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Bolsonaro promove “má 
informação” e cria conflitos, 
acusam governadores

Álvaro Dias elege prioridades 
para o 2º mandato: saúde e 
infraestrutura para o turismo

Atendimentos presenciais 
são suspensos no Detran, 
mas há serviços online

Revisar Plano Diretor 
é prioridade, diz novo 
presidente da CCJ

Natal inicia vacinação 
de idosos de 85 anos ou 
mais: “Muita esperança”

OUTRO LADO. 3 | Grupo de 16 
governadores - entre eles, a do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT) - publicou 
carta de repúdio após presidente distorcer 
dados e afirmar, incluindo auxílio social, 
que destinou R$ 18 bi só para o RN

PROJETOS. 4 E 5 | Prefeito de Natal tem 
como principais metas a construção de 
um novo hospital municipal com mais 
de 200 leitos e obras que vão beneficiar 
o turismo local, como engorda de Ponta 
Negra e novo terminal para a Redinha

MUDANÇAS. 11 | Pelo site, é possível 
fazer renovação de CNH, emissão de 
segunda e imprimir boletos. Realização 
de provas como testes de direção 
também não foi suspensa por causa do 
novo decreto estadual

ENTREVISTA. 6 | Vereador Kleber 
Fernandes (PSDB), reeleito para mais 
um mandato na Câmara Municipal, fala 
sobre projetos à frente da Comissão de 
Justiça, a mais importante da Casa, por 
onde passam todos os projetos

CORONAVÍRUS. 8 E 9 | Filas foram 
registradas nos pontos de vacinação 
montados pela Prefeitura nesta 
segunda-feira 1º, mas idosos 
comemoraram. Foram destinadas 7,5 
mil doses da vacina para esta etapa 
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Presidente Jair Bolsonaro causou polêmica Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB) Medidas visam controle da pandemiaVereador de Natal Kleber Fernandes (PSDB) Vacinação começou nesta segunda-feira 1º

JUSTIÇA ARQUIVA 
NOVE DENÚNCIAS 
CONTRA KAROL

 A Justiça acatou pedidos de 
arquivamento porque a maioria dos 
relatos contra Conká é genérico e sem 
imputação de crime específico. Pág. 12



Gasolina sobe
de novo e acumula 
alta de 41% no ano

CANTORA POTIGUAR DANI CRUZ LANÇA SEGUNDO EP DA CARREIRA NO DIA 12 
 Artista domina o cenário artístico local com melodias leves e uma voz espontaneamente marcante para o samba, o jazz e a MPB. Com três faixas, o EP “Suporte 

a Sorte” será lançado em todas as plataformas digitais no próximo dia 12. Coletânea traz músicas que fazem referências aos diferentes momentos do dia. Pág. 13
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COMBUSTÍVEIS. 2 | A partir desta terça-feira, o litro da gasolina estará R$ 0,12 mais caro nas refinarias, 
subindo para R$ 2,60 o litro, alta de 4,8% em relação ao preço anterior. É o quinto aumento no ano
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AA Petrobras anunciou nesta 
segunda-feira 1º o segundo 
aumento no preço dos com-

bustíveis em duas semanas. É o quinto 
do ano e o primeiro após o anúncio da 
saída do presidente da estatal, Roberto 
Castello Branco. Depois de um reajus-
te nos preços nas re� narias da estatal 
em fevereiro, o presidente Jair Bolso-
naro disse que os aumentos eram ex-
cessivos e divulgou pelas redes sociais 
a indicação do general Joaquim Silva e 
Luna para o comando da companhia.

Agora, a estatal aumentou a gaso-
lina em 4,8%, o diesel em 5% e o gás de 
cozinha em 5,2%. No último aumento, 
em 19 de fevereiro, o diesel subiu 15% e 
a gasolina 10%. Com o novo aumento, 
a gasolina acumula alta 41,6% este ano 
e o diesel, de 33,9%. O gás de cozinha já 
está 17,1% mais caro em 2021.

Bolsonaro anunciou que ia zerar 
os impostos federais (Pis/Pasep/Co-
� ns) sobre o diesel e o gás de cozinha 
a partir desta segunda, para amenizar 
o impacto dos reajustes de preços, mas 
até o momento nenhuma medida nes-
se sentido foi divulgada. Mesmo se ti-
vesse anunciado a queda de impostos, 
o novo aumento anularia qualquer 
efeito para o consumidor.

De acordo com o analista da Sto-
neX, � adeu Silva, o aumento, que co-
meça a valer na terça-feira 2, elimina 
uma defasagem que ainda existia nos 
preços cobrados no Brasil em relação 

ao mercado internacional.
“Agora ele (o preço) está totalmen-

te alinhado com o mercado interna-
cional, deixa uma janela aberta para as 
importações. O que falta agora é uma 
declaração do governo sobre como � -
ca a política de preço com a saída de 
Castello Branco”, disse Silva.

A alta dos combustíveis foi o 
estopim para a saída do atual pre-
sidente da Petrobras, que pratica a 
política de paridade com os preços 
internacionais (PPI), seguindo a co-
tação do petróleo e seus derivados 
no mercado global. Depois de ter 
chegado a custar US$ 20 o barril no 

auge da pandemia, entre abril e maio 
do ano passado, a commodity do tipo 
Brent hoje é negociada a mais de US$ 
60 o barril e vem dando sinais de con-
tinuidade de alta impulsionada pelo 
otimismo, principalmente, em rela-
ção à economia norte-americana.

A partir desta terça-feira, o litro 
da gasolina estará R$ 0,12 mais caro 
nas re� narias, subindo para R$ 2,60 o 
litro, alta de 4,8% em relação ao preço 
anterior. O diesel terá reajuste de R$ 
0,13 o litro, para R$ 2,71, um aumento 
de 5%. O gás de cozinha passa a cus-
tar, nas re� narias, R$ 39,69 o botijão 
de 13 quilos.

A partir desta terça-feira, o litro da gasolina estará R$ 0,12 mais caro nas refinarias

COMBUSTÍVEIS | Gasolina acumula alta 41,6% este ano e o diesel, de 33,9%. Gás de cozinha já está
17,1% mais caro em 2021. Alta dos combustíveis foi estopim para saída do atual presidente da Petrobras

Petrobras anuncia novo reajuste da 
gasolina, agora de 4,8%, e do diesel

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL
TOQUE DE RECOLHER NACIONAL

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) defendeu 
nesta segunda-feira 1º, em uma carta pública à sociedade, a adoção 
imediata de ações mais restritivas nos estados em que a ocupação 

dos leitos de Covid-19 tenha alcançado mais de 85% - caso do Rio Grande 
do Norte. O Conass também defendeu a adoção de um toque de recolher 
nacional, das 20h às 6h, em todo o País, inclusive nos finais de semana, 
e a suspensão do funcionamento das escolas. Na carta, os gestores dizem 
que o Brasil enfrenta o pior momento da epidemia e criticam a falta “de 
uma condução nacional unificada e coerente” para a crise. Os secretários 
de saúde pedem o recrudescimento das medidas de distanciamento social 
em todo o País, levando-se em conta “a situação epidemiológica e a 
capacidade de atendimento de cada região, avaliadas semanalmente a 
partir de critérios técnicos.” No caso dos Estados onde a ocupação dos 
leitos de covid-19 ultrapasse 85%, os secretários pedem a adoção do nível 
máximo de restrição.

VACINA COM VERBA PRÓPRIA I
Em meio à lentidão no processo 

de vacinação contra a Covid-19 
por parte do Governo Federal, um 
município potiguar decidiu tomar 
a dianteira da imunização e, com 
recursos próprios, vacinar seus 
habitantes. O prefeito de Alto do 
Rodrigues, no Vale do Açu, revelou 
ao Agora RN que utilizará cerca de 
R$ 500 mil destinados inicialmente 
à festa de emancipação política na 
compra de vacinas para combater a 
doença causada pelo coronavírus.

VACINA COM VERBA PRÓPRIA II
A decisão do gestor municipal 

foi o� cializada via decreto na edição 
extra do Diário O� cial do Município 
desta segunda-feira 1º. Nixon disse 
que vai articular o processo com 
outros municípios que integram 
a região do Vale do Açu. Essas 
localidades integram um consórcio, 
que debate assuntos voltados à 

economia, como agricultura e 
carcinicultura. A vacinação, de agora 
em diante, deve integrar a pauta 
dos encontros com os gestores 
municipais.

VACINA COM VERBA PRÓPRIA III
Com R$ 500 mil, Alto do 

Rodrigues tem recursos � nanceiros 
su� cientes para adquirir 28.935 doses 
da vacina Oxford/AstraZeneca. O 
cálculo considerou o número total da 
população alto-rodriguense (14.728 
habitantes) e o preço de uma dose do 
imunizante (R$ 17,28), de acordo com 
o custo divulgado em 1º de fevereiro 
pela Agência Lupa.

VACINA COM VERBA PRÓPRIA IV
Com o quantitativo de doses, 

o município potiguar pode vacinar 
quase 100% da população, já que 
são necessárias duas doses para 
atingir a imunização adequada. O 
imunizante tem 76% de e� cácia.

ATIVIDADES SUSPENSAS NA CÂMARA
Por causa do aumento no número de casos de Covid-19, a Câmara 

Municipal de Natal decidiu suspender todas as atividades legislativas da 
Casa entre os dias 2 e 8 de março, inclusive as sessões ordinárias. O acesso 
às dependências da Câmara estará totalmente restrito, inclusive aos 
gabinetes parlamentares.

