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Natalenses denunciam 
aglomerações e pedem 
aumento da frota 

Estudo sugere que 
ivermectina pode reduzir 
mortalidade por Covid-19

ÔNIBUS. 10 | Em um momento crítico da 
pandemia da Covid-19, passageiros 
enfrentam aglomerações dentro dos 
veículos e longas esperas nas paradas. 
Segundo a STTU, não há previsão 
para retorno integral da frota

MEDICAMENTO. 4 E 5 | Pesquisadores 
dizem que as conclusões são 
preliminares e que devem basear 
estudos mais complexos no futuro. 
Infectologista de Natal defende o 
uso profilático do remédio 

Frota de ônibus segue reduzida em Natal Ivermectina é distribuída em Natal

fManifestantes echaram parte da via que dá acesso à Ponte Newton Navarro, na Zona Leste de Natal. Policiais militares participaram da fiscalização nas praias da capital potiguar e orientaram banhistas sobre as novas regras definidas 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN REPRODUÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL. 7 | Familiares das vítimas foram cadastradas pela Prefeitura do Natal, mas relatam que ainda não receberam o auxílio. 
Tragédia aconteceu em 7 de fevereiro, quando um vazamento de gás causou uma explosão. Quatro mulheres foram encontradas mortas 
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TRAGÉDIA 

Famílias de Mãe Luiza ainda não receberam aluguel social 

PANDEMIA. 8 | Vendedores ambulantes e donos de 
quiosques protestaram neste domingo 28 na Praia do 
Forte. O ato aconteceu após decreto municipal assinado 
pelo prefeito Álvaro Dias (PSDB), que restringe a 

circulação de pessoas na orla urbana da capital potiguar 
durante o fim de semana. Determinação foi publicada em 
um momento de agravamento da pandemia, quando o 
Rio Grande do Norte enfrenta altas taxas de ocupação de 

leitos críticos Covid e aumento no número de infectados. 
No sábado 27, uma pessoa foi detida após descumprir o 
toque de recolher estabelecido pelo Governo do Estado. 
Medida restritiva deve valer até o dia 10 de março. 

Protesto marca primeiro domingo 
com praias fechadas em Natal
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AGÊNCIA BRASIL 

PROPOSTA | Votação da PEC estava travada por conta de impasses, mas deve acontecer na próxima 
quarta-feira 3. Governo Federal se comprometeu a preservar os gastos mínimos com saúde e educação

O governo encaminhou uma pro-
posta de mudança na Propos-
ta de Emenda à Constituição 

(PEC) Emergencial no Senado para 
tentar destravar a votação na próxima 
quarta-feira 3. A PEC é uma condição 
da equipe econômica para liberar uma 
nova rodada do auxílio emergencial. 
Uma lista com cinco pontos menos 
essenciais foi enviada a líderes parti-
dários para viabilizar um acordo. Os 
senadores, porém, avisaram que a 
proposta terá de ser ainda mais desi-
dratada.

O governo se comprometeu a pre-
servar os gastos mínimos com saúde e 
educação, retirando da PEC a medida 
mais polêmica colocada no relatório 
do senador Marcio Bittar (MDB-AC). 
O próprio relator admitiu que vai re-
tirar a desvinculação para viabilizar a 
votação na quarta-feira, 3. A proposta 
poderia desobrigar a aplicação de R$ 
90,6 bilhões na educação em Estados e 
municípios neste ano, de acordo com a 
Consultoria de Orçamento da Câmara 
dos Deputados, como revelou o broad-
cast do Estadão. 

O Executivo, porém, insiste na 
manutenção de gatilhos para congelar 
gastos públicos, outro alvo de críticas 
no Senado. É uma condição para reto-
mar o auxílio emergencial. O parecer 
prevê o acionamento automático de 
gatilhos, como congelamento de salá-

rios de servidores públicos e concessão 
de novos subsídios, quando a despesa 
obrigatória superar 95% do total, o que 
pode ocorrer nos próximos anos, ou 
quando for decretado um novo estado 
de calamidade pública, a qualquer mo-
mento - neste caso, o congelamento 
seria feito durante e até dois anos após 
o � m do decreto. De forma opcional, 
também há gatilhos quando a despesa 
atingir 95% da arrecadação na União, 
Estados e municípios.

Há pressão de bancadas para fatiar 
a PEC e aprovar só o benefício agora, 
deixando as medidas de contenção 

para depois. Por isso, líderes do Senado 
avisaram o governo que será preciso 
“desidratar muito” ou votar apenas o 
dispositivo que autoriza o pagamento 
do auxílio. A negociação deve se es-
tender até quarta e coloca em dúvida 
a votação da proposta em dois turnos, 
como quer o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG).

O Executivo também admitiu pre-
servar a possibilidade de intervenção 
da União nos Estados e municípios e 
dos governos estaduais nas prefeituras 
quando há descontrole das � nanças 
públicas.

Senadores avisaram que a proposta terá de ser ainda mais desidratada para ser aprovada 

Governo aceita mudanças em PEC 
do auxílio, mas Senado quer mais

LAVA JATO FEZ MAIS BEM DO QUE MAL AO BRASIL

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

Levantamento da empresa Paraná Pesquisas indica que 69,2% dos 
brasileiros dizem acreditar que a Lava Jato fez bem ao Brasil. Outros 
24,6% responderam que fez mal e 6,2% não sabem. A pesquisa foi 

realizada de 16 a 19 de fevereiro de 2021, por meio de ligações telefônicas. 
Foram entrevistadas 2.264 pessoas em 200 municípios das 27 unidades 
da Federação. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de 
confiança é estimado em de 95%. As entrevistas foram feitas na esteira 
da repercussão da operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 
2019 com o objetivo de investigar as invasões às contas de Telegram de 
autoridades brasileiras e de pessoas relacionadas à operação Lava Jato.

PROMOÇÃO DE PAZUELLO
O presidente Jair Bolsonaro 

estuda promover o atual ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, no Exército 
para poder tirá-lo da pasta de forma 
honrosa e abrir espaço para o centrão 
segundo o jornal Folha de S. Paulo. A 
ideia seria elevar Pazuello a general 4 
estrelas, hoje ele é 3 estrelas. Mas para 
isso seria necessário mudar as regras 
vigentes.

DESEMPREGO EM MASSA
O presidente Jair Bolsonaro fez 

ontem uma crítica ao fechamento de 
estabelecimentos comerciais, uma 
medida que vem sendo adotada por 
vários estados. Em mensagem nas 
redes sociais, Bolsonaro a� rmou 
que “hoje, ao fecharem o comércio e 
novamente te obrigar a � car em casa, 
vem o desemprego em massa com 

consequências desastrosas para todo 
o Brasil”. Mais de 254 mil pessoas já 
morreram de Covid-19 no País.

MILITARES NO GOVERNO
A presença de militares em 

funções de comando nos ministérios 
praticamente dobrou nos últimos 
dois anos. Em setembro de 2020, 
342 egressos das Forças Armadas 
ocupavam cargos comissionados 
nas maiores faixas de remuneração 
da máquina federal, em postos de 
coordenação, diretoria, secretaria ou 
de ministro. Em janeiro de 2019, início 
do governo, eram 188 militares nessas 
funções.

CONSUMIDOR
As operadoras de planos de saúde 

terão de prestar informações sobre os 
reajustes durante a pandemia. 

PEC DA IMUNIDADE
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a� rmou 

neste � m de semana que a proposta conhecida como PEC da imunidade 
não pretende garantir blindagem para congressistas. A proposta 
amplia os obstáculos para a prisão de deputados. O deputado disse que 
qualquer deputado que cometa um crime deverá responder conforme a 
Constituição, independentemente da aprovação da proposta de emenda 
constitucional. “Não podemos pensar em lei pensando em uma exceção”, 
a� rmou.

DECISÃO DO STF I
A ministra Rosa Weber, 

do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou que o governo 
federal reative leitos de UTI 
para tratamento de Covid-19 
nos estados de São Paulo, do 
Maranhão e da Bahia. A ministra 
atendeu pedidos feitos pelos três 
estados. A decisão é liminar, por 
isso ainda pode ser revista. Mas 
o governo federal já é obrigado a 
cumprir determinação.

DECISÃO DO STF II
São Paulo, Maranhão 

argumentaram em ações no STF 
que, desde janeiro, o governo 
federal desativou leitos de UTI 
para Covid-19 que mantinha 
nos estados. Weber ordenou 
que a União volte a � nanciar 
a mesma quantidade de leitos 
que � nanciava em dezembro 
de 2020. Na semana passada, 
secretários de Fazenda ou 
Tributação dos estados 
encaminharam um documento 
ao Ministério da Saúde pedindo 
recursos para a manutenção dos 
leitos. O Rio Grande do Norte 
assinou a carta.

Depois de receber 1% dos votos 
em 2018 na sua terceira tenta-
tiva de chegar à Presidência da 

República, a ex-ministra e ex-senadora 
Marina Silva (Rede), de 73 anos, diz 
não ter planos de se lançar em uma 
nova disputa em 2022. Vivendo em iso-
lamento social em Brasília, ela a� rmou 
em entrevista por telefone ao Estadão 
que só saiu de casa uma vez desde o 
dia 1.º de março do ano passado, para 
ir ao médico.

Sua militância virtual, porém, se-
gue intensa. Aposentada como sena-
dora e professora, ela segue fazendo 
palestras e liderando os debates do 
partido que criou, a Rede Sustentabi-
lidade, que elabora estratégias para so-

breviver à cláusula de barreira no ano 
que vem. No precoce tabuleiro elei-
toral que se formou, Marina sinaliza 
apoio ao nome de Ciro Gomes (PDT) 
como o mais forte para quebrar a po-
larização entre o PT e Jair Bolsonaro.

Perguntada se ainda tem dispo-
sição para participar de uma corrida 
eleitoral presidencial, Marina respon-
deu que “depois de ter 1% dos votos 
numa eleição, e diante de tanta gente 
que teve um melhor desempenho, é 
difícil alguém fazer essa proposta”. 

“Principalmente prevalecendo es-
se critério de que se discute primeiro 
as métricas eleitorais, em termos de 
voto, e não métricas qualitativas, em 
termos de programa. A única coisa 

que posso dizer é que tenho me dedi-
cado o tempo todo a construir o que 
é melhor para o Brasil. Tenho essa 
disposição para o diálogo. Não sou do 
tipo que acha que um bom projeto de 
país só funciona comigo”, contou ela.

Marina disse ainda que participa 
de um campo do qual fazem parte 
PDT, PV, PSB, Rede e o Cidadania. Se-
gundo ela, há concordância que neste 
momento é necessário adensar um 
projeto que leve os setores do campo 
da esquerda democrática, da centro-
-esquerda e progressistas a ter um pro-
jeto que recupere o Brasil

“O Ciro já tem o nome dele colo-
cado desde o início, o que é legítimo”, 
pontuou Marina. 

Marina Silva se vê longe da disputa 
em 2022 e sugere frente pró-Ciro

PROJEÇÃO
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A ministra Rosa Weber, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
determinou que o governo 

federal reative leitos de UTI para tra-
tamento de Covid-19 nos estados de 
São Paulo, do Maranhão e da Bahia. 
A ministra atendeu pedidos feitos pe-
los três estados. A decisão é liminar, 
por isso ainda pode ser revista. Mas o 
governo federal já é obrigado a cum-
prir a determinação.

São Paulo e Maranhão argumen-
taram em ações no STF que, desde 
janeiro, o governo federal desativou 
leitos de UTI para Covid-19 que man-
tinha nos estados. Weber ordenou 
que a União volte a � nanciar a mes-
ma quantidade de leitos que � nan-
ciava em dezembro de 2020.

São Paulo a� rmou que em de-
zembro de 2020 tinha 3.822 leitos na 
rede estadual mantidos pela União. 
E que, em fevereiro de 2021, esse nú-
mero caiu para 564. No caso do Ma-
ranhão, o estado apontou que União 
desativou os 216 leitos que mantinha 
no estado em dezembro. A Bahia 
também argumentou que teve leitos 
fechados e pediu a reabertura de 462, 
reivindicação atendida pela ministra.

Nas decisões, Rosa Weber escre-
veu que não é “cienti� camente defen-
sável” diminuir a quantidade de lei-
tos num momento de alta no número 

de casos. “Portanto, é de se exigir do 
governo federal que suas ações sejam 
respaldadas por critérios técnicos e 
cientí� cos, e que sejam implantadas, 
as políticas públicas, a partir de atos 
administrativos lógicos e coerentes. 
E não é lógico nem coerente, ou cien-
ti� camente defensável, a diminuição 
do número de leitos de UTI em um 
momento desa� ador da pandemia, 
justamente quando constatado um 
incremento das mortes e das inter-
nações hospitalares”, a� rmou a mi-
nistra.

