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Depois da Petrobras, 
Bolsonaro fala em mexer 
“na energia elétrica”

Taxa de ocupação dos 
leitos de UTI passa dos 
90% na Grande Natal

Evento virtual debate 
a literatura potiguar de 
autoria negra e indígena

INTERFERÊNCIA. 3 | Chefe do Executivo 
nacional surpreendeu o mercado, na 
noite de sexta-feira 19, ao anunciar 
a troca no comando da Petrobras. 
Companhia perdeu R$ 30 bi de valor
de mercado e deve ter dia ruim hoje

CRISE SANITÁRIA. 8 | Além da média 
de ocupação estar alta, 9 hospitais 
públicos do Rio Grande do Norte 
estavam neste domingo com 100% 
de ocupação dos leitos críticos para 
tratamento de pacientes com Covid-19

CULTURA. 13 | Roda virtual de debate 
que inicia nesta segunda-feira faz 
parte de pesquisa para cartografar as 
autorias negra e indígena do Estado, 
carregando o intuito de difundir as 
escritas e valorizar as produções

Presidente Jair Bolsonaro Situação no Estado está delicada Escritora Rosy Nascimento, idealizadora

ISAC NÓBREGA / PR GOVERNO DO RN / REPRODUÇÃO WALLACE SANTOS

CRISE. 6 | Estado tem cenário de enchente recorde, surto de dengue, Covid-19 e crise 
migratória na fronteira com o Peru. Pelo menos 130 mil foram atingidas pelas cheias dos rios

PEDRO DEVANI / GOVERNO DO ACRE

MARCELO CORTES / FLAMENGOI

DRAMA NO NORTE

Acre segue em estado de emergência

PANDEMIA. 7 | Instituto de 
Medicina Tropical (IMT) da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) 

observou que novas variantes 
do vírus estão circulando no Rio 
Grande do Norte. Diretora do IMT-
UFRN, Selma Bezerra Jerônimo, 

alertou ainda sobre o “aumento 
importante” na quantidade de 
testes positivos para Covid-19 
desde dezembro de 2020, 

chegando a 64% de exames 
positivos realizados pela unidade 
em fevereiro de 2021. Secretário 
estadual de Saúde Pública, 

Cipriano Maia, fala sobre estresse 
na rede assistencial e pede à 
população que intensifique os 
cuidados para evitar contágio.

Novas cepas do coronavírus são 
encontradas e põem RN em alerta

A UMA 
VITÓRIA DO 
BICAMPEONATO

 Em jogo movimentado no 
Maracanã, Flamengo vence 
Internacional de virada e assume 
liderança do Campeonato Brasileiro. 
Se vencer na quinta-feira, levanta a 
taça de bicampeão. Pág. 16
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FINANÇAS | Proposta será votada pela Casa com uma “cláusula de calamidade” que abre espaço para o 
governo bancar uma nova versão do auxílio emergencial, que beneficiou quase 70 milhões no ano passado

O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), disse, 
neste � m de semana que a volta 

do pagamento do auxílio emergencial 
pelo governo federal está condicionada 
à � exibilização do teto de gastos.

Segundo ele, a PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) Emergencial 
será votada pela Casa com uma “cláu-
sula de calamidade” que abre espaço 
para o governo bancar uma nova ver-
são do coronavoucher.

“Como nós conseguimos isso 
dentro da responsabilidade � scal? En-
contramos o caminho nessa PEC que 
estou pautando na semana que vem, 
para poder permitir essa cláusula, para 
justamente � exibilizar a questão do 
teto de gastos”, a� rmou, em em debate 
transmitido no canal de YouTube do 
grupo de advogados Prerrogativas.

Pacheco disse também que a nova 
versão do auxílio emergencial sempre 
foi considerada pelo governo federal.

“Eu capitaneei essa discussão pa-
ra poder exigir que o governo federal 
tenha o auxílio emergencial nos pró-
ximos 4 meses no Brasil. Eu sei que 
também é a vontade do governo fede-
ral, devo reconhecer isso. Nunca me 
disseram no governo federal que não 
tem hipótese de ter auxílio emergen-
cial. Sempre me admitiram a hipótese 
de ter o auxílio”, relatou.

Em janeiro, o presidente Jair Bolso-

naro disse que a capacidade de endivida-
mento do Brasil chegou ao limite e que, 
por isso, a extensão do auxílio emergencial 
para os mais necessitados durante a pan-
demia quebraria a economia brasileira.

“Lamento, o pessoal quer que con-
tinue, mas vai quebrar o Brasil. Vem 
in� ação, descontrole da economia, um 
desastre atrás disso aí e todo mundo 
vai pagar caríssimo. E temos que tra-
balhar”, declarou.

No início de fevereiro, no entanto, 
o presidente mudou de ideia. A� rmou 
que o novo programa “está sendo 
discutido o tempo todo” e que deverá 

ser feito com “responsabilidade” para 
evitar “descon� ança do mercado” � -
nanceiro. Condicionou a prorrogação 
a uma “linha de corte”, com menos 
bene� ciários do que as primeiras roda-
das de pagamento.

O programa foi criado em abril do 
ano passado para mitigar os efeitos da 
pandemia entre os brasileiros mais po-
bres. Distribuiu, em parcelas de R$ 600 
e depois R$ 300, quase R$ 293 bilhões a 
67,9 milhões de bene� ciários.

Para a nova rodada, menos brasi-
leiros devem ser bene� ciados, e com 
valor menor.

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cobra volta do auxílio emergencial em 2021

Presidente do Senado fala
em flexibilizar teto de gastos

O ministro Humberto Martins, 
presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), determinou 

neste � m de semana a instauração 
de inquérito para apurar a suposta 
tentativa de intimidação e investiga-
ção ilegal de ministros da corte, bem 
como de violação da independência 
jurisdicional dos magistrados — hi-
póteses levantadas após a divulgação 
de mensagens trocadas entre procu-
radores ligados à operação Lava Jato 
e apreendidas no âmbito da operação 
Spoo� ng. O inquérito será conduzido 
por Martins e tramitará em sigilo.

No dia 5 deste mês, o presidente do 
STJ já havia solicitado à Procuradoria-
-Geral da República (PGR) a apuração 

na esfera criminal, e ao Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP), 
a apuração no nível administrativo, da 
conduta dos procuradores.

As mensagens apreendidas no âm-
bito da spoo� ng tiveram o sigilo levan-
tado pelo relator da ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Ricar-
do Lewandowski.

Segundo informações publica-

das pela imprensa com base nas 
mensagens, os membros do Minis-
tério Público teriam sugerido pedir 
à Receita Federal uma análise patri-
monial dos ministros que integram 
as turmas criminais do STJ, sem que 
houvesse, para tanto, autorização 
do STF.

O artigo 58 do Regimento do STJ 
tem redação idêntica ao artigo 43 do 
Regimento Interno do STF, cujo con-
teúdo foi declarado constitucional 
pela Suprema Corte ao julgar a ADPF 
572/DF, de relatoria do ministro Edson 
Fachin.

Foi esse artigo que baseou a aber-
tura, no STF, de inquérito para investi-
gar ataques a ministros e ao tribunal.

STJ determina instauração de 
inquérito para apurar intimidação

ATAQUES À CORTE

PAZUELLO PEDE AJUDA

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

Numa ação rara, o Ministério da Saúde resolveu solicitar de forma 
pública ao Palácio do Planalto um auxílio para a compra de novas 
vacinas contra a covid-19. A pasta, comandando pelo general 

Eduardo Pazuello, declarou por meio de nota divulgada na noite deste 
domingo, 21, que deseja comprar imunizantes da Janssen e da Pfizer, 
mas que as propostas apresentadas pelas empresas vão além de sua 
capacidade de prosseguir as negociações para contratação. Por isso, 
recorreu à Casa Civil. Além de pedir orientação de forma aberta, o 
Ministério disse esperar uma resposta do Planalto entre segunda-feira, 
22, e sexta-feira, 26),para saber como deve proceder para solucionar 
impasses nas negociações iniciadas em abril do ano passado com os dois 
laboratórios. De acordo com a Saúde, as transações estão “emperradas” 
por falta de flexibilidade das empresas.

RECLAMAÇÃO DA FECOMÉRCIO I
A Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo publicou 
nota no � m de semana lamentando 
o novo decreto editado pela 
governadora Fátima Bezerra que, 
entre outras disposições, recomenda 
aos municípios potiguares que 
limitem às 22h o horário diário de 
atendimento ao público nos bares e 
restaurantes em todo o RN.

RECLAMAÇÃO DA FECOMÉRCIO II
“Nos causa perplexidade e grande 

preocupação o fato de que este 
segmento produtivo, responsável pela 
geração de mais de 25 mil empregos 
diretos e pelo pagamento de algo 
em torno de R$ 29 milhões por mês 
em salários, seja injustamente e 

severamente punido, tendo como 
justi� cativa a piora de um quadro 
biossanitário”, destaca a entidade, 
enfatizando que a maioria dos 
estabelecimentos estaria cumprindo 
as medidas de prevenção da Covid-19.

RECLAMAÇÃO DA FECOMÉRCIO III
Diz a Fecomércio: “O decreto 

prejudica o setor no qual, um em cada 
três estabelecimentos fechados durante 
a fase aguda de restrições ao comércio, 
não mais reabriram suas portas e onde 
aqueles que conseguiram reabrir só 
conseguem, hoje, faturar em média 
40% do que obtinham antes.” “Voltar 
a limitar o seu funcionamento será 
potencialmente fatal a centenas de 
empreendimentos e trabalhadores e 
suas famílias”, diz a nota.

PETROBRAS REBAIXADA
A XP rebaixou neste domingo, 21, a recomendação das ações da 

Petrobrás de “neutro” para “venda”. Também revisou o preço-alvo do 
papel, de R$ 32,00 para R$ 24,00, após o anúncio, na sexta-feira, da troca 
do presidente da estatal, Roberto Castello Branco, pelo general da reserva 
Joaquim Silva e Luna.

PETROBRAS REBAIXADA I
Em relatório, o analista 

Gabriel Francisco atribuiu a 
alteração à sinalização negativa 
em termos da perspectiva de 
governança da estatal e à atual 
gestão de preços com o anúncio 
de substituição do presidente da 
companhia.

PETROBRAS REBAIXADA II
Segundo a XP, existem muitas 

incertezas para justificar uma tese 
de investimento na Petrobrás. 
“Acreditamos que as ações deverão 
daqui em diante negociar com 
um desconto mais alto em relação 
ao histórico e a outras petroleiras 

globais”, acrescenta no relatório.

DERROTA DE GUEDES
Secretário especial de 

Desestatização e Privatização do 
Ministério da Economia por 19 
meses até agosto passado, Salim 
Mattar vê a demissão de Roberto 
Castello Branco da Petrobrás 
como uma truculência por 
parte do governo. Ele diz torcer 
para que CVM, minoritários e 
investidores abram ações na 
Justiça, processem conselheiros e 
o controlador pela interferência 
na empresa. Ele acredita que o 
Brasil perdeu o foco e, desse jeito, 
não pode dar certo.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO FOI 
BASEADA NO ARTIGO 58 DO REGIMENTO 
INTERNO DO STJ, SEMELHANTE AO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

O ex-presidente Michel Temer disse que o País irá surpreender-
se com a e� ciência do general Joaquim Silva e Luna, escolhido 
novo presidente da Petrobras, que no seu governo foi ministro 

da Defesa. Temer ressalta o “per� l de administrador austero” do militar. 
Não é sem razão que, com todos os arroubos de Bolsonaro, ele se 
bene� cia dos equívocos da oposição, que virou “biruta de aeroporto”. 
O caso dessa substituição na Petrobras é típico. Não se negam as 
complexas implicações, internas e externas, do preço do petróleo. Mas, 
a� nal, a empresa é do governo. Logo, não é absurdo o presidente tomar 
providências, numa hora em que os aumentos sucessivos ameaçam a 
própria sobrevivência dos brasileiros. Se o governo não agisse, seria 
omissão. Se age, é populismo.  No regime presidencialista, quem sabe 
onde “o sapato aperta” é o presidente. Como atribuir que a tentativa de 
estabilizar preços seja governar para os caminhoneiros? Será que o PT 
e oposicionistas radicais defendem governar para o “deus mercado”? 
Será que, ao invés de explicações dadas ao cidadão, a preocupação 
deveria ser apenas garantir o lucro dos acionistas da empresa, como era 
a linha ortodoxa do antigo presidente da Petrobras? Cuidar do bolso do 
cidadão e não apenas do “mercado” é também liberalismo e segurança 
jurídica.  Se não fosse, o governo se transformaria em via de “mão única”.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

PODER
Toqueville já advertia que os 

correligionários, regra geral, não 
sobem os degraus do poder. São 
afastados. No Brasil e até no RN, 
certos “conselheiros” suspeitos, 
aconselham seguir esse axioma 
político, que sempre no � nal se 
transforma em “tiro no pé”.

CORDIALIDADE
O resultado é que adversários 

notórios no auge do poder se 
bene� ciam da “cordialidade”, sem 
que a recíproca seja verdadeira. Isso 
ocorre, desde Vargas, o símbolo do 
equilibrista entre direita e esquerda. 
Não se deu bem.

CUT 
Recordo o ex-deputado 

petista Jair Meneghelli, fundador 
da CUT, com quem tive grandes 
discordâncias na Câmara 
Federal, ao defender a liberdade 
econômica e a livre iniciativa. 
Ele foi “premiado” pelos 
industriais nacionais e passou 
12 anos dirigindo o Sesi, com 
orçamento milionário, de onde 
saiu, após denúncias publicadas 
na mídia.

“DE OLHO”
Fronteiras fechadas e a 

pandemia. Mesmo assim os 
brasileiros estão “de olho” em 
comprar casas e apartamentos 
nos Estados Unidos e Portugal. Em 
janeiro, a procura aumentou 111% 
em Orlando e Miami e 40% em 
terras lusitanas.

BOA NOTÍCIA 
No mundo, a contaminação da Covid-19 caminha para seis se-

manas consecutivas em declínio. No Brasil, a oscilação é para cima. 
Mantem-se a advertência da OMS: “o incêndio não está apagado, re-
duzimos seu tamanho”. “Se o abandonarmos em alguma frente, ele se 
reavivará com fúria”.

DE TUDO UM POUCO

PROFISSIONAIS DA SAÚDE
A Itália escolheu 20 

de fevereiro como data 
nacional para homenagear 
os pro� ssionais de saúde, 
quando fez um ano do 
surgimento do primeiro caso 
de Covid-19 no hospital em 
Codogno, no norte do país.

MARTE I 
O robô americano 

“Perseverance” posou na 
atmosfera de Marte, após 
percorrer durante sete meses 
470 milhões de quilômetros.

MARTE II 
As informações colhidas 

só vão chegar ao planeta 
Terra em 2031.

