
dual de Segurança Pública (Sesap), as 
forças-tarefas a serem implementadas 
no Rio Grande do Norte proporciona-
rão uma integração ainda maior entre 
as instituições de segurança federais, 
como a Polícia Federal e a Polícia Ro-
doviária Federal, com as forças esta-
duais, caso da Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto 
Técnico-Cientí� co de Perícia e Polícia 
Penal.

O Plano de Forças-Tarefas do 
Sistema Único de Segurança Pública 
(SUSP) de Combate ao Crime Orga-
nizado tem como objetivo reduzir os 
indicadores de crimes praticados por 
membros de organizações criminosas, 
como homicídio, latrocínio, trá� co de 
drogas, roubos a bancos, cargas e veí-
culos. 

Os primeiros estados a aderirem 
ao plano foram o Rio Grande do Norte 
e o Ceará, ambos de forma voluntária. 
“Precisamos avançar e avançar rápido. 
Por isso a importância da implemen-

tação desse plano que carrega o nome 
do SUSP: o Sistema Único de Seguran-
ça Pública, que demanda de todos nós 
que atuamos na gestão, na operação, 
no planejamento, na construção de 
políticas públicas baseadas em quatro 
princípios: atuação conjunta, coorde-
nada, sistêmica e integrada”, a� rmou o 
ministro da Justiça, André Mendonça.

 As forças-tarefas terão como linha 
de atuação a busca pelo isolamento 
de líderes de organizações criminosas 
no sistema prisional, a prevenção e a 
repressão da criminalidade violenta 

praticada por esses grupos, a descapi-
talização das facções, com foco no blo-
queio de bens e valores, além da venda 
antecipada desses bens.

 Pelo plano, o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública vai disponibili-
zar local apropriado para funcionar 
como base da Força-Tarefa, além de 
equipamentos de gestão de dados e 
informações, e outros necessários ao 
bom funcionamento dos trabalhos. O 
custeio das diárias e passagens para 
atuação das forças policiais também 
será feito pelo MJSP.

Rio Grande do Norte e Ceará são primeiros estados a aderir ao acordo de cooperação federal

Governo do RN vai criar forças-
tarefas contra crime organizado

DANIEL ESTEVÃO/MJSP

O Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública publicou nova 
portaria para regulamentar a 

atuação da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) em operações conjuntas com 
outros órgãos de segurança.

O texto substitui um primeiro dis-
positivo, que havia sido editado ainda 
sob a gestão do ex-ministro Sérgio Mo-
ro, mas acabou abrindo uma crise com 
as polícias. 

A iniciativa original de reforçar 
a atuação da PRF nas operações de 
combate ao crime foi tida como uma 
tentativa de avançar sobre as prerro-
gativas de outras corporações.

A queixa foi levada ao Supremo 
Tribunal Federal pela Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Fe-
deral (ADPF), que acusava descumpri-

mento dos limites constitucionais tra-
çados para a atuação de cada políacia.

Em agosto, pelo placar de seis vo-
tos a quatro, os ministros decidiram 
autorizar a participação da PRF nas 
operações policiais. 

Antes disso, a portaria chegou a 
ser suspensa, durante o recesso judi-
ciário, pelo então presidente do Supre-
mo, Dias To� oli, que considerou haver 
um alargamento excessivo da compe-
tência da Polícia Rodoviária Federal - o 
que demandaria regulamentação por 
uma nova lei no Congresso Nacional. 

Quando o recesso terminou, o re-
lator original da ação, Marco Aurélio 
Mello, suspendeu a liminar de To� oli, 
o que posteriormente foi con� rmado 
pela maioria do plenário.

Com o aval do Supremo, o Ministé-

rio da Justiça decidiu apresentar uma 
nova portaria, desta vez mais restrita, 
que já está em vigor. De acordo com 
o texto, a Polícia Rodoviária Federal 
poderá atuar em operações conjuntas 
que contem com a participação de ór-
gãos integrantes do Sistema Único de 
Segurança Pública para prestar apoio 
logístico, atuar na segurança das equi-
pes e do material usado, participar do 
cumprimento de mandados judiciais 
de busca e apreensão, fazer boletins 
de ocorrência e ‘praticar outros atos 
relacionados ao objetivo da operação 
conjunta’.

Na prática, o novo texto suprimiu 
o trecho que permitia a participação 
em investigações de infrações penais, 
justamente a mudança que desagra-
dou a Polícia Federal.

Ministério derruba portaria de Moro 
que incluía a PRF em operações

AÇÃO

MAIORIA ESPERA VACINA 
SÓ DAQUI QUATRO MESES

ÍNDIA USA VACINA PARA PRESSIONAR BRASIL NA OMC

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

MOSCA CHINESA
O serviço secreto escalou um 

asiático como “mosca” (o agente que 
� ca colado ao presidente, nos EUA 
ou aqui). Tem pinta de chinês. Mais 
um gesto estudado de Joe Biden, este 
para agradar a China.

ERA SÓ UM FACTOIDE
Após o embaixador chinês dizer 

a Rodrigo Maia que são técnicas e 
não políticas as di� culdades para 
liberar os insumos para vacina, caiu 
a � cha: tudo não passou de fake 
news. Ou factoide, como esta coluna 
preveniu.

DIFÍCIL DESAPEGAR
Prestes a deixar a presidência, 

Rodrigo Maia fala como se fosse 
mandar na pauta da Câmara, caso 
o seu preposto Baleia Rossi se eleja. 
Avesso a investigações, nos seus 

estertores a Maia ameaça uma “CPI 
do Covid”.

FURA-FILA SERÁ PUNIDO
Presidente do TCE do Amazonas, 

Mário Mello exigiu a lista de 
vacinados para apurar se a� lhados 
do governador e do prefeito de 
Manaus estariam furando a � la da 
vacinação. Se isso aconteceu mesmo, 
não sairá barato.

ATAQUE DE NERVOS ADIADO
Os diplomatas brasileiros 

adoraram o texto do presidente Jair 
Bolsonaro saudando, na medida certa, 
o presidente americano Joe Biden. A 
demora nesse gesto os deixou à beira 
de um ataque de nervos.

PENSANDO BEM...
...BolsoDoria é coisa do passado, 

agora é BolsoBiden.

A índia e a África do Sul defendem a ampla suspensão (“waiver”) do 
TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio), na Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Para os indianos, o “waiver” do TRIPS ajudaria na “prevenção, 
contenção e tratamento da Covid”. Mas o acordo já prevê � exibilidades, 
como o licenciamento (voluntário e compulsório) de tecnologias. 
Autoridades brasileiras enxergam a proposta indiana como oportunista.

POSIÇÃO HISTÓRICA
O Brasil historicamente 

defende as medidas de 
� exibilização do acordo, e tem 
apoio de outros países em 
desenvolvimento, como Chile e 
México.

ACORDO FUNDAMENTAL
O acordo TRIPS garante 

proteção de patentes e 

propriedade intelectual, inclusive 
de medicamentos, insumos e 
vacinas, abarcando os genéricos.

SEMPRE NA OPOSIÇÃO
A imprensa brasileira adotou 

o discurso indiano e diz que o 
Brasil “� cou contra” países em 
desenvolvimento. 

Mas a posição da Índia é 
minoritária.

L Levantamento do instituto Paraná Pesquisa realizado em todo o País 
para o site Diário do Poder e esta coluna, revela um certo ceticismo 
dos brasileiros em relação a vacinação em prazo curto. A maior parte 

dos entrevistados (20%) acredita que a vacina contra a covid-19 só estará 
disponível para eles “daqui a mais de quatro meses”. Um percentual muito 
próximo (18,8%) representa os cidadãos está que apostam em um prazo de um 
e dois meses. E 13,4% apostam em até quatro semanas. Há ainda os brasileiros, 
apenas 5% dos entrevistados, que não alimentam qualquer expectativa de 
vacinação contra o novo coronavírus. Os mais otimistas, que apostam em 
vacinação nos próximos quinze dias, são 6,8% do total, enquanto 14,9% não 
sabem quando isso ocorrerá. Para 10,9%, o prazo de acesso à vacina será de 
mais de dois meses, mas menos de três meses. Já 10,1% apostam entre três e 
quatro meses. O Paraná Pesquisa entrevistou 2080 em 238 municípios dos 26 
estados e no Distrito Federal, entre 16 e 19 de janeiro deste ano.
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PLANALTO

Às vésperas da eleição que vai Às vésperas da eleição que vai Àdefinir a nova cúpula da CâÀdefinir a nova cúpula da CâÀ -
mara e do Senado e com a Àmara e do Senado e com a À

pressão política pelo impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro, aliados do 
governo agem para barrar a convoca-
ção de uma comissão representativa 
do Congresso neste mês O presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, contra-
riou o colega da Câmara Rodrigo Maia, 
que comanda a Câmara, e disse que 
não instalará nenhuma comissão para 
discutir a “guerra das vacinas” contra 
covid-19.

Maia e o bloco que sustenta a 
candidatura do deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP) à presidência da Câmara 
cobram a convocação do colegiado, 
que reúne 16 deputados e 7 senado-
res, sob o argumento de que é preciso 
encontrar soluções emergenciais para 
a crise. O deputado chegou a marcar   
audiência com o embaixador da Chi-

na, Yang Wanning, tendo como pauta 
a importação da CoronaVac e o atraso 
no envio de insumos para a produção 
do imunizante.

A iniciativa é vista pelo governo 
como mais um passo de Maia para 
desgastar Bolsonaro. Auxiliares do 
Palácio do Planalto avaliam que o pre-
sidente da Câmara, em seus últimos 
dias à frente da Casa, quer usar o cargo 
para criar dificuldades a Bolsonaro e 
ajudar a aprovar a CPI do Coronavírus. 
O PSB e a Rede anunciaram ontem que 
começarão a coletar assinaturas para 
criar a CPI.

Principal rival de Baleia Rossi, o 
candidato Arthur Lira (Progressistas-
-AL), que tem o apoio do Planalto e 
ainda ontem ganhou a adesão do PTB, 
considera que Maia quer convocar a 
comissão representativa do Congresso 
apenas para fustigar Bolsonaro e ar-
ranjar mais votos para o concorrente 

do MDB.
A palavra final sobre a instalação 

do colegiado, no entanto, é de Alcolum-
bre, que, na função de presidente do 
Senado, também comanda o Congres-
so. Embora não tenha comunicado ofi-
cialmente a sua decisão, ele já avisou, 
nos bastidores, que não vê motivo para 
a convocação. Alcolumbre é do mesmo 
partido de Maia, mas se aproximou de 
Bolsonaro e tem o nome cotado para 
integrar um ministério na reforma que 
o presidente deve fazer.

Na prática, a comissão represen-
tativa do Congresso é um colegiado 
temporário, previsto na Constituição, 
para atuar nos períodos de recesso par-
lamentar, em situações excepcionais e 
urgentes. O colegiado pode analisar 
medidas emergenciais. Isso aconteceu 
em 2010, quando a comissão aprovou 
o envio de tropas do Exército para o 
Haiti.

Governistas agem contra convocação 
do Congresso durante o recesso

LEGISLATIVO

POLÍTICA | Partido alegou que “diversos equívocos” já causaram a morte de mais de 210 mil braasileiros. 
Legenda diz que ministro falhou na logística e na condução das atividades ministeriais durante a pandemia

A Rede Sustentabilidade entreA Rede Sustentabilidade entreA -
gou nesta quarta 20 ao SupreA gou nesta quarta 20 ao SupreA -
mo Tribunal Federal (STF) um A mo Tribunal Federal (STF) um A 

pedido de afastamento imediato de 
Eduardo Pazuello da pasta da Saúde. 
O documento argumenta que o mi-
nistro cometeu “diversos equívocos, 
incluídos os de logística, na condução 
das atividades ministeriais durante a 
pandemia do Coronavírus”.

O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) justificou à época de sua no-
meação ao cargo devido à experiência 
de Pazuello em estratégia de logística.

No entanto, há sete meses à fren-
te da pasta, o ministro cometeu erros 
considerados graves por especialistas 
da saúde como o represamento de tes-
tes, a lentidão no processo de compra 
e distribuição de vacinas e, nos últimos 
dias, o desabastecimento de cilindros 
de oxigênio no Estado do Amazonas.

O partido também solicitou que o 
governo federal construa um planeja-
mento de distribuição de oxigênio para 
as unidades de atendimento médico 
do País, tendo como foco o Amazonas, 
que vive um colapso relacionado ao 
desabastecimento do insumo. 

Sustenta-se no pedido que sejam 
enviados cilindros de oxigênio aos 
estados do Norte, que por ventura te-
nham perspectiva de escassez do item 
de atendimento de saúde nos próxi-
mos 30 dias. 

A Rede exige que o planejamento 
seja apresentado em 24h e solicita que 
sejam expostas a real situação dos es-
toques de oxigênio no País. A petição 
já foi encaminhada para o ministro Ri-

cardo Lewandowski e o STF já acusou 
o seu recebimento.

A legenda compara o atual colapso 
no atendimento aos pacientes com 
Covid-19 no Amazonas à “tortura e ao 
tratamento desumano e degradante”. 
Ela sustenta que a inação observada 
na gestão da crise de saúde é incons-
titucional e desrespeita os Direitos 
Humanos. 

“Não há questões logísticas ou difi-
culdades operacionais que justifiquem 
essa omissão das autoridades, prin-
cipalmente federais, que sabiam da 
iminente falta de oxigênio, mas nada 
fizeram”.