Rosa Weber ainda lembrou que 
o Brasil contabiliza mais de 250 mil 
mortes por Covid-19. Ela disse que 
a demora na aplicação de recursos 
públicos contra a doença pode mul-
tiplicar o número de óbitos. “A� gu-
ra-se, ainda, o perigo da demora, que 
se revela intuitivo frente aos abalos 
mundiais causados pela pandemia e, 
particularmente no Brasil, diante das 
mais de 250 mil vidas vitimadas pelo 
vírus espúrio. O não endereçamen-
to ágil e racional do problema pode 
multiplicar o número de óbitos”.

Rosa Weber manda Ministério da 
Saúde bancar leitos em 3 estados

STF 

SERIDÓ POTIGUAR | José Alexandre Pereira, mais conhecido como Zé Neto, estava internado há 12 dias. 
Servidor público exercia segundo mandato de vereador pelo município. Prefeito Tadeu decretou luto 

O vereador do município de Cai-
có, José Alexandre Pereira, mais 
conhecido como “Zé Filho”, de 

43 anos, morreu em decorrência de 
complicações da Covid-19 neste sába-
do 27 no Hospital Regional do Seridó. 
“Zé Filho” estava internado há 12 dias 
na unidade.

A Câmara de Vereadores e a Prefei-
tura de Caicó emitiram nota lamentan-
do o falecimento de Zé Filho. O prefeito 
de Caicó, Tadeu, decretou 3 dias de luto 
o� cial pelo falecimento do vereador. A 
governadora do Estado, Fátima Bezer-
ra, lamentou a morte do político em 
seu per� l no Twitter.

“Me somo ao sentimento de pesar 
dos caicoenses pela grande perda do 
vereador Zé Filho, mais uma vítima da 
Covid-19 em nosso estado. Todo meu 
afeto à Marilda, sua esposa, seus fami-
liares e amigos. Desejo que Deus possa 
confortar os corações e conduzi-lo a 
um lugar de paz”, escreveu Fátima.

Filho do casal de agricultores José 
Alexandre e Lêda Pereira de Araújo , 
cursou todo o ensino fundamental, mé-
dio e superior em instituições públicas. 
No Exército Brasileiro, como 2º Sargen-

to de carreira, atuou por diversas vezes 
em ações subsidiárias de combate aos 
efeitos da seca no semiárido nordesti-
no. De acordo com Câmara, o vereador 
lutou por causas das pessoas com de� -
ciência e ajudou a fundar a Associação 
de Surdos de Caicó – ASC. José Filho 
era servidor da UFRN desde 2013 e 
elegeu-se pela primeira vez em 2016 

ao cargo de vereador, sendo reeleito no 
ano passado.

José era graduado em Ciências 
Contábeis (UEPB); em Gestão Pública 
(UFRN); em Gestão Ambiental (IFRN); 
e pós-graduado em Gestão de Pessoas 
(FCST). Ele elegeu-se pela primeira vez 
em 2016 ao cargo de vereador. No ano 
passado, foi reeleito.

Covid-19: Vereador de Caicó morre 
aos 43 anos e prefeito decreta luto

José Alexandre Pereira morreu neste sábado 27 em decorrência de complicações da Covid-19

REPRODUÇÃO

Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou reativação de leitos 

ROBERTO JAYME/ASCOM/TSE/FLICKR

QUE DEUS NOS PROTEJA!

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

A pandemia cresce. Antes de consumada a vacinação em massa, 
não há solução para conter o vírus, senão as recomendações do 
isolamento social, uso de máscaras e lavagem das mãos, com 

álcool 70°, para evitar o contágio. A economia sofre. Mas, em primeiro 
lugar a vida.  Em reunião virtual no G20, o ministro Paulo Guedes insistiu 
na imunização em massa. Boa sinalização, diante de declarações do 
presidente, em sentido contrário. O G20, criado em 1999, é formado pelas 
19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

CHUVA 
A previsão no RN é de chuvas 

no período da lua cheia (começou 
ontem, 27). Se não chover, as 
precipitações pluviométricas de 
janeiro e fevereiro terão sido frentes 
frias, de alta e baixa pressão da 
atmosfera.

INVERNO
O sertanejo acredita que o 

inverno irá se � rmar entre 24 de 
março e meados de abril. A previ-
são da EMPARN, até maio, é de 533 
milímetros. Em 2020, a média foi 
602,4 mm.

VITÓRIA
O Brasil já tem seu primeiro 

satélite para colheita de imagens 
da terra 100% nacional. Lançado 
na madrugada de ontem, 28, na 
Índia, entrou em órbita e estabe-
leceu comunicação com a equipe 
responsável pela missão, no INPE 
(SP). Equipado com uma câmera de 
campo ampla registra imagens, que 
cobrem largura de cerca de 860 km.

DIFICULDADES
O adiamento da votação da PEC 

da imunidade deixou claro que o 
grupo do presidente Arthur Lira, na 
Câmara, não tem votos su� cientes 
para aprovar os projetos que ele se 
empenha pessoalmente, nem as 
propostas que o governo deseja. Em 
todos os casos, terá que contar com 
os partidos que estavam alinhados 
ao deputado Baleia Rossi na eleição 
da Casa, por exemplo, o PT.

BANCO DO BRASIL
André Brandão aceitou presidir 

o Banco do Brasil com endereço 
certo: privatizar a instituição, tendo 
o apoio de Paulo Guedes. Brandão 
tem mentalidade de banqueiro 
privado. Foi executivo do HSBC, 
banco global britânico, fundado em 

1865, considerado o 6º maior banco 
do mundo.

QUER SAIR
Por não aceitar que o BB seja 

um banco público, com funções 
sociais, Brandão quer sair. Será 
bom que saia. O BB, patrimônio 
nacional, exige mudanças opera-
cionais para modernizá-lo. Mas, 
isso não signi� ca vendê-lo a toque 
de caixa.

LULA 
O ministro Fachin pautou para 

a próxima sexta feira, o julgamento 
do Habeas corpus do ex-presidente 
Lula, que alega parcialidade de 
magistrados do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, nos casos 
do tríplex no Guarujá e do sítio de 
Atibaia

MANDETTA
O DEM liberou o ex-ministro 

Henrique Mandetta para impulsio-
nar a sua candidatura à presidente. 
Ele � cará, por enquanto, no 
partido.

CORREIOS 
Não será fácil a aprovação pelo 

Congresso da privatização dos 
Correios. Além da mudança na 
Constituição, exigem-se soluções 
para questões sensíveis, como 
a garantia da universalidade da 
logística e não depender do setor 
privado para atendimento de 
municípios de� citários e de difícil 
acesso.

MUNICÍPIOS 
Em cada um dos 5.570 municí-

pios há uma presença dos Correios. 
Simplesmente vendê-lo signi� cará, 
além do desemprego, atingir 
em cheio o amor próprio dessas 
comunidades rurais. Uma marca 
indelével.

 Israel comprova, que o imunizante protegerá 90% dos vacinados, 
em qualquer grau de severidade.  Não existe essa história de imunização 
de rebanho, sem aplicação de rigorosas medidas sanitárias.

BRASIL 
Ao invés de polemizar, em momento tão crítico, melhor será acredi-

tar, que ainda há tempo do Brasil recuperar o terreno perdido. Que Deus 
nos proteja!

EXEMPLO

OLHO ABERTO
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Um novo estudo científico, já revi-
sado por pares, aponta que o uso 
do vermífugo ivermectina pode 

reduzir em até 75% o risco de hospitali-
zações e mortes por Covid-19, infecção 
causada pelo novo coronavírus. O remé-
dio tem sido defendido pelo prefeito de 
Natal, Álvaro Dias (PSDB), no combate à 
pandemia.

De acordo com o jornal britânico 
Daily Mail, o estudo será publicado em 
breve no Frontiers in Pharmacology, um 
jornal científico americano considerado 
de baixa reputação entre a comunidade 
científica.

Em 2015, o mesmo jornal publicou 
um estudo que questionava a existência 
do HIV, vírus que causa a Aids. Vários 
outros estudos publicados no Frontiers 
foram rejeitados por tradicionais revistas 
científicas, como a Nature.

Apesar disso, a pesquisa indica que 
as evidências de que a droga funciona 
são tão fortes que a ivermectina – usada 
tradicionalmente para tratar piolhos e 
sarna – deveria se tornar uma terapia pa-
drão em todos os lugares, acelerando as-
sim a recuperação global da pandemia.

O co-autor do estudo, professor Paul 
Marik, diretor de emergência e atendi-
mento pulmonar da Eastern Virginia 
Medical School, nos Estados Unidos, 
disse ao Daily Mail que “os dados são im-
pressionantes”. “Se usarmos a ivermecti-
na amplamente, nossas sociedades po-
dem se abrir”, afirmou ele, sem explicar 

ao jornal como chegou às conclusões.
Além deste, outros estudos sugerem 

que a ivermectina é eficaz contra a Co-
vid-19. Entretanto, na maioria dos casos, 
para chegar à conclusão, os levantamen-
tos consideraram apenas os resultados 
em laboratório ou uma dose muito alta 
do medicamento nos pacientes, acima 
dos limites previstos em bula.

O uso demasiado da ivermectina 
pode causar lesões no fígado. Médicos 
recomendam a realização de exames pa-
ra analisar a função hepática após altas 
doses do remédio.

Uma pesquisa do professor Andrew 
Hill, da Universidade de Liverpool, por 
exemplo, chegou à conclusão que o ver-
mífugo reduz as taxas de mortalidade 
em cerca de três quartos nos pacientes 
com coronavírus.

O levantamento, porém, não foi pu-
blicado em nenhuma revista científica. 
O conteúdo foi disponibilizado no site 
Reserach Square, sem ser revisado por 
pares.

Os próprios pesquisadores dizem 
que as conclusões são preliminares e 
que as conclusões devem basear estudos 
mais complexos no futuro. Um novo 
teste de ivermectina como tratamento 
Covid deve começar em breve na Univer-
sidade de Oxford.

Apesar disso, o virologista Hill cha-
mou o novo estudo de “transformacio-
nal” na busca por uma terapia para o 
coronavírus. Suas descobertas, baseadas 

em dados de mais de 1.400 pacientes, 
foram publicadas em um vídeo postado 
no YouTube no qual Hill discute seus 
resultados em uma transmissão ao vivo.

“Se virmos essas mesmas tendências 
observadas de forma consistente em 
mais estudos, então este realmente será 
um tratamento transformacional”, disse 
Hill.

No estudo, apenas 8 dos 573 pacien-
tes que receberam ivermectina falece-
ram, em comparação com 44 indivíduos 
de 510 que morreram após receberem 
um placebo.

Diretora da Consultoria de Medicina 
Baseada em Evidências em Bath, Tess 
Lawrie convocou uma cúpula online de 
especialistas internacionais na semana 
passada para discutir os novos dados. Ele 
incluiu evidências de que o uso generali-
zado de ivermectina em partes da Índia 
e da América do Sul teria levado a uma 
grande redução de infecções e mortes.

Ao Daily Mail, a Agência Regulado-
ra de Medicamentos e Saúde do Reino 
Unido disse estar ciente do estudo global 
sobre o uso de ivermectina para tratar 
Covid-19 e que suas evidências seriam 
revisadas.

Neste sábado 27, a infectologis-
ta Roberta Lacerda defendeu o uso 
da ivermectina como medicamen-
to de tratamento precoce contra a 
Covid-19, em uma entrevista à rádio 
96 FM de Natal. Segundo a especia-
lista, países como Índia, México e 
Peru tiveram sucesso ao controlar 
o avanço do vírus após especialistas 
adotarem o uso do composto como 
forma de profilaxia, reduzindo a 
mortalidade dos infectados. 

Durante a conversa, a especia-
lista disse que desde novembro de 
2020 a curva dos gráficos que indi-
cam casos no Rio Grande do Norte 
estão subindo, mas que em julho do 
ano passado, houve uma queda que 
não poderia ser explicada apenas 
pelo distanciamento. “Havia 40% de 
distanciamento, tenho isso gravado 
na minha mente. Era no nosso dizer 
do Alecrim ‘calcinha jovem, Covid 
na canela’. Não havia ninguém pa-
rado em Natal. Houve queda e nin-
guém explicou isso. E todo mundo 
ficou colocando: ‘não tem nada a 
ver com tratamento precoce, não 
tem nada a ver com ivermectina, 
isso é falácia’”, relembrou.