MARTE III
“Perseverance” 

leva consigo um drone 
helicóptero, que a Nasa 
vai utilizar para sobrevoar 
a superfície marciana. O 
engenho experimental fará 
o primeiro voo de propulsão 
mecânica em outro planeta.

MARTE IV
“Perseverance” conduz 

sete instrumentos cientí� cos, 
19 câmaras e dois microfones. 
Será a primeira vez que o 
homem ouvirá sons de marte.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
-AL), quer votar “o mais rápi-

do possível” uma PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) para “apa-
rar arestas” entre os poderes Legis-
lativo e Judiciário.

O deputado já havia anunciado a 
intenção na última sexta-feira 19, em 
sessão extraordinária em que a Câ-
mara manteve a prisão do deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ) por ofensas a 
ministros do STF (Supremo Tribunal 
Federal).

Neste domingo 21, a assessoria 
de Lira con� rmou ao site Poder360 
que o projeto deve ser votado nesta 
semana. A ideia é alterar o artigo 53 
da Constituição Federal, que trata da 
inviolabilidade civil e penal de legis-
ladores.

Um grupo de congressistas foi 
escalado pelo presidente da Câmara 
para apresentar uma minuta da PEC 
até esta segunda-feira 22. Eis os prin-
cipais objetivos do projeto: proibir 
que congressistas sejam presos por 
decisões monocráticas de juízes; de-

terminar que audiências de custódia 
de congressistas ocorram nas depen-
dências do Congresso Nacional; e 
regular mandados de busca e apre-
ensão contra congressistas.

Durante a votação sobre a manu-
tenção da detenção de Daniel Silvei-
ra, Lira chegou a dizer que a intenção 
da PEC é que “Judiciário e Legislativo 
não corram risco de trincar a relação 
de altíssimo nível das duas institui-
ções por falta de regulação mais clara 
e especí� ca do artigo 53 da Constitui-
ção Federal”.

Lira quer votar proposta que
regula relação com Judiciário

CÂMARA DOS DEPUTADOS

INTERFERÊNCIA | Anúncio foi feito após o presidente indicar nome de general da reserva ao comando
da Petrobras. Presidente criticou também qualidade dos combustíveis e falou em “caixa preta”

Após anunciar a troca do coman-
do da Petrobras, o presidente 
Jair Bolsonaro sinalizou neste 

� m de semana que vai fazer mudanças 
na área de energia elétrica.

“Vamos meter o dedo na energia 
elétrica, que é outro problema tam-
bém”, disse a apoiadores, ao chegar ao 
Palácio do Alvorada na noite de sábado 
20, após retornar de uma agenda em 
Campinas (SP).

O chefe do Executivo nacional 
surpreendeu o mercado, na noite de 
sexta-feira 19, ao anunciar a troca no 
comando da Petrobras, sacando o 
economista Roberto Castello Branco 
e indicando o general Joaquim Silva e 
Luna. Se con� rmado pelo conselho da 
estatal, Luna será o primeiro militar a 
che� ar a empresa desde 1989.

Um dia depois, Bolsonaro disse que 
não tem “medo de mudar” e rea� rmou 
que fará trocas em cargos importantes 
na próxima semana. O presidente da 
República, contudo, não revelou quais 
gestores estão na lista.

“Mas mudança comigo não é de 
bagrinho não, é de tubarão“, disse o 
mandatário do País, em vídeo regis-
trado pelo canal no YouTube Foco 
do Brasil. A declaração foi dada em 
Campinas.

O titular do Palácio do Planalto fa-
lou ainda sobre seu compromisso com 
o liberalismo econômico, que tem limi-
tes. “Nós queremos privatizar, mas não 
é tudo também. Privatizar a Casa da 
Moeda? Negativo. Privatizar Embrapa? 
Pra quê? Privatizar, como queriam, a 
Ceagesp? Não vai ser privatizado”, dis-
se Bolsonaro, em referência à Central 
de Abastecimento de São Paulo, onde 
nomeou um militar aliado.

“Quando eu coloquei o coronel [da 
PM] Mello Araújo lá, a Ceagesp era um 
caso de polícia, e ele tinha acabado de 
comandar a Rota em SP, era a pessoa 
certa. E ele mostrou, ao longo desses 
últimos meses, que, além de morali-

zar aquilo, gerencia bem a Ceagesp”, 
discursou o presidente, antes de com-
parar o caso com a troca na Petrobras.

“O general Silva e Luna, que está 
indo agora pra Petrobras, vai mostrar 
tudo isso pra nós. Não tínhamos pre-
visibilidade, e é um corporativismo 
enorme que existe nas estatais. A gente 
vai fazendo, vai mudando, vai melho-
rando”, a� rmou Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro 
a� rmou também que a formação 
de preço dos combustíveis no 
Brasil é uma “caixa preta” - referin-
do-se diretamente à Petrobras. Ele 
também criticou a qualidade dos 
combustíveis vendidos e indicou 
que a gasolina e o óleo diesel po-
deriam ser 15% mais baratos se os 
órgãos de � scalização “estivessem 
funcionando”.

“Hoje em dia, eu acho que a 
gasolina, o combustível, poderia 
ser, no mínimo, 15% mais barato, se 
todos os órgãos estivessem funcio-
nando. Quem são todos os órgãos? 
Os órgãos de � scalização ou de 
colaboração para � scalizar”, de-
clarou, em transmissão ao vivo nas 
redes sociais ao lado do � lho depu-
tado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

O chefe do Executivo citou 
como exemplo de órgão de � scali-
zação a própria Petrobras, o Minis-
tério de Minas e Energia, a Receita 
Federal e o Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia (Inmetro).  O presidente cobrou 
maior � scalização por parte da Re-
ceita e disse que está “ultimando” ao 
Inmetro uma forma de aferir à dis-
tância se postos de gasolina estão 
vendendo as quantidades certas de 
combustível.

Bolsonaro acrescentou que há  
“outros órgãos” responsáveis pela 
qualidade do combustível no País, 
mas que “ninguém nunca se preo-
cupou em fazer absolutamente na-
da” para a � scalização. “Agora uma 
pergunta a vocês: você sabe que 
quando você coloca seu combustí-
vel no carro você não tem certeza 
se tá marcando 30 litros lá no visor 
da bomba, se entraram 30 litros, 
você não sabe a qualidade desse 
combustível?”, disse.

“Quando você vê a nota � scal 
você também não sabe quanto de 
imposto é federal, quanto é estadu-
al, quanto é a margem de lucro dos 
postos e quanto se paga também 
na questão da distribuição. Você 
não sabe de nada, é uma caixa 
preta”, declarou. “Tem locais no 
Brasil que postos de gasolina estão 
na mão de gente que realmente faz 
parte de organização criminosa. 
Temos de buscar solução para is-
so”, disse o presidente.

Presidente da República, Jair Bolsonaro

‘Vamos meter o dedo na energia 
elétrica também’, afirma Bolsonaro

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

BOLSONARO DIZ QUE 
IMPOSTOS SOBRE 
COMBUSTÍVEIS SÃO 
UMA ‘CAIXA-PRETA’
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A partir do próximo mês, o con-
tribuinte terá de cumprir a 
obrigação anual de prestar 

contas ao Leão. O prazo da entrega 
anual da Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2021 (ano-base 
2020) ainda não foi anunciado pela 
Receita Federal. Caso seja mantido o 
padrão dos últimos anos, o documen-
to deverá ser enviado entre 1º de mar-
ço e 30 de abril.

A Receita Federal também não 
anunciou as regras para a declaração 
deste ano. No entanto, sem perspectiva 
de correção da tabela do Imposto de 
Renda, a entrega será obrigatória para 
quem recebeu acima de R$ 28.559,70 
em rendimentos tributáveis em 2020 (o 
equivalente a um salário acima de R$ 
1.903,98, incluído o décimo terceiro).

Também deverá entregar a de-
claração quem tenha recebido ren-
dimentos isentos acima de R$ 40 mil 
em 2020, quem tenha obtido ganho de 
capital na venda de bens ou realizou 
operações de qualquer tipo na Bolsa 
de Valores, quem tenha patrimônio 
acima de R$ 300 mil até 31 de dezem-
bro do ano passado e quem optou pela 
isenção de imposto de venda de um 
imóvel residencial para a compra de 
um outro imóvel em até 180 dias.

ADIANTAMENTO
Mesmo que as regras ainda não 

estejam definidas, o contribuinte 
pode adiantar o trabalho e juntar os 
comprovantes para acelerar o preen-
chimento e a entrega da declaração. 
Primeiramente, o cidadão deve reunir 

todos os papéis que declarem os ren-
dimentos tributáveis, independente-
mente de ter ou não havido retenção 
na fonte pagadora ao longo de 2020.

Entre os documentos de renda, 
estão os comprovantes de salários, de 
prestações de serviços, de aposentado-
rias e de previdência privada. Os em-
pregadores são obrigados a entregar os 
comprovantes aos trabalhadores até 
o fim deste mês, mas o contribuinte 
pode juntar os contracheques acu-
mulados no ano passado e somar os 

rendimentos. Cabe também incluir os 
rendimentos recebidos de pessoas físi-
cas, como aluguéis, pensões e outros.

Para declarar dependentes e ga-
rantir deduções, é preciso reunir infor-
mações sobre os rendimentos tributá-
veis dos demais membros da família. 
Mesmo que os números não alcancem 
o limite de dedução estabelecido pela 
Receita, que ainda será divulgado, o 
contribuinte deve juntar todos os va-
lores recebidos.

Para organizar os documentos que 

gerem outras deduções, como despe-
sas médicas e educação, o contribuin-
te deve juntar os recibos, notas fiscais 
e comprovantes de gastos nessas duas 
áreas. Fornecer ou utilizar recibos 
médicos “frios” ( falsos) é considerado 
crime contra a ordem tributária, su-
jeitando o infrator à multa de 150% e 
pena de reclusão de dois a cinco anos.

As informações bancárias e as 
aplicações financeiras com saldo a 
partir de R$ 140 devem ser informadas 
na declaração. Nesse caso, o cliente 

pode ir ao site ou ao aplicativo das ins-
tituições financeiras com que mantém 
relação e baixar os comprovantes de 
saldos, caso eles estejam disponíveis.

Arrendadores de imóveis rurais, 
pessoas físicas que recebem rendimen-
tos de outra pessoa física ou do exterior 
e quem comprou ou alienou bens imó-
veis, móveis e direitos pelo valor real do 
bem também devem juntar os docu-
mentos. O contribuinte também deve 
juntar os comprovantes de pagamen-
tos a profissionais liberais, como médi-
cos, dentistas, advogados, veterinários, 
contadores, economistas, engenheiros, 
arquitetos, psicólogos, fisioterapeutas 
e os documentos de pagamento de alu-
guel, pensão alimentícia e juros. A falta 
de declaração dos pagamentos acima 
pode acarretar em multa de 20% sobre 
os valores não declarados.

DICAS ÚTEIS
A Receita Federal lembra que não 

é aconselhável emprestar o CPF a ter-
ceiros para aquisições de bens e direi-
tos. Além disso, também não se deve 
permitir que terceiros utilizem a conta 
bancária do contribuinte que terá que 
justificar a origem dos recursos.

Após a declaração ser enviada à 
Receita Federal, o órgão cruza os da-
dos informados pelas fontes pagado-
ras com os números enviados pelos 
contribuintes. Esse procedimento tem 
como objetivo verificar a correspon-
dência de valores e evitar fraudes. No 
caso de erros apurados pela malha 
fina, a Receita pode sujeitar o contri-
buinte a multa e juros.

Contribuinte pode juntar documentos 
para declarar Imposto de Renda 2021
RECEITA | Prazo da entrega anual da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 (ano-base 2020) ainda não foi anunciado pela Receita Federal, mas deve começar no mês 
que vem e encerrar no fim do mês de abril. Entrega será obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em rendimentos em 2020 (ou seja, um salário acima de R$ 1.903,98)

Após a declaração ser enviada à Receita Federal, o órgão cruza os dados informados pelas fontes pagadoras com os números enviados

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Marco Aurélio 
Mello homologou neste fim 

de semana acordo de não persecução 
penal firmado pelo Ministério Público 
Federal com ministro Onyx Lorenzoni, 
hoje à frente da Secretaria-Geral da 
Presidência. Em agosto do ano pas-
sado, Onyx admitiu a prática de caixa 
dois à Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) e, em troca de não ser alvo 
de uma ação penal, se comprometeu a 
pagar R$ 189.145,00 como multa.

Onyx estava sendo investigado pela 
prática de falsidade ideológica eleitoral 
(caixa dois), por doações não contabili-
zadas feitas pelo grupo que controla a 
empresa JBS nas campanhas eleitorais 

do político em 2012 (R$ 100 mil) e 2014 
(R$ 200 mil). O caixa dois foi revelado 
nos acordos de delação premiada de 
executivos da JBS. Com a aprovação do 
acordo, Onyx obtém o encerramento 
da investigação quando a multa for efe-
tivamente paga.

Inicialmente, Marco Aurélio en-
tendeu que o processo deveria ser 
analisado pela primeira instância da 
Justiça Eleitoral. A decisão foi validada 
pela Primeira Turma do STF, que deter-
minou o envio dos termos para o Rio 
Grande do Sul. Onyx, porém, recorreu 
para manter o julgamento no Supre-
mo e pediu que o caso fosse levado ao 
plenário dos magistrados. Na última 
semana, o plenário da Suprema Corte 

decidiu que caberia à Corte avaliar o 
acordo, o que levou Marco Aurélio a 
resolver a situação.

Logo após a delação da JBS sair, 
em maio de 2017, Onyx Lorenzoni 
admitiu ter recebido apenas um dos 
dois pagamentos, o de R$ 100 mil, e 
negou o outro. Na ocasião, ainda de-
putado federal, ele pediu desculpas. 
O fato foi lembrado por Moro, ex-juiz 
da Operação Lava Jato, pouco após 
ter sido convidado para o cargo no 
governo de Jair Bolsonaro, quando 
foi questionado sobre a delação que 
atingia o futuro colega de ministério. 
“Ele já admitiu e pediu desculpas”, 
disse Moro na ocasião.

Onyx pagará R$ 189 mil de multa. 

Ministro homologa acordo
que livra Onyx de investigação

NÃO PERSECUÇÃO PENAL

O presidente Jair Bolsonaro 
corre o risco de responder 
judicialmente por promover 

o uso da cloroquina e da hidroxiclo-
roquina no tratamento da Covid-19. 
Isso porque a ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
encaminhou à Procuradoria-Geral 
da República notícia-crime apresen-
tada pelo PDT contra o presidente. A 
informação foi divulgada pelo portal 
Crusoé.