Neste mês de janeiro, o partido já 
havia entrado com outra petição que 
requeria da Anvisa a aprovação do uso 
emergencial da CoronaVac no País. O 

partido também pressionou o governo 
acerca da disponibilidade de seringa 
e agulhas para a campanha de vaci-
nação e solicitou no STF, que fossem 
informadas qual era o tamanho da re-
serva desses materiais no SUS.

Além disso, a petição também foi 
protocolada na ação apresentada pe-
lo próprio partido em outubro do ano 
passado, que tem Lewandowski como 
relator, com o objetivo de impedir que 
o presidente Jair Bolsonaro desauto-
rizasse a aquisição da CoronaVac, a 
vacina desenvolvida pelo laboratório 
chinês Sinovac e testada no Brasil e 
parceria com o Instituto Butantan, 
que é ligado ao governo de São Paulo. 
O estado é governado por João Doria, 
um ex-aliado que hoje é adversário de 
Bolsonaro.

Há sete meses à frente da pasta, o ministro Pazuello cometeu erros graves, critica a Rede

Rede pede ao STF que Pazuello seja 
afastado do Ministério de Saúde 

VOCÊ SABIA?

1.Joe Biden após 50 anos de persistência, chegou a Casa Branca. 
Derrotas e perdas na sua vida pareciam indicar que esse seria um 

objetivo impossível.

2.Porém, ele seguiu a frase que cunhou: “Nós, os irlandeses, somos as 
únicas pessoas no mundo nostálgicas do futuro. Nunca deixei de ser 2únicas pessoas no mundo nostálgicas do futuro. Nunca deixei de ser 2

um sonhador. Nunca deixei de acreditar nas possibilidades”.

3.“Gago” passou a infância enfrentando os “valentões” da escola, que o 
humilhavam. Curou-se na idade adulta, ao recitar poesias, na frente 3humilhavam. Curou-se na idade adulta, ao recitar poesias, na frente 3

de um espelho.

4.Humano e em campanha (fevereiro de 2020), ouviu a súplica do pai 4.Humano e em campanha (fevereiro de 2020), ouviu a súplica do pai 4de Brayden Harrington (13 anos), que lhe falou dos problemas de 4de Brayden Harrington (13 anos), que lhe falou dos problemas de 4
gagueira do filho. Encostou o rosto no garoto envergonhado e disse: “você 
vai superar. Sei que há valentões no colégio que zombam de você, mas 
isso mudará”. Em agosto, o menino Brayden saudou Biden na Convenção 
Democrata.

5. Quando era ainda adolescente, a mãe de sua então namorada (Neilia, 
sua primeira esposa) perguntou sobre o seu futuro. Ele respondeu: ser 

presidente dos Estados Unidos.

6. A primeira campanha de Biden ao Senado foi em 1972. Tornou-se um 
dos senadores mais jovens da história do país (29 anos).

7. Poucas semanas após ser eleito, a família de Biden sofreu tragédia. 
Nas vésperas do Natal, dentro de um carro acidentado, estavam seus 7Nas vésperas do Natal, dentro de um carro acidentado, estavam seus 7

filhos, Beau, Hunter e Naomi, e sua mulher, Neilia. Morreram Neilia e 
Naomi. Os filhos sobreviveram. Em 2015, Biden perdeu o filho Beau com 
câncer no cérebro.

8. Após o acidente de 1972, Biden pensou em renunciar, mas fez o 
juramento de Senador no hospital, ao lado da cama de um dos filhos. 8juramento de Senador no hospital, ao lado da cama de um dos filhos. 8

Durante anos, diariamente fazia de trem o trecho entre sua cidade e 
Washington, para dar assistência aos filhos.

9. Anos depois, casou com a professora divorciada, Jill Jacobs. Biden 
sempre dizia que seus filhos Beau e Hunter tinham duas mães, a que 

morreu e Jill.

10. Tentou candidatar-se a presidência em 1987 e acabou de forma 
vergonhosa. Em 2008, teve 1% dos votos na pré-convenção, diante 10vergonhosa. Em 2008, teve 1% dos votos na pré-convenção, diante 10

de opositores poderosos: Obama e Hillary.

11. Em 2020 foi tido como “fora do páreo” nas primárias. Reagiu e 
ganhou a eleição. Trump acusou o seu filho Hunter de viciado em 

“drogas”. Sereno, ele respondeu: “Meu filho, como muita gente que vocês 
conhecem em suas casas, teve um problema com as drogas, o superou e 
estou orgulhoso dele.

UM DIA DEPOIS

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS POR TRÁS 
DA NOTÍCIADA NOTÍCIA
POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
POR TRÁS POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
POR TRÁS 

FUTURO DE TRUMP

No adeus- Antes de embarcar 
para Florida, disse Trump: “nós 
voltaremos, de um jeito ou de outro 
”. Agradeceu aos filhos e familiares 
próximos que tinham cargos no 
seu governo. Se fosse no Brasil, 
responderia CPI por “nepotismo”.

Dívida – Além de 400 milhões 
de dólares de dívidas há o risco de 
Trump responder por uma dúzia 
de crimes federais. Diante da 
pré falência é possível que ele  se 
dedique a palestras, como fazem 
ex-presidentes americanos.

Natal- O ex-presidente Bill 
Clinton tornou-se “chanceler 
honorário” da “Laureate 
International”, rede de ensino global, 

O mundo livre respira mais aliviado, com a posse ontem, 20, de Joe O mundo livre respira mais aliviado, com a posse ontem, 20, de Joe O Biden. Não se trata de exaltação. Apenas, a tranquilidade de que O Biden. Não se trata de exaltação. Apenas, a tranquilidade de que O não continuarão os arroubos inconsequentes da era Trump, um O não continuarão os arroubos inconsequentes da era Trump, um O 
“ex” próximo da insanidade mental.  Os EEUU deram prova da solidez 
de sua democracia. Agora, resta saber se Biden será o velho decrépito e 
sonolento, acusado por Trump. Tudo indica, que não.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

da qual fazia parte   a UNP, sediada 
em nosso estado. Proferiu, inclusive, 
uma conferência em Natal (2010).

Obama- Em 2017, Barack e 
Michelle Obama ganharam US$ 
65 milhões com um livro. Depois, 
firmaram contrato com a Netflix 
para produção de filmes.

REUTERS
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ALAN SANTOS/PR

Após o processo que retirou a 
ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT) do Palácio do Planalto, o 

impeachment passou a ser um assunto 
popularizado na sociedade brasileira 
que, não raramente, reivindica pela 
instauração de denúncia contra presi-
dentes no Congresso Nacional. O atual 
chefe do Executivo brasileiro, Jair Bol-
sonaro (Sem Partido) é recordista em 
média de pedidos de impeachment. 
Foram realizados 61 pedidos em dois 
anos de mandato — nenhum avançou.

Entre os parlamentares da banca-
da potiguar, há divergências sobre a 
necessidade de encerrar a atuação de 
Bolsonaro à frente do Brasil. Quatro 
deputados federais responderam aos 
questionamentos da reportagem do 
Agora RN: dois são favoráveis, um 
contra e um outro, Walter Alves (MDB-
-RN), acredita que “não é momento de 
pensar em impeachment do presiden-
te’’. 

O parlamentar emedebista justi-
fica sua declaração com base na atual 
crise sanitária, imposta pela pandemia 
do coronavírus, que gerou agravamen-
tos em outros setores sociais, como 
o econômico. “Estamos no meio do 
maior desafio de saúde pública, enfren-
tando um vírus que já vitimou mais 
de 211 mil pessoas (no Brasil). Pautar 
impeachment do presidente, nesse 
momento, causaria mais instabilidade 
ao país”, ressalta.

Na contramão desse pensamento, 
o deputado Rafael Motta (PSB-RN) 
declara ser favorável à instalação do 
processo político-criminal contra Bol-
sonaro. O parlamentar foi um dos sig-
natários do pedido de impeachment 
feito pela bancada do PSB na Câmara, 
em 2020. “O nosso posicionamento 
não mudou, principalmente porque a 
conduta do presidente também não, 
sempre promovendo um discurso anti-
democrático e abrindo uma crise atrás 
da outra”, dispara.

Rafael reforça que “desde que assu-
miu a cadeira da Presidência, Bolsona-
ro vem praticando uma série de ações 
incompatíveis com o cargo que ocupa”. 
O deputado cita a pandemia como um 
dos exemplos, o que, na visão dele, faz 
o Brasil passar por uma crise sanitária 
mundial. “Bolsonaro ignora os proto-
colos, coloca a população em risco e 
não assume uma posição digna de um 
chefe do Executivo, tanto no discurso 
como na prática”, comenta.

O parlamentar destaca, ainda, que 
não avalia positivamente a atuação do 
governo Bolsonaro. “Por mais otimis-
tas que sejamos e por mais que o Legis-
lativo venha fazendo a sua parte para 
mitigar as crises, sabemos que deixar a 
gestão nas mãos de Bolsonaro coloca o 
país em risco”, diz.

Beto Rosado, por sua vez, é con-

tra o processo, pois afirma não existir 
elementos que justifiquem tal ação. A 
posição é apoiada na contribuição “po-
sitiva do presidente para o Rio Grande 
do Norte”. O integrante da bancada 
bolsonarista, no entanto, fala em “ana-
lise”, caso o impeachment chegue ao 
plenário da Câmara.

“Foi o governo Bolsonaro que, logo 
no início, amenizou a situação do se-
tor salineiro, criando o decreto do sal, 
dando conforto jurídico às questões 
ligadas ao setor e mantendo a empre-
gabilidade no Oeste e, principalmente, 
na região da Costa Branca. Foi no go-
verno dele que conseguimos a abertura 
do mercado chinês para exportação do 
melão, uma conquista muito impor-
tante para as exportações do RN. Além 
disso, temos outros avanços, como 
as obras do Complexo do Gancho de 
Igapó, Oiticica, Ramal do Apodi, Reta 
Tabajara e a abertura do mercado chi-
nês para exportação do melão, uma 
conquista muito importante para as 
exportações do RN”, sustenta.

De maneira oposta, a deputada 
Natália Bonavides se coloca favorável 
ao afastamento precoce de Bolsonaro 
da cadeira da presidência, pois anun-
cia não ser “difícil encontrar motivos 
para não ser favorável”. “A lista de cri-
mes de responsabilidade de Bolsonaro 
é imensa. Desde o início da pandemia, 

Bolsonaro se comporta como um 
aliado do vírus. Sua continuidade no 
governo é um insulto a todas e todos 
que perderam a vida para a covid-19”, 
esclarece.

A parlamentar relembra casos 
que justificam a necessidade do im-
peachment contra o atual presidente, 
como “os ataques contra a democracia 
durante as manifestações incentiva-
das por ele; a interferência na Polícia 
Federal; a defesa e apologia a ditadura 
militar; e todas as medidas tomadas 
por ele que negligenciaram a pande-
mia o contribuíram diretamente para 
o desastre sanitário que o país vive. O 
impeachment é uma necessidade para 
salvar vidas e impedir a continuidade 
dessa barbárie que é o governo Bolso-
naro”, encerra.

PEDIDOS DE IMPEACHMENT 
CRESCERAM 432%

Com o Brasil ultrapassando a 
marca dos 210 mil mortos, o fim do 
auxílio-emergencial, e o aumento do 
desemprego, as redes sociais, antes 
dominadas pelos bolsonarismo, têm 
se movimentado em sentido contrário 
com uma força inédita. As cenas de 
pacientes com Covid asfixiando em 
leitos de Manaus, fizeram com que as 
menções ao termo “impeachment” 
crescessem 432%.

Em nota, o procurador geral da 
República, Augusto Aras, reconheceu 
indiretamente que a pressão pelo impe-
achment do presidente Jair Bolsonaro 
está crescendo e alertou para o risco de 
‘alastramento da crise sanitária para ou-
tras dimensões da vida publica’. 

No texto, Augusto Aras,diz que pro-
cessos por crime de responsabilidade de 
agentes públicos cabem ao Legislativo 
e alertou inclusive para possibilidade 
de Estado de Defesa, que é o estágio 
seguinte ao de calamidade. Em outras 
palavras, cabe ao Congresso, não à PGR, 
decidir sobre abrir ou não processo de 
impeachment contra Bolsonaro.

“O estado de calamidade pública é a 
antessala do estado de defesa. A Consti-
tuição Federal, para preservar o Estado 
Democrático de Direito e a ordem ju-
rídica que o sustenta, obsta alterações 
em seu texto em momentos de grave 
instabilidade social. A considerar a ex-
pectativa de agravamento da crise sani-
tária nos próximos dias, mesmo com a 
contemporânea vacinação, é tempo de 
temperança e prudência, em prol da es-

tabilidade institucional”, diz a nota.
Mais à frente, prossegue: “Neste 

momento difícil da vida pública nacio-
nal, verifica-se que as instituições estão 
funcionando regularmente em meio a 
uma pandemia que assombra a comu-
nidade planetária, sendo necessária a 
manutenção da ordem jurídica a fim 
de preservar a estabilidade do Estado 
Democrático.”

A nota da PGR se dá em meio ao 
aumento da pressão pelo impeachment 
do presidente Jair Bolsonaro. 

A PGR colocou na conta do Con-
gresso Nacional a análise de ‘eventuais 
ilícitos que importem em responsabili-
dade de agentes políticos da cúpula dos 
Poderes da República’. 

O órgão chefiado por Augusto 
Aras aponta que segmentos políticos 
clamam por medidas criminais conta 
autoridades federais, estaduais e muni-
cipais e diz que ‘já vem adotando todas 
as providências cabíveis desde o início 
da pandemia’.