Roberta ainda falou sobre as 
acusações de que a escolha pelo 
medicamento se tratava de uma 
tentativa desesperada de frear o 
avanço do vírus no estado. “A gente 
estava comendo os livros, engolindo 

ESTUDO SUGERE QUE IVERMECTINA PODE REDUZIR MORTALIDADE POR 
COVID-19; INFECTOLOGISTA DE NATAL DEFENDE USO PROFILÁTICO
MEDICAMENTO | Editora que vai publicar pesquisa, porém, é envolvida em polêmicas. Em 2015, publicou estudo que questionava existência do HIV, vírus que causa a Aids. Além deste, outros levantamentos sugerem que a ivermectina é eficaz contra a Covid-19. Entretanto, na maioria dos casos, para chegar à conclusão, foram considerados apenas os resultados  
em laboratório ou com dose muito alta do medicamento nos pacientes, acima dos limites previstos em bula. Médica infectologista, Roberta Lacerda afirmou que países como Índia, México e Peru teriam tido sucesso ao controlar o avanço do coronavírus com o uso profilático do remédio; ela também se posicionou sobre as vacinas e recomendou estratégia combinada  

Ivermectina é distribuída de forma gratuita para pacientes com Covid-19 na capital potiguar e é amplamente defendida pelo prefeito Álvaro Dias (PSDB) como “tratamento precoce” contra a Covid-19

Estão enganando a 
população desde o ínicio, 
há um ano, com uma falácia 
de que não tem tratamento 
precoce [contra a Covid-19]”

“
ROBERTA LACERDA
INFECTOLOGISTA

MÉDICA DE NATAL 
REFORÇA QUE A 
IVERMECTINA REDUZ 
MORTALIDADE 



como “redutora da replicação viral”, 
segundo estudos já publicados nos 
Estados Unidos e em outros países. 
Os levantamentos não foram apre-
sentados.

“O crescimento do mercado da 
ivermectina, um produto de baixo 
custo e terapeuticamente de baixo 
risco, naturalmente, incomoda e 
pode ser o motivador de campa-
nhas contra na mídia, especialmen-
te provocadas por empresas que 
têm interesse em lançar produtos 
patenteados de alto custo para a 
mesma doença”, afirmou a Vitame-
dic.
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ESTUDO SUGERE QUE IVERMECTINA PODE REDUZIR MORTALIDADE POR 
COVID-19; INFECTOLOGISTA DE NATAL DEFENDE USO PROFILÁTICO
MEDICAMENTO | Editora que vai publicar pesquisa, porém, é envolvida em polêmicas. Em 2015, publicou estudo que questionava existência do HIV, vírus que causa a Aids. Além deste, outros levantamentos sugerem que a ivermectina é eficaz contra a Covid-19. Entretanto, na maioria dos casos, para chegar à conclusão, foram considerados apenas os resultados  
em laboratório ou com dose muito alta do medicamento nos pacientes, acima dos limites previstos em bula. Médica infectologista, Roberta Lacerda afirmou que países como Índia, México e Peru teriam tido sucesso ao controlar o avanço do coronavírus com o uso profilático do remédio; ela também se posicionou sobre as vacinas e recomendou estratégia combinada  

Médica infectologista Roberta Lacerda deu entrevista neste sábado 27 à rádio 96 FM e se posicionou sobre o uso da ivermectina no tratamento contra a Covid-19 e recomendou uma estratégia combinada para frear a pandemia 

artigos, fazendo reuniões científicas 
com os caras na Espanha, com os 
caras lá no Canadá”, defendeu.

Ainda na entrevista, a infec-
tologista disse que houve avanço 
em países em que foram feitos tra-
tamentos precoces com o uso da 
ivermectina. “Podem olhar dentro 
da internet as curvas do Peru e da 
Índia. Uttar Pradesh, uma popula-
ção de 210 milhões de pessoas den-
tro da Índia. Bilhões de pessoas e 
ninguém explica porque ela zerou a 
mortalidade dia 8 de fevereiro e não 
ouço falar nada disso na mídia. Não 
existe nenhuma palavra na mídia 
convencional sobre os processos 
exitosos do controle da pandemia 
no Peru, no México, agora na Ín-
dia e em todos os países que estão 
liberando o uso da ivermectina”, 
apontou.

A infectologista voltou a defen-
der o chamado tratamento precoce. 
“As pessoas estão morrendo com 
fila no hospital, 3 ambulâncias com 
paciente entubado porque não tem 
vaga. Estão enganando a população 
desde o ínicio, há um ano, com uma 
falácia que não tem tratamento pre-
coce”, disse.  

Ela apontou uma estratégia 
combinada para combater o coro-
navírus. “Desde o início eu disse: ‘a 
estratégia tem que ser combinada’. 
É vacina, é tratamento internado, é 

tratamento precoce, porque não se 
investiu em nenhuma pesquisa de 
tratamento precoce. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) é conheci-
da como o órgão que tem que zelar 
pela saúde pública, com medica-
mentos baratos, custo efetivo e que 
possam ser orais e de fácil acesso 
para a população”, falou. 

A especialista criticou a OMS 
no que diz respeito ao uso da iver-
mectina. “45 anos de estudo com a 
ivermectina, 4,7 bilhões de dólares, 
mais de 200 milhões de pessoas 
curadas de doenças na África como 
Filariose, oncocercose, escabiose, 
pediculose. A OMS faz uma meta-
nálise para fazer tratamento de es-
cabiose em massa com ivermectina 
mas não aceita para Covid”.

Roberta Lacerda falou sobre 
casos em que os pacientes são man-
dados de volta para casa. “Tem al-
guém na minha frente sofrendo há 
cinco dias com febre, dor no corpo 
e diarreia e estão mandando para 
casa com dipirona dizendo que esta 
pessoa não precisa fazer nada. Isto 
é criminoso. Isso é uma falácia. Eu 
não concebo que as pessoas até este 
momento não estão à vontade com 
as evidências porque não tem corpo 
racional, com qualidade, que já tem, 
não é mais momento para dizer que 
não tem qualidade”, pontuou.

A especialista também aprovei-

tou a entrevista para se posicionar 
em relação à vacina para combater 
a Covid-19. “Em nenhuma pande-
mia se investiu tanto só em vacinas. 
Eu não sou contra a vacina. Mas a 
gente tem que entender que ela é 
uma prevenção”, defendeu.  

No entanto, na semana pas-
sada, a infectologista Marise Reis, 
que é membro do comitê científico 
que assessora o Governo do Esta-
do, causou polêmica ao duvidar da 
eficácia da ivermectina contra a 
Covid-19. Ela citou que 90% dos pa-
cientes internados em UTI no Rio 
Grande do Norte para tratamento 
do coronavírus tomaram ivermec-
tina - o que confirma, segundo ela, 
que o remédio não funciona para a 
doença.

Na quinta-feira, ela reiterou a in-
formação de que a maior parte dos 
pacientes de UTI realmente tomou 
o vermífugo, mas esclareceu que o 
dado de 90% não foi levantado cien-
tificamente e que trata-se de uma 
estimativa segundo a observação 
dos relatos dos próprios pacientes.

“Não temos estudos demons-
trando essa relação de causalidade, 
e nem trouxe essa relação. A infor-
mação que esses colegas me pas-
saram que entre 80 e 100% dos pa-
cientes internados em UTIs aqui no 
RN fizeram uso de medicação para 
a profilaxia, uma série de medica-

mentos que compõem esse pacote 
de prevenção de tratamento pre-
coce… Eu queria dizer era de que 
as pessoas precisam compreender 
que o recurso que nós temos, que 
vai capaz de barrar o adoecimento 
das pessoas é a vacina. Fazer uso de 
medicamento que não tem com-
provação de eficácia para a preven-
ção é um engano”, explicou.

No início de fevereiro, a própria 
farmacêutica norte-americana 
Merck, que produz a ivermectina 
(mas não vende o produto no Bra-
sil) e que tinha a patente do medica-
mento até 1996, afirmou que ainda 
não há evidências de que o medi-
camento traga benefícios ou seja 
eficaz no tratamento da Covid-19.

Em um comunicado, a empresa 
disse que não há base científica que 
indique efeitos terapêuticos contra 
a Covid-19 nos estudos pré-clínicos 
já publicados.

Dias depois, a fabricante bra-
sileira do remédio, a Vitamedic, 
rebateu a Merck. Em nota, o labo-
ratório disse que a ivermectina atua 

O crescimento do mercado 
da ivermectina, um 
produto de baixo custo 
e terapeuticamente de 
baixo risco, naturalmente, 
incomoda e pode ser o 
motivador de campanhas 
contra na mídia”

“
VITAMEDIC
FABRICANTE BRASILEIRA 

FABRICANTE BRASILEIRA 
DIZ QUE IVERMECTINA 
DEVE SER USADA PARA 
COVID-19

REPRODUÇÃO/YOUTUBE
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A Secretaria da Receita Federal 
informou, na semana passada, 
que o prazo de apresentação da 

declaração do Imposto de Renda 2021, 
ano-base 2020, começa nesta segun-
da-feira, dia 1º de março, e vai até o dia 
30 de abril. As restituições começam a 
ser pagas em maio.

A Receita Federal estima que se-
jam entregues 32.619.749 declarações. 
As restituições começam a ser pagas 
em maio, de acordo com o cronogra-
ma: 1º lote (31 de maio); 2º lote (30 de 
junho); 3º lote (30 de julho); 4º lote (31 
de agosto) e 5º lote (30 de setembro).

A instrução normativa da Receita 
inclui a obrigatoriedade de declaração 
do Imposto de Renda para as pessoas 
que receberam auxílio emergencial em 
2020 e, além das parcelas, tiverem re-
cebido R$ 22.847,76 ou mais em outros 
rendimentos tributáveis.

A Receita Federal informou que 
os valores recebidos de auxílio emer-
gencial são considerados rendimentos 
tributáveis e devem ser declarados 
na ficha “Rendimentos Recebidos de 
Pessoa Jurídica”. Eles não contam, no 
entanto, para o teto de R$ 22.847,76.

“O contribuinte que tenha recebi-

do rendimentos tributáveis em valor 
superior a R$ 22.847,76 no ano-calen-
dário 2020, deve devolver os valores 
recebidos do Auxílio Emergencial, por 
ele e seus dependentes”, informou a 
Receita.

Quem precisar devolver o valor 
do auxílio emergencial poderá fazer 
a transferência com um Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais 

(Darf). O boleto será gerado pelo pró-
prio programa do Imposto de Renda, 
junto com o recibo da declaração.

A declaração e entrega do IR 2021 
poderá ser feita e entregue, de acordo 
com o Fisco: pelo computador, por 
meio do Programa Gerador da decla-
ração (PGD) relativo ao exercício de 
2020, disponível no sítio da Receita Fe-
deral; na página do próprio Fisco, pelo 
navegador de internet (com certifica-
do digital); pelo serviço Meu Imposto 
de Renda, disponível para tablets e 
smartphones.

A comprovação da apresentação 
da declaração do IR é feita por meio de 
recibo gravado depois da transmissão, 
no computador, em mídia removível 
ou no dispositivo móvel que contenha 
a declaração transmitida.

No ano passado, por causa da pan-
demia, o prazo de entrega da declara-
ção foi ampliado em dois meses, o que 
não deve acontecer este ano. “Acom-
panhamos o cenário da pandemia, 
mas não é previsto prorrogação do 
prazo de entrega da declaração’’, afir-
mou o subsecretário de Arrecadação, 
Cobrança e Atendimento da Receita, 
Frederico Faber.