De acordo com o site, “na petição, 
o partido menciona a produção de 
3,2 milhões de comprimidos de cloro-
quina, discursos de Bolsonaro e o lan-
çamento pelo Ministério da Saúde do 
aplicativo TrateCov, que, antes de ser 
retirado do ar, indicava o ‘tratamento 

precoce’ a pacientes com sintomas 
que poderiam ou não ser decorrentes 
da infecção pelo novo coronavírus.”

Segundo a matéria, de acordo 
com o PDT, “houve excessiva difusão 
da cloroquina, com prováveis ilegali-
dades no gasto do dinheiro público, 
quando não há sequer estudo cientí-
fico que comprove a eficácia do me-
dicamento no combate e prevenção 
ao novo coronavírus”.

Sendo assim, o partido pede que 
o presidente seja investigado pela su-
posta “prática dos crimes de emprego 
irregular de verbas públicas e perigo 
para a vida ou saúde de outrem”, 
previstos no Código Penal, e pela “dis-
pensa de licitação para a produção de 
comprimidos de cloroquina”.

Rosa envia notícia-crime 
contra Bolsonaro à PGR

TRATAMENTO PRECOCE
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1º OFÍCIO DE PARNAMIRIM RECEBE 
CERTIFICADO DA ABNT EM GESTÃO

O 1º Ofício de Notas e Registros 
Públicos de Parnamirim (RN), 
do oficial Eguiberto Lira do 

Vale, obteve a certificação em requi-
sitos liderança, planejamento estraté-
gico e gestão de resultados, com foco 
na equipe de profissionais, gestão dos 
processos de prestação de serviços e 
gestão socioambiental.

A Certificação é concedida pela 
Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT) a partir de uma rigoro-
sa avaliação realizada, em setembro 
do ano passado, pelo auditor da LHS 
Certificadora, Marcelo Betamin.

Na avaliação do certificador, o 1º 
Ofício de Notas e Registros Públicos 
de Parnamirim atendeu totalmen-
te as exigências da auditoria “NBR 
15906:2010 – Gestão Empresarial 
para Serviços Notariais e de Registro”.

Essa norma elaborada pela ABNT 
compõe os requisitos internacionais 
aceitos pelas séries normativas ISO 
9000 (que regula a gestão da quali-
dade), ISO 14001 (que regula a gestão 
ambiental), OHSAS 18000 (que regula 
as questões de saúde segurança ocu-
pacionais) e SA8000 (que regula a 
responsabilidade social) à realidade 

brasileira da gestão de serviços nota-
riais e registrais.

A consultora da Conceitus Gestão 
Empresarial & Pública (@concei-
tus_gestao), Aline Brito, que auxilia e 
desenvolve as práticas gerenciais do 
Cartório desde 2019 na gestão extra-
judicial, elogiou a gestão inovadora 
e visionária do tabelião e registrador 
Eguiberto Lira do Vale.

Ela lembrou que a atuação do ta-
belião, juntamente com sua equipe, 
coroou todo o esforço e dedicação no 
desenvolvimento e aplicação de prá-
ticas de gestão.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Eguiberto Lira do Vale, oficial do 1º 
Ofício de Notas e Registros Públicos 
de Parnamirim, fala sobre a conquis-
ta. Confira:

AGORA RN - Com a certifica-
ção, o 1º Ofício de Notas de Parna-
mirim atinge que grau de excelên-
cia dentro do segmento no RN?

EGUIBERTO LIRA DO VALE 
- Grau máximo de qualidade e 
excelência, chegando no 1° ano 
na categoria Diamante no PQTA 
– Prêmio de Qualidade Total Ano-

reg Br.

AGORA RN - Do ponto de vista 
do usuário, o que essa certificação 
significa?

EGUIBERTO - Para os nossos 
usuários, esta certificação signifi-
ca a certeza da melhor prestação 
de serviços notariais e registrais, 
garantindo a segurança jurídica, 
ética e transparência, celeridade e 
excelência no atendimento.

AGORA RN -  Hoje, a tecno-
logia da informação e, no futuro 
próximo, a inteligência artificial 
farão toda a diferença da presta-
ção do serviço cartorial?

EGUIBERTO - Atualmente, a 
tecnologia da informação e a in-
teligência artificial já fazem parte 
do presente no 1° Ofício de Notas 
de Parnamirim. A serventia in-
veste fortemente em sistemas de 
pontas, computadores, hardwares 
modernos, segurança da informa-
ção, políticas de proteção e trei-
namentos do nosso pessoal. Tudo 
isso garantindo maior efetividade 
na prestação dos nossos serviços.

ENTREVISTA | Certificação foi concedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas a partir de uma 
rigorosa avaliação realizada, em setembro do ano passado. Oficial da serventia fala sobre a conquista

Serventia investe fortemente 
em sistemas de pontas, 
computadores, hardwares 
modernos, segurança da 
informação, políticas de 
proteção e treinamentos do 
nosso pessoal. Tudo isso 
garantindo maior efetividade”

“
EGUIBERTO LIRA DO VALE
OFICIAL DO 1º OFÍCIO DE PARNAMIRIM

Para os nossos usuários, 
esta certificação significa a 
certeza da melhor prestação 
de serviços notariais e 
registrais, garantindo a 
segurança jurídica, ética e 
transparência, celeridade e 
excelência no atendimento”

“
EGUIBERTO LIRA DO VALE
OFICIAL DO 1º OFÍCIO DE PARNAMIRIM

REPRODUÇÃO

Na avaliação do certificador, 1º Ofício de Notas e Registros Públicos de Parnamirim - cujo oficial é Eguiberto Lira do Vale (foto) - atendeu todas as exigências da “NBR 15906:2010 – Gestão Empresarial para Serviços Notariais e de Registro”
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LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Os deputados federais Carla 
Dickson (Pros-RN) e General 
Girão (PSL-RN) foram os úni-

cos da bancada potiguar que votaram 
contra a manutenção da prisão do 
deputado federal Daniel Silveira (PS-
L-RJ). O parlamentar carioca é inves-
tigado por medidas antidemocráticas 
contra o Supremo Tribunal Federal 
(STF), defender o AI-5, a substituição 
imediata dos ministros, além de ins-
tigar a adoção de violência contra os 
integrantes da Corte.

Os outros seis deputados que re-
presentam a população do Rio Grande 
do Norte na Câmara Federal votaram 
a favor de manter Silveira preso. São 
eles: Benes Leocádio (Republicanos-
-RN), Beto Rosado (PP-RN), João Maia 
(PL-RN), Natália Bonavides (PT-RN), 
Rafael Motta (PSB-RN) e Walter Alves 
(MDB-RN).

Os parlamentares em questão 
seguiram a orientação dos seus par-
tidos, que formou maioria na votação 
que aconteceu no Plenário, em Brasí-
lia, na última sexta-feira 19. Ao todo, 
foram 364 votos a favor, 130 contra e 
3 abstenções.

O PT, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, 

Republicanos, DEM, PSB, PT, Solida-
riedade, PSOL, Cidadania, PCdoB, PV 
e Rede orientaram seus deputados a 

votarem a favor da manutenção da 
prisão.

Já o PSL, PTB, PSC e Novo orienta-

ram o voto contrário. Podemos, Pros 
e Patriota, por não chegarem em con-
senso, liberaram a bancada para voto 

individual.
“Todos sabem o que representa 

esse resultado. O que esperamos é 
respeito à democracia (…) O caso foi 
extremamente lateral, fora da curva e 
especialíssimo, não haverá outros ca-
sos como esse”, disse o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Com a decisão do parlamento, 
Silveira permanecerá no Batalhão Es-
pecial Prisional da Polícia Militar, em 
Niterói, no Rio de Janeiro.

O deputado foi preso em flagrante 
na última terça-feira 16 após publicar 
um vídeo no qual ataca ministros do 
Supremo e pede o fechamento do STF, 
medida que é inconstitucional. Por is-
so, ele é investigado no inquérito que 
apura ameaças e a disseminação de 
fake news contra o STF.

Na sexta, o deputado do PSL mu-
dou o tom do discurso. Durante a ses-
são da Câmara, admitiu ter “se excedi-
do na fala” e arrependimento:

“Peço desculpas a todo o Brasil, 
todos os juristas renomados, que per-
cebemam que me excedi na fala. Peço 
desculpas a qualquer brasileiro que te-
nha se ofendido, mas já me arrependi”, 
confessou.

Seis dos oito deputados potiguares 
votaram para manter Daniel preso
DIVISÃO DA BANCADA | Parlamentares em questão seguiram a orientação dos seus partidos, que formou maioria na votação que aconteceu no Plenário, em Brasília, na última sexta.
Ao todo, foram 364 votos a favor, 130 contra e 3 abstenções. No Rio Grande do Norte, apenas os bolsonaristas General Girão e Carla Dickson votaram para libertar o deputado

Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, após vídeo com ataques ao Supremo Tribunal Federal 

O Acre chegou neste domingo 21 
ao sexto dia do decreto de situ-
ação de emergência, em meio a 

um cenário de enchente recorde, surto 
de dengue, pandemia da Covid-19 e 
crise migratória na fronteira com o Pe-
ru. Pelo menos 130 mil pessoas foram 
atingidas pelas cheias dos rios.

A situação preocupa o governo 
diante da previsão de chuva intensa 
para a próxima semana em meio a um 
período de cheias, conhecido como “in-
verno amazônico”, o que poderia causar 
até mesmo o isolamento estadual por 
vias terrestres, especialmente na BR-
364, responsável pela ligação com Ron-
dônia e o restante do País. Localmente, 
a situação já é considerada uma das 
mais graves da história do Acre.

Em vídeo publicado pelo senador 
Marcio Bittar (MDB) em rede social nes-
te domingo, o presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que visitará o Acre na quarta-
-feira 24. “Sabemos dos problemas, esta-
mos agindo e, na próxima quarta-feira, 
se Deus quiser, estaremos lá”, disse.

No caso das cheias, ao menos dez 
municípios foram atingidos, incluindo 
a capital, Rio Branco.

Na capital, o Rio Acre chegou a 
15,77 metros na quarta-feira 17, dois 
metros acima do nível de transbor-
damento, atingindo ao menos dez 
bairros. Em Tarauacá, estima-se que 
90% do município foi afetado pela 
cheia do rio de mesmo nome. Já em 
Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, 
o nível do rio Juruá é considerado o 
maior já registrado.

Em Cruzeiro do Sul, o total de fa-
mílias desalojadas na cidade é de 1.175. 
Outras 179 estão desabrigadas. As fa-
mílias atingidas direta ou indiretamen-
te pela cheia do rio somam 28.335. Em 
Rio Branco, há pelo menos 93 desabri-
gados, que foram levados para estrutu-
ras no parque de exposições da cidade.

O governo do Acre afirma que a 
Defesa Civil do estado providenciou 
abrigos, tendas de acolhimentos, re-
tirada de famílias das áreas atingidas, 
distribuição de alimentos, produtos de 
higiene e água potável e monitoramen-
to do sistema elétrico. O governo afir-
ma estar enfrentando “um dos maiores 
desafios de sua história”, lidando “ao 
mesmo tempo, com o agravamento da 
pandemia do novo coronavírus, surto 

de dengue, crise migratória com o Peru 
e transbordamento de rios”.

Em relação à pandemia, o Estado 
também está em nível de emergência 
(cuja classificação local é a cor verme-
lha) desde 1º de fevereiro, com reavalia-
ção prevista para esta segunda-feira 22. 
O governo Gladson Cameli (PP) já fala 
em temor por um possível colapso do 
sistema de saúde.

O Acre enfrenta ainda uma crise 
migratória na fronteira com o Peru. 
Cerca de 450 imigrantes, a maioria do 
Haiti e da Venezuela, estão acampados 
nas proximidades da Ponte da Amiza-
de desde o dia 13. Eles reivindicam o 
retorno para os países de origem, o que 
não é possível por causa do fechamen-
to de fronteiras motivado pela pande-
mia. “A retenção dos estrangeiros em 
Assis Brasil preocupa autoridades e 
moradores do município com um pos-
sível aumento nos casos de coronaví-
rus”, alertou o governo estadual.

No sábado, o Estado lançou uma 
campanha para pedir doações de itens 
essenciais, como colchões e cestas bá-
sicas, na qual destaca: “O Acre precisa 
agora de todo o Brasil”.

Com enchentes e surto de Covid-19, 
Acre segue em estado de emergência

REGIÃO NORTE

A Prefeitura do Natal, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana, iniciará a 

partir de segunda-feira 22 uma série 
de inserções educativas nos princi-
pais corredores viários com foco na 
conscientização do cidadão sobre 
boas práticas no trânsito. E isso vale 
tanto para o pedestre como para o 
condutor de veículo.

De acordo com o secretário da 
STTU, Paulo César Medeiros, “as 
campanhas educativas são funda-
mentais para o despertar desta cons-
ciência de cidadania e respeito entre 
as pessoas na via pública”. “Por isso, 
a importância de nossos educadores 
estarem sempre conversando com as 
pessoas nas ruas por meio de inser-
ções de dramaturgia e mensagens de 
grande impacto”, destaca.

Para esta primeira etapa da 
campanha, serão contemplados os 
seguintes corredores:

Dia 22/02 – Avenida Duque de 
Caxias/Ribeira e Cruzamento das Ni-
lo Peçanha com a General Cordeiro 
de Farias (Petrópolis) – Foco Rota-
tória e Faixa de Pedestre, respectiva-
mente;

Dia 23/02 – Avenida Pompéia/
Bairro Potengi (Faixa de Pedestre); 
cruzamento de Avenida Prudente de 
Morais com a Bernardo Vieira (Faixa 
de Pedestre);

Dia 24/02 – Avenida Paulista/
Bairro Potengi (Faixa de Pedestre e 
Motociclista); Av. Senador Salgado Fi-
lho com a Av. Bernardo Vieira (Faixa 
de Pedestre); Av. Engenheiro Roberto 
Freire (Ciclista);

Dia 25/02 – Avenida das Frontei-
ras (Faixa de Pedestre/Motociclista); 
Cruzamento da Av. Coronel Estevam 
com a Av. Lima e Silva (Faixa de Pe-
destre);

Dia 26/02 – Cajueiro da Redinha.
PREFEITURA DO NATAL / REPRODUÇÃO

Conscientização chegará a toda a cidade

STTU inicia ações voltadas 
para educação de trânsito

MOBILIDADE
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O Instituto de Medicina Tropical 
(IMT) da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte 

(UFRN), em colaboração com o Labo-
ratório de Bioinformática do Laborató-
rio Nacional de Computação Científica 
(LNCC) do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI), partici-
pou do sequenciamento genético do 
coronavírus, observando que novas 
variantes do vírus estão circulando no 
RN. A diretora do IMT-UFRN, Selma 
Bezerra Jerônimo, alertou ainda sobre 
o “aumento importante” na quantida-
de de testes positivos para Covid-19 
desde dezembro de 2020, chegando 
a 64% de exames positivos realizados 
pela unidade em fevereiro de 2021.