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Durante a suspensão, o 

plenário da Câmara poderá 
se reunir excepcionalmente, 
por convocação do presidente 
Paulinho Freire (PDT), de forma 
virtual, através do sistema de 
deliberação remota, para a 
discussão de matérias que exijam 
o pronunciamento urgente do 
Poder Legislativo Municipal.

DESINFECÇÃO
Durante o período de 

suspensão será realizada uma 
desinfecção dos prédios que 
compõem o Poder Legislativo 
Municipal. A interrupção dos 
trabalhos legislativos será 
compensada, a depender da 
necessidade, com sessões 
extraordinárias no turno 
matutino.

Comissão de Saúde da Câmara
retoma trabalhos e discute projetos
A Comissão de Saúde da Câmara 

Municipal de Natal retomou os 
trabalhos na tarde desta segun-

da-feira 1º. Presentes na reunião, os 
integrantes - vereadores Preto Aquino 
(PSD), Camila Araújo (PSD), Luciano 
Nascimento (PTB), Herberth Sena (PL) 
e Geovane Peixoto (PTB) debateram 
sobre diversos projetos que estão em 
andamento na Casa e pontuaram so-
bre os assuntos que irão pautar a Co-
missão ao longo de 2021.

De acordo com o presidente Preto 
Aquino, a inovação será uma marca 
nos trabalhos desenvolvidos na Co-
missão de Saúde. “Iremos inovar em 
2021, realizando visitas noturnas e no 

� nal de semana e feriados, mudando 
um pouco a atual rotina e pegando de 
surpresa o andamento e funcionamen-
to dos serviços de saúde na cidade”, 
a� rmou Preto Aquino.

“Sabemos que a saúde é uma área 
prioritária e tão necessária neste mo-
mento de pandemia e calamidade. 
Vamos arregaçar as mangas e traba-
lhar para ofertar o melhor para o nosso 
município”, acrescentou a vereadora 
Camila Araújo.

ENFRENTAMENTO À COVID-19
Nesta segunda, a comissão designou 

21 projetos para relatoria e aprovou ou-
tros quatro. Entre as matérias aprovadas, 

está o projeto de lei do vereador Bispo 
Francisco de Assis (Republicanos) que 
estabelece multa para quem divulgar 
fake news sobre epidemias, endemias e 
pandemias no município de Natal. A lei 
foi aprovada por unanimidade.

Para relatoria, os parlamentares 
debateram um projeto de lei do verea-
dor Kleber Fernandes (PSDB) que insti-
tui a política municipal de sanitização 
de ambientes públicos e/ou privado 
com o objetivo de retomada gradual 
das atividades na cidade. Do vereador 
Eriko Jácome (MDB), foi designado 
relator para um projeto que cria o Dia 
Municipal em Memória das vítimas da 
Covid-19 no dia 31 de março.

LEGISLATIVO
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O secretário de Planejamento 
e Finanças do Rio Grande do 
Norte, Aldemir Freire, usou 

as redes sociais nesta segunda-feira 
(1º) para acusar o governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro de “produzir 
desinformação”. Segundo o auxiliar 
do governo Fátima Bezerra, Bolso-
naro distorceu dados ao publicar 
uma prestação de contas de recursos 
financeiros enviados para estados no 
ano passado.

Segundo o secretário de Finan-
ças do RN, Bolsonaro distorceu a 
informação porque incluiu na conta 
repasses constitucionais, transferên-

cias voluntárias, distribuição para 
estados de dinheiro proveniente de 
impostos e até pagamento a pessoas 
físicas (através de programas sociais 
como Bolsa Família, auxílio emer-
gencial e Benefício de Prestação Con-
tinuada).

“Faz essa declaração como se 
estivesse fazendo um ‘favor’ aos Es-
tados e Municípios. Todavia, mais de 
80% dos repasses aos entes subnacio-
nais é apenas repartição de tributos. 
São receitas pertencente aos gover-
nos estaduais e municipais cuja arre-
cadação é feita pela União”, enfatizou 
Aldemir Freire.

JOSÉ DIAS / PR

Um grupo de 16 governadores - 
entre eles, a do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT) -, 

publicou uma nota nesta segunda-fei-
ra 1º criticando o Governo Federal por 
“priorizar a criação de confrontos, a 
construção de imagens maniqueístas 
e o enfraquecimento da cooperação fe-
derativa essencial aos interesses da po-
pulação” ao publicar “má informação” 
e promover conflitos entre a sociedade 
e Executivos estaduais.

No domingo 28, o presidente Jair 
Bolsonaro e órgãos do Governo Fede-
ral publicaram nas redes sociais dados 
sobre os repasses feitos pela União aos 
Estados para o combate à pandemia 
do novo coronavírus no País.

Na nota, os governadores afirmam 
que as informações divulgadas estão 
“distorcidas” e têm o objetivo de “gerar 
interpretações equivocadas e atacar 
governos locais”.

Eles ainda manifestaram“preo-
cupação em face da utilização, pelo 
governo federal, de instrumentos de 
comunicação oficial, custeados por 
dinheiro público” para ações que vão 
contra os Executivos estaduais.

No Twitter, o presidente Jair Bol-
sonaro postou no domingo os valores 
que cada ente da Federação recebeu em 
2020, levando em conta os repasses sem 
relação direta ao combate à pandemia. 
Os dados englobam tanto valores dire-
tos (saúde, por exemplo) quanto indire-
tos (como suspensão de dívidas).

No total, o Governo Federal infor-
mou que R$ 847 bilhões foram repas-
sados aos governos regionais até 15 de 
janeiro de 2021, segundo o presidente. 
Em auxílios, foram R$ 293,8 bilhões.

“Adotando o padrão de compor-
tamento do Presidente da República, 
caberia aos Estados esclarecer à popu-
lação que o total dos impostos federais 
pagos pelos cidadãos e pelas empresas 
de todos Estados, em 2020, somou R$ 
1,479 trilhão. Se os valores totais, con-
forme postado hoje, somam R$ 837,4 bi-
lhões, pergunta-se: onde foram parar os 
outros R$ 642 bilhões que cidadãos de 
cada cidade e cada Estado brasileiro pa-
garam à União em 2020?”, questionam.

“Mas a resposta a essa última pergun-
ta não é o que se quer. E sim o entendi-
mento de que a linha da má informação 
e da promoção do conflito entre os gover-
nantes em nada combaterá a pandemia, 
e muito menos permitirá um caminho de 

progresso para o país”, defendem.
De acordo com os governadores, os va-

lores apresentados por Bolsonaro são repas-
ses obrigatórios previstos na Constituição.

“Nesse sentido, a postagem hoje 
veiculada nas redes sociais da União e 
do Presidente da República contabiliza 
majoritariamente os valores perten-
centes por obrigação constitucional 
aos Estados e Municípios, como os 
relativos ao FPE, FPM, Fundeb, SUS, 
royalties, tratando-os como uma con-
cessão política do atual Governo Fe-
deral. Situação absurda similar seria se 
cada Governador publicasse valores de 
ICMS e IPVA pertencentes a cada cida-
de, tratando-os como uma aplicação 
de recursos nos Municípios a critério 

de decisão individual”, dizem na nota.
No valor total, os gestores estadu-

ais afirmam ainda que foram incluídos 
montantes utilizados para pagamento 
do auxílio emergencial, que definem 
como uma “iniciativa do Congresso 
Nacional”, além de suspensões de pa-
gamentos de dívida federal por decisão 
judicial antes da pandemia.

Após a repercussão negativa da 
publicação junto aos governadores, 
a equipe econômica do governo 

mostrou a Bolsonaro dados dos re-
passes financeiros a estados e mu-
nicípios para o combate à pande-
mia da Covid-19 ao longo de 2020.

Uma série de tabelas enviadas 
pela equipe econômica detalha co-
mo foram divididos entre os entes 
federativos os R$ 180 bilhões em 
medidas. Inclui valores em execu-
ção orçamentária, resultado da 
suspensão de dívidas e itens sem 
impacto no resultado primário.

Entre as medidas, estão a 
compensação dos fundos de 
participação de estados e muni-
cípios, 4 meses do auxílio emer-
gencial federal e a suspensão de 
dívidas com a União.

De transferência direta para 
compensar queda de arrecadação 
na pandemia, o Governo do RN re-
cebeu, segundo a planilha, R$ 587,5 
milhões. As 167 prefeituras recebe-
ram, juntas, R$ 350,3 milhões.

Para recompor o Fundo de 
Participação dos Estados, o RN 
recebeu R$ 308,7 milhões. Já para 
preencher o Fundo de Participa-
ção dos Municípios, foram desti-
nados R$ 190,7 milhões para as 
prefeituras potiguares.

Há ainda um quadro que mos-
tra a melhoria na situação finan-
ceira dos estados no ano passado. 
Segundo o quadro, houve um au-
mento de 69,7% no caixa bruto dos 
governos em relação a 2019. Isso 
representa R$ 72,8 bilhões a mais 
na comparação anual. Entre os 
que não tiveram acréscimo, o Rio 
Grande do Norte teve um de 17,6% 
na disponibilidade de caixa.

Bolsonaro promove “má informação” 
e cria conflitos, acusam governadores
REPERCUSSÃO | Presidente e órgãos do governo federal publicaram nas redes sociais dados sobre repasses feitos pela União aos Estados para o combate à pandemia do novo coronavírus 
no País, mas distorceu informações ao misturar até repasses do auxílio emergencial com recursos enviados em caráter extraordinário para governadores usarem durante a crise sanitária

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia para assinatura de ordens de serviço em rodovias federais no Ceará

O Governo Federal estuda 
aumentar a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) dos bancos para compensar 
a desoneração do diesel e do gás de 
cozinha. A informação é do jornal O 
Estado de S. Paulo.