Envio da declaração do IRPF 2021 
começa nesta segunda-feira
ECONOMIA | Período para entrega da declaração começa nesta segunda-feira 1º e vai até 30 de abril. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020 tem que 
declarar, informou a Receita Federal. Receita também definiu teto para quem recebeu auxílio emergencial, que deve ser declarado em “Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”

Receita Federal estima que sejam entregues 32.619.749 declarações. Em 2020, por causa da pandemia, o prazo de entrega foi ampliado em dois meses, o que não deve acontecer agora. Restituições começam a ser pagas em maio 

Acompanhamos o cenário 
da pandemia, mas não 
é previsto prorrogação 
do prazo de entrega da 
declaração”

“
FREDERICO FABER
SEC. DE ARRECADAÇÃO

DEVEM DECLARAR IMPOSTO DE RENDA

- Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020 (o valor é o 
mesmo da declaração do IR do ano passado); 

- Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado; 

- Quem obteve, em qualquer mês de 2020, ganho de capital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

- Quem teve, em 2020, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade 
rural;

- Quem tinha, até 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens ou 
direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

- Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se 
encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2020;

- Quem optou pela isenção do imposto incidente no valor obtido na venda de 
imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis 
residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do 
contrato de venda.
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Mais de 20 dias após a explosão 
que matou quatro mulheres 
em Mãe Luíza, na Zona Les-

te de Natal, as famílias das vítimas que 
ficaram sem moradia após o incidente 
ainda não receberam o aluguel social 
prometido pela Prefeitura da cidade. 

Elisa Tâmara perdeu a mãe e a 
irmã na tragédia. Agora, a única fonte 
de renda da família é o trabalho dela, 
já que o ponto comercial que perten-
cia à mãe desabou no dia da explosão, 
ocorrida no dia 7 de fevereiro.

Elisa é quem está resolvendo as 
questões da família depois da explo-
são. Ela conta que após o enterro das 
vítimas, recebeu doações de colchões 
e alimentação, e uma equipe do Cen-
tro de Referência da Assistência Social 
(Cras) foi até o bairro para cadastrar 
as famílias para participarem do alu-
guel social. Porém nada foi feito até o 
momento. Cerca de cinco famílias que 
moravam no entorno precisaram se 
realocar devido à tragédia.

 Para Elisa, esse recurso é impor-
tante porque, no momento, parte da 
família dela está morando em um lu-
gar oferecido por um vizinho. Porém,o 
dono do imóvel precisa da renda do 
aluguel. “A casa que meu padrasto e 
meus irmãos estão no momento, em 
frente à minha, foi cedida para eles 
colocarem as doações, porque na mi-
nha casa não tinha espaço. Então o 
rapaz ofereceu para eles colocarem as 
coisas lá. Colocamos duas camas, um 
guarda-roupa, dei uma ajeitadinha 
para eles dormirem lá. Com o tempo, 
nós vamos precisar pagar o aluguel”, 
relatou ao Agora RN. 

A principal queixa da família é a 
falta de comunicação da Prefeitura 
para dar um posicionamento sobre 
a questão do aluguel social. Elisa, na 
verdade, não tem certeza se tem di-
reito a receber esse benefício, já que 
essa questão não foi explicada com 
nitidez. “Na hora que acontece todo 
mundo quer fazer tudo, quer ajudar, 
mas quando vai passando os dias as 
pessoas esquecem”, lamentou.

 Além do aluguel social, a limpeza 
dos entulhos no local da explosão ain-
da não foi terminada, e também não 
há previsão de quando será feita.

A reportagem entrou em contato 
com a Secretaria Municipal de Tra-
balho e Assistência Social (Semtas) 
para saber se as famílias realmente 
serão assistidas com o aluguel social. 
A pasta afirmou que as famílias estão 
sendo acompanhadas pelo Cras Mãe 
Luiza e que a relação das famílias foi 
encaminhada para inclusão em alu-
guel social. 

MÃE LUIZA EM LUTO 
Na madrugada de um domingo, 7 

de fevereiro, uma explosão causou o 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Explosão em Mãe Luíza: Famílias 
ainda não receberam aluguel social 
TRAGÉDIA  | Familiares das vítimas foram cadastradas pela Prefeitura do Natal, mas relatam que ainda não receberam o auxílio para aluguel social. Tragédia aconteceu na madrugada 
de 7 de fevereiro, quando um vazamento de gás causou a explosão em Mãe Luiza. Quatro mulheres, duas delas da mesma família, foram encontradas mortas sob os escombros

Local do desabamento em Mãe Luiza ainda não foi completamente limpo. Famílias das vítimas relatam que ainda não receberam auxílio para aluguel social da Prefeitura do Natal

Elisa Tâmara perdeu a mãe e a irmã na explosão do dia 7 de fevereiro em Mãe Luiza 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

desabamento de várias casas e matou 
quatro mulheres na 6ª Travessa João 
XXIII, em Mãe Luiza. Após perícia, o 
Instituto Técnico-Científico de Perícia 
(Itep) confirmou que um vazamento 
de gás causou o incidente. 

Foram quatro vítimas: Teresa Cris-
tina da Silva, de 49 anos, e Taís Silva 
Batista de Oliveira, de 18 anos, que 
eram mãe e filha. Maria das Graças 
Idelfonso e Luiza Belarmino de Olivei-
ra, ambas de 57 anos, também mor-
reram. Outras duas pessoas ficaram 
feridas, mas foram socorridas e estão 

recuperadas. 
Com as análises do Itep, foi pos-

sível confirmar que a explosão se deu 
na parte térrea da moradia de Maria 
das Graças Ildefonso, que ficava no 
meio das residências das três outras 
vítimas. Ela era a única das mulheres 
que apresentou queimaduras, alguns 
objetos da casa também tinham tra-
ços condizentes com fogo. 

Logo após a explosão, o secretário 
Adjuto Dias, juntamente com a equipe 
do Serviço Especializado em Aborda-
gem Social, foi à Mãe Luíza para anun-
ciar ações de assistência aos familiares 
das vítimas. O titular da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social (Semtas) confirmou a disponi-
bilização de aluguel social. 

Na ocasião, a equipe da pasta fez 
os primeiros atendimentos e realizou 
o cadastro das famílias. “Disponibi-
lizamos a acolhida às famílias nos 
abrigos, mas elas optaram por ficar 
na casa de parentes. Nossa rede as-
sistencial está à disposição para o 
que for preciso”, ressaltou Adjuto 
Dias. “Vamos verificar a questão dos 
que vão precisar de abrigo imediato 
e aquelas que optarem pelo aluguel 
social por parte do poder público. 
Também estamos tomando outras 
medidas iniciais, como auxílio fune-
ral e alimentação”. 

Na hora que acontece, todo 
mundo quer fazer tudo, 
quer ajudar, mas quando 
vai passando os dias, as 
pessoas esquecem”

“
ELISA TÂMARA
MORADORA DE MÃE LUIZA 
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Vendedores ambulantes e do-
nos de quiosques fizeram um 
protesto neste domingo 28, pri-

meiro dia de vigência da orla fechada 
em Natal. Os manifestantes fecharam 
uma das faixas de acesso à Ponte New-
ton Navarro, que liga as Zonas Leste e 
Norte da capital potiguar, na altura da 
Praia do Forte. 

Na manifestação, os ambulantes 
gritavam a frase “queremos trabalhar” 
e utilizaram pneus e outros objetos pa-
ra interromper a circulação de veícu-
los na faixa. A Polícia Militar acompa-
nhou o ato e não registrou ocorrências 
graves.    

O protesto foi motivado pelo de-
creto municipal assinado pelo prefeito 
Álvaro Dias (PSDB) e publicado neste 
sábado 27 em edição extra do Diário 
Oficial do Município (DOM), que res-
tringiu a abertura da orla urbana nos 
fins de semana e feriados. 

O decreto proíbe a concentração, 
circulação e permanência de pessoas 
na orla urbana de Natal durante os 
sábados, domingos e feriados. Os ca-
sos excepcionais são para práticas de 
atividades físicas de forma individual 
e que não causem aglomerações. Bar-
racas, quiosques e similares das praias 
podem funcionar de segunda-feira à 
sexta-feira, mas não nos fins de sema-
na e feriados. Além disso, o documento 
proibiu a venda de bebidas alcoólicas 
entre 22h e 6h durante todos os dias da 
semana.

A Secretaria Municipal de Mobi-
lidade Urbana (STTU)  e a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e De-
fesa Social (SEMDES) estão autoriza-
das a proceder o fechamento das vias 
públicas de acesso às praias urbanas. 
A  STTU ficou responsável pela proi-
bição de estacionamento nas proximi-
dades das praias.

Mesmo com a proibição, foi re-
gistrado movimentação na Praia de 
Ponta Negra, como flagrou o repórter 
fotográfico do Agora RN, José Aldenir, 
na manhã deste domingo 28. Também 
foi capturada a ação de fiscalização 
feita por policiais militares. 

O decreto municipal também 
autorizou a manutenção das au-
las presenciais da rede privada de 
ensino, apesar do decreto estadual 
que proíbe a atividade. Em Natal, 
portanto, as escolas particulares 
têm autonomia de seguir com o 
ensino presencial. 

Conforme o decreto, os pais 
devem ter o direito de escolher a 

modalidade melhor aplicada ao 
aluno, seja do ensino Médio, Fun-
damental ou Infantil, entre aula 
presencial e remota. As institui-
ções de ensino superior também 
têm autorização para abrir e fun-
cionar de forma presencial, sendo 
indicada a forma híbrida, com 
opção de aulas remotas. 

Já o comércio de rua deve 
obedecer à restrição de abertura 
somente a partir das 9h e com 
fechamento às 17h, nos dias de se-
mana e aos sábados, das 9h às 13h. 
Supermercados, hipermercados 
e lojas de atacarejo podem fun-
cionar das 7h às 22h todos os dias 
da semana; os shoppings das 10h 
às 21h todos os dias da semana; 
restaurantes, pizzarias, lanchone-
tes, bares, food parks e similares 
podem funcionar a partir das 11h, 
todos os dias da semana, com o 
encerramento do atendimento ao 
público às 22h, e fechamento de 
suas atividades operacionais até, 
no máximo, às 23h.

As áreas de lazer dos condomí-
nios residenciais devem permane-
cer fechadas e sem atividades cole-
tivas, principalmente as piscinas e 
áreas de churrasqueiras.

Ainda segundo o decreto, a 
frota de veículos do serviço de 
transporte público de passageiros 
pode sofrer alteração a qualquer 
momento, inclusive com alteração 
de horários e majoração ou mino-
ração da frota, com o fim de evitar 
a aglomeração de pessoas nos ve-
ículos.

Para a Prefeitura do Natal, a 
população tem relaxado siste-
maticamente na utilização das 
medidas profiláticas, o que tem 
levado ao agravamento do quadro 
na cidade, e mais ainda com as re-
centes aglomerações dos períodos 
festivos de fim de ano e do feriado 
do carnaval.

No dia 20 de fevereiro, o RN 
entrou em estado de alerta após o 
Instituto de Medicina Tropical, da 
UFRN confirmar a circulação de 
duas novas variantes do coronaví-
rus, a P.1, inicialmente identificada 
em Manaus (AM), e a P.2, registra-
da no Rio de Janeiro (RJ), às quais 
são associadas a uma maior  trans-
missibilidade do vírus.

Ambulantes fazem protesto em 1º 
domingo de orla fechada em Natal
MANIFESTAÇÃO | Vendedores ambulantes e donos de quiosques protestaram neste domingo 28 na Praia do Forte. O ato aconteceu após o decreto municipal assinado pelo prefeito 
Álvaro Dias (PSDB), que restringe a circulação de pessoas na orla durante o fim de semana. Determinação foi publicada em um momento de agravamento da pandemia no Estado 

Vendedores ambulantes e donos de quiosques fecharam parte da via que dá acesso à Ponte Newton Navarro, na Zona Leste da capital potiguar

Ato foi na manhã deste domingo 28, primeiro dia de orla fechada em Natal. Determinação restringe a circulação de pessoas nas praias 

Policiais militares participaram da fiscalização neste domingo nas praias da capital potiguar e orientaram banhistas sobre as novas regras

DECRETO MUNICIPAL 
MANTÉM AULAS 
PRESENCIAIS DA REDE 
PRIVADA DE ENSINO 

22h
é a hora marcada para encerrar 

atividades em restaurantes
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O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) negou 
um mandado de segurança 

solicitado por um promotor do Minis-
tério Público estadual contra o toque 
de recolher instituído pelo decreto 
estadual nº 30.383. Após informações 
prestadas pela Procuradoria Geral do 
Estado, ainda no plantão judicial, o de-
sembargador Virgílio Macedo Junior 
indeferiu a liminar.

O documento diz que “durante o 
atual estágio pandêmico vivido pela 
sociedade mundial, diversas são as 
medidas adotadas pelos gestores pú-
blicos no sentido de conter o avanço 
da doença e, ao mesmo tempo, asse-
gurar a atuação do sistema de saúde 
público e privado e gerar o mínimo de 
impacto econômico na sociedade”. 