A pesquisa que confirmou a 
circulação de novas variantes do co-
ronavírus foi realizada por meio do 
sequenciamento genético e está ana-
lisando 91 amostras do SARS-CoV-2, 
provenientes do Rio Grande do Norte 
e da Paraíba. As amostras de Natal são 
de janeiro e fevereiro de 2021 e foi pos-
sível identificar a linhagem P1 que foi 
inicialmente encontrada em Manaus 
(AM), além da linhagem P2, descrita 
no Rio de Janeiro e que está se dissemi-
nando pelo Brasil.

Selma Jerônimo ressalta a impor-
tância da manutenção da vigilância 
para possíveis novas variantes do 
SARS-CoV-2. A rede de pesquisadores 
LNCC/MCTI planeja, com colabora-
ção dos diversos estados da federação, 
estudos sobre a evolução do vírus no 
Brasil, que poderão auxiliar no aprimo-
ramento de vacinas contra a covid-19. 
Além disso, como as novas mutações 
do vírus identificadas no estado estão 
associadas a uma possível maior dis-
persão, a professora também reforça 
a importância das medidas de pre-
venção, como distanciamento social, 
higiene das mãos e uso de máscaras, 
que são ações individuais que podem 
auxiliar a diminuir a transmissão.

A pesquisa foi financiada pelo MC-
TI, Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP), Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e pelo Ministério da Educação 
(MEC), com a colaboração de pesqui-
sadores do Laboratório de Bioinfor-
mática do LNCC-MCTI, coordenado 
por Ana Tereza Vasconcelos; do IM-
T-UFRN, Selma Jerônimo, Francisco 
Freire, Eliana Tomaz, Iara Marques, 
Gloria Monteiro, Paulo Nascimento, 
Ingryd Câmara e alunos de graduação 
e pós-graduação da Saúde e da Bioquí-
mica; do Departamento de Biologia 
Celular e Genética (DBG-UFRN), Lu-
cymara Agnez Lima, Katia Scortecci, 
Susana Moreira, Daniella Martins; do 
Departamento de Análises Clínicas 
(DACT), Ivanise Rebecchi, Marcela 
Galvão, Ramon Brito, Andre Luchesi, 

ANASTÁCIA VAZ / UFRN

Saúde emite alerta após novas cepas
do coronavírus serem achadas no RN
PANDEMIA  | Secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, afirma que o sistema de saúde está em intenso estresse e que os trabalhadores apresentam sinais de esgotamento nesse 
contexto com o aumento de casos. Pasta alerta para importância de intensificar cuidados e evitar contágio, como usar máscaras, reforçar higiene das mãos e fugir de aglomerações

Pesquisa do Instituto de Medicina Tropical da UFRN concluiu que novas cepas do coronavírus já estão em circulação no RN
JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Secretário Cipriano Maia adverte que sistema de saúde está em intenso estresse
CÍCERO OLIVEIRA / UFRN

Selma Jerônimo, diretora do Instituto de Medicina Tropical da UFRN

Intensificar as ações de 
controle na atenção básica, 
na vigilância de cada 
município, para assim a 
gente conseguir ter êxito e 
reverter essa situação que 
assola o Brasil e o Estado do 
Rio Grande do Norte”

“
CIPRIANO MAIA
SEC. EST. DE SAÚDE

Selma Jerônimo, 
diretora do Instituto de 
Medicina Tropical da UFRN, 
alerta sobre o aumento 
na quantidade de testes 
positivos para Covid-19 
desde dezembro. Novas 
variantes do coronavírus 
já estão circulando pelo 
Estado, segundo ela

Vivian Silberger e Igor Domingos; do 
Departamento de Bioquímica (DBQ), 
Leonardo Ferreira; da Escola Multi-

campi de Ciências Médicas (EMCM), 
João Rodrigues Neto; além de pesqui-
sadores do Laboratório de Biologia 

Molecular da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

A iniciativa é ainda parte da Rede 

Corona-ômica-RJ da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ). O IMT-UFRN rece-
beu recursos do MEC, CNPq e JBS para 
enfrentamento da covid-19. Os resul-
tados do estudo foram comunicados 
às Secretarias de Saúde do Município 
de Natal e do Estado do RN, para que 
tomassem conhecimento e efetuassem 
as medidas cabíveis.

De acordo com Cipriano Maia, se-
cretário de Estado da Saúde Pública, 
é importante destacar a importância 
dos cuidados. “O Governo do Estado e 
a Sesap reforçam a importância de in-
tensificar todas as medidas de controle 
da transmissão do vírus, evitando aglo-
merações, intensificando as medidas 
de vigilância, isolamento de todos os 
sintomáticos, o reforço do isolamento 
social, o uso correto da máscara em 
todos os espaços públicos e privados 
para que a gente consiga conter essa 
segunda onda e reduzir o número de 
casos e consequentemente de interna-
ção, nesse momento em que a lotação 
dos hospitais públicos e privados en-
contram-se nos seus limites máximos”, 
disse Cipriano Maia.

O secretário afirma ainda que o sis-
tema de saúde está em intenso estresse, 
os trabalhadores com sinais de esgota-
mento nesse contexto com o aumento 
de casos. “E essa notícia só reforça e con-
firma o acerto das medidas tomadas 
pela governadora e exige, cada vez mais, 
que todos os municípios intensifiquem 
as ações propostas no decreto e com 
isso a gente possa frear a transmissibi-
lidade. Intensificar as ações de controle 
na atenção básica, na vigilância de cada 
município, para assim a gente conseguir 
ter êxito e reverter essa situação que 
assola o Brasil e o Estado do Rio Grande 
do Norte. O apelo é para que possamos 
reforçar todas as medidas, na parceria 
do governo com a sociedade para que 
possamos intensificar as medidas de 
controle”, disse ele.

AÇÕES INTENSIFICADAS
Diante do crescimento da taxa de 

ocupação de leitos Covid no Rio Gran-
de do Norte, com percentual acima dos 
80%, o Governo do Estado, através da 
Sesap está trabalhando para a abertura 
de 39 novos leitos críticos de UTI Co-
vid na Região Metropolitana de Natal: 
09 no Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL), 10 no Hospital Giselda 
Trigueiro, 10 no Hospital de Campa-
nha de Natal (com disponibilização de 
equipamentos), 5 leitos no município 
de São Gonçalo do Amarante e 5 em 
Parnamirim. Desses leitos, 13 já estão 
disponíveis, seis leitos no HUOL e sete 
no Hospital de Campanha de Natal. E 
26 leitos críticos em processo de opera-
cionalização para ser disponibilizado o 
mais breve possível no sistema de Re-
gulação do Estado.



O presidente Jair Bolsonaro dis-
se neste fim de semana que o 
governo mantém planos para 

avançar na agenda de privatizações, 
mas que “não é tudo” que será privati-
zado. Ele descartou, por exemplo, a pri-
vatização da Casa da Moeda do Brasil. 
Em mudança de discurso, Bolsonaro 
também afirmou que a Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo (Ceagesp) não será priva-
tizada “da forma que queriam”, mas 
não negou a possibilidade de venda do 
entreposto.

Em dezembro, Bolsonaro chegou 
a dizer que a Ceagesp não seria priva-
tizada por “ratos” com o interesse de 
“beneficiar amigos”. No fim de semana, 
o mandatário mudou o tom. “Nós que-
remos privatizar, mas não é tudo tam-
bém, não. Privatizar a Casa da Moeda? 
Negativo. Privatizar Embrapa (Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária)? Para quê? Privatizar da forma 
como queriam a Ceagesp, não vai ser 
privatizada, pode ter certeza disso”, de-
clarou ao falar com populares durante 
sua passagem por Campinas (SP).

A companhia é alvo de estudos do 
governo para a sua desestatização. No 
ano passado, o governador João Doria 
(PSDB-SP) anunciou um acordo com 

o governo federal para transferir a Cea-
gesp para outro endereço, às margens do 
Rodoanel Mário Covas e passar sua ad-
ministração para a iniciativa privada. O 
plano era facilitar o acesso de caminhões 
que diariamente abastecem o local com 
produtos agrícolas do Brasil todo.

A negociação de Doria foi articula-
da com Salim Mattar, então secretário 
especial de Desestatização e Privatiza-
ção, que deixou o cargo em agosto do 
ano passado insatisfeito pela paralisia 

do governo na agenda de privatizações.
Desde 2019, a Ceagesp está in-

cluída no Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), em decreto as-
sinado pelo próprio Bolsonaro e pelo 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des. A partir disso, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) contratou duas con-
sultorias em março do ano passado 
por R$ 2,6 milhões para estudar o 
modelo de privatização. 
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Carreatas contra o presidente Jair 
Bolsonaro reuniram manifes-
tantes na manhã e início de tar-

de deste domingo 21 em Brasília (DF) e 
outras cidades do País.

A organização dos atos foi feita pe-
las frentes Brasil Popular e Povo Sem 
Medo, com participação de partidos 
políticos, CUT (Central única dos Tra-
balhadores) e MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra).

As manifestações pedem o im-
peachment de Bolsonaro, a volta do 
auxílio emergencial e a vacinação da 
população contra a Covid-19. Inclui 
também protestos contra a gestão do 
presidente na pandemia de corona-
vírus, e contra o projeto de reforma 
administrativa, em tramitação na Câ-
mara dos Deputados.

Na capital federal, os carros se 
concentraram na região do Palácio do 
Buriti, sede do Governo Distrital, e se-
guiram em direção ao Congresso Na-
cional pela Esplanada dos Ministérios.

Cerca de 300 carros acompanha-

ram um trio elétrico com equipamen-
to de som. A manifestação ocupou 3 
faixas da Esplanada.

“Jair Bolsonaro é a representação 
do genocídio nesse país. Um presiden-
te que acha que o povo brasileiro não 
tem direito à dignidade, que trabalhou 
contra a vacina, colocando medo na 
população brasileira para que ela não 
se vacinasse”, disse uma das partici-
pantes no carro de som.

A deputada federal e presidente 
nacional do PT, Gleisi Hoffmann, par-
ticipou do ato em Brasília e publicou 
um vídeo em seu perfil no Twitter.

Também foram registradas carre-
atas contra Bolsonaro neste domingo 
em Recife (PE), Natal (RN), Goiânia 
(GO), João Pessoa (PB), Cuiabá (MT),  
Cascavel (PR), Marília (SP) e Ribeirão 
Preto (SP). No sábado 20, houve carre-
atas pedindo fora Bolsonaro em Belo 
Horizonte (MG), Teresina (PI), São 
Paulo (SP) e São Bernardo do Campo 
(SP).

Manifestantes vão às ruas contra 
Bolsonaro no RN e outros 12 locais
PROTESTO | Manifestações pedem o impeachment de Bolsonaro, a volta do auxílio emergencial e a vacinação da população contra a Covid-19. Organização dos atos foi feita pelas 
frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, com participação de partidos políticos, CUT (Central única dos Trabalhadores) e MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)

Integrantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) fizeram manifestação neste domingo 21 em Natal contra o presidente Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro descartou, por exemplo, a privatização da Casa da Moeda do Brasil

Após levar o veículo, adolescentes colidiram em uma árvore no meio fio de uma avenida

“Queremos privatizar, mas não é 
tudo também”, afirma presidente

E A AGENDA LIBERAL?

A vice-governadora do Ceará, 
Izolda Cela, e o filho dela 
foram assaltados na manhã 

deste domingo 21 no cruzamento 
da rua Coronel Jucá com a avenida 
Padre Antônio Tomás, no bairro 
Cocó, em Fortaleza (CE).

De acordo com a assessoria de 
imprensa da vice-governadoria, 
os dois foram abordados por três 
adolescentes que estavam com 
uma arma de brinquedo. Mãe e fi-

lho passam bem. O trio conseguiu 
levar o carro, que acabou sendo 
recuperado. Após levar o veículo, 
os adolescentes colidiram em uma 
árvore no meio fio da Padre Antô-
nio Tomás.

Ainda de acordo com informa-
ções da assessoria, os adolescentes 
foram detidos em poucos minutos 
e encaminhados para a Delega-
cia da Criança e do Adolescente 
(DCA), da Polícia Civil.

Adolescentes assaltam
 vice-governadora do Ceará

COM ARMA DE BRINQUEDO
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ADNAN ABIDI / REUTERS

O Ministério da Saúde publicou 
neste fim de semana, em edi-
ção extra do Diário Oficial da 

União, a dispensa de licitação para a 
compra das vacinas contra Covid-19 
Sputnik V e Covaxin. Os textos infor-
mam que as aquisições terão o custo 
de R$ 693,6 milhões para o imunizante 
da Rússia e de R$ 1,614 bilhão para a 
vacina indiana.

Na prática, isso agiliza o processo e 
autoriza a aquisição das vacinas, mas o 
ministério informou que a compra dos 
insumos só ocorrerá após autorização 
da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) para uso emergencial 
ou concessão de registro.

A dispensa de licitação foi auto-
rizada pela Medida Provisória 1.026, 
que trouxe medidas excepcionais 
relativas à aquisição de vacinas, in-
sumos, bens e serviços de logística 
destinados à vacinação contra o novo 
coronavírus. De acordo com nota do 
Ministério da Saúde, a expectativa, 
com os valores estabelecidos, é com-
prar 20 milhões de doses da Covaxin e 
10 milhões da Sputnik V, escalonados 
entre março e maio.

O aval para a compra ocorre no 
momento em que o governo é pres-
sionado para acelerar o ritmo da 
vacinação por causa da alta de inter-
nações pela Covid-19. Além disso, o 
presidente Jair Bolsonaro quer reduzir 
a dependência da Coronavac na cam-
panha de imunização, pois o produto 
é associado ao governador João Doria 
(PSDB), seu adversário político. Auxi-
liares do presidente tratam a Sputnik 
V, por exemplo, como potencial “vaci-
na de Bolsonaro”, pela possibilidade 
de ela ser produzida em larga escala 
no Brasil.

Tanto a Sputnik V quanto a Co-
vaxin, porém, nem sequer estão sob 
análise de uso emergencial na Anvisa. 
A agência ainda aguarda dados de se-
gurança e eficácia para começar esta 
avaliação. O órgão chegou a devolver 
um pedido de uso emergencial da 
Sputnik V pela falta de informações 
básicas.

O laboratório União Química 
também pretende fabricar as doses 
da Sputnik V no Brasil, mas ainda não 
tem as certificações exigidas para is-
so. De acordo com fontes do governo 
federal, a preparação da fábrica para 
produzir este imunizante pode levar 
até seis meses.

A eficácia da Sputnik V é de 91,6%, 
segundo dados publicados na The 
Lancet. A Anvisa, porém, tem feito 
cobranças reiteradas à União Quími-
ca para que o detalhamento destas 
informações, além daquelas que tra-
tam de segurança do produto, sejam 
entregues.