Como ‘titular da ação penal’, a Pro-
curadoria-Geral da República tem com-
petência para abrir investigações crimi-
nais comuns contra o presidente, com 
tramitação junto ao Supremo Tribunal 
Federal. É o caso do inquérito sobre 
suposta interferência de Bolsonaro na 
Polícia Federal, aberto após a renúncia 
do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.

No início da pandemia da Covid-19 
no Brasil, o estado de defesa e o estado 
de sítio geraram forte debate, com rea-
ções da sociedade civil. 

Em março de 2020, após reporta-
gem da revista ‘Crusoé’ mostrar que 
o Palácio do Planalto encomendou a 
alguns ministérios pareceres sobre um 
eventual decreto de estado de sítio por 
causa da pandemia do novo coronaví-
rus, a Ordem dos Advogados do Brasil 
emitiu parecer considerando a medida 
inconstitucional ante a nova doença. O 
presidente da Comissão de Assuntos 
Constitucionais da entidade escreveu 
artigo na mesma linha.

Em seminário realizado em abril 
do ano passado, o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Gilmar Mendes 
destacou que o decreto de estado de 
sítio ou o de estado de defesa não estão 
‘adaptados’ para o tipo de situação que o 
País enfrenta ante à pandemia do novo 
coronavírus. 

A menção da PGR ao Estado de 
Defesa também ocorre um dia após 
Bolsonaro dizer que as Forças Armadas 
são as responsáveis por decidir se há de-
mocracia ou ditadura em um país. 

“Quem decide se um povo vai viver 
na democracia ou na ditadura são as 
suas Forças Armadas. Não tem ditadura 
onde as Forças Armadas não a apoiam”, 
afirmou o presidente, em conversa com 
apoiadores, no Palácio da Alvorada na 
segunda, 18.

Bancada potiguar está dividida sobre 
possível impeachment de Bolsonaro
IMPEDIMENTO | Deputados federais que representam o Rio Grande do Norte na Câmara falam como votariam caso um processo de afastamento do cargo fosse aberto contra o atual 
presidente Jair Bolsonaro. Atual chefe do Executivo brasileiro é recordista em pedidos de impeachment na história da República, com  61 petições protocoladas apenas em dois anos

Presidente Jair Bolsonaro é alvo de críticas em razão das falhas na atuação do governo federal na crise sanitária causada pela Covid-19 

ARAS CITA ‘ESTADO DE 
DEFESA’ E COMPETÊNCIA 
DO CONGRESSO SOBRE 
ANÁLISE IMPEACHMENT
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O presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, fez no período 
da tarde desta quarta-feira 20 

seu primeiro discurso como líder da 
Casa Branca, após ser empossado em 
cerimônia no Capitólio. Nos primeiros 
minutos à frente de um país altamente 
polarizado politicamente, o democrata 
convocou a população a se unir para 
derrotar desafios.

“Vou lutar pelos que me apoiaram 
e pelos que não me apoiaram. Neste 
dia de janeiro, minha alma inteira está 
dedicada a unir nossa nação”, declarou 
o democrata. “Com união, podemos fa-
zer grandes coisas. Podemos superar o 

vírus mortal”, seguiu, em referência ao 
novo coronavírus, que já matou mais 
de 400 mil cidadãos americanos.

Ele pediu um minuto de silêncio 
pelas vítimas e disse que os EUA estão 
entrando, provavelmente, na fase mais 
mortal da pandemia. “Vamos derrotar 

o coronavírus como uma nação unida.”
Biden afirmou que sua posse não 

celebra o triunfo de um candidato, mas 
de uma causa: a democracia. “A demo-
cracia é preciosa e frágil. Desta vez, ela 
prevaleceu.”

A fala vem após uma transição de 

poder bastante tensa nos EUA, com o 
antecessor Donald Trump sem reco-
nhecer a legitimidade das eleições de 
novembro. O republicano tampouco 
compareceu à cerimônia de posse des-
ta quarta.

Há exatas duas semanas, o Capi-
tólio, sede do Congresso norte-ameri-
cano, foi invadido por apoiadores de 
Trump que tentaram impedir a certi-
ficação da vitória do então presidente 
eleito. “Esse é o dia da América, da de-
mocracia. Dia de história e esperança”, 
declarou nesta quarta o democrata. 
“Juntos, vamos escrever uma história 
de esperança, não de medo”.

O novo presidente dos EUA agra-
deceu seus antecessores dos dois par-
tidos e disse acreditar na resiliência da 
Constituição americana. Os ex-presi-
dentes Barack Obama, George W. Bush 
e Bill Clinton compareceram à cerimô-
nia de posse.

Reforçando seu tom conciliador, 
Biden confirmou que vai restaurar 
antigas alianças para “engajar os EUA 
com o mundo” outra vez.

AFP

Biden assume como presidente dos 
Estados Unidos e promete ‘unir a nação’
CASA BRANCA | Em seu primeiro 
discurso após tomar posse, o 
novo presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou que 
a democracia ‘prevaleceu mais 
uma vez’ e também fez apelo à 
“união” dos americanos

Presidente Joe Biden: “Vou lutar pelos que me apoiaram e pelos que não me apoiaram”

A expectativa é que o democrata 
anuncie ainda nesta quarta o retorno 
do país ao Acordo de Paris e à Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS). 
“Podemos fazer os EUA outra vez uma 
força de liderança para o bem neste 
mundo. Seremos julgados de acordo 
com como lidamos com as crises deste 
momento.” Sem citar nominalmente o 
agora ex-presidente Trump, Biden afir-
mou que “a política não precisa ser um 
fogo destruindo tudo ao redor” e que 
líderes têm responsabilidade de defen-
der a verdade sobre a mentira.

Trump foi banido do Twitter por 
compartilhar notícias falsas, como as 
supostas fraudes eleitorais, e insuflar 
a população no episódio da invasão do 
Capitólio. “Precisamos confrontar e va-
mos derrotar a ameaça do terrorismo 
doméstico. Vamos voltar a nos escutar 
e nos ver outra vez; vamos nos respei-
tar”, clamou o novo presidente.

Biden também parabenizou 
Kamala Harris, primeira mulher eleita 
vice-presidente dos EUA, e lembrou a 
mancha do racismo no país.
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A cidade de São Gonçalo do Ama-
rante iniciou nesta quarta-feira 
20 a campanha de vacinação 

contra a Covid-19. O município rece-
beu total de 563 doses da vacina Coro-
naVac.

O município decidiu seguir o crité-
rio do Governo do Estado para iniciar 
a vacinação no município. Serão priori-
zados os profissionais de saúde que es-
tão em exposição à infecção e os idosos 
abrigados em instituições de longa per-
manência. Serão vacinados os servido-
res do Hospital de Campanha, Hospital 
Belarmina Monte, unidades de saúde, 
Centro de Pediatria, laboratório e Cen-
tro Odontológico 

Profissionais que atuam direta-
mente na linha de frente, em hospitais 
e unidades de saúde, também estão 
sendo vacinados. A assistente social 
dos hospitais de campanha e do Belar-

mina Monte, Rosana Carla, 35, contou 
que lembra com muita tristeza o so-
frimento das famílias que perderam 
entes queridos, mas que a chegada da 
vacina alimenta a esperança de que a 
doença será vencida. “Me sinto mui-
to honrada e emocionada por esse 
momento, porque a vacina significa a 
proteção da nossa população contra 
esse terrível vírus. Eu vivenciei mo-
mentos muitos difíceis durante todo 
esse tempo e a partir de hoje temos um 
ferramenta eficaz para combater essa 
pandemia”, disse.

Para receber a vacina é necessário 
estar cadastrado na plataforma RN + 
Vacina que foi criada para gerenciar o 
processo de vacinação em todo territó-
rio potiguar. O cadastro pode ser feito 
previamente, ou na própria UBS, no 
momento da vacinação através do site: 
https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/

SGA

São Gonçalo do 
Amarante inicia 
vacinação contra a 
Covid-19
IMUNIZAÇÃO | Município vai priorizar profissionais de saúde que atuam 
no combate da doença e idosos em instituições de longa permanência

Prefeitura iniciou aplicação da vacina em profissionais de saúde e nos idosos abrigados em instituições de longa permanência 

O diretor-geral do Departamen-
to de Estradas de Rodagens 
(DER), Manoel Marques Dan-

tas, afirmou nesta quarta-feira 20, em 
tom de desabafo, que não vai mais 
autorizar serviços de tapa-buraco em 
um trecho da Avenida Moema Tino-
co, na Zona Norte de Natal, enquan-
to moradores da região continuarem 
despejando esgoto domiciliar na via.

Em entrevista à 98 FM Natal, Ma-
noel Marques revelou que o DER já 
realizou, nos últimos dois anos, seis 
operações tapa-buraco na avenida, 
mas que o asfalto se deteriora logo 
em seguida por causa da água servi-
da proveniente das residências. 

Manoel Marques Dantas fez um 
apelo para que a Prefeitura do Natal 
multe os moradores por crime am-
biental.

A região não tem rede de esgo-
tamento sanitário. Por causa disso, 
moradores despejam esgoto na rua. 
O diretor do  Departamento de Estra-
das de Rodagens  recomenda a essas 
pessoas que construam fossas sépti-
cas para evitar prejuízo à pavimenta-
ção da avenida, que é administrada 
pelo Estado.

“Eu não vou mais tapar, jogar 

dinheiro público. Dinheiro público 
é coisa séria. Meu dinheiro é curto 
[orçamento do  Departamento de 
Estradas de Rodagens ]. Já fiz 6 vezes. 
Infelizmente, enquanto não resolver 
o problema do esgoto [não será feito 
o serviço]… São poucas pessoas que 
estão jogando na rua. Inclusive, os 
moradores que tem fossa são p* com 
os vizinhos e com a prefeitura, que 
não toma providência. São maus ci-
dadãos. A prefeitura deveria cumprir 
com o papel dela e meter a multa por 
crime ambiental”, destacou.

A Avenida Moema Tinoco tem 
aproximadamente 6 quilômetros de 
extensão. A via liga a Avenida João 
Medeiros Filho à BR-101 Norte. 

O trecho mais problemático – 
onde existe o problema das ligações 
clandestinas de esgoto – fica nas 
imediações da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Pajuçara.

Diretor do DER critica o despejo 
de esgoto na Moema Tinoco 

TAPA-BURACO

DIVULGAÇÃO

O mês de janeiro foi escolhido 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para refor-

çar a atenção para a saúde mental 
e prevenir as patologias. Em todo 
mundo, a campanha do janeiro 
Branco pretende chamar a atenção 
para o tema, principalmente no 
período de confinamento em decor-
rência da convid-19.

Segundo a psicóloga Raiany 
Barbosa, o objetivo da campanha é 
evidenciar questões relacionadas à 
saúde mental, chamando a atenção 
tanto dos indivíduos, quanto das 
instituições, para os universos sub-
jetivos individuais e coletivos.

Em 2021, enquanto a população 
mundial atravessa um período mar-
cado por mudanças estabelecidas 
pelas medidas preventivas ao con-
tágio da covid-19, avalia Raiany Bar-
bosa. Ela explica que é fundamental, 
principalmente, por impulsionar re-
flexões basilares para iniciar o ano 
com assertividade, superando o co-
ronavírus e ressaltando que a saúde 
mental pede políticas públicas.

“A ação visa conscientizar a 
humanidade, assim como as autori-

dades governamentais e legislativas 
de todo o mundo, no que se refere 
à importância de estratégias e de 
políticas públicas voltadas para a 
promoção da saúde mental nas so-
ciedades, nas vidas dos indivíduos e 
das instituições sociais”, pontua.

A psicóloga esclarece ainda 
que saúde mental é um direito de 
todos e que precisa ser encarada 

com seriedade no âmbito público 
institucional.A adesão à campanha 
se dá de forma voluntária e pode 
ser acompanhada por meio do site: 
janeirobranco.com.br e das redes 
sociais @janeirobranco. O contato 
com a psicóloga Raiany Barbosa 
pode ser feito por meio do e-mail: 
raianybarbosapsi@gmail.com ou no 
número: (84) 98113-0609.

Psicóloga Raiany Barbosa afirma que a saúde mental precisa ser encarada com seriedade

Janeiro Branco reforça importância 
dos cuidados com a saúde mental

CAMPANHA

Avenida Moema Tinoco tem 
aproximadamente 6 quilômetros de 
extensão. A via liga a Avenida João 

Medeiros Filho à BR-101 Norte
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O educador e ativista ambiental 
natalense Milton França tem 
boas lembranças do Ocean 

Dream, um navio de cruzeiros que fez 
várias temporadas entre Recife - Natal 
- Fernando de Noronha.  

Os testes Swab, sorologia e teste 
rápido para o novo coronavírus foram 
bastante procurados nos laboratórios 
desde o início da pandemia na capital 
potiguar. De acordo com três institui-
ções de Natal, que realizam os testes, a 
procura para os exames cresceu acen-
tuadamente no final de 2020. De acor-
do com o José Lúcio do Nascimento, 
médico e sócio do laboratório Hemo-
lab, com a chegada da vacina também 
haverá maior busca pelo exame de so-
rologia, no qual o solicitante consegue 
saber se já teve ou não o vírus. 

Segundo o médico, após as fes-
tividades de final de ano houve um 
aumento expressivo nos testes de 
sorologia, que servem para saber se o 
paciente já teve a doença. “Eu acredito 
que após a vacina as pessoas irão pro-
curar ainda mais para saber se tiveram 
o vírus, estamos realizando 120 testes 
por dia desde o início do ano”, relatou. 