“A liminar tem fundamental im-
portância porque reafirma as decisões 
acertadas do governo estadual para o 
enfrentamento da pandemia no Rio 
Grande do Norte. O entendimento 
do TJ é compartilhado pela gestão do 
Executivo estadual que prioriza salvar 
vidas, evidenciando que o interesse da 
coletividade está acima do individual”, 
destacou o procurador geral do Esta-
do, Luiz Antônio Marinho.  

A decisão enfatiza que, diante de 
um momento singular em que se bus-
ca, sobretudo, resguardar o interesse 
público diante da grave crise de saúde 
pública decorrente da pandemia da 
Covid-19, “deve prevalecer o direito 
à saúde da coletividade e, por isso, é 
cabível a implantação de medidas de 
combate à pandemia, ainda que isso 
possa tolher a liberdade de locomoção 

a partir da ordem emanada da autori-
dade policial”.

O toque de recolher decretado 
pelo Governo do Estado evita a cir-
culação de pessoas e a possibilidade 
de aglomerações. A combinação da 
presença de novas cepas com o ritmo 
lento da vacinação e o comportamen-
to social agrava o quadro pandêmico. 
A ação ocorre devido à situação que 
se alastra há mais de um ano não só 
no RN, mas em um cenário nacional 
e mundial. As medidas restritivas, que 
devem durar em torno de duas sema-

nas, seguem a tendência de todo o 
país, que já tem toque de recolher em 
mais de 15 estados.  

As restrições mais duras surgem 
quando o estado contabiliza 3.562 óbi-
tos, além disso, mais de 165 mil infec-
tados foram notificados e 11.750 inter-
nações, dados obtidos neste domingo 
28 através do portal Regula RN. Neste 
domingo 28, a taxa de ocupação de lei-
tos de UTI estava em 89%. Só na região 
Oeste chegou a 92,9% de ocupação. Na 
Região Metropolitana, estava em 89% 
e no Seridó, 80%. 

A primeira noite de vigência 
do toque de recolher no Rio Gran-
de do Norte - medida adotada pelo 
Governo do Estado por meio de 
decreto - foi considerada tranquila 
pelas forças de segurança pública. 
Apenas uma ocorrência policial foi 

registrada em Natal. No interior, 
nenhum procedimento foi lavrado 
em razão do não cumprimento da 
medida, que proíbe a circulação 
de pessoas pelas ruas no período 
de 22h às 5h.

Os dados de ocorrências por 
descumprimento do decreto fo-
ram informados pela Polícia Civil. 
De acordo com a Delegacia Geral, 
o único registro de desobediência 
aconteceu no bairro Potengi, na 
Zona Norte, por volta das 22h45. 
Foi preciso intervenção da Polícia 
Militar, que conduziu um homem 
para a Delegacia de Plantão após 
ele se recusar a deixar um bar. Ele 
assinou um Termo Circunstan-
ciado de Ocorrência (TCO) e em 
seguida foi liberado. No interior do 
estado, ainda de acordo com a Po-
lícia Civil, nenhum procedimento 
relativo ao descumprimento do 
decreto foi lavrado nos plantões 
das 10 regionais (plantões de Mos-
soró, São Paulo do Potengi, Caicó, 
João Câmara, Macau, Nova Cruz, 
Patu, Pau dos Ferros, Alexandria e 
Santa Cruz).

O toque de recolher, que teve 
início na noite de sábado 27, deve 
seguir em todo o estado até o dia 
10 de março. “Para garantir o cum-
primento das medidas sanitárias 
de enfrentamento e prevenção ao 
novo coronavírus, Fátima Bezerra 
determinou que nós disponibili-
zássemos todas as forças de segu-
rança, e é isto o que estamos fazen-
do”, destacou o coronel Francisco 
Araújo Silva, titular da Sesed.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), o 
Ministério Público Federal no 

RN (MPF/RN) e o Ministério Público 
do Trabalho no RN (MPT/RN) reco-
mendaram ao Governo do Estado e 
às Prefeituras Municipais que adotem 
providências mais rigorosas de dis-
tanciamento social do que o modelo 
atualmente adotado em solo potiguar, 
notadamente quanto às atividades 
presenciais que favoreçam aglomera-
ções.

No documento assinado neste sá-

bado 27 foi recomendada a suspensão 
de cirurgias eletivas na rede privada de 
saúde por 30 dias, excepcionando-se 
aquelas em que o adiamento por mais 
de 14 dias possa agravar as condições 
de saúde do paciente. Além disso, o 
Ministério Público recomendou a sus-
pensão das aulas na rede pública e pri-
vada de ensino em todo o Rio Grande 
do Norte por 14 dias, adotando-se o re-
gime de ensino online, e condicionan-
do o retorno presencial a uma nova 
avaliação da situação epidemiológica 
do Estado.

Ainda foram recomendados a 
suspensão do atendimento e funcio-
namento presencial em shopping 
centers; proibição de comercialização 
e consumo de bebidas alcoólicas em 
espaços públicos ou coletivos das 20h 
às 5h; adequação dos expedientes dos 
trabalhadores aos horários de proibi-
ção provisória de circulação; permis-
são das atividades religiosas somente 
para atendimento individual ou culto/
missa online; priorização da substitui-
ção do regime de trabalho presencial 
para o teletrabalho na administração 

pública e na iniciativa privada; proibi-
ção de realização de festas em condo-
mínios residenciais.

As Prefeituras de todos os mu-
nicípios potiguares devem se abster 
de praticar quaisquer atos, inclusive 
edição de normas, que possam flexibi-
lizar medidas restritivas estabelecidas 
pelo Governo do Estado.

Para expedir a recomendação, o 
MPRN, o MPF/RN e o MPT/RN leva-
ram em consideração que “é público e 
notório o agravamento da situação da 
pandemia no Estado do Rio Grande do 

Norte como um todo, com a superlo-
tação dos hospitais, esgotamento do 
número de leitos, alta taxa de trans-
missibilidade da Covid-19, elevação 
do número de pacientes infectados e 
de óbitos”.

Na quinta-feira 25, o Rio Grande do 
Norte registrou recorde no número de 
pacientes internados em leitos críticos 
Covid desde o início da pandemia, 
havendo, ao todo, 416 pessoas interna-
das no RN em tratamento intensivo da 
doença em leitos públicos e privados 
no Estado.

Tribunal de Justiça mantém toque  
de recolher no Rio Grande do Norte

MPs recomendam suspensão de 
aulas e funcionamento de shoppings 

DECISÃO | TJRN negou um mandado de segurança solicitado por um promotor do Ministério Público estadual contra o toque de recolher instituído por decreto publicado neste  
sábado 27. De acordo com o Governo do RN, uma pessoa foi detida na Zona Norte de Natal por descumprir a determinação, que deve ser mantida até o dia 10 de março 

De acordo com o Governo do Estado, uma pessoa foi detida no sábado 27 por descumprir o toque de recolher na Zona Norte de Natal 

MEDIDA 

UMA PESSOA FOI DETIDA 
POR DESOBEDECER O 
DECRETO NA 1ª  NOITE DE 
TOQUE DE RECOLHER 
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A realidade de quem depende do 
sistema de transporte público 
de Natal é de ônibus lotados e 

longas esperas nas paradas, além da 
perda das 20 linhas da frota que foram 
suspensas no início da pandemia da 
Covid-19 e ainda não retornaram. Em 
um momento crítico da doença em 
território potiguar, que enfrenta altas 
taxas de ocupação de leitos críticos 
Covid, utilizar o transporte público 
tem sido um desafio para os morado-
res da capital. Desde o ano passado, o 
serviço está com a frota reduzida.

A vendedora Raquel Souza, de 30 
anos, que mora na Zona Norte de Na-
tal, relatou ao Agora RN que todos os 
dias depende de duas linhas para che-
gar no shopping Midway Mall, onde 
trabalha. O maior problema, segundo 
ela, é no retorno para casa, por volta 
das 22h, quando os ônibus estão sem-
pre lotados por causa da quantidade 
de gente saindo do trabalho. Raquel 
está com suspeita de Covid-19 e está 
afastada do trabalho atualmente.

“Todos os dias, na volta para ca-
sa, o ônibus 73 da Reunidas já para 
de frente ao shopping lotado. Nem 
parece que estamos em pandemia. 
Nesse momento, estou em isolamen-
to esperando o resultado do teste. No 
dia 24, meu último de trabalho antes 
do atestado, voltei para casa em pé 
no 73, com muitas dores no corpo”, 
lamentou.

Já o auxiliar de serviços gerais 
Sueleide Cely Chacon, de 48 anos, 
morador da Zona Oeste de Natal, 
enfrenta o mesmo problema com o 
transporte que utiliza. “Eu moro em 
Felipe Camarão, trabalho no Tirol, 
pego dois ônibus, o 21 ou 63 para 
rodoviária e, de lá, pego o 41 para 
chegar no serviço. É do mesmo jeito 
para voltar. Com os ônibus cheios, 
fico com medo de andar neles, mas 
preciso trabalhar”, relatou.

Os natalenses precisam enfrentar 
ainda a ausência de algumas linhas 
que transitavam pela cidade. No ano 
passado, 20 linhas da frota (01A, 01B, 
12-14, 13, 18, 20, 23-69, 30A, 31A, 34, 
41B, 44, 48, 57, 65, 66, 81, 587, 588 e 592) 
foram retiradas das ruas sem aviso 
prévio pela Secretaria de Transporte 
Urbano (STTU), pegando de surpresa 
a população.

Por conta da retirada, Telma Araú-
jo, de 50 anos, que mora no bairro 
Nova Descoberta e dependia da linha 
48, agora precisa pegar dois ônibus 
para chegar ao trabalho no bairro 
Barro Vermelho, onde trabalha como 
doméstica. “Como reduziram as li-
nhas de ônibus, o que ainda passa em 
Nova Descoberta só vai até a Avenida 
Bernardo Vieira. De lá, a opção é pe-
gar outro ou pagar um aplicativo de 
transporte para chegar no trabalho”, 
contou.

A reportagem foi às ruas e con-

versou com alguns passageiros que 
aguardavam a linha 56 (Via Costeira/
Ribeira). Segundo eles, só existem dois 
veículos circulando, em um intervalo 
de uma hora. Grande parte dos fun-
cionários da rede de hotéis da Via 
Costeira depende desse transporte.

Recepcionista de um hotel, Mar-
cos Vinícius contou que já ficou mais 
de uma hora e meia aguardando o 
transporte. “Esse ônibus demora mui-
to, se você perder ele é melhor pegar 
outra linha para tentar chegar em 
Ponta Negra. No mês passado, che-
guei a esperar duas horas na parada e, 
quando passou, o motorista falou que 
demorou porque só tinha um ônibus 
rodando”, apontou.

A Secretaria Municipal de Mobi-
lidade Urbana (STTU) alegou que a 
frota total do sistema de transporte 
está operando em 70% atualmente e 
que a frota de cada linha está variando 
de acordo com a demanda. 

A pasta ainda informou que está 
realizando o redesenho da rede de 
transporte e monitorando as linhas, 
porém não informou quando esta 
ação deve ser concluída. Questiona-
da pela reportagem, a STTU não deu 
uma previsão de retorno de 100% da 
frota, nem do retorno das linhas reti-
radas em 2020.  

No decreto municipal publicado 
em edição extra do Diário Oficial nes-
te sábado 27, ficou determinado que, 

a qualquer momento, a Prefeitura do 
Natal poderá realizar alterações no 
sistema de transporte.

Segundo o texto, “a frota de veícu-
los do serviço de transporte público 
de passageiros pode sofrer alteração 
a qualquer momento, inclusive com 
alteração de horários e majoração 
ou minoração da frota, com o fim de 
evitar a aglomeração de pessoas nos 
veículos”.  

CENÁRIO ATUAL DO TRANSPORTE 
E HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES

A frota de ônibus de Natal foi ini-
cialmente reduzida para 30% no dia 
20 de março, a partir de um decreto 
municipal assinado pelo prefeito Ál-
varo Dias (PSDB). À época, o objetivo 
da redução era reforçar o isolamento 
social, medida de prevenção ao coro-
navírus.

 Já em agosto, após a reabertura 
do comércio, os usuários enfrentaram 
aglomerações nas paradas e dentro 
dos veículos. Por isso, o Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Norte (MPRN) 
instaurou um inquérito civil para in-
vestigar a superlotação do transporte 
público. 

Ainda em agosto, a 6ª Vara da Fa-
zenda Pública de Natal determinou 
o funcionamento de 100% da frota. 
No entanto, o presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado, desembargador 
João Rebouças, suspendeu uma deci-

são liminar, atendendo a um pedido 
feito pela prefeitura.