A vacina da Índia está em uso 
emergencial no seu país de origem, 
mas tem dados de eficácia ainda des-
conhecidos. A Covaxin é fabricada 
pela Bharat Biotech, representada no 
Brasil pela Precisa Medicamentos.

A Precisa tem como sócia a Global, 
uma firma que deve cerca de R$ 20 mi-
lhões ao Ministério da Saúde por medi-
camentos não entregues de uma com-

pra feita pela pasta em 2017, durante 
a gestão do atual líder do governo na 
Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). Em 
ação de improbidade, o Ministério Pú-
blico Federal no DF afirma que Barros 
pressionou funcionários da pasta para 
favorecer esta empresa em contratos. 
O deputado nega a acusação.

Há forte lobby no Congresso e go-
verno por estas vacinas. Na linha de 
frente da negociação com o governo, a 
União Química tem o ex-deputado Ro-
gério Rosso (PSD-DF) e o ex-diretor da 
Anvisa Fernando Mendes. O dono da 
empresa, Fernando Marques, também 
tem bom trânsito no poder. Ele foi can-
didato no Distrito Federal ao Senado 
em 2018 pelo Solidariedade, partido 
de Paulinho da Força, e também cos-
tuma financiar campanhas eleitorais.

Em meio a discussões sobre uso 
emergencial da Sputink V e da Co-
vaxin, a Anvisa flexibilizou as suas re-
gras e passou a permitir que este aval 
seja concedido mesmo para imuni-
zantes que não tiveram testes de fase 

3 conduzidos no País. A Anvisa ainda 
passou a aceitar certificação feita pela 
OMS de vacinas que integram o con-
sórcio Covax Facility. Ou seja, estes 
produtos não precisariam de aval da 
agência brasileira para entrarem no 
Brasil. A Sputnik V e a Covaxin, porém, 
não fazem parte deste consórcio.

A Rússia aprovou no sábado 
20 uma terceira vacina contra o 
coronavírus para uso doméstico, 
conforme disse o primeiro-mi-
nistro Mikhail Mishustin na TV 
estatal. Os testes clínicos em larga 
escala da vacina rotulada CoviVac, 
porém, ainda não começaram.

A vacina é produzida pelo 
Centro Chumakov,  fundado em 
1955 em São Petersburgo por 

Mikhail Chumakov,  conhecido 
por seu trabalho com o cientista 
americano Albert Sabin no auge 
da Guerra Fria, que levou à produ-
ção da vacina contra a poliomielite 
amplamente utilizada.

O país já aprovou duas vacinas 
para Covid-19, incluindo a Sput-
nik V, desenvolvida pelo Instituto 
Gamaleya de Moscou - e seguindo 
uma abordagem semelhante de 
conceder aprovação antes de ver 
qualquer resultado de teste em es-
tágio final. E uma segunda vacina, 
desenvolvida pelo Instituto Vector, 
centro de pesquisa em virologia e 
biotecnologia da Sibéria.

Sputnik V foi aprovado em 
agosto do ano passado e os testes 
em estágio final começaram so-
mente em setembro. No mesmo 
mês, o país afirmou ter finalizado 
os testes clínicos da vacina do Ins-
tituto Vector.

A vacinação em massa foi lan-
çada em dezembro, após resultados 
preliminares mostrarem que Sputnik 
V era 91,4% eficaz. Até então, de acor-
do com o ministro da Saúde Mikhail 
Murashko, mais de dois milhões de 
russos foram vacinados com pelo me-
nos a primeira dose da vacina.

Ao contrário da Sputnik V, que 
usa um vírus frio inofensivo modifi-
cado que engana o corpo a produzir 
antígenos para ajudar o sistema 
imunológico a se preparar para uma 
infecção por coronavírus, a CoviVac 
é uma vacina de “virion integral”, o 
que significa que ela é feita de um co-
ronavírus que foi inativado ou despo-
jado de sua capacidade de se replicar.

A vantagem, segundo o virolo-
gista Alexander Chepurnov, é que 
o CoviVac inclui todos os elemen-
tos do vírus, criando uma resposta 
imune mais ampla que provavel-
mente protegerá contra quaisquer 
variantes. No entanto, testar vaci-
nas da Rússia contra variantes que 
surgiram no Reino Unido, África 
do Sul e em outros lugares ainda 
está em seus estágios iniciais.

Sob forte pressão, governo autoriza 
compra de vacinas da Índia e Rússia
SAÚDE | Extratos de dispensa de licitação foram publicados neste fim de semana; fontes do governo apontam que pagamento ocorreria apenas mediante autorização de uso ou 
registro na Anvisa. Eficácia da Sputnik V é de 91,6%, segundo dados publicados na The Lancet. Já vacina indiana ainda não tem eficácia conhecida, apesar do uso emergencial

Expectativa do Ministério da Saúde é comprar 20 milhões de doses da Covaxin e 10 milhões da Sputnik V, escalonados entre março e maio

RÚSSIA APROVA SUA 
TERCEIRA VACINA 
CONTRA A COVID-19

A taxa de ocupação de leitos 
críticos para tratamento de 
pacientes com Covid-19 na 

Região Metropolitana de Natal atingiu 
90,5% neste domingo 21, o pior índice 
desde julho de 2020, quando a região 
registrou 91,9% de ocupação. Era o 
momento mais crítico da pandemia 

no Estado. Em todo o Rio Grande do 
Norte, até o fechamento desta edição, 
a média de ocupação de leitos críticos 
estava em 83%. O índice está acima do 
que o Governo do Estado considera 
margem segura para a retomada eco-
nômica.

As informações são da plataforma 

“Regula RN”, da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap), que faz o mo-
nitoramento em tempo real das uni-
dades de referência para acolhimento 
de casos de pessoas infectadas com 
coronavírus.

Além da média de ocupação estar 
alta, 9 hospitais públicos do Rio Gran-

de do Norte estavam neste domingo 
com 100% de ocupação dos leitos 
críticos para tratamento de pacientes 
com Covid-19. Leitos críticos são as 
unidades semi-intensivas e as intensi-
vas (UTIs) dos hospitais. Essas são as 
instalações reservadas para pacientes 
com quadros graves de Covid-19, co-

mo os que necessitam de suporte de 
oxigênio.

Entre as unidades 100% ocupadas 
neste domingo, estiveram o Hospital 
de Campanha de Natal, na Via Costei-
ra, e o Hospital Universitário Onofre 
Lopes (Huol), administrado pela Uni-
versidade Federal do RN.

Taxa de ocupação supera 90% na Grande Natal
LEITOS CRÍTICOS
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 
                   BENEDITO FAGUNDES PEREIRA, Oficial do Registro de Imóveis deste município de Tibau do Sul, da 
Comarca de Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei. 
                   FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados e aos que virem o presente ou dele tomarem 
conhecimento, que: em cumprimento ao disposto no ARTIGO nº 213, da Lei nº 6.015, de 31.12.1973, em vigor a 
partir do dia 01.01.1976, e, em especial a Lei nº 10.931/2004 – Retificação Consensual de Registro Imobiliário, que 
se encontra tramitando pelo expediente deste Cartório Extrajudicial, o PROCESSO DE RETIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO,  requerida por – Manoel Alvaro Achê – CPF/MF nº 388.643.048-00 -  O processo 
trata-se da RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO TÉCNICA do IMÓVEL URBANO, COM DECRÉSCIMO DE ÁREA, que 
após verificação “in loco”, constatou-se que:- No título de origem = 450,00m² – Para retificação = 402,65m², 
situado neste município de Tibau do Sul-RN, à Rua das Tartarugas, s/n, Praia de Sibaúma, objeto da matrícula nº 
2855, perante este  Cartório de Registro de Imóveis, do município de Tibau do Sul-RN, integrante do Livro nº 2-
Registro Geral.- A retificação se dá em decorrência do decréscimo de área ocorrido após àquela verificação técnica 
e para o GEORREFERÊNCIAMENTO daquela área junto ao Cartório de Registro de Imóveis.-  E, diante da ausência 
expressa dos confinantes:  a empresa Paula Loteamento e Incorporações Ltda, o Sr. Walter Soares de Paula, a Sra. 
Maria das Graças do Nascimento de Paula.- SENDO assim, foi requerida suas notificações por edital, para se 
manifestarem no prazo legal, nos termos do § 3º do art. 213, da Lei nº 6.015, de 01.01.1976, ficam NOTIFICADOS 
os confrontantes acima mencionados, do inteiro teor dos trabalhos técnicos depositados neste Cartório, podendo 
impugnar fundamentadamente ditos trabalhos, no  prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar da 2ª publicação deste 
Edital.- A impugnação deverá ser entregue neste Cartório, situado na Avenida Governador Aluízio Alves, nº 174 – 
Centro – Tibau do Sul-RN – CEP: 59178-000, durante os dias e horas regulamentadas.- E, nos termos do § 4º do 
art. 213, da LRP, a falta de impugnação no prazo, resultará na presunção legal de anuência dos confrontantes ao 
pedido de retificação de registro.-  
Eu,                                                (Benedito Fagundes Pereira), notário público e registrador desta Circunscrição  
 
do Registro Imobiliário, deste município de Tibau do Sul, da Comarca de Goianinha, deste Estado do Rio Grande 
do Norte, digitado e impresso, subscrevo e assino.- Dou Fé.- 

Tibau do Sul-RN, 22 de fevereiro de 2021.-  
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: a Sra. PAULA LORAINE CAAMANO, argentina, solteira, empresária, portadora do CPF/MF n° 
014.573.994-58, portadora da cédula de Identidade RNE n° V484793-2, residente e domiciliada na Rua do Morro, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, e, a Sra. BÁRBARA ANDREA CAAMANO,  argentina, em união estável 
com separação absoluta de bens, empresária, portadora do CPF/MF n° 014.538.594-97, portadora da cédula de 
Identidade RNE n° V427245-H, residente e domiciliada na Rua da Mangaba, n° 120, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-
630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Arara, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 136,50m²(cento e trinta e seis metros e cinquenta decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.015.03.0621.0000.3 e sequencial número 
1.000525.0, CEP: 59.178-000. L I M I T E S   E  C O N F R O N T A Ç Õ E S 

NORTE: Celio Luis Capistrano; 
LESTE: Rua da Arara; 
SUL:   Vilma Rodrigues Reis; 
OESTE: Marcelo Tavares Prado. 

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. As requerentes alegam 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. MARCELO TAVARES PRADO, o Sr. CELIO LUIS 
CAPISTRANO, a Sra. VILMA RODRIGUES REIS, 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, 22.02.2021 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ELEIÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA (2021 – 2025) 

 
A Presidente da Associação do Clube dos Servidores Públicos Estaduais do Rio Grande do Norte (Servclub) 
no uso de suas atribuições legais, estabelecidas nos arts. 16, "c" do Estatuto da Associação convoca Vossa 
Senhoria para se fazer presente à Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 24 de fevereiro de 2021 
às 08:00h (oito horas) em primeira convocação e às 08:30h (oito horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, na Rua Ministro Macedo Soares, 1876, Sala 03, Potilândia, CEP: 59.076-660, Natal-RN, para a 
seguinte ordem do dia:   

 Apreciação e julgamento das contas do ano de 2020;  
 Eleição da Diretoria Executiva;  
 Apreciação e aprovação do plano orçamentário do ano de 2021;  

 
Natal/RN, 22 de fevereiro de 2021. 

  
Francisca Maria de Andrade  

Presidente   
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PANDEMIA | Ao ampliar o rol de sintomas, seriam identificados 40% mais casos da doença, dizem
os autores da proposta, que estão à frente do aplicativo Zoe, um amplo estudo de sintomas da Covid

Pesquisadores no Reino Unido 
querem que o governo do país 
inclua quatro sintomas à lista 

que orienta os pedidos de exame diag-
nóstico para Covid-19.

A ideia é acrescentar fadiga, dor 
de cabeça, dor de garganta e diarreia à 
lista que hoje se restringe a tosse, febre 
e perda de paladar ou olfato.

Ao ampliar o rol de sintomas, se-
riam identifi cados 40% mais casos da 
doença, dizem os autores da proposta, 
que estão à frente do aplicativo Zoe, 
um amplo estudo de sintomas da Co-
vid feito em parceria com a universida-
de King’s College London.

As autoridades de saúde, entre-
tanto, temem que um aumento no 
número de testes possa sobrecarregar 
o sistema da saúde.

Como os sintomas são bastante co-
muns e podem surgir a partir das mais 
diferentes causas, um volume maior de 
pessoas que não estão infectadas com 
o coronavírus também serão testadas.

Os próprios pesquisadores envol-
vidos no estudo estimam que o total 
de resultados negativos para cada 
positivo aumentaria de 46 para 95, 
mas argumentam que o país hoje tem 
condições de fazer frente ao aumento 
de demanda.

“Os principais sintomas foram 
cuidadosamente selecionados para 
identifi car aqueles com maior proba-
bilidade de terem Covid-19, ao mesmo 
tempo em que excluem uma grande 
quantidade daqueles que não têm a 
doença”, afi rmou um porta-voz do De-
partamento de Saúde e Serviço Social.

A equipe do Zoe esteve entre as pri-
meiras a identifi car a perda de olfato e 
paladar como sintomas da Covid-19.

Isso foi possível graças ao volume 
de informações cadastradas no apli-
cativo, onde britânicos com sintomas 
da doença compartilham o que estão 
sentindo e, posteriormente, se tiveram 
diagnóstico positivo ou negativo para a 

doença.
Os sete principais sintomas foram 

fi ltrados a partir dos dados fornecidos 
por 120 mil adultos ao app. Do total, 1,2 
mil foram efetivamente diagnosticados 
com a doença.

Para os pesquisadores, o paciente 
que apresente qualquer um dos sete 
sintomas deveria estar elegível ao teste 
de PCR, o “padrão ouro” do diagnóstico 
de Covid-19, que investiga a presença 
de material genético do vírus na região 
da orofaringe e nasofaringe.

“Quando os testes de PCR eram 
escassos, fazia sentido uma maior res-
trição”, afi rma Claire Steves, que lidera 

o estudo. “Agora, o Reino Unido tem 
testes o sufi ciente, graças ao esforço 
feito pelos laboratórios em todo o pa-
ís, e cada diagnóstico positivo ajuda a 
salvar vidas.”

“Sabemos desde o início que focar 
a testagem apenas nos três sintomas 
clássicos - tosse, febre e anosmia [per-
da de olfato] — signifi ca perder uma 
proporção signifi cativa dos casos po-
sitivos”, acrescenta Tim Spector, que 
também coordena o projeto.

“Para nós, a mensagem para o pú-
blico é clara: ‘Se você não estiver se sen-
tindo bem, isso pode ser covid e você 
deveria ser testado’.”