De acordo com o Dr. José Lúcio 
foram realizados mais de 20 mil testes 
para a doença em 2020 pelo Hemolab, 
localizado no bairro Petrópolis e em 
outros 15 locais da cidade. Na distribui-
ção foram 18.358 mil exames RT PCR, 
5.851 mil testes Antígeno e 9.926 para 
sorologia.  

Ainda no ano passado, o Hemolab 
realizou os testes para o evento Let’s 
Pipa, no total foram feitos 1800 exames 
do tipo RT-PCR para quem esteve no 
local.  Ainda segundo o Dr. Lúcio, no 
período de 10 de dezembro a 10 de ja-
neiro, o laboratório efetuou 200 testes 
diariamente para a doença, antes des-

se período eram 80 por dia. 

LAES 
O Laboratório de Análises Clínicas 

Especializadas (LAES), informou que 
em 2020 foram realizados mais de 400 
testes da Covid-19, entre  swab, soro-
logia e teste rápido. De acordo com o 

LAES, a procura pelos exames é maior 
em período de festas, antes e depois. 

PAULO GURGEL 
De acordo com o diretor do labo-

ratório, Paulo Gurgel, houve um au-
mento considerável desde março até 
dezembro, principalmente no período 

do natal, com uma procura bem maior 
nesta data. Até o final da reportagem 
o laboratório não conseguiu repassar 
os dados exatos das testagens para a 
doença. 

Os chamados RT-PCR e o soroló-
gico são exames diagnósticos conside-
rados como ass principais recomenda-
ções da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para controlar a disseminação 
do novo coronavírus, quando realiza-
dos junto ao isolamento social. 

Conforme os últimos dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Covid-19, do IBGE, até novembro 
do ano passado, mais de 28 milhões 
de pessoas fizeram teste para saber se 
estavam infectadas pelo coronavírus. 
Desse total 6,5 milhões testaram posi-
tivo. 

Na comparação com outubro, 
mais 2,9 milhões de pessoas realizaram 
algum exame e 754 mil foram diagnos-
ticadas com o novo coronavírus.  

Ainda conforme a PNAD Covid-19 
os exames mais realizados foram o 
SWAB, procedimento em que o mate-
rial é coletado com cotonete na boca e/
ou nariz do paciente (12,7 milhões) e o 
teste rápido com coleta de sangue por 
um furo no dedo (12,4 milhões). 

Outros 8 milhões fizeram o exame 
com sangue retirado na veia do bra-
ço. Os dados são da última edição da 
PNAD COVID19, divulgada em 23 de 
dezembro pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

A  Secretaria de Saúde Pública do 
Rio Grande do Norte (Sesap) 
divulgou recentemente que, no 

ano passado, 13 crianças morreram 
de Covid-19 e cerca de 3.866 crianças 
e adolescentes testaram positivo para 
a doença em todo o estado. De acor-
do com a Sesap, apesar do número de 
mortes em crianças ser abaixo, com-
parado com as demais faixas etárias, 
em caso de sintomas gripais, os pais 
devem ficar atentos e levar os filhos 
para realizar testagem e assim iniciar o 
tratamento o mais breve possível. A in-
fectologista Manoella Alves alerta que 
existe uma síndrome inflamatória rara, 
em crianças após a recuperação. 

A infectologista Manoella Alves, 
que atua como chefe da UTI Covid 
do Hospital Giselda Trigueiro desde o 
início da pandemia, explica que a sín-
drome “pode acontecer após o quadro 
agudo da Covid-19. são casos raros 
vistos em crianças e adolescentes”, 
contou. Já o diagnóstico do coronaví-
rus em crianças e adolescentes se dá 
da mesma maneira que em adultos, 
isto é, Swab ou sorologia, segundo a 
infectologista. 

“As crianças apresentam quadros 
mais leves de Covid-19 em geral. Os 
casos mais graves a gente percebe que 
são apresentados por pesssoas do gru-
po de risco”, acrescentou ela. 

A Sesap informa que no RN qual-
quer criança com sintomas de síndro-
me gripal, preferencialmente entre 
o terceiro e sétimo dia do início dos 
sintomas, pode fazer o RT-PCR. Basta o 
responsável levar a criança a uma uni-
dade de saúde.  

SÍNDROME INFLAMATÓRIA
Durante pico da pandemia da Co-

vid-19 no continente europeu, em abril 
de 2020, houve alertas em diferentes 
países sobre a identificação de uma 
nova apresentação clínica em crianças, 
possivelmente associada com à infec-
ção pelo SARS-CoV-2 (vírus causador 
da Covid-19), definida posteriormente 

como Multisystem inflammatory syn-
drome in children (MIS-C)1-3, tradu-
zido para o português como síndrome 
inflamatória multissistêmica pediátri-
ca (SIM-P). 

Ela é caracterizada por febre per-
sistente acompanhada de um con-
junto de sintomas que podem incluir 
gastrointestinais, com importante dor 
abdominal, conjuntivite, exantema, 
erupções cutâneas, edema de extre-
midades, hipotensão, dentre outros. 
Os sintomas respiratórios não estão 
presentes em todos os casos. Diante do 
surgimento desta síndrome, o Minis-
tério da Saúde, por meio da Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS/MS), im-

plantou o monitoramento nacional da 
ocorrência da SIM-P temporalmente 
associada à Covid-19.

Até 19 de setembro de 2020, foram 
confirmados 380 casos da SIM-P tem-
poralmente associada à Covid-19 em 
crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, 
com registro de 26 óbitos. No RN, hou-
veram 12 casos para a SIM-P, com uma 
morte até o período. Dentre os casos, 
52,9% foram registrados em crianças e 
adolescentes do sexo masculino, com 
37,4% dos registros na faixa etária de 0 
a 4 anos e 32,6% na faixa etária de 5 a 
9 anos. Dentre os óbitos, 50,0% (n=13) 
foram registrados em crianças de 0 a 4 
anos.

Laboratórios registram aumento  
de procura por testes em Natal 

RN contabiliza 13 mortes de crianças 
por Covid-19; médica aponta síndrome

CORONAVÍRUS | Dados são referentes ao mês de dezembro de 2020, de acordo com três instituições particulares da capital potiguar. Procura pelos exames foi maior antes e após  
as festividades de fim de ano, de acordo com os laboratórios consultados. Médico acredita que, mesmo com a chegada da vacina, haverá maior busca pelo exame de sorologia

Segundo o IBGE, até novembro do ano passado, mais de 28 milhões de pessoas fizeram teste para saber se estavam infectadas 

ALERTA
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO RN VAI APURAR 
CASOS DE “FURA 
FILA” NA VACINAÇÃO
COVID-19 | Apuração foi anunciada após denúncias sobre a aplicação indevida da Coronavac em servidores 
da Prefeitura de Natal. Primeiro dia da campanha de vacinação imunizou 3.914 pessoas na capital potiguar

ANA LUIZA VILA NOVA
DANDARAH FILGUEIRA
JALMIR OLIVEIRA 
REPÓRTERES

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) anunciou 
nesta quarta-feira 20 que irá apu-

rar todos os casos de “fura fila” na cam-
panha de vacinação contra a Covid-19. 
De acordo com a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), a primeira 
fase da vacinação no Estado contempla 
apenas profissionais de saúde que este-
jam na linha de frente de combate ao 
coronavírus e ainda idosos residentes 
em instituições de longa permanência. 
Alguns planos municipais autorizam a 
vacinação de outros grupos de pessoas, 
o que será observado de forma individu-
alizada pelo MPRN. Os casos de pessoas 
que receberam a vacinação mesmo 
sem se enquadrarem serão analisados 
individualmente para se investigar se 
houve o cometimento de crime ou ato 
de improbidade. 

O MPRN disponibiliza o Disque 
Denúncia 127 para o recebimento de 
denúncias de crimes em geral. O cida-
dão pode ligar gratuitamente para o 
número. A identidade da fonte será pre-
servada. Além do telefone, as denúncias 
também podem ser encaminhadas por 
Whatsapp para o número (84) 98863-
4585 ou e-mail para disque.denuncia@
mprn.mp.br. Os cidadãos podem en-
caminhar informações em geral que 
possam levar à prisão de criminosos, 
denunciar atos de corrupção e crimes 
de qualquer natureza. No Whatsapp, 
são aceitos textos, fotos, áudios e vídeos 
que possam comprovar as informações 
oferecidas. 

A investigação foi anunciada após 
servidores da Prefeitura de Natal que 
não atuam na linha de frente de com-
bate à Covid-19 receberam a primeira 
dose da vacina Coronavac, segundo de-
núncia do Sindicato dos Sindicato dos 
Servidores Públicos de Natal (Sinsenat). 
De acordo com o Sinsenat, imagens de 
pessoas que não atuam nos serviços de 
saúde do município – e que também 
não prestam atendimento na linha de 
frente de combate à Covid-19 – esta-
riam supostamente furando a fila de 
imunização contra a Covid. 

“Uma situação gravíssima. Dentro 
de um cenário de escassez de vacinas 
que contemple toda a equipe multidis-

ciplinar que atua nos locais de combate 
à pandemia em Natal, pessoas que es-
tão enfrentando o risco diário de con-
taminação pela atuação direta com o 
coronavírus, você imunizar jovens que 
não tem o perfil para receber a vacina 
nessa fase”, desabafou a coordenadora 
do Sinsenat, Soraya Godeiro, que apre-
sentará denúncia no Ministério Público 
do Trabalho e da Saúde. Soraya atribuiu 
a falta de transparência à realização pe-
la prefeitura.

Em nota oficial, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde informa que alguns dos 
trabalhadores voluntários que atuam 
nos postos de vacinação abertos no mu-
nicípio foram imunizados equivocada-
mente. “No início da abertura do drive 
Arena das Dunas algumas pessoas que 
estão trabalhando foram vacinadas. Es-
se equívoco já foi sanado, uma vez que 
de acordo que o Ministério da Saúde é 
para vacinar os envolvidos na ação, po-
rém devido a pequena quantidade de 
doses recebidas, neste momento Natal 
não vai vacinar os envolvidos”, explicou, 
em nota, a Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS). Ainda de acordo com a SMS, a 
pasta suspendeu a vacinação desse gru-
po de servidores, em função da quanti-
dade reduzida de doses recebidas nesta 
etapa inicial.

A campanha de vacinação em Na-
tal contra a Covid-19 imunizou 3.914 
pessoas no primeiro dia de aplicação. 
A cidade tem quatro pontos de aplica-
ção no sistema de drive-thru: Shopping 
Via Direta, Ginásio Nélio Dias, Palácio 
dos Esportes e na Arena das Dunas. O 
sistema drive-thru de vacinação segue 
acontecendo de segunda-feira a quin-
ta-feira, das 8 às 16 horas. Em virtude 
do quantitativo de vacinas entregues 
pelo Governo Federal – neste primeiro 
momento Natal conta com 12.235 do-
ses – a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) adotou como estratégia inicial 
a aplicação do imunizante nos idosos 
residentes em instituições de longa per-
manência e profissionais da saúde que 
estão no enfrentamento direto contra 
a doença. Serão vacinados os servido-
res das Unidades Pronto-Atendimento 
(UPA), Hospital Giselda Trigueiro, Hos-
pital de Campanha, Pronto Atendimen-
to Odontológico Morton Mariz, Ma-
ternidades públicas e privadas, Pronto 
Socorro públicos e privados, UTIs e os 
Centros de Enfrentamento à Covid-19 
de Natal. Já nas unidades do Hospital 

Universitário (HUOL), Hospital Maria 
Alice Fernandes, Hospital de Pediatria 
Nivaldo Júnior e João Machado, so-
mente serão vacinados os profissionais 
que atuam diretamente na unidade de 
atendimento ao paciente Covid-19. No 
caso do SAMU, serão vacinados os ser-
vidores intervencionistas. É importante 
que o profissional faça o cadastro no RN 
+ Vacinas.

Profissionais da saúde que atu-
am na linha de frente no combate 
ao coronavírus relataram emoção 
e alívio ao serem imunizados contra 
a Covid-19 nesta quarta 20. O Agora 
RN acompanhou a aplicação das 
doses da Coronavac na Arena das 
Dunas, um dos pontos drive-thru 
espalhados por Natal.

A enfermeira Ilana Samanda, de 
36 anos, trabalha no Centro de Tra-
tamento ao Covid-19 (CEMURE) e 
no Hospital Alfredo Mesquita, em 
Macaíba. Ela, que trabalhou desde 
o início da pandemia na linha de 
frente, nunca testou positivo, mas 
diz que sente um grande alívio ao 
ter a vacina aplicada em seu braço. 

“É muito satisfatório a gente 
poder compartilhar isso. É uma 
conquista para o nosso SUS, é uma 
realização de todos os projetos que 
a gente vem, há muito tempo, lu-
tando lá dentro. Espero que todas 
as pessoas que, assim como eu, 
tenham o privilégio de tomar não 
tenham reações adversas e que a 
gente possa investir ainda mais nes-
sa vacina”, relatou Ilana.

Carlos Eduardo, de 24 anos, 
é auxiliar de cozinha no Hospital 
Giselda Trigueiro, referência em do-
enças infectocontagiosas na capital 
potiguar. Ele, que perdeu a avó em 
decorrência da Covid-19, contou 
um pouco sobre a emoção de estar 
recebendo a vacina. “Uma sensação 
muito boa, de saber que estamos 
nos encaminhando para o fim des-
sa luta, em que a gente perdeu tanta 
gente, tantos familiares”.