Como não houve acordo entre as 
partes, o Município voltou a ser obri-
gado a aumentar a oferta de ônibus. 

Porém, a Prefeitura recorreu ao 
Tribunal de Justiça e argumentou que 
a retomada da operação nos moldes 
do período anterior à pandemia im-
plicaria em abandono aos critérios 
técnicos de dimensionamento de fro-
ta e forçaria a ampliação dos custos de 
operação, com aumento da tarifa, ou 
de subsídios por parte da administra-
ção pública.

Em outubro, a população de Natal 
enfrentou uma greve dos rodoviários. 
Durante este período, segundo a ST-
TU, 40% da frota circulou nas ruas da 
capital potiguar. Foram quatro dias de 
ônibus superlotados, paradas cheias e 
engarrafamento.  

Os rodoviários iniciaram a greve 
do transporte público com o objeti-
vo de  reivindicar o pagamento dos 
benefícios dos trabalhadores, tais 
como o vale-alimentação e o plano 
de saúde.

Em dezembro do ano passado, os 
usuários de ônibus reclamaram dos 
transportes lotados de passageiros 
nos horários de pico, sem conseguir 
manter o distanciamento social e com 
os horários das viagens aleatórios. Na-
quele momento, a STTU disse que a 
frota seguia em torno de 73%.

Natalenses denunciam aglomerações 
e pedem aumento da frota de ônibus
TRANSPORTE PÚBLICO  | Em um momento crítico da pandemia da Covid-19, passageiros enfrentam aglomerações dentro dos ônibus de Natal. De acordo com a Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana, não há previsão para retorno integral da frota. No sábado 27, a Prefeitura decretou que pode aumentar ou diminuir a quantidade de veículos a qualquer momento

Desde o início da pandemia da Covid-19, a frota de ônibus foi reduzida em Natal. De lá para cá, passageiros enfrentaram aglomerações dentro dos veículos e ainda chegam a esperar horas por um ônibus em paradas igualmente cheias



Entre os anos de 2006 e 2016 o 
Coletivo Caminhos, Comunica-
ção & Cultura produziu diversos 

fi lmes de curta e média metragens que 
retratam a rica cultura potiguar, For-
mado por jornalistas e profi ssionais 
de rádio e TV, o coletivo foi pioneiro na 
forma de organização e produção cole-
tiva de projetos audiovisuais, além das 
ofi cinas e demais projetos realizados, 
tudo isso resultou em um acervo de 
mais de 20 fi lmes. Em homenagem, a 
Mostra Caminhos do Cinema Potiguar 
chega para disponibilizar este acervo 
através da internet.

Trata-se de uma mostra inédita e 
diferenciada que pretende mostrar a 
cultura e a tradição norte-riogranden-
se através do acervo audiovisual que 
fará parte desta iniciativa. A Mostra 
Caminhos de Cinema Potiguar come-
ça nesta segunda-feira 1ª e segue até 
sexta 5, sempre às 20h, sendo compos-
ta por 16 fi lmes feitos no Rio Grande 
do Norte através do Canal Caminhos 
do Cinema Potiguar no YouTube. 

A jornalista e apresentadora Éri-
ca Lima coordena o projeto. "Este 
projeto, além de permitir o acesso a 

esses fi lmes, vai reforçar o sentido de 
pertencimento dos potiguares além 
de contribuir com a difusão de nossa 
cultura audiovisual, eu também faço 
parte dessa história e o Coletivo Ca-
minhos contribuiu de forma efetiva 
para o desenvolvimento do cinema no 
estado”, disse.

Érica enfatiza que nos dias atuais a 
rede mundial de computadores é ideal 
para a partilha da memória e da histó-
ria do povo potiguar. Além das cinco 
sessões feitas pelo canal do projeto no 
YouTube, a Mostraserá também um 
espaço que permanecerá com os fi l-
mes disponíveis. 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a empresa TERRANATAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI, empresa individual de responsabilidade 
limitada, CNPJ sob o n° 28.424.816/0001-61, neste ato representado pelo seu sócio proprietário KENDALL HOLL 
LOUGHNEY, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, portador da CNH n° RN 702401503 e 
inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o n° 323.070.058-97, residente e domiciliado à Rua Praia de Santa Rita, 2118, 
Conjunto Ponta Negra, CEP: 59.094-020, Natal-RN, que vem através do seu advogado, o Dr. Bonifácio Francisco Pinheiro 
da Câmara Neto, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 7.404, com escritório profissional na Rua Dr. João 
Primênio Barbalho Simonetti, n° 259 – 1° andar, Centro, Goianinha – RN, CEP: 59.173-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 982,10m² (novecentos e oitenta e dois metros e dez decímetros quadrados), perímetro de 150,14m, 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.005.04.1047.0000.6 e sequencial n° 
1.000292.8, CEP: 59.178-000.  confrontando com os seguintes limitantes:  -Aos fundos (LESTE) com Arakem  Dos Santos 
Fagundes; -Na frente (OESTE) com a Av. Baía dos Golfinhos; -Ao lado direito (SUL) com João Felipe da Silva Junior, Valdir 
da Costa e Tierry Sablantes; -Ao lado esquerdo (NORTE) com Josinaldo Lopes; Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice V1, de coordenadas N 9.310.798,379 m. e E 273.699,012 m., situado no limite com Arakem  Dos Santos Fagundes 
deste, segue com  azimute de 149°31'49" e distância de 12,15 m., confrontando neste trecho com Arakem  Dos Santos 
Fagundes, até o vértice V2, de coordenadas N 9.310.787,907 m. e E 273.705,173 m.;  deste, segue com  azimute de 
147°34'08" e distância de 6,45 m., confrontando neste trecho com  Arakem  Dos Santos Fagundes, até o vértice V3, de 
coordenadas N 9.310.782,463 m. e E 273.708,632 m.;  deste, segue com  azimute de 227°09'08" e distância de 21,35 m., 
confrontando neste trecho com Valdir da Costa e Tierry Sablantes , até o vértice V4, de coordenadas N 9.310.767,942 m. e 
E 273.692,977 m.;  deste, segue com  azimute de 291°12'29" e distância de 10,52 m., confrontando neste trecho com Valdir 
da Costa, até o vértice V5, de coordenadas N 9.310.771,749 m. e E 273.683,166 m.;  deste, segue com  azimute de 
281°33'24" e distância de 8,20 m., confrontando neste trecho com Valdir da Costa, até o vértice V6, de coordenadas N 
9.310.773,391 m. e E 273.675,136 m.;  deste, segue com  azimute de 254°29'11" e distância de 23,88 m., confrontando neste 
trecho com João Felipe da Silva Junior, até o vértice V7, de coordenadas N 9.310.767,005 m. e E 273.652,130 m.;  deste, 
segue com  azimute de 349°23'05" e distância de 14,77 m., confrontando neste trecho com a Av, Baia do Golfinhos, até o 
vértice V8, de coordenadas N 9.310.781,523 m. e E 273.649,409 m.;  deste, segue com  azimute de 84°26'36" e distância de 
10,45 m., confrontando neste trecho com Josinaldo Lopes, até o vértice V9, de coordenadas N 9.310.782,535 m. e E 
273.659,811 m.;  deste, segue com  azimute de 74°57'51" e distância de 9,09 m., confrontando neste trecho com Josinaldo 
Lopes, até o vértice V10, de coordenadas N 9.310.784,894 m. e E 273.668,593 m.;  deste, segue com  azimute de 66°05'31" 
e distância de 33,27 m., confrontando neste trecho com, Josinaldo Lopes, até o vértice V1, de coordenadas N 9.310.798,379 
m. e E 273.699,012 m.;   ponto inicial da descrição deste perímetro, totalizando um perímetro de 150,14m e uma área de 
982,10m².  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 56.993,65. A requerente alega o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. João Felipe da Silva Junior, o Sr. Valdir da Costa, o 
Sr. Tierry Sablantes, o Sr. Josinaldo Lopes, o Sr. Arakem dos Santos Fagundes, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais 
e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 01.03.2021 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador  
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O reitor da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte 
(UFRN), José Daniel Diniz 

Melo, enviou neste domingo 28 
uma carta à comunidade universi-
tária falando sobre o aumento de 
casos de Covid-19 no estado poti-
guar. A recomendação é de que os 
colegiados avaliem se as atividades 
práticas presenciais de componen-
tes curriculares podem ser suspen-
sas temporariamente, ou ofertadas 
de maneira remota pelas próximas 
duas semanas. 

A carta vem em um momento 
de agravamento da pandemia lo-
calmente, já que o estado enfrenta 
altas taxas de ocupação de leitos 
críticos Covid. No último sábado 
27, a governadora Fátima Bezerra 
(PT) publicou um decreto determi-
nando toque de recolher, das 22h 
às 5h, para sugerir a diminuição da 
circulação de pessoas. 

O reitor também falou sobre as 
medidas adotadas no combate ao 
coronavírus adotadas pelo Comitê 
Covid-19 da universidade. “Desde 
o início da pandemia, em março do 
ano passado, tivemos que adotar 

várias medidas acadêmicas e admi-
nistrativas, entre elas a instalação 
do Comitê Covid-19 para assesso-
rar a gestão e monitorar o cenário 
da pandemia; a suspensão das ativi-

dades presenciais, por tempo inde-
terminado, a partir de 17 de março 
de 2020; a realização de testes da 
Covid-19 (mais de 70 mil exames já 
realizados)", diz a carta. 

Além disso, o reitor destacou a 
produção de álcool 70%; a partici-
pação dos Hospitais Universitários, 
com atendimento 100% pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS), como 

parte da estratégia de combate ao 
novo coronavírus; o desenvolvi-
mento de aplicativos para gestão 
de leitos e aplicação de vacinas e a 
reorganização das atividades admi-
nistrativas com a publicação de um 
protocolo de biossegurança para 
orientar as unidades na oferta de 
atividades presenciais". 

José Daniel Diniz Melo atenta 
ainda que a maior parte das ativi-
dades que estão sendo ofertadas 
presencialmente são da área da 
saúde e que muitos dos estudantes 
contribuem no combate à pande-
mia no estado. “Não é demais reite-
rar que a UFRN já vem funcionando 
em formato remoto, tanto nas suas 
atividades acadêmicas como nas 
administrativas", diz.

O gestor relembrou ainda que o 
retorno no formato online no ano 
passado se deu porque "os prejuí-
zos da suspensão das atividades de 
ensino são muito grandes". A volta 
do período letivo 2020.1 aconteceu 
em setembro.

O reitor fi naliza a carta pedindo 
que a sociedade contribua com as 
medidas de isolamento social.

Reitor da UFRN pede que cursos 
suspendam atividades presenciais
PANDEMIA  | Recomendação foi enviada em mensagem à comunidade universitária neste sábado 27 e acontece em função do agravamento da pandemia no Rio Grande do Norte. Em 
carta, o reitor José Daniel Diniz relembra as contribuições da universidade para o combate à pandemia e pede a contribuição da sociedade para que o isolamento social seja fortalecido 

Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) recomendou a redução de atividades presenciais para as próximas duas semanas

Filmes serão exibidos de maneira online 

Mostra de cinema exibe 16 filmes 
potiguares a partir desta segunda

ONLINE

FILMES: 

1. Com quantas Ave-Marias 
se faz uma Santa?

2. Os animais têm razão
3. Caminhada sem futuro: 
O trajeto vitorioso do teatro 

mossoroense 
4. Mais que um filme 

legendado 
5. José 

6. Memórias do alto do 
louvor

7. O circo do palhaço 
Facilita

8. Cortina mágica 
9. Azul e encarnado: Uma 

paixão proibida 
10. Cordelíricas nordestinas 

11. O poeta e a bicicleta 
12. Luís Campos: O riso e 

o drama
13. São Rafael: Águas 
passadas que movem 

moinhos
14. Clube dos cafonas

15. Pouca água, muita fé 
16. Antônios
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Dê a quem você ama: asas para voar, raízes para 
voltar e motivos para � car. 

Dalai Lama

“

ESSE - ESTE
Há diversas situações de uso 

– de que trataremos em outras 
oportunidades –, mas uma dúvida 
muito comum diz respeito à aplicação 
desses pronomes no texto. 