A CSLL deve subir para ajudar a 
compor o mix de compensação de 
tributos para zerar a tributação dos 
combustíveis, com custo total em 
torno de R$ 3,6 bilhões.

Outras duas medidas também 
são consideradas: limitar isenção 
do IPI para pessoas com deficiência 
física comprar carros acima de R$ 70 
mil e retirar benefício tributário para 

a indústria petroquímica, o Reiq.
Em 2019, o governo incluiu em 

sua proposta de reforma da Previ-
dência a elevação da alíquota da 
CSLL paga pelos bancos de 15% 
para 20%. Essa medida foi aprova-
da pelo Congresso Nacional em no-
vembro daquele ano e passou a va-
ler em 1º de março de 2020. Com o 
adicional de 5 pontos percentuais, 
o governo esperava incrementar 
sua arrecadação em R$ 1,7 bilhão 
em 2021.

A Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) informou que desco-
nhece qualquer iniciativa de aumen-
to de imposto.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Secretário Aldemir Freire (Finanças)

Governo estuda aumentar 
impostos sobre bancos

PARA REDUZIR NOS COMBUSTÍVEIS

“Gosta de produzir desinformação”, 
afirma secretário de Finanças do RN

CRÍTICA

APÓS POLÊMICA, EQUIPE 
ECONÔMICA DETALHA 
REPASSES AOS ESTADOS
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Se o primeiro mandato do prefeito 
de Natal, Álvaro Dias (PSDB), foi 
marcado pelas ações de combate 

à pandemia do novo coronavírus – no-
tadamente pela abertura de um hospital 
de campanha –, o segundo deverá ter co-
mo principais focos ações em duas áreas 
prioritárias: saúde e turismo.

Na área da saúde, a principal meta 
do prefeito – que foi reeleito para o cargo 
com mais de 194 mil votos, ainda no 1º 
turno – é abrir um novo hospital muni-
cipal. A ideia é criar uma unidade para 
substituir o atual hospital, que funciona 
em um prédio alugado.

Especificamente na área do turismo, 
o tucano planeja para a próxima gestão 
abrir um terminal turístico na Redinha e 
inaugurar a nova faixa de areia da Praia 
de Ponta Negra

Os três projetos já estão prontos. A 
prefeitura aguarda a disponibilização 
de recursos para iniciar as obras. Álvaro 
Dias tem ido frequentemente a Brasília 
em busca de auxílio do Governo Federal 
e já recebeu a sinalização do presidente 
Jair Bolsonaro de que a União vai ajudar 
nos projetos.

O projeto do novo hospital mu-
nicipal de Natal surgiu no fim de 
2019, quando ainda não havia pan-
demia de Covid-19.

Na época, a pedido de Álvaro 
Dias, os vereadores autorizaram que 
uma área da Zona de Proteção Am-
biental 1 fosse utilizada para a cons-
trução da nova unidade de saúde. O 
terreno fica às margens da Avenida 
Omar O’Grady (prolongamento da 
Avenida Prudente de Morais), pró-
ximo à Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Cidade Satélite.

Com a pandemia, o projeto foi 
adiado, mas voltou à tona na cam-
panha de Álvaro Dias à reeleição, no 
discurso de posse do prefeito para o 
novo mandato e na recente mensa-
gem anual à Câmara. A ideia é ini-
ciar as obras já nos próximos meses.

O novo hospital municipal está 
orçado em R$ 100 milhões. A maior 
parte dos recursos será proveniente 
do Governo Federal. A expectativa é 
que a unidade hospitalar tenha algo 
em torno de 240 leitos, sendo pelo 
menos 30 de UTI.

O projeto já foi apresentado 
ao ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, que, segundo Álvaro Dias, 
foi receptivo. “Já demos entrada no 
projeto e acredito que a situação es-
tá bem encaminhada, estamos con-
fiantes nesta parceria. Nós vamos 
conseguir, sim, recursos para Natal 
e para construir o nosso hospital 
municipal”, enfatizou o prefeito de 

CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL E OBRAS PARA O TURISMO
SÃO PRIORIDADES DA NOVA GESTÃO DO PREFEITO ÁLVARO DIAS
PROJETOS | Empossado recentemente para o 2º mandato à frente da Prefeitura do Natal, Álvaro Dias tem como principais metas a construção de um novo hospital municipal com mais de 200 leitos e obras que vão beneficiar o turismo local. Projetos já estão prontos. Prefeitura aguarda a disponibilização de recursos para iniciar as obras.
Prefeito de Natal, Álvaro Dias, tem ido frequentemente a Brasília em busca de auxílio do Governo Federal e já recebeu a sinalização do presidente Jair Bolsonaro de que a União vai ajudar nos projetos. Ainda relacionado ao turismo, o prefeito projeta concluir ainda em 2021 a revisão do Plano Diretor de Natal, para atrair investimentos

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, e ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, durante visita a obra de engorda de Ponta Negra

Com trabalho de engorda da orla, faixa de areia na Praia de Ponta Negra terá até 100 metros na maré baixa, segundo projeto aprovado pela prefeitura

Natal após recente viagem a Brasília.
Ainda na área da saúde, o prefei-

to tem como meta ampliar a aten-
ção básica. Em entrevista ao Agora 
RN durante a campanha, Álvaro 
Dias se comprometeu a ampliar o 
número de equipes de saúde da fa-
mília.

Atualmente, Natal tem cerca 
de 135 equipes, enquanto deveria 
ter pelo menos 200, de acordo com 
entidades como o Sindicato dos Mé-
dicos do Rio Grande do Norte (Sin-
med-RN). Além disso, mesmo com 
número reduzido, várias equipes 
estão incompletas – ou seja, com a 
falta de profissionais como médicos 
e enfermeiros.

O prefeito de Natal assegurou 
que, na próxima gestão, vai ampliar 
o número de equipes de saúde nas 
unidades básicas e enalteceu que, 
hoje, a gestão municipal já aplica 
cerca de 27% de suas receitas em 
saúde, o que é muito acima do que o 
mínimo que a Constituição Federal 
exige dos municípios.

“Vou investir mais ainda. Vamos 
continuar a dar prioridade total à 
área da saúde, como temos dado, in-
vestindo bem mais do que o mínimo 
constitucional”, acrescentou.

As outras duas principais metas 
de Álvaro Dias são voltadas para o 
turismo.

O prefeito de Natal planeja 
inaugurar até o fim da gestão um 
terminal turístico para a Redinha. O 
projeto prevê ações de urbanização 
integradas à construção de um mer-
cado público totalmente remode-
lado, com deck e calçadão, além da 
revitalização do clube da Redinha.

O objetivo é transformar a Re-
dinha, que fica na Zona Norte da 
capital potiguar, em um novo polo 
turístico da cidade, aproveitando 
a facilidade de acesso a partir da 
ponte Newton Navarro e do atrativo 
gastronômico representado pela 
tradicional ginga com tapioca.

Orçada em cerca de R$ 23,5 mi-
lhões, em uma parceria entre a ad-
ministração municipal e o Governo 
Federal, a obra deve começar seus 
trabalhos ainda em 2021 e finalizar 
em meados de 2022. Atualmente, 
o projeto do Centro de Artesanato 
está com ordem de serviço pronta. 
Parte da verba já foi autorizada pelo 
governo Bolsonaro.

“Com o fim das obras, Natal ga-
nhará um novo complexo turístico, 
mais moderno, seguro e atrativo 
para turistas e todos os natalenses”, 
ressaltou o secretário de Obras Pú-

INVESTIMENTOS 
PARA O TURISMO

NOVO HOSPITAL 
MUNICIPAL
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CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL E OBRAS PARA O TURISMO
SÃO PRIORIDADES DA NOVA GESTÃO DO PREFEITO ÁLVARO DIAS
PROJETOS | Empossado recentemente para o 2º mandato à frente da Prefeitura do Natal, Álvaro Dias tem como principais metas a construção de um novo hospital municipal com mais de 200 leitos e obras que vão beneficiar o turismo local. Projetos já estão prontos. Prefeitura aguarda a disponibilização de recursos para iniciar as obras.
Prefeito de Natal, Álvaro Dias, tem ido frequentemente a Brasília em busca de auxílio do Governo Federal e já recebeu a sinalização do presidente Jair Bolsonaro de que a União vai ajudar nos projetos. Ainda relacionado ao turismo, o prefeito projeta concluir ainda em 2021 a revisão do Plano Diretor de Natal, para atrair investimentos

Obra na Redinha contempla uma série de investimentos, inclusive novo mercado público totalmente remodelado

Outro projeto que beneficiará o turismo é a construção de um terminal turístico na Redinha, praia da Zona Norte de Natal

Ampliação da faixa de areia vai dar aos natalenses e turistas mais uma opção para a prática de atividades físicas e lazer à beira-mar na cidade

Com trabalho de engorda da orla, faixa de areia na Praia de Ponta Negra terá até 100 metros na maré baixa, segundo projeto aprovado pela prefeitura

FOTOS: REPRODUÇÃO

blicas, Carlson Gomes, em recente 
entrevista sobre o assunto.

Além da Redinha, outra praia 
que receberá mais atenção na nova 
gestão do prefeito de Natal é Ponta 
Negra, na Zona Sul da cidade.