O médico pediatra Francisco 
América tem 31 anos de atuação 
no Hospital Giselda Trigueiro e 

PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE IMUNIZADOS EM 
NATAL RELATAM ALÍVIO 

VACINAÇÃO DRIVE-THRU  A reportagem do Agora RN acompanhou o primeiro dia da aplicação das doses da Coronavac na Arena das Dunas, na Zona Sul da capital potiguar



9CIDADES|  QUINTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2021

Após o início da vacinação 
contra Covid-19 no estado, o Se-
cretário de Saúde do estado, Ci-
priano Maia, afirmou que o mo-
mento é de esperança, mas que 
ainda não é possível retomar a vi-
da pré-pandemia normalmente.

“A vacina traz a esperança, 
traz o horizonte onde queremos 
chegar, com o controle da pande-

INÍCIO DA VACINAÇÃO 
NÃO SIGNIFICA VOLTA 
IMEDIATA À NORMALIDADE

VACINAÇÃO DRIVE-THRU  A reportagem do Agora RN acompanhou o primeiro dia da aplicação das doses da Coronavac na Arena das Dunas, na Zona Sul da capital potiguar

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

disse que a sensação foi a melhor 
possível. “Eu espero que isso possa 
chegar logo para toda a população”. 

Com 20 anos de experiência na 
enfermagem e no tratamento de en-
demias, Joaquina Elisete Cardoso, 
de 43 anos, já estou positivo para a 
Covid-19 em junho do ano passado. 
Ela disse que o início da vacinação 
traz felicidade. “Estou muito feliz 
de estar imunizando essas pessoas, 
que aguardaram tanto tempo para 
a chegada dessa vacina. Todo mun-
do chega aqui muito feliz, muitos 
choram de emoção e isso para a 
gente também é muito emocionan-
te e muito gratificante”, relatou.

Após denúncia, Prefeitura pro-
íbe servidores de fora da linha de 
frente da Covid de serem vacinados

Servidores da Prefeitura de Na-
tal que não atuam na linha de frente 
de combate à Covid-19 receberam a 
primeira dose da vacina Coronavac, 
segundo denúncia do Sindicato dos 
Sindicato dos Servidores Públicos 
de Natal (Sinsenat). De acordo com 
o Sinsenat, imagens de pessoas que 
não atuam nos serviços de saúde 
do município – e que também não 
prestam atendimento na linha de 
frente de combate à Covid-19 – es-
tariam supostamente furando a fila 
de imunização contra a Covid. 

“Uma situação gravíssima. Den-
tro de um cenário de escassez de va-
cinas que contemple toda a equipe 
multidisciplinar que atua nos locais 
de combate à pandemia em Natal, 
pessoas que estão enfrentando o 
risco diário de contaminação pela 
atuação direta com o coronavírus, 
você imunizar jovens que não tem 
o perfil para receber a vacina nessa 
fase”, desabafou a coordenadora 
do Sinsenat, Soraya Godeiro, que 
apresentará denúncia no Ministério 
Público do Trabalho e da Saúde. So-
raya atribuiu a falta de transparên-
cia à realização pela prefeitura.

Em nota oficial, a Secretaria 
Municipal de Saúde informa que al-
guns dos trabalhadores voluntários 
que atuam nos postos de vacinação 
abertos no município foram imuni-
zados equivocadamente. “No início 
da abertura do drive Arena das 
Dunas algumas pessoas que estão 
trabalhando foram vacinadas. Esse 
equívoco já foi sanado, uma vez 
que de acordo que o Ministério da 
Saúde é para vacinar os envolvidos 
na ação, porém devido a pequena 
quantidade de doses recebidas, nes-
te momento Natal não vai vacinar 
os envolvidos”, explicou, em nota, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), que suspendeu a vacina-
ção desse grupo de servidores, em 
função da quantidade reduzida de 
doses recebidas nesta etapa inicial. 

mia, a retomada da vida social, 
mas a gente precisa entender que 
isso não se faz a partir do mo-
mento que a gente fizer a vacina 
em cada um aqui, ela vai demorar 
um pouco, e nós temos que ter 
essa paciência e essa precaução, 
porque nós estamos vivendo uma 
situação epidêmica não confortá-
vel, um grande número de casos”, 
explicou o secretário.

O infectologista Antônio 
Araújo explica o motivo pelo 
qual as pessoas que estão sendo 
vacinadas não podem retornar 
à normalidade imediatamente. 
“A vacina só vai fazer o efeito da 
imunidade para cada pessoa de-
pois de certo tempo. Depois de 
mais ou menos 20 dias é que co-
meça a formação de anticorpos. 
As pessoas que estão sendo vaci-
nadas têm que permanecer fora 
de aglomeração, usando álcool 
em gel, lavando as mãos e usando 
máscara até quando tiver a certe-
za que a imunidade foi perfeita. 
Nos primeiros dias da vacina ain-
da não há anticorpos, as pessoas 
podem adquirir a doença. Só vai 
ter imunidade perfeita depois 
da segunda dose”, esclareceu o 
médico. 

De acordo com ele, ainda não 
se sabe ao certo como vai funcio-
nar a nova vacina em relação às 
novas cepas que estão aparecen-
do. “O vírus vai se acostuman-
do, daqui a pouco ele sabe que 
estão começando a combater e 
já começa a abrir as mutações 
dele. Então essas mutações que 
a gente viu no Reino Unido e na 
China podem ser transmitidas 
para outras pessoas que toma-
ram ou não a vacina, mas aí isso 
ainda vai ter um estudo na frente, 
para justamente ter essa certeza. 
A gente não sabe se vai ser igual a 
vacina da gripe, que todo ano tem 
uma cepa diferente e é feita a va-
cina para essa cepa que começa a 
se apresentar. A vacina da gripe é 
assim, mas não sei se essa vacina 
será também”, pontuou.

Além do intervalo entre a 1ª e 
a 2ª dose da Coronavac, que co-
meçou a ser aplicada no país, e da 
questão das mutações do vírus, a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) faz uma estimativa que 
para conter, de fato, a pandemia, 
é necessário que no mínimo 80% 
da população mundial seja imu-
nizada contra o vírus. No Brasil, 
a 1ª fase da vacinação acaba de 
começar, e estão sendo vacinados 
profissionais da saúde que fazem 
parte do grupo prioritário.

“Vivemos um veraneio e nos 
aproximamos de um carnaval 
que traz maior risco de aglomera-
ções. Temos depoimentos de que 
os encontros natalinos, de fim de 
ano, de festa, tem se repercutido 
no aumento de casos. O nosso 
apelo aqui para os prefeitos, para 
a imprensa, para os potiguares e 
todas as instituições é reforçar as 
medidas de segurança, o uso cor-
reto da máscara, evitar aglomera-
ção, para que a gente reverta essa 
tendência atual de casos cres-
centes, de óbitos, porque todas 
as vidas valem a pena”, alertou 
novamente o secretário de Saúde  
Cipriano Maia.
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Cada estação do ano traz mudan-
ças de temperatura e umidade 
do ar, o que causa alterações 

nos níveis de hidratação da pele e na 
necessidade de cuidados diferentes. 
No verão, a maior exposição do corpo 
ao sol e produção de suor se tornam 
comuns e sem a atenção necessária, 
a pele sofre. Por isso, o Agora RN con-
versou com especialistas para elencar 
dicas para o autocuidado. 

De acordo com o dermatologista 
Leonardo Ribeiro, para cuidar bem 
da pele no verão é preciso hidratar 
bastante a pele e usar filtro solar. “É 
muito comum nesse período doenças 
como fungos e infecções bacterianas, 
por ficar muito tempo com a pele 
úmida, roupa molhada, após a piscina 
e a praia, é preciso se secar logo que 
sair do banho e colocar roupas secas. 
Também é necessário o cuidado com 
a areia, muitos locais tem areia con-
taminada com fezes de animais que 
podem transmitir doenças que são 
muito frequentes no verão”, explicou 
o médico. 

Para hidratar a pele é importan-
te ingerir bastante líquido, tomar a 
quantidade adequada de água por dia, 
e também, principalmente após o ba-
nho, passar um hidratante adequado 
para sua pele. “Se você tem pele sensí-
vel, use hidratante específico para pele 
sensível, e se você tem pele oleosa, use 
um específico para isso”, afirmou.

Com relação ao melhor filtro so-
lar, também não existe um único tipo 
recomendado para qualquer pessoa. 
“Não existe um filtro solar único me-
lhor pra todo mundo, todos tem peles 
diferentes e precisam de cuidados di-
ferentes, há filtros solares variados no 
mercado, se você tem uma pele oleosa 
precisa de um filtro solar mais seco, 
principalmente à base de gel e de gel-

-creme, e se você tem pele mais seca, 
vai necessitar de filtro solar mais oleo-
so, mais cremosos”, esclareceu. 

O fator de proteção ideal é de no 
mínimo 30. Se vai haver uma expo-
sição mais prolongada é importante 
que use um fator ainda mais alto, aci-
ma de 50 ou 60. Também é importante 
a quantidade de filtro solar que você 
deve usar. “Eu recomendo passar pelo 
menos duas camadas de filtro solar 
para uma quantidade adequada de 
proteção naquele período”, indicou 
Leonardo. 

Também é necessário prestar 
atenção ao horário de exposição ao 
sol. “No Nordeste, o horário que o sol 
incide maior radiação ultravioleta já 
começa mais cedo, a partir das 9h30 e 
10h essa radiação já tá em níveis extre-
mos, e começa a reduzir após as 15h, 
então é importante evitar esse horário 
próximo ao meio-dia que sua pele vai 
sofrer mais com a radiação ultraviole-
ta”, concluiu o dermatologista. 

Ao fazer atividades físicas durante 
o verão, também é preciso tomar cui-
dado redobrado. “Os dias estão mais 
quentes, as temperaturas estão mais 
elevadas e a temperatura do nosso 
corpo tende a aumentar também. 
Em função disso, a gente perde muito 
mais líquido no verão, e é importante 
se atentar à hidratação corporal e à 
ingestão de líquido para que não desi-
drate com mais facilidade”, explicou o 
profissional de educação física, Victor 
Araújo. 

Segundo o profissional, é com a 
perda de líquido e aumento da tem-
peratura corporal que a gente tende a 
fazer com que o corpo trabalhe mais 
para tentar equilibrar a temperatura 
interna com a temperatura externa, 
portanto se atente à hidratação. Victor 
também alerta para a importância de 

se usar roupas mais leves. “É no verão 
que é melhor utilizar roupas mais le-
ves. Não é utilizando roupas mais pe-
sadas que se aumenta a temperatura 
do corpo e gasta mais calorias, pelo 
contrário, vai se perder mais líquido e 
desidratar mais rápido, portanto, utili-
ze roupas leves”.

Outra preocupação fundamental 
deve ser com a prática de esportes 
nessa estação do ano. “No verão exis-
tem inúmeras modalidades esporti-
vas possíveis, como a caminhada na 
praia, corrida na praia, treinamento 
funcional, tênis de praia, futebol de 
areia, frescobol, etc., porém é preciso 
ter cuidado, principalmente, com a 
quantidade de modalidades que se vai 
praticar, com a quantidade de tempo 
que vai praticar a modalidade porque 
na maioria das vezes as pessoas que 
praticam esporte no verão são pessoas 
sedentárias e inativas, portanto é ne-
cessário ter um cuidado”, esclareceu o 
profissional. 

 Mas, o mais importante: escolher 
uma modalidade esportiva que você 
se sente bem praticando, que te dê 
prazer, para não abandonar o hábito 
ao longo do resto do ano. “E por cau-
sa da pandemia, é importante que se 
pratique algumas modalidades que 
permitam distanciamento social, até 
para que se evite algum tipo de conta-
to. Respeite o distanciamento social e 
pratique exercícios com segurança. Se 
possível, aproveite o verão para bus-
car orientação de um profissional de 
educação física para que possa orien-
tar você da melhor forma a iniciar a 
prática de exercício físico durante esse 
período, até porque é um período que 
requer muitos cuidados e atenções, 
para que a gente não faça qualquer ti-
po de esporte ou modalidade, ou fazer 
de qualquer jeito, procure orientação”.

Verão 2021: confira dicas para 
cuidados com a pele e o corpo 
SAÚDE | Como a época do ano exige atenção específica, especialistas elencam conselhos para uma rotina 
de autocuidado, além de indicar opções de práticas esportivas mais adequadas para o período de calor 

É importante escolher uma modalidade esportiva que te faça se sentir bem praticando, para não abandonar o hábito ao longo do resto do ano

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
 

NSV DERIVADOS DE PETRÓLEO – ERIRELI, inscrita no CNPJ Nº: 30.022.512/0001-10, torna público que 
está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença de 
Instalação, para o Comércio Varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na Avenida 
Dr. Ruy Pereira dos Santos, S/N, bairro Guajiru, São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59.290-001 

 
Neuma Solano Vale Godeiro 

Proprietária 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020.

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 036/2020, realizada em 
17/12/2020, a saber: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES LABORATORIAIS. Empresa: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE 
PARELHAS EIRELI- CNPJ: 04.583.708/0001-73 , saiu vencedora nos itens: 11, 12, 13, 15, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 212 ; totalizando o valor 
de R$ 253.745,00 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais). 
Empresa: MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME - CNPJ: 10.321.076/0001-72 , saiu 
vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ; totalizando o 
valor de R$ 255.354,95 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro 
reais e noventa e cinco centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 20 de janeiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020

 
ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 038/2020, realizada em 
23/12/2020, a saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÉDICO-
HOSPITALAR. Empresa: CMED DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ: 20.444.829/0001-90, 
saiu vencedora nos itens: 4, 6; totalizando o valor de R$ 14.450,00 (quatorze mil, 
quatrocentos e cinquenta reais). Empresa: JM COMERCIO E REPRESENTACAO 
EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72, saiu vencedora no item: 3; totalizando o valor de R$ 
5.200,00 (cinco mil, duzentos reais). Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA- CNPJ: 
10.719.048/0001-08, saiu vencedora nos itens: 2, 5; totalizando o valor de R$ 4.775,00 
(quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Jardim do Seridó/RN, em 20 de janeiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro
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O Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema) lançou, nesta quar-

ta-feira 20, o Sistema Estadual de In-
formações Ambientais do RN (SEIA), 
que disponibiliza serviços online ao 
cidadão e auxilia os gestores e técnicos 
ambientais na análise de atos declara-
tórios e licenciáveis. A plataforma pos-
sui um banco de dados geográficos que 
vai sistematizar, integrar e possibilitar 
a análise de informações ambientais 
e socioeconômicas georreferenciadas 
em um único lugar, facilitando a trans-
parência de dados.