Quando nos referimos a algo já 
citado, ou seja, que o leitor já sabe 
o que é, usamos esse, essa, isso: “O 
amor vence todos os obstáculos. Isso 
é fundamental”. Usamos este, esta, 
isto em relação a algo que, só depois, 
o leitor fi cará sabendo o que é: “Não 
esqueça isto: o amor vence todos os 
obstáculos”.    

ABSOLVER - ABSORVER
Essa dupla de verbos pode causar 

bastante confusão, caso não seja bem 
observada. É que, apesar de a grafi a 
ser muito parecida, os signifi cados 
são muito diferentes.  Absolver 
signifi ca perdoar, desculpar: “O 
deputado e ex-ministro da Fazenda 
Antonio Palocci foi absolvido”. Já o 
verbo absorver signifi ca assimilar, 
fazer que se concentre em si, engolir, 
consumir: “Como o palestrante deu 
muitas informações, nem todas foram 
absorvidas”.

CUIDADO COM LIVROS DE AUTOA-
JUDA

Até na hora de pedir ajuda, é bom 
ter cuidado, muito cuidado: não se 

emprega o hífen em palavras cujo 
prefi xo ou elemento antepositivo 
termina em vogal e o segundo 
elemento começa por vogal diferente. 
Então: autoajuda, autoescola, 
autoestrada, extraofi cial, extraescolar.

NAMORAR
Vale a pena relembrar a regência 

de “namorar”. São cada vez mais 
frequentes os exemplos em que esse 
verbo é usado com complemento 
regido pela preposição “com”. 
Contudo, “namorar” é transitivo 
direto, isto é, não “pede” preposição: 
“Paulo namora Maria”, e não: “Paulo 
namora com Maria”.

“

Apesar de ser produzido a partir 
de um processo especial de destilação, 
também é possível prepará-lo em casa 
de um modo mais simples. Vamos ao 
passo-a-passo? 

Passo 1: Pegue o tempero que 
tem em casa e lave uma quantidade 
equivalente a 2 colheres (sopa). 
Coloque a porção em uma toalha 
ou papel toalha e deixe secar 
naturalmente.

Passo 2: De forma suave, bata os 
raminhos com o martelo de carne 
em uma tábua de corte para romper 
as superfícies das folhas e depois o 
reserve.

Passo 3: Após fazer isso, aqueça 
uma xícara de óleo de azeite 
extravirgem de oliva, coloque em um 
recipiente de vidro limpo e tampe.

Passo 4: Coloque o orégano no óleo 
quente. Agite o recipiente para cobrir 
o orégano com o azeite e dar início 
ao processo de liberação do óleo de 
orégano no óleo base.

Passo 5: Feito esse procedimento, 
deixe repousando na geladeira durante 
3 dias para que o óleo de orégano se 
misture bem com o óleo da base.

Passo 6: Pronto! Depois que o óleo 
estiver pronto, é só utilizar. 

ÓLEO DE ORÉGANO CASEIRO:

ÓLEO DE ORÉGANO 

Este óleo é um suplemento 
alimentar extraído da planta 
medicinal orégano, que age como 
purifi cador muito potente, tendo 
inúmeros benefícios para a saúde do 
ser humano. 

Substância extraída de plantas 
de orégano selvagem e os dois 
componentes principais deste 
remédio natural é o carvacrol e o 
timor que têm ação antifúngica e 

antibacteriana, ajudando também 
a manter o equilíbrio da microbiota 
intestinal e a promover a boa 
digestão. Além desta substâncias, o 
óleo de orégano contém fl avonoides, 
magnésio, cálcio, zinco, ferro, 
potássio, cobre, boro, manganês, 
vitaminas A, C, E e niacina. Bem 
completo não é mesmo? 

INDICAÇÃO DO ÓLEO DE ORÉGANO:

- Infecções virais, bacterianas, 
fúngicas e parasitárias, na ação de 
reduzir a dor, infl amação e infecção. 

- Problemas respiratórios, agindo 
como antitússico. 

- Problemas de gripes. 
- Doenças broncopulmonares. 
- Gases e cólicas. 
- Problemas digestivos. 
- Problemas das vias urinárias. 
- Enxaquecas. 

- Tem efeitos antioxidantes e 
atua no sistema musculoesquelético, 
aumentando a fl exibilidade 
muscular e das articulações.

- Atualmente existem pesquisas 
que apontam que o óleo de orégano 
ajuda no tratamento do câncer.

- Controla a diabetes, melhora 
doenças na pele, serve como 
pesticida. 

- Conserva alimentos.  

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&

REPRODUÇÃO

CESAR GRECO
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O escritor e poeta Garcia 
Emanuel, de 35 anos, 
encontrou nos versos da 

poesia a força e motivação para 
lidar com a depressão. Atualmente, 
ele busca apoio para publicação 
da primeira obra da carreira, que 
será um caderno de poemas e vai se 
chamar “Poemas em A e B”.

“Estar só me proporcionou 
momentos de muita introspecção e 
depressão, em meio isso só passava 
muito tempo escrevendo, essa era a 
motivação”, explicou, em entrevista 
ao Agora RN. 

Natural de Pedra Preta, 
município localizado na 
microrregião de Angicos, no Rio 

Grande do Norte, o atual morador 
do bairro do Alecrim pretende 
publicar a primeira o livro ainda este 
ano, mas para que isso aconteça, 
será necessário arrecadar R$ 8 mil, 
conforme o orçamento que recebeu 
de algumas editoras da capital 
potiguar.

“Esse é orçamento do primeiro 
caderno, que pesquisei com algumas 
editoras aqui de Natal, para que tudo 
saia completo, com diagramação 
geral e registro de obra. Pretendo 
lançar este trabalho ainda em 2021. 
Os poemas são mais viscerais, que 
tem a ver com os meus sentimentos 
mais íntimos e com as referências 
de Augusto do Anjos, Castro Alves, 

Clarice Lispector e valorizo as 
histórias da minha terra”, destacou.

Quando criança, ao invés de 
brincar como fazem os meninos da 
idade, ele sentava debaixo de uma 
algarobeira e a sombra da árvore 
ficava escrevendo. Conviver com 
a depressão também é o desafio 
que Emmanuel enfrenta. A doença 
veio aos 13 anos, em seguida, foi 
fortalecida aos 15, quando a avó de 
Garcia faleceu. Aos 18 e aos 24 anos, 
ele viveu os momentos mais críticos 
e teve várias crises de ansiedade, 
com as quais convive até hoje.

Desde que passou a levar a sério 
os próprios poemas, Emanuel já 
coleciona quase 400 em arquivos. 

Ao todo, 80 deles devem entrar no 
primeiro caderno do escritor.

 O segundo projeto do poeta, 
que também deve ser lançado em 
Natal em breve, é um romance 
policial sobre uma chacina na 
cidade localizada no estado 
norteamericano de Iowa, chamada 
Clive. A trama mistura em suspense, 
ação e mostra a resolução do caso na 
cidade.

 Emmanuel está aberto a 
parcerias e apoio, seja com doações, 
divulgação ou engajamento nas 
redes sociais. O contato para mais 
informações é através do WhatsApp 
(84) 98870-7519 ou no Instagram @
garciaemmanuel2021

CEDIDA

Escritor e poeta Garcia Emanuel tem 35 anos 

CEDIDA

Poemas que curam
LITERATURA | Escritor Garcia Emanuel, de 35 anos, encontrou na poesia a força para lidar com a depresssão e com a ansiedade.  Atualmente, ele busca apoio para publicar a primeira 
obra da carreira. Para conseguir lançar o livro, intitulado “Poemas em A e B”, Emanuel precisa arrecadar R$ 8 mil, conforme orçamento feito em algumas editoras da capital potiguar

Garcia convive com a depressão desde os 13 anos. Aos 18 e aos 24 anos, ele viveu os momentos mais críticos e teve várias crises de ansiedade, com as quais convive até hoje. Ele encontrou força e motivação nos poemas que escreve 
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MAIS UM...  
Conhecido por ter, junto com 

esposa e deputada federal Carla 
Dickson, criado um protocolo 
próprio que ele afirma tratar a 
covid-19, o deputado estadual 
e médico oftalmologista Albert 
Dickson anunciou em suas redes 
sociais mais um medicamento 
que fará parte do seu ‘receituário 
anti-covid’, o qual ele indica e 
disponibiliza para centenas de 
pessoas que se inscrevem em listas 
de transmissão de WhatsApp para 
receberem o tal protocolo - que 
inclui ivermectina, medicamento do 
qual parlamentar é fã e faz defesa, 
cloroquina, zinco, vitamina D, entre 
outros... 

...MILAGROSO 
A novidade, segundo o 

parlamentar, é a budesonida, 
fármaco utilizado por quem faz 
tratamento para a asma. “Atenção, 
notícia boa e nova: colocamos a 
budesonida no nosso protocolo de 
tratamento da covid porque tem 
sido uma boa opção com excelentes 
resultados em pacientes com 
comprometimento pulmonar”, 
afirmou o deputado em postagem. 

DUVIDOSO 
Mas, para tentar comprovar a 

efi cácia do medicamento, Albert 
Dickson apenas compartilhou 
no Instagram imagens, sem 
referências, de textos sobre suposto 
ensaio clínico randomizado, 
feito com menos de 140 pessoas, 
utilizando a budesonida. 

USO POLÍTICO 
Lembrando que nenhum 

dos remédios que estão sendo 
receitados no protocolo do deputado 
desde o início da pandemia tem 
eficácia comprovada até agora 
contra infecção causada pelo novo 
coronavirus. 

REALIDADE 
Inclusive, nesta sexta-feira, 

o jornal El Pais Brasil publicou 
reportagem sobre estudo apontando 
que pessoas em “tratamento 
precoce” tiveram taxas mais altas de 
infecção por covid-19 em Manaus. 
É como em Natal, onde as pessoas 
estão crentes de que estão seguros 
com a ivermectina e desprezam 
máscara e isolamento social. 

CONSEQUÊNCIA 
O estudo publicado pelo El País 

é uma análise da Fiocruz Amazônia 
e da Universidade Federal do 
Amazonas que mostra que os que 
tomaram ivermectina ou outros 
remédios foram mais acometidos 
pela doença.  

EFEITO PERIGOSO 
É como em Natal, onde as 

pessoas estão crentes que estão 
seguras com a ivermectina e 
desprezam máscara e isolamento 
social. O resultado está aí. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS

>>Daniel Silveira sente 
abandono de colegas e critica base 
governista na PEC da Imunidade: 
“Fui boi de piranha”. Mantido preso 
por 364 votos, deputado, que se 
diz ‘em Guantánamo’, reclamou de 
parlamentares que ratificaram sua 
detenção na semana passada e, 
ontem, aprovaram “às pressas” texto 
que barraria sua prisão. 

>>Deu em Andreia Sadi: 
Ministros do STF veem ‘afronta’ 
com PEC da Imunidade e avaliam 
que projeto será questionado na 
Corte. Câmara iniciou a tramitação 
de proposta que dificulta a prisão 
de parlamentares em reação ao 
caso do deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ). 

>>A Petrobras surpreendeu o 

mercado ao reportar lucro de R$ 
59,9 bilhões no quarto trimestre de 
2020. O valor não foi só um recorde 
para a empresa, mas também o 
maior lucro trimestral já registrado 
por uma empresa listada na Bolsa 
de Valores brasileira em todos os 
tempos, segundo levantamento da 
empresa de informações financeiras 
Economatica. 

Lançamento do estande do Olhar das Dunas, novo empreendimento da Moura Dubeux em Natal: diretor regional da construtora, Fernando Amorim, celebra 
mais de 40% de vendas do empreendimento. Registro com aos jornalistas Fernanda Souza, assessora de imprensa da MD no RN, e Alex Viana, diretor do 
Grupo Agora RN, que prestigiou o novo espaço

A cantora Marília Lino fez  show neste sábado (27) em rede nacional. Ela é 
a primeira potiguar convidada a participar de uma live no perfil carioca no 
Instagram Chico Buarque do Brasil

Deputado estadual Francisco do PT participando de ato simbólico, em 
Brasília, em frente ao Congresso Nacional, “Jornada Nacional Vacina para 
Todos Já”

INTENÇÃO 
Como disse um observador, 

“são tempos de charlatanismo 
politiqueiro em meio a uma 
pandemia que já tirou a vida de 250 
mil brasileiros”. 

 PRECISANDO DE RESPOSTA 
A governadora Fátima Bezerra 

cobrou, na última quinta-feira, 
do ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, uma atenção a pedidos 
encaminhados desde a semana 
retrasada pelo Executivo do RN 
para atender a demanda caótica 
por leitos covid aqui no Estado. “São 
medidas urgentes, que precisam ser 
respondidas com apoio do ministério 
para que possamos expandir novos 
leitos”, explicou Fátima.  