Apenas dor de cabeça e cansaço devem ser incluídos como sintomas para motivar realização de exame para Covid-19, dizem pesquisadores

Pesquisadores ampliam para 7 os 
sinais que sugerem quadro de Covid

GETTY IMAGES
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SAÚDE | Mesmo que menos frequente que outros tumores, como o de próstata, o câncer de pênis
representa cerca de 2% de todos os casos de neoplasias malignas diagnosticadas entre homens no País

Considerado raro em países desen-
volvidos, o câncer de pênis ainda 
afeta milhares de homens no Bra-

sil. Embora evitável, a doença atingiu, 
pelo menos, 10.265 brasileiros entre os 
anos de 2016 e 2020. São casos que, além 
de deixar sequelas físicas e psíquicas às 
vezes irreparáveis, colocaram o País 
entre as cinco nações com os maiores 
números de ocorrências, junto com Qu-
ênia, Uganda, Egito e Índia.

Segundo o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), mesmo que menos fre-
quente que outros tumores, como o de 
próstata, o câncer de pênis representa 
cerca de 2% de todos os casos de neo-
plasias malignas diagnosticadas entre 
homens no Brasil, sendo mais frequen-
tes nas regiões Norte e Nordeste – prin-
cipalmente entre pessoas de menor 
grau de instrução e renda.

Conforme o Ministério da Saúde, a 
proporção de internações se manteve 
relativamente estável ao longo dos úl-
timos anos: foram 1.961 em 2016; 2.017 
(2017); 2.142 (2018); 2.194 (2019) e 1.951 
no ano passado. Entre 2014 e 2018, as 
mais altas taxas de mortalidade por 
câncer de pênis foram veri� cadas 
em três estados da região Nordeste: 
Maranhão, Piauí e Sergipe; e em dois 
da região Norte: Pará e Tocantins. No 
ano passado, esses cinco estados, além 
de 370 cidades de todo o País, foram 
incluídos em um projeto-piloto que o 
ministério criou para quali� car o cui-
dado com a saúde masculina e tentar 
reduzir a incidência de câncer de pênis. 
A pasta destinou R$ 20 milhões ao pro-
jeto, ainda em fase experimental.

HIGIENE ÍNTIMA
De acordo com o urologista Felipe 

de Paula, diretor da Sociedade Brasilei-
ra de Urologia (SBU) de São Paulo, mui-
tos dos casos da doença poderiam ser 
evitados apenas com cuidados básicos 
com a higiene íntima, já que o descuido 
com a limpeza do órgão é identi� cada 
como o principal fator de risco.

“É preciso higienizar muito bem o 
pênis, mas não só sua parte exterior. 
É necessário expor a glande, ou seja, a 
cabeça do pênis; colocá-la para fora do 
prepúcio [camada de pele retrátil que 
cobre a extremidade do órgão] e lavá-la 
bem”, orienta o urologista, destacando 
que a presença de � mose pode aumen-
tar o risco de surgimento de lesões e di-
� cultar a lavagem adequada da glande 
(que deve ser feita apenas com água e 
sabonete ou sabão), aumentando o ris-
co de surgimento de um tumor.

DEMORA NO DIAGNÓSTICO
Diretor clínico do Hospital Regio-

nal do Câncer de Presidente Prudente 
(HRCPP), no interior paulista, Felipe 
de Paula também destaca que, por vá-
rios motivos, a maioria dos pacientes 
costuma demorar a constatar os sinais 
de que há algo de errado. E mais ainda 
para procurar um médico.

“Uma pesquisa demonstrou que, 
mesmo depois de perceber uma lesão 
no pênis, metade dos homens demorou 
mais de um ano para procurar o serviço 
de saúde. Seja por falta de acesso, seja, 
na maioria das vezes, por vergonha”, 
declarou o urologista, alertando para o 
fato de que, em 2020, o diagnóstico pre-
coce da doença foi prejudicado também 
pelo medo da Covid-19.

“As pessoas têm procurado cada 
vez menos os serviços de saúde. Isto se 
re� ete também em relação aos [diag-
nósticos de] tumores que se agravam à 
medida que a pessoa demora a buscar 
ajuda médica”, comentou Paula, desta-
cando que, quanto mais cedo for inicia-
do, maiores as chances do tratamento 
de qualquer tipo de câncer ser bem-su-
cedido. “Infelizmente, quando muitas 
destes homens procuram o serviço de 
saúde, a situação já é grave.”

Felipe recomenda que os ho-
mens � quem atentos ao surgimento 
e à evolução de feridas e manchas em 
qualquer parte do órgão sexual, mas 
principalmente na glande. Ferimentos 
que não cicatrizam, a presença de uma 
secreção branca e/ou de um cheiro de-
sagradável que não desapareça com a 
adequada lavagem do pênis podem ser 
indícios de um tumor.

Outro sinal preocupante pode ser a 
presença de gânglios inguinais (ínguas) 
na região das virilhas. Nesses casos, a 
pessoa deve consultar um especialista.

Câncer de pênis atingiu mais de 10 
mil brasileiros nos últimos 5 anos
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. ALEXANDRE DUARTE COSTA, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da cédula de 
identidade n° 00536121 – SSP/RN, e, inscrito no CPF/MF sob o n° 562.642.831-34, residente e domiciliado na Rua 
Carapebas, n° 115, apto. 1301, Alagamares, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59.090-390, que vem através de seu 
advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com 
escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Rua Projetada que dá acesso à Rua dos Tucanos, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 431,13m² (quatrocentos e trinta e um metros e treze decímetros 
quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0101.021.05.0862.0000.4 e sequencial de n° 1.003300.9 junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro:- 
NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 16,3m, com a Rua Projetada. LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 26,30m, com o 
Condomínio Residencial Brisas do Amor SUL: Do ponto P3 ao P4 com 16,30 m, com o Sr. Gherad Koll. OESTE: Do 
ponto P4 ao P1 com 26,60 m, com o Sr. Caio Felipe Gomes Oliveira.   Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 25.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. GHERAD KOLL, o Sr. CAIO FELIPE GOMES 
OLIVEIRA, COND. RESIDENCIAL BRISAS DO AMOR, 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, 22.02.2021 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: o Sr. WILHELMUS FRANCISCUS GASTON REICHARDT, holandês, casado, aposentado, portador do 
CPF/MF n° 017.947.814-12, Passaporte n° NPD9R1871, e a Sra. MARION ELLEN MARGARETHA BOSHUIZEN, 
holandesa, casada, aposentada, portadora do Passaporte n° NMR9HKBR6, inscrita sob o CPF/MF n° 017.947.804-40, 
ambos residentes e domiciliados na Rua Murici, n° 34, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 702,00m² (setecentos e dois metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, número 2.0001.001.01.4026.0000.5 e sequencial número 1.005866.4, CEP: 59.178-000. 
Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- ao norte, do ponto P1 ao P2 
com 53,55m com a Sra. Antonia Barbosa da Silva; ao leste, do P2 ao P3 com 13,00m, com a Rua Muric i; ao sul, do 
ponto P3 ao P4 com 53,60m, com a Sra. Antonia Barbosa da Silva; ao oeste, do conto P4 ao P1 com 13,20m, com a 
Sra. Antonia Barbosa da Silva. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. Os 
requerentes alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. ANTONIA BARBOSA DA SILVA,  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, 22.02.2021 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
SICOOB RIO GRANDE DO NORTE 

CNPJ: 04.138.455/0001-29 - NIRE: 24400003651 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito do Rio Grande do Norte - Sicoob Rio 
Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 9.090 (nove mil e noventa) 
associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 08 
de abril de 2021  às 07h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 
08h00, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09h00, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) dos associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos, que compõem a ordem do dia: 
1. Prestação das contas do exercício de 2020; 
2. Destinação do resultado do exercício 2020; 
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações 
e benefícios dos membros da Diretoria Executiva; 

4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 
A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, transmitida da sede do Sicoob Rio Grande do Norte, situada na 
Avenida Abel Cabral, nº 1440, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59.151-250, por meio do aplicativo 
Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os 
associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site 
https://www.sicoob.com.br/web/sicoobriograndedonorte/relatorios 
Nota 1 – O prazo para a inscrição das chapas para os cargos efetivos do Conselho de Administração e para a 
inscrição individual dos candidatos a membros do Conselho Fiscal, serão feitas na agência do Sicoob UFRN 
localizada na Avenida Senador Salgado Filho, SN, Centro de convivência UFRN, sala 04, Lagoa Nova Natal-RN, 
entre os dias 23/02/2021 e 09/03/2021 no horário de 09hs às 16hs. 

Natal/RN, 19 de fevereiro de 2021 
 

Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira 
Presidente  

 

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 DE NOTIFICAÇÃO 

        BENEDITO FAGUNDES PEREIRA, Oficial do Registro de Imóveis deste município de Tibau do Sul, da 
Comarca de Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei. 
             FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados e aos que virem o presente ou dele tomarem conhecimento, 
que: em cumprimento ao disposto no ARTIGO nº 213, da Lei nº 6.015, de 31.12.1973, em vigor a partir do dia 
01.01.1976, e, em especial a Lei nº 10.931/2004 – Retificação Consensual de Registro Imobiliário, que se encontra 
tramitando pelo expediente deste Cartório Extrajudicial, o PROCESSO DE RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 
REGISTRO,  requerida por – Manoel Alvaro Achê – CPF/MF nº 388.643.048-00 -  O processo trata-se da 
RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO TÉCNICA do IMÓVEL URBANO, COM DECRÉSCIMO DE ÁREA, que após 
verificação “in loco”, constatou-se que:- No título de origem = 682,50m² – Para retificação = 680,64m², situado neste 
município de Tibau do Sul-RN, à Rua das Tartarugas, s/n, Praia de Sibaúma, objeto da matrícula nº 2854, perante 
este  Cartório de Registro de Imóveis, do município de Tibau do Sul-RN, integrante do Livro nº 2-Registro Geral.- A 
retificação se dá em decorrência do decréscimo de área ocorrido após àquela verificação técnica e para o 
GEORREFERÊNCIAMENTO daquela área junto ao Cartório de Registro de Imóveis.-  E, diante da ausência 
expressa do confinante:  PEDRO LOPES DE LIMA JUNIOR.- SENDO assim, foi requerida sua notificação por edital, 
para se manifestarem no prazo legal, nos termos do § 3º do art. 213, da Lei nº 6.015, de 01.01.1976, fica 
NOTIFICADO o confrontante acima mencionado, do inteiro teor dos trabalhos técnicos depositados neste Cartório, 
podendo impugnar fundamentadamente ditos trabalhos, no  prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar da 2ª publicação 
deste Edital.- A impugnação deverá ser entregue neste Cartório, situado na Avenida Governador Aluízio Alves, nº 
174 – Centro – Tibau do Sul-RN – CEP: 59178-000, durante os dias e horas regulamentadas.- E, nos termos do § 
4º do art. 213, da LRP, a falta de impugnação no prazo, resultará na presunção legal de anuência dos confrontantes 
ao pedido de retificação de registro.-  
 
Eu,                                                          (Benedito Fagundes Pereira), notário público e registrador desta Circunscrição 
do Registro Imobiliário, deste município de Tibau do Sul, da Comarca de Goianinha, deste Estado do Rio Grande do 
Norte, digitado e impresso, subscrevo e assino.- Dou Fé.- 

Tibau do Sul-RN, 22 de fevereiro de 2021.-  
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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AGÊNCIA BRASIL / REPRODUÇÃO

Pandemia tem agravado situação

Seguindo orientação do Governo 
do Estado, a Prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante, na Grande 

Natal, decretou novas medidas de pre-
venção e combate ao novo coronavírus 
no município.

Entre as medidas anunciadas pe-
lo prefeito Paulo Emídio (PL), estão 
fechamento de bares, restaurantes e 
similares após às 22h; comercialização 
de bebidas alcoólicas, como também o 
consumo em ambientes públicos, após 
às 22h; e realização de festas e eventos 
promovidos pelos entes públicos e ini-
ciativa privada.

O decreto ainda ressalta que a � s-
calização do cumprimento do decreto 
permanece a cargo da Vigilância Sani-
tária e Guarda Municipal, com reforço 
das forças de segurança pública do 
Estado.

São Gonçalo 
restringe horário 
de bares até 22h

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

As verdades, como as rosas, têm espinhos. 

Provérbio espanhol

“

PALAVRAS DO PASSADO - PARTE 2
Palavras e expressões à parte, 

sabemos que o palavreado que hoje 
está no auge poderá ser amanhã uma 
coleção de lembranças engraçadas 
ou inexplicáveis. Em 2050, talvez seja 
difícil explicar a uma criança que 
uma sequência da letra “K” signifi cou 
“morrendo de rir”. Quem viver verá. 
Enquanto isso, seguem mais palavras 
de antigamente.

APRUMAR (IR PARA FRENTE, 
VENCER NA VIDA) 

O verbo aprumar era utilizado em 
referência ao sucesso que se obtinha, 
apesar das difi culdades visíveis. Noel 
Rosa deixou bem claro na letra do 
samba “Com que roupa?” o que era 
vencer na vida: “Agora vou mudar 
minha conduta/Eu vou pra luta, 
pois quero me aprumar/Vou tratar 

você com força bruta/Pra poder me 
reabilitar”. Aprumar, hoje, equivale a 
ser promovido.

AZEITE (AZAR O SEU) 
 “Você não quer aceitar a minha 

proposta? Não? Azeite!” Era assim 
que as pessoas reagiam diante de 
uma negativa. Azeite expressava uma 
reação equivalente a “não estou nem 
aí, dane-se”. Essa expressão faz parte 
do enredo das histórias infantis, em 
particular uma em que a velha má 
prende duas crianças e, ao fugirem 
com a casa pegando fogo e a velha 
presa, as crianças respondem ao 
pedido de água da malvada: “Azeite, 
senhora vó!” Hoje, em vez de dizerem 
“azeite”, as pessoas dizem: “Dane-se”.

BATATA (NÃO FALHAR)

Se há um termo que não sai 
da boca do povo, literalmente, é 
a batata. Seja na culinária, com 
a batata-doce, da família das 
convolvuláceas, ou a batata-inglesa, 
da família das solanáceas, ou em 
expressões populares, nós somos 
adeptos da “batata”. Chamamos 
a panturrilha de batata da perna; 
uma complicação é uma batata 
quente; morder a batata é ingerir 
bebida alcoólica; quando se manda 
alguém plantar batata(s) diz-se o 
mesmo que “pare de incomodar”; 
soltar batatas é dizer besteiras. Mas 
uma está em desuso: batata ou na 
batata, com o signifi cado de “não 
falhar”. Aparecia em frases assim: “O 
professor chega todo dia às 7 horas 
na batata; “O agricultor disse que ia 
chover e foi batata”.

“

MARGARINA, UM PÉSSIMO ALIMENTO!
Margarina sempre será uma 

péssima escolha! Infelizmente, muitas 
pessoas ainda não sabem do grau de 
comprometimento que ela causa em 
nossa vida, mas estou aqui para te 
mostrar, tudo bem?