No ano passado, em visita a Na-
tal, o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, garantiu 
que o Governo Federal vai liberar re-
cursos para duas obras importantes 
na praia: a engorda e o enrocamen-
to. No total, são R$ 49 milhões em 
investimentos.

Na engorda, o objetivo é ampliar 
a faixa de areia de Ponta Negra, dan-
do mais espaço para a prática de 
esportes e lazer à beira-mar, fomen-
tando o turismo. Hoje, com a maré 
alta, não sobra espaço para a circu-
lação de banhistas na areia. Com a 
engorda, será ganhado um espaço 
de até 100 metros (maré baixa).

No enrocamento, a proposta é 
dar mais sustentação ao calçadão, 
através da instalação de blocos 
que projetam o local de pedestres 
do avanço do mar e da erosão na-
tural.

“Nossa intenção é concluir es-
ta grande obra em um espaço de 
tempo menor possível. É importan-
tíssima porque vai conter os danos 
ao calçadão, embelezar nossa orla 
e potencializar ainda mais nosso 
turismo. É uma obra sonhada por 
todos, temos certeza de que vamos 
conseguir realizá-la”, afirmou Álvaro 
Dias após receber recentemente do 
Governo Federal sinalização de que 
a verba necessária será enviada ao 
Município.

Além das três obras acima, o 
prefeito de Natal tem outras metas 
estabelecidas para a nova gestão. 
Ainda relacionado ao turismo, o 
prefeito projeta concluir ainda em 
2021 a revisão do Plano Diretor de 
Natal.

A gestão municipal aposta na 
“modernização” da lei para atrair 
investimentos especialmente para 
a área da orla urbana da cidade e 
para a Zona Norte, através da am-
pliação do gabarito de construção e 
permissão para construção em de-
terminadas áreas que hoje impõem 
restrições.

Na área da infraestrutura urba-
na, o prefeito também tem como 
metas finalizar o trabalho de macro-
drenagem nas imediações da Arena 
das Dunas, que vai acabar com ala-
gamentos na região, e as obras de 
saneamento integrado e drenagem 
na Zona Norte de natal. Nos dois 
casos, as obras estão em etapas de 
finalização.

Nossa intenção é concluir 
esta grande obra em um 
espaço de tempo menor 
possível. É importantíssima 
porque vai conter os danos 
ao calçadão, embelezar 
nossa orla e potencializar 
ainda mais o turismo. É uma 
obra sonhada por todos, 
temos certeza de que vamos 
conseguir realizá-la”

“
ÁLVARO DIAS
PREFEITO DE NATAL

OUTRAS METAS
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nhando esse debate?
KLEBER - Estamos na fase em 

que os delegados eleitos pela socie-
dade, assim como os representan-
tes das entidades do comércio, da 

universidade e das organizações 
não governamentais, têm dado as 
suas contribuições. Isso agora vai 
passar pela Conferência da Cida-
de. Neste momento, a Câmara está 
participando mais como especta-
dora do que como um órgão deli-
berativo. Mas está bem perto desse 
momento acontecer, opinar, parti-
cipar efetivamente desse processo. 
Nossa visão é de que está havendo 
uma série de propostas agregadas 
a esse projeto. A Conferência da 
Cidade é que vai, de fato, no voto, 
decidir de forma democrática qual 
é essa minuta final, que vai chegar 
a Câmara. Temos que respeitar 
esse trâmite. Quando essa minuta 
chegar à Câmara, é que nós po-
deremos formar um conceito, um 
juízo de valor.

AGORA RN - Outra discussão 
que pautará a Câmara será a lici-
tação do transporte público. O que 

esperar dessa questão?
KLEBER - Estive em conversa 

com o novo secretário da STTU, 
Paulo César, que alega que há uma 
necessidade de se redesenhar as 

Com o mandato de vereador 
renovado para a legislatura 
2021-2024, Kleber Fernan-

des (PSDB) assumiu maior prota-
gonismo na Câmara Municipal de 
Natal ao ser eleito para presidir a 
Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, por onde tramitam 
todos os projetos de lei em votação 
no parlamento. O vereador tam-
bém integra as comissões de De-
fesa do Consumidor e de Indústria, 
Turismo, Comércio e Empreende-
dorismo.

Além de atuar nas discussões 
do Plano Plurianual (PPA), Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e Lei Orçamentária Anual (LOA), 
projetos que influenciam direta-
mente nas finanças do município, 
o vereador espera colocar em prá-
tica na comissão projetos ligados a 
bandeiras do mandato.

De acordo com o parlamentar, 
a maior expectativa é pela votação 
do novo Plano Diretor de Natal e 
as discussões sobre mobilidade 
urbana.

Confira a entrevista:

AGORA RN - O sr. já integrou 
algumas comissões importantes 
da Câmara, mas agora irá presidir 
a CCJ. Qual a sua expectativa?

KLEBER FERNANDES - É 
uma responsabilidade grande. A 
Comissão de Justiça é responsá-
vel por garantir a legalidade dos 
projetos de lei que tramitam na 
Câmara Municipal, assim como a 
apreciação de projetos de grande 
importância do Executivo, como 
as peças orçamentárias. As emen-
das que os vereadores apresentam 
a esses projetos também tramitam 
na CCJ. Presidir essa comissão 
requer um trabalho árduo e nós 
sabemos que muitos dos projetos 
de lei que tramitam na Casa in-
terferem diretamente na vida co-
tidiana das pessoas. Muitas vezes 
a análise pode resultar em ações 
diretas de inconstitucionalidade, 
questionando a legitimidade da 
Câmara legislar sobre determina-
do assunto.

AGORA RN - Um dos projetos 
mais importantes desta legisla-
tura diz respeito ao Plano Diretor 
de Natal. Como o sr. vem acompa-

PRIORIDADE É REVISAR PLANO 
DIRETOR, DIZ NOVO PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DE JUSTIÇA DA CMN

linhas da cidade, para garantir um 
equilíbrio onde haja um maior mo-
vimento de circulares no âmbito 
dos bairros de Natal, fazendo inte-
gração com linhas que cumprem 
trajetos os corredores de maior 
fluxo de Natal. Esse momento de 
pandemia é extremamente preo-
cupante porque que hoje as empre-
sas de ônibus não têm um contrato 
com o município que tenha peso 
jurídico. É um contrato extrema-
mente precário, haja vista que não 
houve processo licitatório. Conse-
quentemente, há uma insegurança 
por parte do empresariado para se 
fazer um investimento, até porque 
não se sabe quem serão as empre-
sas que ganharão o processo licita-
tório para operar o sistema.

AGORA RN - Passado o pri-
meiro mandato, o que o sr. espera 
priorizar ao longo dos próximos 
quatro anos?

KLEBER - Agora, até com 
mais maturidade, mais conheci-
mento de causa, a gente espera um 
mandato mais qualificado voltado 
para as demandas de largo alcance 
da população como mobilidade 
urbana; Plano Diretor; desenvol-
vimento sustentável da cidade; 
turismo, que é a principal mola 
propulsora da nossa economia; 
geração de emprego e renda; e re-
tomada das atividades comerciais 
com a garantia da movimentação 
econômica para Natal, haja vis-
ta que a pandemia inviabilizou 
muitos negócios e criou uma ava-
lanche de desemprego. É preciso 
ter um olhar especial para isso, 
incentivando o empreendedoris-
mo, a retomada e a revitalização 
como as áreas da Ribeira, Centro e 
comércio do Alecrim.

AGORA RN - O sr. já foi líder 
da bancada governista e mantém 
uma relação estreita com o prefei-
to Álvaro Dias, que é seu colega de 
partido. Como essa relação pode 
ajudar seu mandato?

KLEBER - O diálogo com o pre-
feito é muito próximo. Tenho uma 
relação pessoal e política com ele de 
muitos anos. Antes de ele ser prefei-
to e antes de me tornar vereador, eu 
fui seu assessor na Assembleia Le-
gislativa e também fui secretário de 
Gabinete Civil quando ele assumiu 
a prefeitura. Isso facilita as ações 
porque, enquanto vereador, a gente 
é uma ponte entre a população e o 
poder Executivo. Vejo que o prefeito 
está extremamente empenhado 
nas suas ações e tem tido uma ava-
liação positiva.

ENTREVISTA | Vereador Kleber Fernandes (PSDB), 
reeleito para mais um mandato na Câmara Municipal, 
fala sobre projetos à frente da CCJ, a comissão mais 
importante da Casa, por onde passam todos os projetos

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

É preciso ter um 
olhar especial para o 
empreendedorismo, a 
retomada e a revitalização 
como as áreas da Ribeira, 
Centro e comércio do 
Alecrim”

“
KLEBER FERNANDES
VEREADOR DE NATAL - PSDB

Comissão de Justiça é 
responsável por garantir a 
legalidade dos projetos de 
lei que tramitam na Câmara 
Municipal, assim como a 
apreciação de projetos 
de grande importância do 
Executivo”

“
KLEBER FERNANDES
VEREADOR DE NATAL - PSDB
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O Sicoob Rio Grande do Norte 
agora é uma cooperativa de 
livre admissão. Ou seja, deixa 

de ser uma cooperativa financeira 
segmentada e passa a ser aberta, onde 
pessoas físicas de qualquer atividade 
econômica e empresas de qualquer 
segmento podem se associar.

O projeto de livre admissão foi 
amparado pelo parecer favorável do 
Banco Central, que autorizou não só as 
novas condições de admissão da coo-
perativa, mas também a ampliação de 
sua área de ação no estado.