EM MEIO AO CAOS... 
Na Assembleia Legislativa, já 

surgiram críticas à possibilidade 
de o Governo do Estado fechar 
compras de vacinas contra covid19 
– conforme decisão do STF – através 
do Consórcio Nordeste. O deputado 
Gustavo Carvalho disse estar 
preocupado com essa intenção 
anunciada pelo secretário estadual 
de Saúde, Cipriano Maia. 

A CRÍTICA  
O problema, segundo o 

parlamentar tucano, é que foi pelo 
Consórcio Nordeste que o Governo 
realizou a compra de respiradores, 
no valor de quase R$ 5 milhões, 
“que nunca recebeu”. No entanto, 
o próprio secretário de Saúde já 
deu explicação sobre o fato, e o que 
aconteceu, resumidamente, foi que o 
setor privado deu um calote no setor 
público. E culpar a ‘vítima’, ou seja, 
o consórcio, nesse debate seria, no 
mínimo, pouco honesto. 

DE ONDE 
Lembrando que a aquisição de 

vacinas de forma autônoma por 
estados e municípios devem ser, 
num primeiro momento, custeadas 
com verba federal do plano nacional 
de imunização, segundo explicou 
Cipriano Maia. O RN também 
contará com as verbas de emendas 
parlamentares da bancada federal 
para essa aquisição. 

CALAMIDADE 
Gustavo Carvalho também 

reclamou do pedido de dispensa 
de tramitação nas comissões 
da Assembleia do decreto de 
calamidade pública enviado para a 
Casa pelo Governo.  

 OPOSIÇÃO EM TEMPOS DE 
PANDEMIA 

O deputado insinuou que 
o Executivo poderá, em plena 
pandemia, “usar mal e fazer 
malversação do dinheiro público” 
com o decreto e pediu uma 
fiscalização mais rígida e que 
seja formada uma comissão com 
presença de membros do Poder 
Legislativo para analisar o decreto. 
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Bate-Rebate
O elenco da próxima novela de 
Gloria Perez no horário das 21h 

da Globo terá nomes de “Salve-se 
Quem Puder”. Vitória Strada entre 
eles. Nany People fi ca até fi m de 

março, todas as sextas-feiras, no teatro 
Renaissance, em São Paulo, com o 

musical “Nany É Pop”...
O Rio deve ser a próxima parada.
No dia 10, quarta da semana que 

vem, Silvio Santos vai tomar a 
segunda dose da vacina...E aí, como 
a imunização contra o vírus só estará 
completa em aproximadamente 15 
dias, continuará em isolamento...
No SBT ainda não se trabalha com 

nenhuma data para a sua volta.
A série "Um Maluco no Pedaço" 
estará disponível no Globoplay em 
março e fará parte da programação 
do Multishow a partir de abril, com 

exibição de segunda a sexta...
O programa é estrelado por 
Will Smith.Téo José estreia 

nesta segunda-feira o programete 
“Não Perde Mais”, com notícias e 

comentários esportivos. 

Esporte está ainda mais presente na programação da TV aberta
Nas tantas transformações 

que a televisão sofreu nos últimos 
tempos, o esporte veio a ser 
ainda mais essencial em toda a 
grade de programação, ao lado de 
outros pilares como jornalismo, 
dramaturgia e entretenimento.

Hoje, as principais redes 
abertas trabalham com esta 
certeza.

A Record, amanhã, 21h30, 
começa a transmissão do 

Campeonato Carioca com o jogo 
Flamengo, campeão brasileiro e o 
de maior torcida em todo o País, 
contra o Nova Iguaçu.

Globo, mesmo sem as tantas 
propriedades de antes, como o 
próprio Carioca, Libertadores da 
América e Fórmula 1, ainda tem 
um calendário esportivo dos mais 
intensos, com vários regionais, 
brasileiro – série A e B, jogos do 
Brasil nas eliminatórias e Copa 

do Brasil, entre outros.
SBT, com Libertadores a 

partir do dia 9, e Band, nova dona 
da Fórmula 1, completam um 
cardápio dos mais variados para 
todo este ano.

Mesmo considerando 
o potencial dos canais 
especializados, o esporte se faz 
cada dia mais presente na TV 
aberta. 

E é daí para muito mais.

HORÓSCOPO

Curta os prazeres rotineiros, neste domingo. Fazer 
cada coisa com atenção e calma fará bem ao espírito. 
Assuntos de um trabalho em andamento nas trocas 
de mensagens ainda parecerão confusos. Visualize 
possibilidades, troque ideias com amigos.

Relaxe, respire, descanse e recarregue as baterias neste 
domingo. Uma onda de energia positiva restaurará suas 
forças e trará sintonia com a espiritualidade. À noite, os 
sonhos ganharão nitidez, com a entrada da Lua em seu 
signo. Acolha as fragilidades e cuide das necessidades.

Embarque numa onda de energia positiva, movimente o 
corpo e curta prazeres diferentes com os fi lhos, ou o par. 
Criatividade e entusiasmo não faltarão neste domingo. 
Empolgação com novo projeto profi ssional também 
contribuirá com o alto astral e alegria. 

Amizades carinhosas darão sabor ao domingo 
que também anuncia clima mágico e surpresas no 
amor. Aqueça os relacionamentos com sentimentos 
generosos e atitude. Bom momento para criar e 
desenvolver novas ideias. A cabeça estará à mil.

Domingo gostoso para relaxar em casa, cuidar das 
plantas e arrumar suas coisas. Histórias de família e 
lindas lembranças encherão o coração de ternura. Curta 
momentos carinhosos no amor, jogue a autoestima para 
cima e aumente a confi ança no futuro. 

O pensamento se voltará para o futuro. Planos de 
longo prazo ganharão força, hoje. Aproveite uma 
onda de energia positiva para visualizar caminhos de 
maior realização profi ssional e soluções fi nanceiras. 
O domingo será gostoso para fi car em casa e curtir.

Converse com irmãos, troque mensagens com amigos 
e aprofunde relações especiais. Uma onda de energia 
positiva envolverá as interações de hoje. Aceite um 
convite de viagem, ou de atividade em outra localidade. 
Sol e Vênus alargarão horizontes.

Decisões de vida marcarão este domingo. Uma onda de 
energia positiva trará otimismo e animação com novos 
projetos. Perspectivas de crescimento fi nanceiro no 
trabalho darão tranquilidade. Circule nas redes e amplie 
relacionamentos. 

Aproveite o domingo para planejar o orçamento e 
decidir investimentos. Uma onda de energia positiva 
envolverá a carreira, as fi nanças e o cotidiano de 
trabalho. Bom para reformular planos, decidir o futuro e 
impulsionar novo empreendimento. 

Sentimentos profundos intensifi carão a vida íntima, 
neste domingo. Uma onda de energia positiva trará 
paz de espírito e clareza nas decisões. Invista em maior 
segurança e conforto. Bases materiais e afetivas fi carão 
mais fortes. Espere por boas notícias na área fi nanceira.

Decida uma viagem, ou concretize um sonho. Notícias de 
longe serão bastante animadoras e incentivarão passos 
maiores na carreira e na vida pessoal. Espere por surpresa 
gostosa no amor. Alguém que andava distante poderá 
fazer contato e balançar suas certezas.

Lindo momento no amor! Uma onda de energia positiva 
aquecerá os relacionamentos, trará sintonia com irmãos 
e intensifi cará a vida íntima. Embarque num clima 
romântico e crie novos planos com o par. Troca de 
mensagens com amigos e novidades nas redes.

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)

RECORD ESCALADA
Flamengo e Nova Iguaçu, em rede 

nacional na Record, terá narração 
de Lucas Pereira, comentários de 
Ricardo Rocha e Gurtemberg de Paula 
Fonseca (arbitragem), com Mylena 
Ciribelli no pré-jogo e intervalos.

Repórteres: Aline Pacheco, Fábio 
Peixoto e Bruna Dealtry.

PAUTA
Ainda no decorrer desta semana, 

o esporte do SBT deve decidir a 
contratação de um novo comentarista 
esportivo para o lugar do Jorginho.

A preferência é por um ex-jogador.

DEU O QUE FALAR
O assunto aqui colocado na 

sexta-feira, falta de bons redatores 
de humor, provocou uma tremenda 
barulheira, com direito a bate-boca 
nas redes sociais.

OLHA O DECORO, SENHORES.
Em letras de forma foi colocado 

que a televisão não se preocupou 
em formar novos redatores. Os que 
existem, ou são muito poucos ou já 
têm muitos anos de estrada.

 SIMPLES ASSIM
Exemplo: o “Zorra”, da Globo, 

que foi apresentado até bem pouco 
tempo, segundo os seus créditos, 
contava com um verdadeiro batalhão 
de redatores.

Só tinha programa para tanta 
gente.

E saiu do ar. Saiu do ar que era 
ruim, sem graça.

ROTEIROS
Gustavo Mendes, humorista, 

paralelamente ao trabalho nos palcos, 
está desenvolvendo dois projetos para 
apresentá-los às emissoras de TV.

Gustavo, durante quatro 
temporadas, esteve à frente do 
“Treme-Treme” no Multishow.  

UM PONTO...
Porque não cumpriram o 

combinado com ele, o roteirista Renê 
Belmonte, de tantos trabalhos na TV 
e cinema, não está mais no projeto 
“Minha Mulher Perfeita”, da produtora 
Media Bridge e com Marcelo Serrado 
entre os protagonistas.

Há quem afi rme que o fi lme não 
vai mais rolar.

POR QUE NÃO?
Depois que o Boninho confi rmou 
a volta de “No Limite” à Globo, o 
que deve acontecer no segundo 
semestre, pipocaram nomes 
para possíveis apresentadores. 
Marcos Mion e André Marques, 
entre eles.Mas por que não uma 
mulher? Glenda Kozlowski no 
“Hipertensão” (lembra?), foi 
muito bem.

DIVULGAÇÃO
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O América venceu seu segundo 
jogo de virada em duas roda-
das do Campeonato Potiguar 

(2 a 1). O derrotado foi o Santa Cruz, 
que fez o primeiro gol, mas tomou 
dois, na tarde deste domingo 28, na 
Arena das Dunas, em Natal. 

O América segue com 100% de 
aproveitamento no Campeonato 
Potiguar. A equipe do técnico Eva-
risto Piza saiu atrás no placar e teve 
que buscar o resultado no segundo 
tempo. O gol da segunda vitória na 
competição foi marcado por Caxito, 
aproveitando a desatenção da defesa 
tricolor e a saída bizarra do goleiro 
Geffson, do Santa Cruz.

No primeiro tempo, o Santa Cruz 
chegou a balançar as redes aos 19 mi-
nutos, com Ketson, mas o assistente 
Jean Márcio dos Santos sinalizou o 
impedimento. Na jogada, houve cor-
te de Flávio Boaventura e o lateral do 
Santa estava à frente. 

O América também reclamou da 
arbitragem em lance em que Ever-
ton Silva invadiu a área, recebeu o 
combate de Cleiton e caiu pedindo 

o pênalti. O árbitro Zandick Gondim 
mandou seguir. 

O Santa Cruz, então, marcou um 
gol aos 41 minutos. com Cleiton O 
alvirrubro conseguiu o empate nos 
acréscimos. Após cruzamento de Ira-
nilson, Luan Silva dominou e emen-
dou de primeira. Já no segundo tem-

po, o América alcançou a virada com 
o gol de Caxito. Caxito, de cabeça, 
quase ampliou, mas Geffson salvou.

O América volta a campo no 
domingo, às 16h, contra o Assu, no-
vamente na Arena das Dunas. Na 
segunda-feira 8, o Santa Cruz encara 
o Força e Luz no Frasqueirão, às 15h.

De virada: América vence 
o Santa Cruz por 2 a 1 pelo 
Campeonato Potiguar 
ESTADUAL | Alvirrubro venceu o Santa Cruz em partida disputada na tarde deste domingo 28, na Arena  
das Dunas. Gols do América foram marcados por Luan e Caxito. Cleiton marcou para o Santa Cruz 
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América venceu seu segundo jogo de virada em duas rodadas do Campeonato Potiguar (2 a 1). O derrotado foi o Santa Cruz, que fez o primeiro gol, mas tomou dois, em partida neste domingo 28 na Arena das Dunas, em Natal

América segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Potiguar neste ano