A margarina está presente em 
nosso dia a dia, desde o café da manhã 
até o lanche da tarde. Ela está no pão, 
nas receitas de bolo, na textura do 
brigadeiro de panela, enfim, em muitas 
preparações. Mas é um tipo de alimento 
que você deve cortar de uma vez por 
todas de sua alimentação.

A margarina foi desenvolvida 
ainda no século 19 como substituta 
mais barata da manteiga. Atualmente, 
encontramos nas prateleiras de 
mercados pequenos e grandes diversas 
variações da famosa margarina: com 
sal, sem sal, light, cremosa, sem gordura 
trans e aerada. Sua produção consiste 
no óleo vegetal através da hidrogenação, 
reação química em que o componente 
líquido se transforma em sólido.

Depois são adicionados 
branqueadores e aditivos. A manteiga, 
por outro lado, é produzida a partir 
do leite batido. Depois de lavada e 
manuseada, adquire a forma sólida 
que encontramos nos mercados. 
É o processo de hidrogenação que 
gera a gordura trans da margarina. A 
gordura trans está presente em muitos 
alimentos, principalmente naqueles que 
passam por algum processo químico. 
Como a gordura trans é fruto de um 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
REPRODUÇÃO

CESAR GRECO

processo químico, nosso corpo não 
consegue processá-la como faria com 
alimentos naturais. Por esse motivo, 
o consumo desse tipo de gordura 
causa desequilíbrio no organismo, 
como aumento do risco de infarto, 
disfunções imunológicas, danos ao 
fígado, distúrbios digestivos, aumento 
do risco de câncer, doenças cardíacas 
e principalmente transtornos do 
metabolismo do colesterol (aumento 
do LDL). Para que a margarina não 

prejudique tanto sua saúde, procure 
substituí-la pela manteiga.

ATENÇÃO!
Mas não pense que a manteiga 

fará bem ao seu organismo. Ela apenas 
não fará tão mal quanto a margarina. 
Você pode substituí-la por óleo de coco 
ou azeite de oliva extra virgem, que 
possui gorduras boas. Dependendo da 
receita, pode ser substituída por abacate, 
sabia dessa? Ou ainda, por castanhas 

trituradas que possuem uma gordura 
super saudável. Eu gosto muito de 
usar azeite extra virgem, pois é muito 
saboroso, saudável e contém inúmeros 
benefícios, como o fato de ter ação 
antioxidante, proteger o coração e o 
cérebro, reduzir o mau colesterol entre 
outras coisas. E claro prefira sempre 
os extra virgem com baixa acidez 
(até 0,5%)! Isso garante uma melhor 
qualidade para você trazendo mais 
benefícios para a sua saúde! 

CURIOSIDADE
- A margarina foi originalmente 

fabricada para engordar perus. Mas 
quando os perus começaram a morrer 
por causa dela, as pessoas que tinham 
investido na sua pesquisa começaram a 
procurar uma utilização alternativa que 
lhes permitisse, no mínimo, recuperar 
o investimento. Foi nessa altura que 
alguém se lembrou de juntar um corante 
amarelo àquela que era uma substância 
branca, tornando-a mais apetecível 
para consumo humano e apresentá-la 
no mercado como um substituto da 
manteiga.

- Uma curiosidade perturbadora: a 
margarina está a uma molécula de ser o 
plástico! Ela possui 27 ingredientes que 
existem na tinta de pintar. 

MALEFÍCIOS DA MARGARINA
– Triplica risco de doença cardíaca 

coronária 

– Aumenta o colesterol total e o LDL 
(colesterol ruim) e diminui o colesterol 
HDL (colesterol bom)

– Aumenta o risco de câncer em 500%

– Reduz a qualidade do leite 
materno

– Diminui a resposta imunológica

– Diminui a resposta à insulina
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A partir desta segunda-feira 
22, acontece o ciclo de 
diálogos “E eu não sou 

escritore?”, que debate sobre a 
literatura potiguar de autoria 
negra e indígena. Será das 16h 
às 17h30, no canal do YouTube 
da escritora Rosy Nascimento e 
contará com tradução para libras. 
O evento segue até o dia 25 de 
fevereiro. 

A roda virtual de debate faz 
parte da pesquisa independente 
que Rosy desenvolve desde 2020, 
com o objetivo de cartografar 
as autorias negra e indígena do 
estado, carregando o intuito de 
difundir as escritas e valorizar 
as produções, re� etindo sobre 
os contextos de produção e 
distribuição das obras.

Para a idealizadora Rosy 
Nascimento, a literatura negra 
e indígena muitas vezes é 
invisibilizada nas tradicionais 
correntes literárias e esse evento 
chega justamente para dar 
visibilidade para essas pessoas que 
sofrem apagamento atualmente. 
O processo da pesquisa será 
documentado em um e-book que 
será lançado em breve.

“De modo a colaborar 
com a mudança de imaginário 
racista, misógino e classista que 

impera no Rio Grande do Norte 
sobre o letramento literário 
potiguar — imprescindível para 
a construção de uma identidade 
enquanto sujeites intelectuais — e 
valendo-me de um levantamento 
preliminar e longe de esgotar o 
assunto, apresento, nessa ação 
fruto de pesquisa independente, o 
diálogo com esses escritores”. 

PROGRAMAÇÃO 
22/02 - Escrita para os mais 

novos com Dorinha Timóteo e 
Célia Melo 

23/02 - Literatura Potyguara 
com Karollen Potyguara e 
Guayumi Potiguara

24/02 - Escrita Ilê com 
Canniggia Carvalho e Gaby Varela 

25/02 - Possibilidades do 
Mercado Editorial com Jeovânia 
Pinheiro e Je� erson Turibio

QR CODE
Aproxime a câmera do

celular e siga para o YouTube
de Rosy Nascimento

LITERATURA NEGRA 
ONLINE I Evento virtual debate a literatura potiguar de autoria negra e indígena a partir desta segunda-feira 22

LITERATURA Roda virtual de debate faz parte de pesquisa para cartografar as autorias negra e indígena do Estado, carregando o intuito de difundir as escritas e valorizar as produções

FOTOS: WALLACE SANTOS

INVISÍVEIS Para idealizadora, literatura negra e indígena muitas vezes é invisibilizada nas tradicionais correntes literárias
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dani.freire.jor@outlook.com

MUITA INTENÇÃO, POUCA AÇÃO 
A vereadora Júlia Arruda (PCdoB) 
fez uma análise da mensagem anual 
apresentada pelo prefeito Álvaro Dias 
à Câmara de Natal na última quinta-
-feira. Entre os pontos de destaque, a 
parlamentar do PCdoB avaliou que 
o discurso do chefe do Executivo 
foi “mais voltado para a prestação 
de contas”.  Com um detalhe: “sem 
apresentar caminhos práticos para a 
resolução dos grandes problemas de 
Natal”. “Muitas intenções, mas sem 
mostrar como e quando”, disse ela. 

SEM TRANSPORTE 
A vereadora considerou, ainda, “grave” 
o fato de a mensagem anual não ter 
feito “qualquer menção” à licitação 
dos transportes públicos de Natal, 
“notadamente um dos maiores calos 
à gestão, e nem à retomada das linhas 
recém extintas, que tem causado 
muitos transtornos para a população”. 

AUSENTE 
Apenas a Prefeitura do Natal não 
participou de reunião, na última sex-
ta-feira, entre a governadora Fátima 
Bezerra e gestores dos municípios da 
Região Metropolitana e cidades-pólo 
para discutir os decretos de conten-
ção da pandemia. Logo Natal, onde a 
situação é a pior possível? 

PERDENDO TEMPO 
A secretária estadual de Comunica-
ção, Guia Dantas, inclusive, elogiou os 
municípios de São Gonçalo e Ceará-
-Mirim, “que não perderam tempo” e 
já iniciaram os protocolos de seguran-
ça observados pelo Comitê Científi co. 
“Não sei o que as demais ainda estão 
esperando”, disse a secretária. 

EMENDAS DA COVID 
Aliás, na última sexta-feira 19, no 
Centro de Convenções, Governo 
e prefeituras sentaram-se com 
deputados federais e senadores do RN 
para defi nirem o destino das emendas 
individuais e coletivas da bancada ao 
Orçamento Geral da União para 2021. 
E tanto a governadora Fátima Bezerra 
quanto o prefeito da capital, Álvaro 
Dias, direcionaram seus pedidos para 
a área da saúde. 

HOSPITAL 
O gestor de Natal pediu que recur-
sos de uma das emendas coletivas 
impositivas sejam destinados para a 
construção do novo Hospital Muni-
cipal. Pleito que gira em torno de R$ 
25 milhões. Seria um complemento 
para o valor total da construção do 
hospital: R$ 100 milhões, segundo 
orçou a Prefeitura. 

PRIORIDADE 
Fátima Bezerra, ao defi nir as 
prioridades para a bancada de 
deputados federais e senadores, 
deixou claro que, diante do quadro 
de recrudescimento da pandemia 
da Covid-19, a prioridade deve ser a 
saúde. E comentou sobre a lentidão 
do processo de vacinação. 

IMPORTANTE 
E aí entra uma vitória do 
deputado Rafael Motta (PSB). Que 
comemorou decisão da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO) da 
Câmara de acatar sua sugestão para 
que deputados e senadores possam 
enviar emendas parlamentares para 
a compra de vacinas e demais ações 
de enfrentamento da Covid-19. 
Iniciativa que poderá fazer a 
diferença no que diz respeito à 
agilidade da vacinação. 

E FOI PEDAGÓGICA 
Falando em Rafael Motta, parece 
que ele acertou quando considerou 
antecipadamente que a prisão 
do deputado bolsonarista Daniel 
Silveira pelo STF seria “pedagógica”. 
O seu raciocínio foi o mesmo do 
presidente da Câmara, Arthur Lira, 
que afi rmou que a decisão de se 
manter preso o parlamentar tinha 
como objetivo exigir mudança 
no comportamento dos demais 
deputados. 

MINORIA 
Aliás, apenas dois - dos oito - 
deputados federais do RN votaram, 
na última sexta-feira, contra a 
manutenção da prisão do colega 
Daniel Silveira, detido pelo STF por 
crimes que incluem apologia ao 
AI5, além de insultos e ameaças aos 
ministros do Supremo. Como era 
esperado, os aliados de primeira 
hora do bolsonarismo General 
Girão, do PSL, e Carla Dickson, do 
Pros, deram esses votos. 

CENTRO  
Os aliados potiguares menos 
radicais do governo Bolsonaro, 
João Maia, Beto Rosado e Benes 
Leocádio, votaram como mandou o 
Centrão, que, como avaliou matéria 
na Folha de S.Paulo, queria Silveira 
como “culpado útil, para mostrar 
poder na aliança com Bolsonaro”. 

CRIMES 
Walter Alves, Rafael Motta e Natália 
Bonavides eram votos certos no 
“sim” pela prisão de Silveira, que 
agora enfrenta juntos Câmara, 
Congresso e PGR por “praticar 
agressões verbais e graves ameaças 
contra ministros do STF para 
favorecer interesse próprio, por 
incitar o emprego de violência e 
grave ameaça para tentar impedir 
o livre exercício dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e por incitar 
a animosidade entre as Forças 
Armadas e o STF”.  

QUER, MAS NÃO COM ELE 
A propósito, o deputado Daniel 
Silveira fez apologia ao AI5, mas, 
quando foi preso, clamou por 
liberdade de expressão, algo 
que não existia no AI5. Esse é o 
esquema bolsonarista: querer usar 
dispositivos da democracia para 
justifi car agressões e tentativas de 
desestabilizar instituições.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>>“No Brasil, situação é 

catastrófica”. A afirmação foi feita 
pela epidemiologista Etlhel Maciel 
sobre a circulação de variantes 
de covid e falta de vacinas. Para 
ela, Reino Unido, Canadá e EUA 
estão mais preocupados com 
cepa do Amazonas do que o nosso 
Ministério da Saúde. 
Do jornalista mossoroense Bruno 

adotada pela Petrobras”. 
Do secretário de Planejamento do 
RN Aldemir Freire: “Acho que na 
segunda-feira as ações da Petrobras 
despencam. Mercado vai ler que 
o governo está “interferindo” na 
empresa. Mas será que o general (obs.: 
tenho horror a essa militarização do 
Estado brasileiro) vai mesmo mudar a 
política de preços dos combustíveis?”.

Barreto, no Twitter: “Gasolina a R$6 
e não tem vídeo de loira ‘odonto’ 
revoltada no posto nem adesivo no 
carro que se assemelhe aquele de 
Dilma com as pernas abertas quando 
a gasolina nem tinha batido R$ 3 
ainda. Não adianta culpar o ICMS. O 
aumento se deve a política de preços 

Augusto Bezerril, Daiana Golbert e Dona Josa no Carnaval criativo ABZ Lab Ciclos e Tramas, em Pirangi

A vereadora mais jovem da Câmara Municipal de Natal, Brisa Bracchi, fez questão de registrar 
a felicidade no seu primeiro dia oficial de trabalho como parlamentar

LADOS 
Há limites para a liberdade 

de expressão: “Uma 
coisa é censura, outra é 

responsabilização.
 Não se condenam opiniões, 
visões de mundo ou o fazer 

humor, mas o abuso da 
liberdade de expressão quando 

se fere outros direitos que 
merecem igual proteção”, 

segundo Roberto Montanari.  

CASOS 
Montanari também observa 
que “uma coisa é a censura, 

totalmente inadmissível, outra 
coisa é a responsabilização 
de pessoas que extrapolam 

os limites e lesam o direito de 
outras pessoas”. 

HOLOFOTE 
O ministro potiguar das 

Comunicações, Fábio Faria, fez 
questão de usar as redes sociais 

para comentar a respeito das 
notícias de que o RN estava 
entre os quatro estados que 

ultrapassaram o limite de gastos 
com pessoal estabelecido pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) em 2020.  
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Marcello D’Ângelo, agora à 
frente da direção Institucional 
do Grupo Bandeirantes, vai se 
fi xar em Brasília...Ou mais 

precisamente, na base de operações 
do canal Agro Mais.

É bom acompanhar o andar da 
carruagem... Ontem, aqui neste 
espaço, se falou de um possível 
acerto da Televisa para exibir as 

suas novelas no streaming...
E que, acontecendo, poderia 
comprometer o SBT ...Hoje, 

exatamente, estreia “Destilando 
Amor” no canal TLM Network, 
que pertence a Televisa e tem 

parceria com a Guigo TV.
Em se tratando da equipe de 
esportes da Record, ainda no 
decorrer desta semana devem 

surgir novidades.Maria Bopp, 
atriz que vive Bruna Surfi stinha 
na série “Me Chama de Bruna”, 
estará na cerimônia virtual do 

prêmio “Bola de Prata”, dia 26, 
pela ESPN.