As mudanças já constam no novo 
estatuto da instituição, cuja aprovação 
ocorreu em Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada na sexta-feira 26, de 
modo totalmente online, em respeito 
às recomendações de distanciamento 
social.

Segundo a gerente da agência sede 
do Sicoob, Daliane Dantas, o fato abre 
uma grande perspectiva para a institui-
ção, porque possibilita novos negócios 
e a entrada em municípios onde o Si-
coob não atuava.

“Antes o Sicoob Rio Grande do 

Norte só atendia servidores federais 
da UFRN, IFRN e UFERSA e empresas 
locais. Agora vamos poder associar 
todos os públicos, e não somente da 
Grande Natal”, comentou Daliane, re-
ferindo-se também à área de atuação, 
que agora se estende por dezenas de 
municípios potiguares, abrangendo 
desde a mesorregião Agreste quanto a 
região leste do estado.

As mudanças estão dentro do proje-
to de expansão do Sicoob Rio Grande do 
Norte no estado. Diferente do que estão 
fazendo os bancos tradicionais, a coo-
perativa tem investido cada vez mais no 
atendimento humanizado e mais próxi-
mo dos associados. Por isso tem expan-
dido sua rede de agências, que deve ficar 
ainda maior a partir de agora.

“Estamos abrindo neste primeiro 
semestre agências na Cidade Alta, em 
Natal, e no Centro de Parnamirim. E 
com as possibilidades que o novo esta-
tuto nos dá, vamos atrás de abrir ainda 
mais agências, chegando nos municí-
pios que ainda não atuamos”, conta o 
presidente Manoel Santa Rosa. 

“Os bancos tradicionais estão fo-

cando no digital. Temos no Sicoob um 
dos aplicativos de melhor avaliação, 
mas ali é um atendimento padrão para 
todos os públicos. Nas agências é di-
ferente, podemos dar um tratamento 
personalizado e mais humanizado, 
ouvindo o associado, conhecendo as 
necessidades da comunidade. No Si-
coob prezamos pelo atendimento mais 
próximo das pessoas e da comunidade 
na qual estamos inseridos”.

Santa Rosa também destaca que a 
livre admissão é uma grande oportu-
nidade para o Sicoob, mas muito im-
portante para o Rio Grande do Norte 
também, em especial as cidades onde 
a cooperativa está presente, porque os 
ganhos do sistema são sempre com-
partilhados entre os associados, de 
modo que os recursos acabam sendo 
aplicados na economia local.

Atualmente o Sicoob Rio Grande 
do Norte conta com mais de 9 mil as-
sociados e a rede de atendimento está 
sendo distribuída em seis agências: 
UFRN, Partage Norte Shopping, Lagoa 
Nova, Cidade Alta, Nova Parnamirim e 
no Centro de Parnamirim.

Sicoob Rio Grande do Norte abre novas 
agências e se torna de livre admissão
MUDANÇA | Sicoob Rio Grande do Norte deixou de ser uma cooperativa financeira segmentada e passa a ser aberta, onde pessoas físicas de qualquer atividade econômica e empresas 
de qualquer segmento podem se associar. Agora, o projeto é expandir as atividades no estado e abrir novas agências em municípios que ainda não possuem atuação da cooperativa

Presidente do Sicoob Rio Grande do Norte, Manoel Santa Rosa destaca que a livre admissão é uma grande oportunidade para a cooperativa, mas muito mais importante para o estado, porque os ganhos do sistema são sempre compartilhados 

Estamos abrindo neste 
primeiro semestre agências 
na Cidade Alta, em Natal, e 
no Centro de Parnamirim. E 
com as possibilidades que o 
novo estatuto nos dá, vamos 
atrás de abrir ainda mais 
agências”

“
MANOEL SANTA ROSA
PRESIDENTE

Antes o Sicoob Rio Grande 
do Norte só atendia 
servidores federais da  
UFRN, IFRN e UFERSA e 
empresas locais. Agora 
vamos poder associar todos 
os públicos, e não somente 
da Grande Natal”

“
DALIANE DANTAS
GERENTE 
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ALÍVIO | Filas foram registradas nos pontos de vacinação montados pela Prefeitura nesta segunda-feira 1º, mas 
idosos comemoraram. Foram destinadas 7,5 mil doses da vacina de Oxford para esta etapa da imunização 

Os idosos na faixa etária de 85 
anos começaram a se vacinar 
nesta segunda-feira 1 em Na-

tal. A Prefeitura destinou um lote de 
7.500 doses da vacina de Oxford para 
esta etapa da imunização. A procura 
nos pontos de vacinação foi intensa 
ao longo do dia. 

Apesar da formação de filas, 
houve compreensão por parte da 
população. Ao todo, três drive-thru 
de vacinação estão disponíveis para 
atender a população e evitar aglo-
merações e riscos de contaminação. 
Os drives estão montados no Palácio 
dos Esportes, no Shopping Via Dire-
ta e no Ginásio Nélio Dias. Os dois 
últimos contam ainda com sala de 
vacinação para pedestre funcionan-
do das 8h às 16h, de segunda a quin-
ta-feira, e na sexta-feira até às 13h.

Além dos pontos no sistema de 
drive-thru, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) também abriu 10 
salas em Unidades Básicas de Saúde 
do município que funcionam de se-
gunda a sexta-feira, de 8h às 12h30 
e de 13h30 às 16h. São elas Distrito 
Sanitário Norte I: UBS Pajuçara; UBS 
Nova Natal; Distrito Sanitário Norte 
II; UBS Panatis; UBS Vale Dourado; 
Distrito Sanitário Leste; UBS São 
João; UBS Brasília Teimosa; Distrito 
Sanitário Oeste; UBS Felipe Camarão 
II; UBS Nazaré; Distrito Sanitário 
Sul; UBS Candelária; UBS Rosângela 
Lima.

No Palácio dos Esportes, as filas 
começaram a se formar nas primei-
ras horas do dia. O senhor Wilson 
Ferreira, de 85 anos, mora nas proxi-
midades e foi um dos primeiros a re-
ceber o imunizante. Ao lado do filho, 
ele não escondeu a emoção. “Estáva-
mos aguardando por esse momento. 
Estou muito feliz e agora é seguir 
com todos os cuidados, aguardar a 
segunda dose e torcer para que mais 
vacinas cheguem para todos”, disse. 

Francisco Pinheiro Pires, de 87 
anos, mora em Dix-Sept Rosado e se 
vacinou no posto fixo instalado no 
Palácio dos Esportes destinado aos 
pedestres. Feliz por ser vacinado, 
o aposentado nem sentiu quando 
a agulha foi inserida em seu braço, 
brincando com os técnicos e enfer-
meiros que estão trabalhando na 
campanha. “Foi ligeiro demais. Não 
senti nenhuma dor e essa turma 

que está trabalhando aqui é muito 
bacana, trata todo mundo super 
bem. Estou emocionado em receber 
a vacina. É um momento de muita 
esperança para todos nós”, apontou.

Na UBS São João, também houve 
muita procura. Como uma das uni-
dades de saúde mais centrais da rede 
pública municipal, o local recebeu 
muitos idosos. Dona Pena, 86 anos, 
era uma das mais ansiosas na fila. 
Quando chegou o seu momento para 
se vacinar, foi só alegria. “Finalmente 
chegou a minha hora. Estava contan-
do os minutos. Volto pra casa cheia 
de expectativas positivas. A espera 
valeu a pena”, contou. 

Um dos momentos de maior 
emoção do dia foi a vacinação de 
Manoel Sampaio do Rêgo, de 88 
anos, e de Maria José Lopes do Rêgo, 
86. Casados há 67 anos, eles foram 
vacinados juntos no posto fixo mon-
tado no Shopping Via Direta. Acom-
panhados pela filha, foram imuniza-
dos e ficaram muito satisfeitos.

A expectativa da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde é de que esta etapa 
de imunização dos idosos com a 
faixa de 85 anos ou mais siga até o 
fim desta semana. Para se vacinar, 
é necessário que o idoso apresente 
cartão de vacina, comprovante de 
residência e documento original 
com foto.

Após os trabalhos, a SMS vai 
levantar o quantitativo de doses de 
vacinas existentes para anunciar a 
ampliação dos grupos populacionais 
que serão vacinados. 

Até o momento, foram vacinados 
os profissionais da saúde, idosos ins-
titucionalizados, idosos acamados 
a partir de 75 anos e idosos com 90 
anos ou mais.

A Secretaria Municipal de 
Saúde iniciou a aplicação da 
segunda dose da vacina contra 
Covid-19 nos idosos acamados 
com 75 anos e mais de Natal. Na 
primeira etapa, 2.631 pacientes 
receberam a imunização em do-
micílio, com estratégia iniciada 
em 10 de fevereiro, e agora re-
cebem o reforço do imunizante 
Coronavac.

A ação ocorre simultane-
amente em todas as zonas da 
capital potiguar com equipes 
das unidades básicas de saúde, 
Departamento de Vigilância em 
Saúde (DVS) e rota definida em 
parceria com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). A estimativa é vacinar 
essa população que recebeu a 
primeira dose, nas próximas se-
manas, já que a bula do medica-
mento recomenda intervalo de 
14 a 28 dias a partir da primeira 
aplicação.