A plataforma será alimentada 
periodicamente e abrigará dados de 
outros órgãos como IBGE, Ibama, se-
cretarias municipais ambientais, além 
dos órgãos relacionados ao Sistema 
Estadual do Meio Ambiente. Com 
informações de todo o estado do Rio 
Grande do Norte, como as dos Zone-
amentos Ambientais; Unidades de 
Conservação; recursos naturais, com a 
disponibilização de mapas de solo, de 
vegetação e de áreas degradadas. Além 
de notificações ambientais, autos de 
infração, estudos de impacto ambien-

tal, rotas de aves migratórias e Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR).

Segundo o diretor-geral do Idema, 
Leon Aguiar, este será um recurso que 
servirá de fonte de pesquisa para fu-
turos investimentos no RN e também 
auxiliará as análises ambientais. “O 
objetivo é trazer mais comodidade pa-
ra o cidadão, segurança na formação e 

acompanhamento dos processos am-
bientais, que poderão ser solicitados 
via internet, a partir da prestação das 
informações necessárias e documen-
tações exigidas”, afirmou. 

A plataforma ainda está sendo 
alimentada com os dados mas já está 
disponível no endereço eletrônico seia.
idema.rn.gov.br.

Idema lança portal da transparência 
sobre informações ambientais

ONLINE

DETERMINAÇÃO | Entre as medidas previstas na lei, em situações de risco, os estabelecimentos deverão 
fornecer “escolta” até os transportes das mulheres e disponibilizar ambiente seguro até a chegada da polícia

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), sancionou nesta quar-
ta-feira 20 uma lei que obriga 

diversos estabelecimentos comerciais 
da capital potiguar a disponibilizarem 
auxílio a mulheres que se sintam em 
situação de risco. Entre as medidas 
previstas na lei, os locais deverão for-
necer “escolta” até os transportes das 
mulheres e disponibilizar ambiente 
seguro até a chegada da polícia.

Aprovada pela Câmara Municipal 
de Natal, a lei determina que bares, ca-
fés, quiosques, praças, centros, comple-
xos gastronômicos, restaurantes, casas 
noturnas, casas de eventos e de shows 
adotem medidas de auxílio à mulher 
que se sinta em situação de risco.

Os administradores ou proprie-
tários desses estabelecimentos ficam 
obrigados a promover publicidade 
informativa e adotar medidas de se-
gurança visando a proteção da mulher 
em suas dependências das seguintes 
formas. A lei determina que sejam ex-
postos avisos orientando as mulheres 
que se sentirem ameaçadas a procurar 
ajuda no próprio local. Também é de-
ver dos estabelecimentos disponibili-
zar funcionário para acompanhar mu-

lheres que se identificarem como em 
situação de risco até o seu veículo ou 
até local de embarque por outro meio 
de transporte mais próximo do local.

Ficam os administradores e pro-
prietários obrigados a disponibilizar 
local seguro dentro de suas depen-
dências para auxílio e acomodação de 
mulheres até a chegada da autoridade 
policial, assim como também é dever 

disponibilizar telefone para o contato 
com a polícia ou família da mulher que 
estiver em situação de risco.

A lei entra em vigor imediatamen-
te e os estabelecimentos também são 
obrigados a treinar e capacitar seus 
funcionários para orientação e identi-
ficação de mulheres que se encontram 
em situação de risco dentro de suas 
dependências.

Bares, quiosques, restaurantes e outros esbalecimentos devem oferecer suporte a mulheres

Plataforma terá informações sobre unidades de conservação em Natal e em todo o estado

Bares e restaurantes de 
Natal são obrigados a adotar 
medidas de proteção a mulheres

FABIO GONÇALVES /AGÊNCIA O GLOBO

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 
 

A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., inscrita no CNPJ nº 10.550.896/0002-17, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LP para desenvolver as atividades de outros Sistemas de Tratamento e/ou 
Disposição Final de Resíduos, Sistema de Tratamento de Efluente Sanitário e Industrial, localizada Rua Ranieri 
Barbosa Paiva, 273 Dom Jaime Câmara – Mossoró/RN - CEP: 59628- 803.  

 
Fabrício Resende Fonseca 

Diretor Comercial 
 

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-LS 
 

ELAINE BEZERRA DE OLIVEIRA CPF: 131.002.224-07, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS, 
para extração de SAIBRO em área de 7,72 hectares, com volume mensal de 1.500,00 m³/mês, Localizado na 
Vila Piauí, Lote 03, Zona Rural de Serra do Mel-RN. 
 

ELAINE BEZERRA DE OLIVEIRA  
Requerente/Proprietário 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
G D DE ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 35.774.877/0001-14, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação para um Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores localizada na 
Rua Dr. Silvino Bezerra Filho, 899, Bairro Padre José Dantas Cortez, Acari/RN – CEP: 59.370-000. 
 

Geovania Dutra de Araújo 
Proprietária 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato do 
Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no processo n° 1023/86-SEIJ) situada à Av. Rio Branco, 
760, Centro, na cidade de Natal/RN (CEP 59025-003) anexo ao 6° Ofício de Notas, em virtude da Intimação 
inicial não ter atingido os objetivos (comunicação direta com o convocado) e atendendo ao determinado em Lei 
(§4° do art. 26 da Lei n° 9.514/1997) vem por meio deste convocar o SR. Jefferson Alexandre Silva Cardoso, 
Fiduciante do apartamento n° 201 do bloco “B” do “Condomínio Cristo Redentor” da Rua Cícero Pinto, 340, 
esquina com Av. Nascimento de Castro, no Bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul desta capital (CEP 59054-
460) para que dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação deste Edital, 
efetue os devidos pagamentos das prestações vencidas e as que vencerem até aquela data, juros 
convencionais, penalidades e demais encargos contratuais decorrentes da aquisição com alienação fiduciária, 
firmada com o Banco Bradesco S/A, face ao Contrato n° 000931044-4 de 24.10.2018, nos termos dos atos 
registrais lançados nesta 2ª CRI, na matrícula n° 59.067. Alertando que, a não quitação do débito decorrente das 
prestações em atraso até a data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela consolidação) da 
propriedade (imóvel) ao Agente Fiduciário

K-21,22e23/01

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS): 

 
JOZIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ: 20.247.707/0001-04, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada - LS para o Comércio varejista de madeiras, portas e janelas sem beneficiamento, localizado na 
Av. 16 de Setembro, nº 418 – Centro. CEP: 59.670-000 no município de Upanema-RN. 

 
Jozimar Pereira de Oliveira - Diretor 

 
 

CONCESSÃO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

PERINTO LUIZ PIMENTEL CALAFANGE, CPF: 136.068.595-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação de 
Licença Simplificada- RLS, com validade: 19/01/2027, para projeto de Carcinicultura marinha, com área de 
7,624ha, localizado na Fazenda Itú, Zona Rural, Ipanguaçu/RN. 

 
PERINTO LUIZ PIMENTEL CALAFANGE 

PRORPIETÁRIO 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO IGUANA LTDA, inscrito sobre CNPJ: 03.992.477/0001-99   torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação Licença de 
Operação para um Transporte rodoviário de Carga Perigosa com capacidade total de 21,66 Ton,  localizado 
na Rua Jeremias da Rocha 500 – Santo Antonio - Mossoró – RN. 

 
CARLOS OTÁVIO BESSA E MELO 

    Sócio Proprietário. 
 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

 SANOVO GREENPACK Embalagens do Brasil Ltda., CNPJ nº 61.585.931/0001-93, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação, com prazo de validade até 11/01/2027, em favor do empreendimento para fabricação de 
embalagens de polpa para ovos e frutas, localizada na Av. Georgenor Chaves Barbalho, n°637, Polo Industrial 
de Goiainha/RN.  

 
Edson Roberto Donzeli 

Gerente Geral 
 

PEDIDO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

TELXIUS TORRES BRASIL LTDA, CNPJ: 23.842.855/0001-65, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BRRN0038 localizada na Rua João Tomaz de Aquino, 
s/n, bairro Frei Damião, município de Venha Ver  – RN. 

 
Cristiana Souza 

Licenciadora 
 
 



ZAPPING

Carol Sertório, conhecida como Carol Narizinho, lutou por anos para quebrar o estigma de símbolo sexual 
que conquistou ao ser panicat em 2012. Atriz formada, ela conta que recebia muitos ataques machistas e de 
ódio de pessoas que a reduziam a um corpo bonito. Ele disse que fez algumas loucuras para fi car com o corpo 
padrão como dietas bem restritas e o uso de anabolizantes. “Comecei a fazer dietas absurdas, que me deixaram 
traumatizadas. Antes do Pânico, também fi z uso de anabolizantes porque queria o corpo dos sonhos. Carrego até 
hoje os danos no corpo. A voz modifi cou, tive muita queda de cabelo, excesso de suor e espinhas. Meu joelho doía 
pelo excesso de carga que eu pegava”, relatou.

LUCIANO CAMARGO FAZ 48 ANOS E GRAVA 
VÍDEO PARA AGRADECER AOS FÃS

CAROL NARIZINHO  FALA SOBRE USO DE 
ANABOLIZANTES: “CARREGO DANOS”

São muitos anos de sucesso, uma carreira 
consolidada e uma legião de fãs. Para celebrar tudo 
isso, Luciano Camargo gravou um vídeo nesta quarta-
feira 20 sobre o aniversário de 48 anos e agradeceu 
as mensagens de carinho. “Comigo está melhor 
impossível. Meu aniversário chegou, meus 48 anos 
chegaram e da melhor maneira possível. Feliz na minha 
vida pessoal, feliz demais”, disse. 

Regina de Oliveira Soares viveu 
seu auge nos anos 1990. Musa 
de revistas masculinas, ela logo 
se transformou na Regininha 
Poltergeist. Após sumir dos 
holofotes, ela reapareceu para 
falar sobre o passado. Disse 
que chegou a se prostituir para 
sustentar o fi lho. “Fiz muitos 
programas para que meu fi lho 
não passasse fome”, contou.

A VOLTA DE POLTERGEIST
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ACERCA DE -  A CERCA DE -  HÁ CERCA DE                   

É preciso ter cuidado ao usar 
uma dessas expressões, pois elas 
apresentam semelhanças na grafi a 
e no sentido. A forma acerca de 
corresponde a respeito de, sobre:  
“O político falou tudo acerca do 
assunto”. Já a expressão a cerca de 
tem o valor de aproximidade. A 
preposição a surge por exigência 
regencial, uma vez que a locução 
é apenas cerca de (perto de): “A 
jovem escreveu a cerca de duzentas 
pessoas”; “Cerca de duzentas 
pessoas falaram”. A outra forma 
é composta pelo verbo haver, 
no sentido de tempo decorrido 
mais a locução prepositiva cerca 
de (por próximo, mais ou menos). Neste caso, temos: “Há cerca de 
vinte anos, o Brasil disputava mais um título mundial de futebol”. Não 
podemos nos esquecer de que existe o substantivo cerca: “A cerca do sítio 
Santa Luzia é muito alta”. Facilitando: Acerca de = sobre; A cerca de = 
aproximadamente; Há cerca de = faz aproximadamente

AFIM -  A FIM                                                                                                      
A expressão afi m funciona como 

substantivo e como adjetivo. Quando 
substantivo, tem o valor de parentes, 
familiares: “Os afi ns do deputado 
não moram em Brasília”. Já como 
adjetivo, corresponde a próximo, 
semelhante, correlato, etc: “Temos 
temperamentos afi ns”.  Empregamos 
a locução prepositiva a fi m de com o 
sentido de fi nalidade: “Ele estuda a fi m 
de vencer”.

MAL / MAU
São duas palavras simples, 

mas, às vezes, causam situações 
constrangedoras a pessoas 
descuidadas. Observe: Mal é advérbio 
e pode ser substituído pelo seu 
antônimo bem: “O candidato fala 
mal”. Mal é conjunção subordinativa 
temporal. Corresponde a logo que, 
assim que: “Mal chegou, teve de 
ir embora”. Mal é substantivo, seu 
antônimo é bem, plural males: “O 
mal corrói o homem”. Mau quando 

modifi ca o substantivo, é um adjetivo. 
O seu feminino é m á e opõe-se a bom: 
“Roberto teve um mau resultado no 
jogo”.  Obs.: Para não ter dúvidas, 
tente passar a frase para o plural, se 
“mal” não for alterado, sabe-se então 
que é advérbio porque o advérbio é 
invariável.