Record já tem programada reprise de “Os Dez Mandamentos”
Na última semana, a direção da 

Record decidiu que “Belaventura” 
será a substituta de “Escrava Mãe” 
a partir do dia 8 de março.

Durante uma semana, 
na estreia de uma e saída da 
outra, as duas serão exibidas 
simultaneamente. Assim como 
foi de� nido que, na faixa da tarde, 

sempre haverá a reprise de uma, e 
uma só, novela.

A novidade é que após 
“Belaventura” serão apresentadas 
as bíblicas, na ordem em que 
foram levadas ao ar pela primeira 
vez.

E vai começar com “Os Dez 
Mandamentos”, os seus 242 

capítulos, primeira e segunda 
temporadas, depois “A Terra 
Prometida”, “O Rico e Lázaro”, 
“Apocalipse” e daí em diante.

“Os Dez Mandamentos” foi 
escrita por Vivian de Oliveira, com 
direção de Alexandre Avancini e 
um elenco formado por mais de 
120 atores.

HORÓSCOPO

Seu regente Marte segue o baile em sua Casa da Fortuna 
e sorri para Plutão, indicando que transformações 
positivas devem rolar na vida material e profi ssional. A 
garra ariana fi ca cristalina e você vai mostrar seu jeito 
guerreiro ao lutar por suas ambições.

Marte forma excelente aspecto com Plutão nesta 
semana, estimulando seu lado batalhador e aguerrido 
ao lidar com os interesses fi nanceiros e familiares.  Você 
pode resolver uma porção de coisas em casa, quitar 
pendências e ainda retomar planos engavetados.

Se depender de Marte e Plutão, você vai contar com mais 
coragem, ousadia e muita disposição para defender seus 
propósitos nesta semana. A dupla dinâmica vai deixar 
seu comportamento mais destemido e batalhador ao 
tratar dos seus interesses.

Sua percepção, boa lábia e seu instinto para negociar 
podem fazer toda diferença neste período e quem 
revela é Marte, que forma aspecto superpositivo com 
Plutão na quarta, dia 24. Há chance de você fechar 
acordo importante.

O sinal estará verdinho para você se dar bem em 
negociações, ampliar os ganhos e resolver pepinos 
relacionados com dinheiro. Marte continua em sua 12ª 
Casa, mas forma excelente aspecto com Plutão e deixa os 
seus instintos afi adíssimos.

Nesta semana, Marte despeja vibes poderosas em 
seu Horóscopo ao trocar fi gurinha com Plutão e 
as energias benéfi cas vão infl uenciar diretamente 
os seus interesses fi nanceiros e profi ssionais. Use e 
abuse da sua garra e determinação.

Ótimas vibes chegam de Marte e Plutão, que formam 
sextil em signos do elemento Terra, ativando sua 
determinação, seu lado organizado e focado. Você 
saberá exatamente o que fazer para atingir seus 
objetivos e terá garra para superar qualquer obstáculo.

A última semana de fevereiro concentra ótimas 
energias dos astros e um dos aspectos principais 
envolve diretamente o seu signo. Plutão segue em 
sua companhia e troca likes com Marte, que brilha seu 
paraíso, animando os contatos com amigos.

Marte é um grande incentivador do seu signo e o 
astro guerreiro troca likes com Plutão nesta semana, 
impulsionando seu crescimento e seu sucesso 
profi ssional. Não vai faltar oportunidade para você 
mostrar suas competências.

Marte e Plutão formam aspecto maravilindo na quarta, 
dia 24, trazendo muitos estímulos para a sua vida íntima 
e familiar. Você vai se entrosar bem com quem convive 
e pode superar um problema antigo. O Sol troca ótimas 
vibrações com Urano, seu regente.

Pode esperar uma semana animada e vibrante pela frente 
e quem avisa é Marte, que forma aspecto maravigold 
com Plutão, apontando novos horizontes, conquistas 
e realização de ideais, principalmente nas fi nanças e na 
paixão. Na quinta-feira, o Sol também despeja energias.

Fevereiro termina glorioso para o seu signo e muito do 
que você quer conquistar pode se encaminhado agora, 
nesta última semana. Na quarta, dia 24, Marte troca 
fi gurinha com Plutão e revela que um sonho material 
pode se tornar realidade.

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)

ACABAR COM ISSO
A paciência da alta direção da 

Band está no limite com os muitos 
con� itos em seus programas 
esportivos, “Jogo Aberto” e “Os Donos 
da Bola”. 

Renata Fan versus Neto, e 
vice-versa, com as suas respectivas 
equipes.

A partir de comprovações, que já 
existem, da plantação e disseminação 
de boatos, medidas serão tomadas. 
Pode sobrar. 

MEIO ESTRANHO
Já de muito tempo existem 

críticas ao conteúdo do “Bom Dia 
MG”, da TV Globo Minas.

Em suas duas horas e meia de 
duração, 80% do tempo se destina a 
informações do trânsito e previsão do 
tempo.

Isso sem contar fotos de pão de 
queijo, bolo de fubá, cachorrinho 
de estimação, nascer do sol e 
outras do gênero, enviadas pelos 
telespectadores. É um outro mundo.

OS DEZ MANDAMENTOS

LEGADO HEBE
Marcello Camargo, � lho 

da Hebe, tem o projeto de 
uma palestra “para contar a 
verdadeira história” da sua 
mãe.

Um trabalho que ele já está 
começando a mexer, mas que 
pretende levar para todo o 
Brasil só depois da pandemia.

Marcello sempre 
questionou o que foi mostrado 
no � lme/série da Globo.
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De virada, e com direito a expul-
são do lateral escalado por R$ 
1 milhão, o Flamengo bateu o 

Internacional por 2 a 1 no Maracanã, 
assumiu a liderança do Brasileirão e 
agora só depende de si para conquis-
tar mais uma vez o torneio nacional, 
o segundo em sequência.

Com o resultado, a definição do 
campeão brasileiro ficou para a pró-
xima quinta-feira, quando o Inter 
receberá o Corinthians, no Beira-Rio, 
e o Flamengo terá pela frente o São 
Paulo, no Morumbi.

O caráter decisivo do jogo fez 
com que a torcida do Flamengo igno-
rasse a pandemia e fosse em grande 
número para os arredores do estádio. 
Antes do jogo, mais de mil torcedores 
se aglomeraram do lado de fora do 
Maracanã para recepcionar o ônibus 
com a delegação rubro-negra. A festa 
era de um dia de jogo normal. Sobra-
ram bandeiras e cânticos, faltaram 
máscaras.

Em campo, mais do que colocar 
frente a frente os dois melhores times 
do campeonato, o duelo deste do-
mingo foi uma espécie de tira-teima. 
No primeiro turno, o confronto entre 
cariocas e gaúchos no Beira-Rio ter-
minou com um empate naquele que 
foi considerado o melhor jogo do Bra-
sileirão. É verdade que os estilos de 
jogo mudaram muito daquela parti-
da para essa - os dois times mudaram 
de treinador ao mesmo tempo -, mas 
o equilíbrio nos números se manteve.

E tanto Flamengo quanto Inter 
jogaram da forma como se esperava. 
Enquanto o time rubro-negro apos-
tava em povoar o campo de ataque e 
se escorar nas investidas insinuantes 
de Gabriel Barbosa e Everton Ribei-

ro, a equipe gaúcha se protegia com 
segurança em sua defesa à espera do 
erro adversário.

O erro veio logo aos 10. Yuri Alberto 
recebeu dentro da área e foi puxado por 
Gustavo Henrique, o zagueiro escalado 
de última hora pra suprir a ausência do 
lesionado Willian Arão. Raphael Claus 
nem precisou do VAR para assinalar o 
pênalti, convertido por Edenilson.

O gol, contudo, não chegou a aba-
lar o Flamengo. O time se manteve 
com mais volume de jogo e pressio-
nando no campo de ataque. E essa 
insistência, somada ao único erro de 
posicionamento defensivo do Inter 
no primeiro tempo, resultou no gol 

de empate. Aos 28, Bruno Henrique 
avançou área adentro pela esquerda 
e zaga colorada não viu a chegada de 
Arrascaeta, que chutou cruzado.

EXPULSÃO
A "decisão" ficaria ainda mais 

favorável ao Flamengo logo aos três 
minutos do segundo tempo. Rodi-
nei, o lateral que custou R$ 1 milhão 
em multa contratual para entrar em 
campo, atingiu Filipe Luís em uma 
dividida e foi expulso - dessa vez, com 
intervenção do VAR.

O lance fez o técnico Rogério Ce-
ni ousar. Ele tirou Isla da lateral direi-
ta para colocar Pedro no ataque. Abel 

fez caminho inverso: tirou Praxedes, 
um meia mais ofensivo, para recom-
por o lado direito com Heitor.

Mais do que ficar com um a mais, 
a saída de Rodinei atrapalhou os 
planos de Abel, que tinha no lateral 
o marcador implacável de Bruno 
Henrique. E foi novamente ele quem 
construiu a jogada da virada, que 
culminou com gol de Gabriel após 
assistência de Arrascaeta.

A vantagem numérica no placar 
e entre os jogadores no campo foi 
suficiente para o Flamengo levar a 
vitória até o fim. O time, inclusive, 
teve mais chances de ampliar. Nos 
acréscimos, Pedro teve um anulado e 

Bruno Henrique perdeu outro com o 
gol vazio. A rede não balançou mais. 
Para o Flamengo, nem precisava.

NOVA FASE DE CENI
A vitória que colocou o Flamengo 

na liderança do Brasileirão fez o téc-
nico Rogério Ceni já vislumbrar mais 
uma conquista no Morumbi, o está-
dio que foi sua casa ao longo de toda 
sua vitoriosa carreira como goleiro. 
Pois será diante de seu ex-clube que 
o treinador poderá conquistar o pri-
meiro Brasileirão como técnico. Para 
tanto, precisará vencer ou torcer por 
um tropeço do Inter em Porto Alegre.

"Eu acho que é importante quando 
você trabalha em um grande clube e 
tem possibilidade de ser campeão. Ho-
je (domingo) todo mundo ficou muito 
feliz pela vitória. Alegres, mas não eu-
fóricos, porque ainda não acabou. Mas 
é super importante", disse o técnico, 
após o 2 a 1 sobre o Inter, no Maracanã.

"Eu gostaria de botar minha foto 
na história. Fico lisonjeado, feliz, mas 
sabemos que vamos ter que traba-
lhar muito, ver os caminhos para este 
jogo. É um dia que podemos usar de 
motivação para o último jogo contra 
o São Paulo no Morumbi", pontuou.

O treinador, claro, não conseguiu 
escapar do assunto. "O Morumbi, é 
inegável, faz parte da minha história. 
Eu tenho um respeito muito grande 
pelo São Paulo. Minha primeira parte 
da vida foi vivida lá. Mas agora esta-
mos em uma nova fase. Agora quero 
reescrever minha história pelo Fla-
mengo", disse Ceni. "É um time que 
nos fez sofrer bastante este ano, exis-
tiram derrotas doloridas para o São 
Paulo. Vamos para lá em busca da 
vitória, sempre com muito respeito."

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Flamengo assume a liderança e
está a uma vitória de ser bicampeão
BRASILEIRÃO | Edenílson abriu o placar, mas Arrascaeta e Gabigol viraram e deixaram o time rubro-negro perto novamente de levantar a taça de campeão brasileiro. Na última rodada, 
Flamengo pega o São Paulo no Morumbi enquanto o Internacional encara o Corinthians em Porto Alegre. Torcida carioca ignora pandemia e vai em grande número para o Maracanã

Técnico Rogério Ceni e elenco comemoram vitória diante do Internacional que coloca o rubro-negro a uma vitória de ser bicampeão brasileiro

O técnico Vanderlei Luxemburgo, 
do Vasco, afirmou neste domin-
go 21 que o time não consegui-

rá evitar o rebaixamento à Série B do 
Campeonato Brasileiro na próxima 
temporada. Após o empate por 0 a 0 
com o Corinthians neste domingo, 
em São Paulo, a equipe carioca precisa 
torcer por uma derrota do Fortaleza, 
vencer o Goiás e ainda tirar uma di-
ferente de 12 gols no saldo. Por isso, o 
treinador descarta criar expectativa de 
um milagre.

"Eu não posso enganar o torcedor: 

se falar em ganhar do Goiás e fazer 12 
gols, estou enganando", disse Luxem-
burgo em entrevista coletiva. "Não 
tem como mentir. O Vasco tem que 
fazer 12 gols. Não vamos jogar contra 
uma equipe de várzea (na última ro-
dada). Temos que ser realistas e não 
passar mentira para o torcedor", disse 
o técnico.

Se o cenário for confirmado, o Vas-
co vai disputar a segunda divisão pela 
quarta vez na história. Luxemburgo 
lembrou ainda que a derrota para o 
Inter, semana passada, pode ter o re-

sultado alterado. O clube carioca pediu 
a impugnação da partida após uma fa-
lha no sistema de árbitro de vídeo não 
conseguir detectar se um dos gols do 
time gaúcho foi irregular. "Esse jogo é 
importante para moralizar o campeo-
nato. Ele manchou o Brasileirão", disse.

Apesar dessa situação, Luxembur-
go comentou bastante na entrevista 
coletiva sobre o provável rebaixamento 
do clube e prometeu que não pretende 
sair do cargo por causa disso. "Não te-
nho nenhum problema de trabalhar na 
Série B", afirmou o treinador.

Técnico Luxemburgo admite que 
Vasco não vai escapar de queda

SITUAÇÃO DELICADA

O Santos anunciou neste domin-
go 21, depois do empate em 1 
a 1 com o Fluminense, na Vila 

Belmiro, pela 37ª rodada do Campe-
onato Brasileiro, a saída do técnico 
Cuca. O argentino Ariel Holan, acerta-
do com o clube, será o substituto, mas 
ainda não foi anunciado.

Em nota oficial, o Santos agra-
deceu a Cuca por ter comandado a 
equipe neste domingo mesmo com a 
mãe, Nilde, e a filha mais velha, Maia-
ra, internadas com Covid-19.

O auxiliar Marcelo Fernandes co-
manda a equipe na última rodada do 

Brasileirão, na quinta-feira 25, contra 
o Bahia, em Salvador.

Cuca chegou ao Santos em agos-
to de 2020. Meses depois, deixa o 
clube com 44 jogos disputados, 18 
vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Ao 
todo, em três passagens, são 31 vitó-
rias, 27 empates e 27 derrotas.

O técnico ajudou o Santos, na 
atual temporada, a chegar à final da 
Libertadores – o Palmeiras acabou 
campeão com a vitória por 1 a 0. 
Cuca deixa o Peixe com 54 pontos, 
em oitavo na tabela de classificação 
do Campeonato Brasileiro.

Santos anuncia saída
de Cuca após empate

MUDANÇA