“A gente lembra que essas 
doses são exclusivamente para 
a população acamada de Natal 
e não para indivíduos com di-
ficuldade de locomoção. Caso 
alguém tenha se cadastrado an-
teriormente mas ainda não foi 
vacinado, pedimos que busque 
a unidade básica mais próxima 
para informar e uma equipe de 
saúde fará a vacinação na resi-
dência do acamado. Algumas 
equipes tiveram dificuldade de 
localizar alguns endereços por 
estarem incompletos, alguns 
telefones que não atendiam as 
ligações, então é possível que 
tenha pendência de vacina-
ção desta faixa etária”, indicou 
Rayanne Araújo, secretária ad-
junta de Atenção Integral à Saú-
de de Natal. Até agora, foram vacinados os profissionais da saúde, idosos institucionalizados, idosos acamados a partir de 75 anos e idosos com 90 anos ou mais. SMS vai levantar o quantitativo de doses de vacinas existentes para anunciar a ampliação da campanha

NATAL INICIA 
VACINAÇÃO DE 
IDOSOS DE 85 ANOS: 
“MUITA ESPERANÇA”

Estávamos aguardando 
por esse momento. Estou 
muito feliz e agora é seguir 
com todos os cuidados, 
aguardar a segunda dose e 
torcer para que mais vacinas 
cheguem para todos”

“
WILSON FERREIRA
85 ANOS

IDOSOS ACAMADOS 
COMEÇAM A 
RECEBER SEGUNDA 
DOSE DA VACINA
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Expectativa é de que a imunização dos idosos de 85 anos ou mais siga até o fim desta semana

Idosos enfrentaram longas filas nos pontos de drive-thru montados pela Prefeitura do NatalAté agora, foram vacinados os profissionais da saúde, idosos institucionalizados, idosos acamados a partir de 75 anos e idosos com 90 anos ou mais. SMS vai levantar o quantitativo de doses de vacinas existentes para anunciar a ampliação da campanha

ALEX RÉGIS/PREFEITURA DO NATAL

7,5 mil 2,6 mil
é o número de doses da vacina 
destinada a idosos de 85 anos

é o número de idosos acamados 
que receberão a 2ª dose da vacina

ALEX RÉGIS/PREFEITURA DO NATAL

ALEX RÉGIS/PREFEITURA DO NATAL



APrefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, seguindo decreto 
do Governo do Estado, editou 

e publicou, neste sábado 27, o decreto 
nº 1.330 com novas medidas restriti-
vas para contenção do avanço do novo 
coronavirus no município. O ‘toque de 
recolher’, das 22h às 5h, começou no 
sábado. 

Foram suspensas as atividades 
nos: Ginásios de esportes públicos e 
privados, quadras esportivas, parques 
públicos, centros de artesanato, circos, 
parques de diversões, museus, biblio-
tecas, teatros e demais equipamentos 
culturais; eventos corporativos, téc-
nicos, científicos, esportivos, conven-
ções, shows ou qualquer outra moda-
lidade de evento de massa, inclusive 
locais privados, como os condomínios 
e edifícios; atividades recreativas em 
clubes sociais e esportivos;  atividades 
religiosas coletivas de qualquer natu-
reza, como cultos, missas e congêneres 
em igrejas, templos, espaços religiosos, 
lojas maçônicas e estabelecimentos 
similares.

Ficou proibido o transporte de 
passageiros em pé no âmbito do Siste-
ma de Transporte Coletivo Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros do Mu-
nicípio de São Gonçalo do Amarante 
– DEMUTRAM – COOPTAGRAM e 
demais empresas.

Para que sejam cumpridas todas 
as medidas, a fiscalização será inten-
sificada pelas forças de segurança no 
município, de acordo com a Prefeitura 
de São Gonçalo. Para conferir o decre-
to completo, acesse o site saogoncalo.
rn.gov.br
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MEDIDA | Toque de recolher começou a valer nesta segunda-feira 1º, entre às 22h e às 5h, em consonância 
com a recomendação do Governo do Estado. Macaíba enfrenta alta taxa de lotação de leitos críticos Covid 

Menos de uma semana após 
emitir e publicar um decreto 
com medidas mais rígidas 

para prevenção da pandemia da Co-
vid-19, a Prefeitura de Macaíba, cidade 
da Grande Natal, decidiu adotar o to-
que de recolher para conter o avanço e 
a disseminação do vírus no município, 
que está em situação de alerta máxima 
com a UPA praticamente lotada no se-
tor de pacientes críticos, mesmo após 
a duplicação de leitos de UTI feita na 
semana passada, além de ocupação 
máxima na UTI do Hospital Regional 
Alfredo Mesquita.

Com o sistema de saúde público 
e privado da Grande Natal à beira do 
colapso, o toque de recolher é uma 
das medidas válidas a partir desta se-
gunda-feira 1º, entre às 22h e às 5h, es-
tando em consonância com o decreto 
30.383/21, do Governo do Estado, que 
obedece às recomendações do Comitê 
de Especialistas da Secretaria de Esta-
do da Saúde Pública do Rio Grande do 
Norte para o enfrentamento da pande-
mia pela Covid-19, na qual sugerem a 
adoção de medidas que intensifiquem 
as medidas de restrição de circulação 
de pessoas, aglomerações e eventos, 
bem como as ações de vigilância.

As novas restrições estabelecidas 
em Macaíba constam no Decreto nº 
2000, datado de 26 de fevereiro de 
2021 e vigoram até o dia 10 de março. 
Destacam-se: a suspensão do funcio-

namento total de parques públicos, 
centros de artesanato, circos, parques 
de diversões, museus, bibliotecas e de-
mais equipamentos culturais, eventos 
e shows em geral, inclusive em locais 
privados, atividades recreativas em 
clubes sociais e esportivos, cultos, 
missas e demais eventos religiosos que 
causem aglomerações.

Não estão incluídos nas restrições: 
serviços públicos essenciais; farmá-
cias; indústrias; postos de combustí-
veis; hospitais e demais unidades de 
saúde e de serviços odontológicos e 
veterinários de emergência; labora-
tórios de análises clínicas; segurança 

privada; imprensa, meios de comu-
nicação e telecomunicação em geral; 
funerárias; exercício da advocacia na 
defesa da liberdade individual; servi-
ços de alimentação, (poderão funcio-
nar mediante delivery); e serviços de 
transporte coletivo urbano.

O descumprimento dos protocolos 
sanitários e das medidas estabelecidas 
no decreto em questão poderá acarre-
tar medidas punitivas como multas ou 
interdição. A equipe de vigilância sani-
tária irá visitar locais estratégicos com 
apoio das forças de Segurança Pública. 
O documento pode ser acessado na 
íntegra no site macaiba.rn.gov.br

Para conter pandemia, Prefeitura  
de Macaíba adota toque de recolher

Descumprimento dos protocolos e das medidas do decreto poderá acarretar medidas punitivas

Foram suspensas algumas atividades e o toque de recolher passou a valer no último sábado 27

Covid-19: São Gonçalo do Amarante 
decreta medidas mais restritivas 

DETERMINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PE SRP 005/2021
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

Pregão Eletrônico SRP N.º 005/2021 - Aquisição de Epi's - data da sessão - 12/03/2021 as 12:01 (doze 
horas e um minuto)  - (Horário de Brasília).  Informações: (cplabedital@gmail.com), 
( h t t p : / / a r e i a b r a n c a . r n . g o v . b r / e d i t a i s )  e  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s  P ú b l i c a s  - 
(www.portaldecompraspublicas.com.br). 

Areia Branca/RN, em 01 de março de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2021 

 
O Presidente da FEMORN – Federação de Motociclismo do RN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca 
todos os seus filiados em gozo com os seus direitos para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 31 
de março de 2021 (quarta), na Av. dos Caiapós, 2885, C-217, Cond. Parco Della Veritá, Pitimbu, Natal/RN, em primeira 
convocação às 19:30 horas com maioria absoluta e em segunda e última convocação às 20:00 horas com qualquer número 
de filiados, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 
Resumo do período do atual mandato; 

1. Apreciação e aprovação da prestação de contas do exercício 2019, não realizada devido a pandemia do 
Covid-19; 

2. Apreciação e aprovação da prestação de contas do exercício 2020; 
3. Mudança de Estatuto (Alteração de Endereço); 
4. Outros assuntos propostos pela assembleia. 

                                                         Natal, 01 de março de 2021 
 

                                                        Francisco de Assis de Aquino Silva 
                                                         Presidente da FEMORN  
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE REFINAÇÃO E MOAGEM DE SAL DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE – 09.393.950/0001-06 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO – AVISO RESUMIDO 

Faz-se saber pelo presente edital, e a quem deste tiver conhecimento, que no dia 28 de março de 2021, das 
08h00min às 16h00min, tendo como local a sede do sindicato situado à Rua Raimundo Nelson, 27, Abolição II, 
Mossoró/RN, será realizada eleição para escolha de diretoria, conselho fiscal, delegados representantes e 
respectivos suplentes. O prazo para registro de chapas é de 03 dias contados a partir da publicação deste edital. 
A secretaria funcionará das 07h00min às 11h00min e de 13h00min às 17h00min. 
 

Mossoró/RN, 02/03/2021 
José Roberto Nunes - Presidente 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

INDUSTRIA DE TEMPERO PILAO EIRELI,  19.189.161/0001-01, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada (LS), com 
prazo de validade até 26/02/2027, em favor da fabricação de temperos, molhos e condimentos, localizada na 
Rua da Independência, nº 120, Centro, Pau dos Ferros/RN. 
 

Ataciana Dias da Silva 
Representante  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
INPLARN INDÚSTRIA DE PLASTICOS DO RN EIRELI, CNPJ 03.906.649/0001-64, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para uma Fábrica de artefatos de material plástico, localizada na Rua Valdir 
Epaminondas Lopes, N° 521 Galpão B - Walfredo Gurgel – Caicó/RN - CEP: 59.300-000. 