POR QUE / POR QUÊ / PORQUE / 
PORQUÊ

Usamos por que em dois casos : 

nas frases interrogativas (que não seja 
no fi nal ) e quando for substituível 
por pelo qual, pela qual, pelos quais, 
pelas quais : “Por que parou ?” “E 
eles, por que pararam?”. Note que 
se subentende a palavra motivo: “E 
eles, por que ( motivo) pararam”; “As 
difi culdades por que passei foram 
muitas” (As difi culdades pelas quais 
passei foram muitas). Grafa-se por 
quê, quando essa expressão estiver 
próxima a um ponto fi nal : “Parou 
por quê ?”; “Ninguém sabe por quê”. 
Porque é uma conjunção, equivalendo 
a pois, já que, uma vez que, como : 
“Parei  porque vi violência”; “Sei que 
tudo vai dar certo porque não falta 
empenho”. Raras vezes, porque indica 
fi nalidade, equivalendo a para que, 
a fi m de: “Não julgues porque não 
te julgem”. Grafa-se porquê, quando 
essa palavra estiver substantivada 
(antecedida de artigo): “O porquê da 
questão não foi esclarecido”; “Um 
porquê pode ser grafado de quatro 
maneiras”.

ABRE ASPAS

O homem é a medida de todas as coisas. 

Protágoras“

“

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

FOTOS: GETTY IMAGES

chegaram e da melhor maneira possível. Feliz na minha 

A VOLTA DE POLTERGEIST
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P alestras, ofi cinas e uma 
exposição virtual compõem a 
programação da primeira edição 

do Festival Bólide1050, que acontecerá 
durante uma semana, de 30 de janeiro 
a 6 de fevereiro, de maneira remota 
através das plataformas digitais 
do YouTube e Zoom. As inscrições 
podem ser feitas através do formulário 
online nas redes sociais do Bólide1050 
(@bolide_1050).

“A programação do festival é um 
convite para que estudantes, artistas, 
professores e a comunidade de forma 
geral se aproximem da arte contempo-
rânea e ampliem conhecimento sobre 
as diferentes práticas possíveis nesse 
campo. As ofi cinas têm vagas limita-
das e serão preenchidas por ordem 
de inscrição”, informam as coordena-
doras do Festival Sofi a Bauchwitz e 
Sanzia Pinheiro. 

Todas as atividades serão 
ministradas por artistas, acadêmicos 
e profi ssionais envolvidos em diversos 
campos da arte contemporânea como 
forma de ampliar a noção que se tem 
do mundo da arte. O Festival pretende 
apresentar questões que orientam as 
diferentes práticas em torno a esse 
mundo: Qual é o estado da arte hoje? 
Quais questões estão sendo trabalha-
das pelos artistas e legitimadas pelas 
instituições de arte? Quais pesquisas 
em arte e processos criativos estão 
sendo defendidos pelos artistas? Que 

Panoramas para o futuro estão sendo 
imaginados? 

A formação de jovens criadores 
e de público é um dos pilares do 
Bólide1050, projeto de Sanzia Pinheiro 
com colaboração de Sofi a Bauchwitz, 
iniciado em 2017, com a missão de 
ampliar o conhecimento artístico 
do Rio Grande do Norte e fortalecer 
o contato entre a produção local e a 
produção de fora do Estado. 

PROGRAMAÇÃO 
A palestra de abertura, acontece 

sábado, dia 30/01 às 19h, e conta com 
a participação de Bitú Cassundé, 
curador cearense com ampla atuação 
no cenário nacional. Durante a 
semana serão oferecidas cinco ofi cinas 
ministradas por artistas emergentes e 
consolidados no panorama nacional 
e internacional, são elas: “Aquarelas, 
memórias afetivas em Omim” com 
Sheyla Ayo; “A intimidade como estra-
tégia criativa” com Mariana do Vale ; 
“O Acaso” com Vitorino Brasileiro; “Clí-
nica Cacofônica: Episódio Fogo” com 
Jota Mombaça e “Não seja curioso!” 
com Fábio Tremonte. 

As ofi cinas acontecem em dias 
consecutivos pela Plataforma Zoom, 
permitindo que os interessados pos-
sam assistir a todos os eventos. Os en-
contros estão pensados para estimular 
a criação de obras e os resultados 
desses processos fi carão expostos 

na Galeria Virtual do Bólide1050 no 
Instagram. 

No encerramento, sábado, dia 06 
de fevereiro, às 19h o Festival terá a 
palestra de Maíra Endo, mediadora 
cultural paulistana e idealizadora do 
Cortex - estudos sobre a auto organi-
zação e do Hipocampo.art, um espaço 
de arte independente, multidisciplinar 
e digital, criado em 2016. As palestras 
serão transmitidas pelo Canal do You-
tube do Bólide 1050 e estarão abertas 
ao público.  

TEMPORADA DE FESTIVAIS DO RN 
Os meses de janeiro e fevereiro 

terão uma intensa programação de 
festivais de artes visuais e por isso 
surgiu o selo Temporada de Festivais 
do RN, idealizado entre o Bólide 1050, 
Duas Estúdio de Fotografi a e Margem 
Hub de Fotografi a. O objetivo é organi-
zar os festivais de arte contemporânea 
contemplados com recursos da Lei 
Aldir Blanc RN de maneira cronoló-
gica e, assim, potencializar o alcance 
dos eventos no estado. Alinhando os 
diferentes projetos a um selo conse-
guimos apoiar as iniciativas de cada 
espaço, fortalecer as parcerias entre 
espaços e agentes culturais, e garantir 
ao público  do RN uma programação 
diversifi cada e especializada a cada 
semana, sem risco de sobrecarregar a 
agenda e criar grandes incompatibili-
dades de horário. 

PROJETO | Evento visa discutir e ampliar o conhecimento sobre a arte contemporânea no RN

OFICINAS Inscrições podem ser feitas através do formulário online 

TRIBUTO A cantora Nara Costa convida Daniel Gonzaga, fi lho de Gonzaguinha, para live no fi m de semana

PROJETO | Evento visa discutir e ampliar o conhecimento sobre a arte contemporânea no RN

FESTIVAL BÓLIDE1050 
ABRE INSCRIÇÕES PARA 
OFICINAS DE ARTE VISUAIS 

DIVULGAÇÃO

PABLO PINHEIRO

A cantora Nara Costa realiza 
neste sábado 23, às 19h, no seu 
canal no YouTube, uma live em 

homenagem a Gonzaguinha,  com par-
ticipação especial de Daniel Gonzaga, 
fi lho do cantor e compositor. O show - 
que foi gravado em DVD no Parque das 
Dunas, lançado no Teatro Riachuelo 
em 2017, e apresentado também no 
Natal em Natal em 2019 - possui um re-
pertório especial com vários clássicos 
como “Sangrando”, e “O que é o que 
é?”, trazendo sempre muita emoção 
aos espectadores. 

A live Nara Costa Em Homenagem 
a Gonzaguinha será realizada com 
recursos da Lei Aldir Blanc Rio Gran-

de do Norte, Fundação José Augusto, 
Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte, Secretaria Especial da Cultura, 
Ministério do Turismo e Governo Fe-
deral.

Aponte a câmera do celular para 
o QRCode para acompanhar a live no 

sábado 23, às 19h 

Nara Costa homenageia 
Gonzaguinha em live

MÚSICA
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DANIELAFREIREDANIELA
FICOU MUITO FEIO 

Como se não bastasse o 
oportunismo político e pessoal 
do prefeito Álvaro Dias, ao tentar 
ser o primeiro natalense a tomar 
a Coronavac mesmo não fazendo 
parte do grupo escolhido para 
receber a dose na primeira fase da 
vacinação (ele é médico, mas não 
atua e nem muito menos trabalha 
na linha de frente atendendo 
doentes de covid), ele ainda 
cometeu um crime ao afi rmar 
estar imunizado com Ivermectina 
quando recuou do que havia 
planejado. 

E CRIMINOSO 
Até quando o prefeito de Natal 

pretende enganar a população? 
É impressionante como ele diz o 
absurdo – que pode levar cidadãos 
à morte – e fi ca por isso mesmo.  

DEBOCHE COM RAZÃO 
Auxiliares do Governo do 

Estado não perdoaram a atitude 
do gestor da capital e debocharam 
– com razão – de Álvaro Dias 
nas redes sociais. Um deles foi 
o secretário de Planejamento, 
Aldemir Freire, que ironizou a 
tentativa de ‘furada de fi la’ do 
prefeito e questionou: “Perguntar 
não ofende: e se a governadora 
Fátima Bezerra tivesse sido a 
primeira a receber a vacina no RN? 
Como reagiria a ‘opinião pública’ da 
capital potiguar?”.  

SEGUNDA CHAMADA 
A senadora do RN Zenaide Maia 

comentou sobre a realidade da 
desigualdade social explícita no dia 
da realização das provas do Enem 
2021 e as possíveis consequências 
na saúde dos estudantes mais 
pobres que tiveram que realizar 
o teste em plena pandemia de 
covid19. Ela também cobrou uma 
segunda chamada para os que 
não puderam ou não conseguiram 
comparecer ao exame. 

ENEM DESIGUAL 
Na opinião da parlamentar, o 

Enem para uma grande parcela 
da população foi “desigual” tanto 
em relação à preparação dos 
alunos quanto sob o aspecto de 
organização do evento, que causou 
aglomerações no transporte 
público e nos locais de aplicação de 
prova. 

CUSTOS 
“Alunos impedidos de entrar 

na sala de aula, devido à lotação, 
cobram uma solução do governo. 
Agora, faz-se necessária uma 
segunda chamada, o que também 
representa custos extras”, disse a 
senadora, que lembrou: “De acordo 
com a Agência Globo, a abstenção 
no Enem custou R$ 332,5 milhões 
aos cofres públicos, levando-se em 
consideração o custo da prova, de 
R$ 117 por aluno”. 

RÁPIDAS
>> Momento histórico: 

Kamala Harris tomou posse 
como vice-presidente dos 
Estados Unidos nesta quarta-
feira, tornando-se a primeira 
mulher, a primeira pessoa 
negra e a primeira asiático-
americana a ocupar o cargo.  

>> Do jornalista 
Kennedy Alencar: “Apesar de 

selvageria política, econômica e 
social”. 

>> E em seu primeiro ‘tweet’ 
ofi cial como novo presidente 
dos Estados Unidos, logo após 
a cerimônia de posse, Joe 
Biden afi rmou: “Não há tempo 
a perder quando se trata de 
enfrentar as crises que estamos 
enfrentando”.  

conservador, o democrata Joe 
Biden tem chance de fazer um 
governo mais progressista do 
que o de Barack Obama, do qual 
foi vice-presidente entre 2009 
e 2017. A posse de Biden é uma 
boa notícia para o Brasil, onde 
está em curso um projeto de 

MARAJÓ 
O ministro potiguar do 

Desenvolvimento Regional Rogério 
Marinho participou de reunião 
com a ministra das Mulheres, 
Damares Alves, para discutirem o 
programa Abrace o Marajó. “Com 
ações interministeriais, o programa 
leva apoio para o desenvolvimento 
desta que é uma das regiões mais 
pobres do país”, explicou Marinho. 
Segundo o ministro, “combater as 
desigualdades regionais é a missão 
que nos foi dada pelo presidente 
Jair Bolsonaro”.  

NÃO COLA 
Tentando utilizar a velha e 

infantil tática de culpar os outros 
ao invés de reconhecer os próprios 
erros, o Governo Bolsonaro quer 
imputar ao embaixador chinês Yan 
Wanming a responsabilidade pela 
crise que tem refl etido diretamente 
na produção de vacinas contra a 
covid no Brasil.  

INFANTIS 
A versão espalhada desde o 

início da semana pelos ministros 
bolsonaristas é a de que o 
afastamento diplomático ocorre 
por conta das postagens críticas 
feitas por Wanming contra o 
fi lho deputado federal Eduardo 
Bolsonaro.  

O FATO 
Quando, na verdade, foi o 

próprio Eduardo Bolsonaro que 
provocou uma crise diplomática 
com o maior parceiro comercial 
do Brasil, ainda em março do ano 
passado, ao afi rmar pelo Twitter 
que a culpa pela pandemia de 
Covid-19 era da China — o que fez 
com que a embaixada chinesa no 
Brasil lamentasse o “vírus mental” 
que acometeu o deputado. 

NOTÓRIO 
Ora, o país inteiro observa 

Bolsonaro e os fi lhos disseminando 
ódio e aversão à China desde que 
assumiram o ‘comando’ do país – 
inclusive tentando desacreditar 
a Coronavac, a qual o próprio 
Bolsonaro apelidou de forma 
pejorativa de vacina chinesa. Não 
dá para mudar a realidade dos 
fatos agora. 

SAMBA NO CHOPP 
De 24 e 31 de janeiro o Praia 

Chopp Natal, localizado na 
praça de alimentação do Praia 
Shopping, será palco da terceira 
edição do Projeto Samba Negra, 
iniciativa que prioriza reunir 
grupos de samba e pagode que 
estão em destaque na cena dos 
barzinhos natalenses. O evento 
terá acesso gratuito e “seguirá 
todos os protocolos de segurança 
como uso de máscara no local, 
distanciamento das mesas e o 
espaço conta com ventilação 
natural”. 

Presidente da Assembleia Legislativa 
do RN Ezequiel Ferreira em videoconferê ncia 
com o novo presidente do TJRN, o 
desembargador Vivaldo Pinheiro, e os 
juí zes assessores da Presidê ncia do órgão, 
reafirmando “o diá logo e parceria institucional”

Senador Jean Paul Prates mantendo agenda virtual 
de trabalho porque, infelizmente, pandemia ainda não acabou

Em temporada de férias de verão em Natal, a herdeira de Sílvio Santos 
e esposa do ministro Fábio Faria, Patrícia Abravanel, tem aproveitado 
dias de sol ao lado da prole. Na foto,  a apresentadora com a filha Jane



Exclusivo: Globo tem defi nida fi la de novelas das 21h até 2023
A Globo, até segunda ordem, 

tem con� rmada a estreia de 
“Pantanal” em outubro, depois de 
“Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo, 
em início de gravações.

O elenco do remake está 
praticamente escalado, a sinopse 
aprovada e o autor Bruno Luperi 
começa a entregar os primeiros 
capítulos.

Assim como a � la, depois 
dele, também já foi de� nida e 

con� rmada, “Olho por Olho”, de 
João Emanuel Carneiro, título 
provisório ainda, será exibida a 

partir de abril de 2022, seguida de 
“Travessia”, de Glória Perez, com 
“Sorte na Vida”, de Ricardo Linhares 
e Maria Helena Nascimento na 
sequência.

Tanto a novela do João quanto 
a da Glória têm os seus elencos 
praticamente fechados.

Tudo isso, claro, considerando o 
melhor dos cenários e descartando 
quaisquer novos atrasos por causa 
da pandemia.
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Bate-Rebate
Depois das férias coletivas, 

algumas produções do SBT já estão 
de volta à emissora. “The Noite” 
entre elas.Na Globo, a ordem é 

não arriscar. As gravações de novas 
séries do Globoplay passam a 

depender da imunização à Covid.
A versão nacional do “Irmãos 
à Obra”, sucesso do Discovery, 

está em curso no SBT...A 
preocupação inicial é a formação 
do casting.E mesmo que o novo 
programa das manhãs venha a ser 
aprovado, o SBT não irá descartar 
a sua linha infantil...Poderá ser 
diminuída, mas não encerrada.
Doutor em novelas, Mauro 

Alencar tem como prioridade para 
o segundo semestre o lançamento 
da biografi a de Susana Vieira...
Que pode virar um documentário 

na televisão...Já em 2022, 
Alencar lançará a biografi a de 

Elizabeth Savala.om a curta volta 
de “Amor de Mãe” e a estreia de 
“Quanto Mais Vida, Melhor!”, 

Vladimir Brichta estará em duas 
novelas inéditas este ano.  

.
HORÓSCOPO

Cuide de seus recursos, porém, também preste atenção, 
porque não é hora de os poupar, mas de os colocar em 
marcha para que através dos investimentos atuais você 
desenhe o futuro melhor e desejável com que sonha. Há 
de haver equilíbrio em tudo.

Aquilo que começa como uma brincadeira pode acabar 
se transformando num assunto sério. Procure observar 
a realidade com atenção, para evitar enfi ar os pés pelas 
mãos. Este é um momento delicado, porque envolve 
muita coisa ao mesmo tempo. 

Tome as devidas iniciativas para cada caso que você tiver 
de enfrentar, não se importando com os resultados, mas 
intervindo para que sua marca seja registrada e abra o 
precedente de que sua autoridade precisa ser respeitada. 
O panorama é desordenado.

Apesar de você não concordar e nem sequer 
acompanhar o raciocínio das pessoas, e as 
consequentes atitudes que elas tomam, seria 
interessante você fazer um esforço para, pelo menos, 
não as criticar impulsivamente. 

As críticas não impedirão você de fazer o que lhe dê na 
telha, com certeza. O assunto, então, gira todo em torno 
de como você fará o que deseja, sem chamar tanto a 
atenção. Tudo é possível, porém, forçar a barra sempre 
trará efeitos colaterais nocivos. 

Há coisas que precisam ser feitas, independentemente 
de você concordar ou não lhe serem simpáticas. Este é 
um daqueles momentos em que você vai precisar deixar 
de lado suas preferências, para abraçar as necessidades 
e as suprir da melhor maneira possível.

As discórdias precisarão fi car mais destacadas e 
evidentes, para que todo mundo mostre sua verdadeira 
cara e, assim, só depois disso começarem a ser 
solucionadas. Por isso, não se precipite na direção de 
soluções e alternativas.

Tome toda e qualquer iniciativa que você achar interessante 
para que seus planos prosperem e se tornem concretos. 
Porém, não espere ajuda de ninguém, porque esse caminho 
que você está empreendendo não é compreendido pelas 
pessoas próximas.

Não se importe com a falta de coordenação, porque 
essa é a parte mais delicada de toda a história em que 
você embarcou, e ainda vai levar bastante tempo para 
consertar. Mesmo assim, dá para você se focar no que, 
de imediato, pode ser feito, e que não é pouca coisa. 

Talvez haja coisas que você precise fazer, mas com 
as quais sua alma não concorda. Porém, são fruto da 
necessidade e agora não seria hora de sair confl itando 
com o inevitável, mas de seguir em frente para que a 
roda da vida não se detenha. 

Para fazer o que você pretende, para chegar aonde você 
deseja, o caminho é longo e muitas coisas precisam 
ser preparadas com antecedência. Por isso, nada 
precipitado poderia ajudar você neste momento. Haverá 
emergências, isso sim, mas bem pontuais. 

Suas exigências podem até ser razoáveis, porém, há de 
haver lugar para todas as vozes neste momento de sua 
vida, e isso signifi ca que, não importando quanta razão 
você tenha, mesmo assim você vai precisar fazer várias 
concessões, para acomodar as vontades de todo mundo.

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)

OUTRAS DECISÕES
Na Globo também está acertado 

que “Olho por Olho”, do João Emanuel 
Carneiro, terá direção-geral de Carlos 
Araújo.

Enquanto Rogério Gomes, depois 
de “Pantanal”, fará a novela da Glória 
Perez.

BRASIL INTEIRO
A propósito de “Gênesis” convém 

destacar, além da repercussão 
alcançada, os números obtidos em sua 
estreia.

Em todas as praças os resultados 
superaram a expectativa. Em São 
Paulo, fechou com média de 16,1 
contra 27,7 da Globo e 6,6 do SBT.

Já em cenário nacional, PNT, a 
Record atingiu 15,4; Globo,  25,4, e o 
SBT, 5,8.

 NA LUTA
Em “Gênesis”, estreia da Record 

na terça-feira, vários personagens irão 
aparecer cantando durante a novela.

Na Globo, em “Um Lugar ao Sol”, 
também será meio assim. Denise 
Fraga, como Júlia, compositora e 
cantora, estará sempre em busca de 
uma oportunidade.

BLAD MENEGHEL

DIVULGAÇÃO

O PRIMEIRO
Vencedora da “Dança dos Famosos” 
em 2017 e com várias novelas da 
Globo no currículo, Maria Joana fará a 
rainha Enlila, na fase Ur dos Caldeus, 
em “Gênesis”. Será o primeiro 
trabalho dela na Record.   

MÁQUINA
Em se tratando de Walcyr 

Carrasco, workaholic assumido, a 
informação nos bastidores da Globo 
é que, depois de entregar o projeto 
“Verdades Secretas 2”, ele já anda 
fazendo anotações para um novo 
trabalho.

E com endereço certo: faixa das 
21h. 

SUCESSO
Segundo informação de Leandro 

Hassum, o � lme “Tudo Bem no Natal 
Que Vem”, escrito por Paulo Cursino, 
em suas quatro primeiras semanas na 
Net� ix, atingiu mais de 26 milhões de 
pessoas.

Hassum ainda tem combinados 
dois outros projetos com a plataforma 
de streaming.

DEFINIDO
“� e Voice +” em curso e a Globo 

já tem de� nida a estreia do próximo 
“� e Voice Kids”.

Será no dia 18 de abril, domingo 
claro, e como sempre na faixa logo 
após o almoço.

LIBERTADORES
A Disney, dona do Fox Sports, 

ainda não de� niu sua equipe 
de transmissão para a � nal da 
Libertadores, dia 30, jogo Palmeiras 
x Santos, no Maracanã, mas 
certamente terá Nivaldo Prieto à 
frente.

Já no SBT, time fechado: Téo 
José, Jorginho, Mauro Beting e 
os repórteres André Galvão e 
Fernanda Arantes.  



P ano de 2021 da seleção brasileira 
feminina começou cheio de tra-
balho e ele está tendo um balan-

ço positivo por parte da técnica sueca 
Pia Sundhage. Desde o último dia 5, a 
equipe está concentrada em Viamão, 
no Rio Grande do Sul, para o primeiro 
período de preparação já de olho nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adia-
dos em um ano por conta da pandemia 
do novo coronavírus. As atividades ter-
minam nesta quarta-feira e, para a trei-
nadora, foi uma importante oportuni-
dade para avaliar de perto as atletas.

“Eu acho que tem sido fantástico, 
tive boas impressões aqui! Contamos 
com boas jogadoras neste período e, 
assim, conseguirmos montar um time 
coeso. Tivemos ótimas performances, 
jogos-treinos e bons treinamentos. 
Foi a melhor forma de começar o ano 
olímpico, com certeza!”, avaliou Pia.

Para os 15 dias de treinamentos, a 
comissão técnica elaborou uma pro-
gramação equilibrando a carga de tra-
balho com o grupo. Neste período de 
observações, a seleção feminina esteve 

em campo em três oportunidades para 
disputar jogos-treinos diante do time 
sub-16 masculino do Grêmio, a equipe 
feminina do Grêmio e o time masculi-
no sub-16 do Cruzeiro-RS.

Neste primeiro encontro, Pia 
contou com 23 jogadoras, sendo que 

quatro ganharam a inédita oportu-
nidade: as goleiras Vivi e Nicole e as 
meias Ingryd e Kerolin Nicole. Com as 
estreantes, a técnica somou 70 atletas 
convocadas para a seleção. De olho em 
novos talentos, a ideia é mesclar atletas 
jovens e experientes. 
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De olho em novos talentos, a ideia da técnica é mesclar atletas jovens e experientes

Pia faz balanço positivo do período 
de preparação da seleção brasileira

FUTEBOL FEMININO

GETTY IMAGES

O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ) aceitou a 
denúncia apresentada pelo 

Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro (MP-RJ) no caso do incên-
dio que causou a morte de 10 jovens 
atletas que moravam no CT Ninho do 
Urubu, do Flamengo, em fevereiro de 
2019.

A confirmação do recebimento 
da denúncia, apresentada pelo MP na 
sexta-feira, foi feita pelo juiz Marcelo 
Laguna Duque Estrada, titular da 36ª 
Vara Criminal. Agora os 11 acusados 
se tornam réus e vão responder por 
incêndio culposo (sem intenção), 
qualificado pelos resultados morte e 
lesão grave.

Na lista dos 13 réus citados no 
processo o ex-presidente do Fla-
mengo, Eduardo Bandeira de Mello. 
Ele comandava o clube na época da 
compra dos contêineres que ser-
viam como alojamento. Outro réu é 
Marcus Vinícius Medeiros, que era 
monitor dos atletas da base e deveria 
estar no alojamento acompanhando 
os adolescentes.

O incêndio no Ninho do Urubu 
ocorreu em 8 de fevereiro de 2019 e, 
além da dezena de mortos, causou 
lesões graves em outros três atletas. 

Os réus estão sujeitos a penas de até 
seis anos de prisão.

De acordo com o Ministério Pú-

blico, em sua denúncia, não houve 
situação de caso fortuito ou força 
maior capaz de afastar a responsa-

bilidade dos denunciados, e as con-
dutas dos acusados foram as únicas 
causas do incêndio.

“O Flamengo dotou o Centro de 
Treinamento de investimentos vul-
tosos em infraestrutura entre 2012 
e 2019, mas continuou mantendo os 
atletas da base em contêineres. Tais 
alojamentos da (categoria de) base 
não foram registrados como parte 
do projeto de licenciamento, mas 
sim montados em estruturas móveis 
clandestinas e produzidos sem as 
devidas cautelas quanto à estrutura 
de evacuação, luzes de emergência, 
disposição de portas, gradeamento 
das janelas e dotação de extintores 
de incêndio, deixando de observar 
as cautelas necessárias para a fuga 
dos atletas e a contenção de eventu-
al início de incêndio no alojamento, 
incrementando o risco do resultado 
por negligência”, disse o MO, no do-
cumento.

Justiça recebe denúncia por incêndio 
que matou 10 no CT do Flamengo
NINHO DO URUBU | Confirmação do recebimento da denúncia, apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro  na sexta-feira, foi feita pelo juiz Marcelo Laguna Duque Estrada, 
titular da 36ª Vara Criminal. Agora os 11 acusados se tornam réus e vão responder por incêndio culposo (sem intenção), qualificado pelos resultados morte e lesão grave no incêndio

Incêndio no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu ocorreu em 8 de fevereiro de 2019 e matou 10 jovens atletas do Flamengo

6 anos
é o tempo máximo de prisão pelo 

incêndio culposo 

O técnico Mano Menezes foi 
intimado, nesta quarta-feira, 
pelo Superior Tribunal de 

Justiça Desportiva (STJD) para depor 
segunda-feira, às 11 horas, no Rio, no 
inquérito que apura a acusação de 
Gerson, do Flamengo, a Ramirez, do 
Bahia, por injúria racial. O camisa 8 
do time carioca acusa o colombiano 
de tê-lo chamado de “negro” em tom 
pejorativo no duelo entre suas equi-
pes. Mano era o técnico do Bahia na 

STJD intima Mano Menezes 
a depor no caso Gerson

INJÚRIA RACIAL

partida do dia 20 de dezembro, no 
Maracanã, pela 26ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, quando ocorreu 
o incidente. O treinador chegou a 
discutir com Gerson. A equipe cario-
ca venceu o jogo por 4 a 3. Além de 
Mano, foram intimados o árbitro Jose 
Claudio Rocha Filho, os auxiliares 
(Marcelo Carvalho Van Gasse e Dani-
lo Ricardo Simon Manis) e o delegado 
da partida. Todos eles serão ouvidos 
presencialmente.
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