 
Saul Gurgel de Medeiros  

Proprietário 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
K V DE ALADIM GURGEL EIRELI, CNPJ 06.191.675/0001-41, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Indústria de 
Recuperação de Materiais Plásticos, localizada na Rua Valdir Epaminondas Lopes, n° 521 - Walfredo Gurgel – 
Caicó/RN - CEP: 59.300-000. 

Karine Vilar de Aladim Gurgel 
Proprietária  

 
 

 
 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Retificamos a publicação do Pedido de Renovação de Licença de Operação do Parque 
Eólico São Benedito Energias Renováveis S.A., CNPJ nº 12.053.657/0001-04, publicado no 
Diário Oficial do Rio Grande do Norte no dia 19/02/2021, página 25, para: PEDIDO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO. O Parque Eólico São Benedito Energias Renováveis S.A., CNPJ 
nº 12.053.657/0001-04, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação para 
o Parque Eólico São Benedito, localizado na Fazenda Umburana Grande e Fazenda Boa 
Esperança - Zona Rural - São Miguel do Gostoso/RN. Flávio Henrique Ribeiro - Diretor de 
Operação e Manutenção.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
Phoenix Óleo e Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a de Licença Simplificada, com 
prazo de validade até 24/02/2024, em favor do empreendimento 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código, 
coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 1-RC-0004-RN: 
9.401.320,08 mN; 696.954,53 mE, com 823,00 metros, localizado no P.A. Fazenda, BR 304, Km 72, Campo Rio 
do Carmo, município de Mossoró/RN. 

Werner Jost  
    Diretor Presidente  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) em 
favor da atividade de extração de cascalho, volumetria de 1.000m³/mês, área de 1,08 ha, no Sítio Baixa do Sítio, 
localizado no município de São Vicente, zona rural, CEP 59.340-000. 
 

Saionara Pinto Biezus 
REPRESENTANTE LEGAL 
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PANDEMIA  | Detran suspendeu alguns serviços de atendimento ao público de forma presencial, após decreto 
do Governo do Estado. Determinação visa diminuir a circulação de pessoas para frear o avanço da Covid-19

O Departamento Estadual de 
Trânsito do RN (Detran) sus-
pendeu alguns serviços de 

atendimento ao público externo de 
forma presencial no período de 1º a 12 
de março de 2021 na Sede, Ciretrans e 
Grupos Executivos. A medida atende 
às determinações legais contidas na 
Portaria Conjunta 01/2021 – Sesap/
Sead do Governo do Estado, publicada 

no último dia 25. 
A determinação tem o objetivo 

de zelar pela preservação da vida dos 
cidadãos norte-riograndenses, aten-
dendo a recomendação do Comitê 
Científi co Estadual, que estabeleceu 
diretrizes de prevenção ao contágio 
pelo Coronavírus diante da atual situ-
ação de emergência que passa o Brasil 
e o estado do Rio Grande do Norte.

O Detran com a intenção de mini-
mizar a suspensão dos serviços pen-
sando no público-alvo, após reunião 
técnica com a equipe de gestão, de 
forma controlada em relação ao fl uxo 
de pessoas e seguindo rigorosamente 
os critérios sanitários estabelecidos 
pelas autoridades sanitárias estaduais, 
resolve manter alguns serviços. Confi -
ra quais serão mantidos abaixo:

Detran: Saiba quais atendimentos 
serão mantidos na forma presencial

SERVIÇOS MANTIDOS: 

1- Coordenadoria de Habilitação de 
Condutores: 

Renovação de CNH (Serviço on-line – Site 
Detran/RN); 
Segunda via de CNH (Serviço on-line – 
Site Detran/RN); 
Emissão de Permissão Internacional 
para Dirigir (PID) - (Serviço on-line – Site 
Detran/RN); 
Emissão de CNH Definitiva (Serviço on-
line – Site Detran/RN); 
Prova Teórica de Habilitação (Presencial 
Unidades - Sede Natal e Mossoró);
Prova Prática de Habilitação (Presencial 
Unidades - Sede Natal e Mossoró);
Prova Prática Itinerante.

2- Coordenadoria Médica e 
Psicológica:

Exames Médicos (Presencial em Natal 
e Mossoró - Clínicas Credenciadas pelo 
Detran); 
Exames Psicológicos (Presencial em 
Natal, Mossoró e Parnamirim).

3- Coordenadoria de Educação e 
Fiscalização de Trânsito:

Liberação de Veículos Apreendidos 
(Presencial - Unidades - Sede Natal e 
Mossoró).

4- Coordenadoria de Operações

Manutenção Semafórica (Presencial);
Serviço de avaliação técnica e sinalização 
das rodovias estaduais (Equipe 
Presencial).

5- Outros Serviços disponíveis no site 
do Detran/RN (online)

Emissão de Boletos;
Consulta de Veículos;
Emissão de CRLV digital;
Consulta de Condutor;
Todos os serviços online permanecem 
funcionando normalmente.

SERVIÇOS SUSPENSOS: 

1- Coordenadoria de Registro de Veículos:

Vistoria de veículos;
Abertura de processos de transferência 
de veículos;
Registro de veículos novos;

2- Coordenadoria de Habilitação:

Prova Teórica Itinerante.

3- Coordenadoria Médica e Psicológica

Exames Médicos e Psicológicos nas 
Centrais do Cidadão e nos Grupos 
Executivos
 
Obs 1: Os agendamentos dos serviços 
suspensos no período de 01 a 12 de 
março de 2021 serão cancelados, 
devendo o usuário realizar um novo 
agendamento;

Obs 2: Todos os usuários com 
agendamento para esse período 
estão recebendo e-mails informativos 
emitidos pelas coordenadorias do Detran 
responsáveis.

Atendimento: 3232.8030 e 3232.8039 

DIVULGAÇÃO

Suspensão de algumas atividades presenciais do Detran começaram a valer nesta segunda-feira 1º e seguem até o dia 12 de março 

                                                 PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
  
ALLYSON JOSÉ DA SILVA, CPF:101.851.344-24, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada – LS para 
a para extração de 1.000 m³/mês de areia, em uma área de 2,82 hectares, localizada no Sítio Matão, s/nº, zona 
rural, João Câmara/RN. Processo ANM nº 848.012/2021  
 
                                                                                      Allyson José da Silva  
                                                                                              Requerente 
 

 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitantes: o Sr. DORIVALDO ALVES LEANDRO, brasileiro, casado, pescador, portador da cédula de identidade n° 
1732800 – SSP-RN, e, inscrito no CPF/MF sob o n° 032.202.484-62, e, a Sra. MICARLA FERREIRA DA CRUZ, brasileira, 
casada, recepcionista, portadora da cédula de identidade n° 2505349, e, inscrita no CPF/MF sob o n° 061.721.374-76, 
ambos, residentes e domiciliados na Rua Praia de Sibaúma, n° 440, Sibaúma, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, 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 na Travessa da Sucupira, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 1.200,00m² (mil e duzentos metros quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0101.032.06.2256.0000.6 e 
sequencial de n° 1.008913.6 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Iniciamos 
a descrição deste imóvel no Vértice P1 X: 271869,914 Y: 9310859,269 tendo como confrontante Antonio Monteiro Pereira 
CPF: 859.746.235-33, seguindo daí com Azimute 134°44'27'' e Distância 65,995 m até o Vértice P2 X: 271916,791 Y: 
9310812,815 tendo como confrontante Travessa da Sucupira CEP: 59.178-000, seguindo daí com Azimute 234°41'49'' e 
Distância 23,891 m até o Vértice P3 X: 271897,293 Y: 9310799,009 tendo como confrontante Mariana Pontes Othon CPF: 
012.192.244-80, seguindo daí com Azimute 324°17'35'' e Distância 66,131 m até o Vértice P4 X: 271858,697 Y: 9310852,708 
tendo como confrontante Instituto para a Salvaguarda das Paisagens Inspiradoras e dos Refúgios Ambientais (INSPIRA) 
CNPJ: 10.765.348/0001-23 seguindo daí com Azimute 63°17'38'' e Distância 9,381 m até o Vértice P5 X: 271867,077 Y: 
9310856,924 tendo como confrontante Instituto para a Salvaguarda das Paisagens Inspiradoras e dos Refúgios Ambientais 
(INSPIRA) CNPJ: 10.765.348/0001-23 seguindo daí com Azimute 50°25'21'' e Distância 3,681 m até o Vértice P1, ponto de 
partida deste memorial descritivo, totalizando uma área de 1.200,00 m² (Hum mil e duzentos metros quadrados) e perímetro 
de 169,07 metros (Cento e sessenta e nove metros e sete centímetros). Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 96.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, 
somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Antonio Monteiro Pereira, a INSPIRA, 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, 02.03.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
 

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Autorização Especial – AE, com 
prazo de validade até 26/02/2023,em favor do canteiro de obras em apoio à implantação das obras do Complexo 
Eólico Acauã, localizado na Zona Rural do município de São Vicente/RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente 

 
 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2020-158280/TEC/LRO-1543 
 

E L DE OLIVEIRA LOCACOES, CNPJ 33.967.288/0001-27, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação De Licença de 
operação, com prazo de validade até 18/02/2027, localizado na Rua Jornalista Celso Dantas da Silveira, 518, Meus 
Amores, Assú/RN 

 
E L DE OLIVEIRA LOCACOES  

 Representante Legal 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 

 
ELAWAN EOLICA RIO GRANDE DO NORTE S.A inscrita sob o CNPJ: 32.118.270/0001-98, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia – LP para o PARQUE EÓLICO QUIXABEIRA, atividade de geração de energia eólica, 
localizada na Fazenda Três Aroeiras, S/N, Zona rural, situada no município de Pedra Grande - RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara 
Diretor – Presidente 

 
2x3 
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Por recomendação do Ministério Público, a Justiça do Rio de Janeiro 
determinou o arquivamento de nove denúncias contra Karol Conká. A cantora 
de 34 anos virou alvo de diferentes investigações pelo crime de injúria, por 
comportamentos que teve durante a passagem pelo BBB21, sobretudo contra 
Lucas Penteado e Juliette Freire. A Justiça acatou pedidos de arquivamento 
porque a maioria dos relatos é genérico e sem imputação de crime específi co.

JUSTIÇA ARQUIVA 
NOVE DENÚNCIAS 
CONTRA KAROL

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

ZAPPING

AOS 83 ANOS, RAUL GIL 
RECEBE PRIMEIRA DOSE DE 
VACINA CONTRA A COVID-19

BRUNA MARQUEZINE DIZ 
QUE VAI SE PREVENIR APÓS 
PREVISÃO DE GRAVIDEZ

Depois de Silvio Santos, 
mais um apresentador do 
SBT foi vacinado contra o 
coronavírus. Raul Gil, de 83 
anos, acaba de tomar a primeira 
dose do imunizante na tarde 
desta segunda-feira 1º. A dose 
foi aplicada na unidade Ponte 
Grande, em Guarulhos, em São 
Paulo. O artista não precisou sair 
do carro para tomar a injeção. 

Bruna Marquezine usou o 
Twitter nesta segunda-feira 1º para 
rebater uma previsão de gravidez 
recebida por um internauta. A 
conta Futurizando disse que a 
atriz será mamãe ainda em 2021. 
Porém, ela adiantou que ter um 
fi lho não está nos seus planos até 
o momento: “Vou usar todos os 
anticoncepcionais”, escreveu a atriz 
em tom de brincadeira. 

FOTOS: GETTY IMAGES

FOTOS: GETTY IMAGESFOTOS: GETTY IMAGES

ESTE – ESSE (II)
Volto ao emprego de “esse” e “este”. 

Desta vez, para falar da localização 
no tempo. Devemos empregar “este” 
(esta, isto) em relação a um espaço 
de tempo presente. É o que justifi ca 
o uso de “desta”, no texto acima. Já 
o demonstrativo “esse” (essa, isso) 
deve ser utilizado em relação a um 
espaço de tempo passado: “Ontem, 
tive ótimas surpresas, não esquecerei 
esse dia”.

GRIPE SUÍNA
A gripe suína (já esquecida) 

popularizou o adjetivo relativo a 
porco. A língua portuguesa dispõe 
de muitos adjetivos de emprego 
incomum para referir-se a animais. 

Vejamos: “vulturino” (de abutre), 
“equestre” ou “equino” (de cavalo), 
leporino (de lebre), “simiesco” (de 
macaco), “apícola” (de abelha), 
“aquilino” (de águia), “asinino” (de 
asno), “lupino” (de lobo). Antes que 
eu esqueça, “porcino” é outro adjetivo 
relativo a porco.

ACIDENTE – INCIDENTE
Eis um par de parônimos 

que requer atenção de quem 
escreve ou fala. Os parônimos são 
palavras semelhantes na grafi a 
e na pronúncia. Assim, é muito 
importante observar o signifi cado 
das palavras. “Acidente” quer dizer 
desastre, acontecimento fortuito: 

“Houve um acidente de veículos na 
principal rodovia”.  Já “incidente” é 
um episódio ou acontecimento sem 
grandes proporções: “Os incidentes 
não foram sufi cientes para nos 
desanimar”.

FIQUE DE OLHO
O uso do hífen permanece nos 

compostos terminados por sufi xos de 
origem tupi-guarani que representam 
formas adjetivas, como -açu, 
-guaçu  e mirim, quando o primeiro 
elemento acaba em vogal acentuada 
grafi camente ou quando a pronúncia 
exige a distinção gráfi ca entre ambos: 
jacaré-açu; Ceará-Mirim; amoré-
guaçu; manacá-açu.

CESAR GRECO
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CAROL QUEIROZ

DANI FERREIRA

Dani Cruz vem lançando no seu 
canal do YouTube vídeos de 
mosaicos musicais, sempre 

gravados de maneira remota. Esse 
formato proporcionou que a cantora 
registrasse mais do seu trabalho 
autoral e agora, entre as ações do 
projeto “Compor: imersões digitais”, 
ela lança no dia 12 de março, em 
todas as plataformas digitais o seu 
segundo EP “Suporte a Sorte”.

O EP é composto por três músicas, 
que remetem a momentos do dia:  
“Suporte a Sorte”, uma composição 
em parceria com Nino Costa e arranjo 
de Daniel Ribeiro, abre o EP: “Essa 
música tem uma atmosfera solar e 
energética do início do dia”, define 
Dani. A segunda faixa, “Sonho do 
Entardecer”, também em parceria 
com Nino Costa e arranjo de Eduardo 
Taufic, traz os tons românticos do fim 
de tarde. Já a terceira música, “Peles 
Noites”, é uma composição inédita, 
de Dani e Mônica Michelly, e, como 
o nome já sugere, faz referência à 
sensualidade da noite.

A gravação do EP contou com os 
músicos que já acompanharam Dani 
em outros projetos desde o início de 
sua carreira: Nino Costa (guitarra), 
Mônica Michelly e Daniel Ribeiro 
(baixo), Eduardo Taufic (mixagem, 
masterização e rhodes), Silvinha 
Calixto (bateria) e Ramon Gabriel 
(percussão). A realização é da DC 
iltda, com produção e capa da Caruru 
Produções.

PROJETO COLABORATIVO
O “Compor: imersão criativa” 

surgiu em 2019 com a ideia principal 
de construção coletiva. O resultado 
dessa imersão foi o primeiro EP 
da cantora potiguar Dani Cruz, 
“Afoita”, em parceria com os músicos 
Eduardo Taufic, Mônica Michelly e 
Silvinha Calixto. Diante de um novo 

contexto de isolamento social, Dani 
Cruz lança o  “Compor: imersões 
digitais”, com novos encontros, 
agora majoritariamente virtuais, 
para que novas obras colaborativas 
sejam criadas, neste momento não 
se atendo apenas à música, mas 
abrangendo o olhar para outras 
linguagens artísticas.

Na nova proposta, Dani Cruz 
convida as artistas: LuAna do SER 
(artista plástica e designer), Mylena 
Sousa (videomaker), Khrystal (cantora 
e compositora) e Brígida Paiva 
(cantora e intérprete de libras) para 
trazerem suas vivências e experiências 
de vida e criarem produtos artísticos. 
Os produtos gerados pelo projeto - 
ilustrações, videoclipe, composição 
musical e vídeos musicais em libras 
- serão lançados nas redes sociais 
de Dani, Instagram e YouTube (@
danicruzcanta), durante o mês de 
março.

O projeto gera uma espécie de 
reflexão sobre a criação artística, 
proporcionando momentos coletivos 
de produção, dando espaço para 
produtos inéditos, que dificilmente 
poderiam ser criados em outras 
situações. O “Compor: imersões 
digitais” é uma realização da Caruru 
Produções, com recursos da Lei Aldir 
Blanc Rio Grande do Norte, Fundação 
José Augusto, Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte, Secretaria 
Especial da Cultura, Ministério do 
Turismo e Governo Federal.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima e escute Dani Cruz

SUPORTE A SORTE 

DIAS DE LUZ

LANÇAMENTO | Segundo EP de Dani Cruz será lançado em 12 de março e terá três músicas que remetem aos momentos do dia 

Dani Cruz domina o cenário artístico local com melodias leves e uma voz espontaneamente marcante para o samba, o jazz e a MPB 

Música nova de 
Macedoc traz o 
romantismo em 
um contexto de 
reflexão, imerso  
em uma estética 
sonora envolvente

O cantor potiguar Macedoc lança 
no próximo dia 12, em todas as 
plataformas digitais, o single 

“Dias de Luz”. A música, que marca um 
novo passo na carreira do artista,  é uma 
composição própria, em parceria com 
o cantor Androla, e traz o romantismo 
em um contexto de reflexão, imerso em 
uma estética sonora envolvente. 

O processo de produção e 
finalização da música, no estúdio 
Atemporal Music, trouxe grande 
identificação com gêneros de 

referência do artista, sendo o pop 
alternativo o gênero principal. Com 
muito entusiasmo, Macedoc traz um 
cronograma para 2021 com a promessa 
de vários lançamentos.

“Esse primeirosingle é um contato 
importante com o público, onde poderei 
mostrar um pouco da minha essência, 
e  a cada composição ir criando novas 
conexões”, destaca o cantor. O single 
“Dias de Luz” será lançado pela Rapport 
Produções, produtora que gerencia a 
carreira de outros artistas potiguares de 

destaque, como a banda Plutão Já Foi 
Planeta e o cantor Filipe Toca.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima e escute Macedoc

MÚSICA NOVA CHEGANDO
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A Jovem Pan tirou do ar o programa 

“De Tudo um Pouco”...
Fred Ring, um dos apresentadores, 

foi transferido para o esporte...
Mas ainda não há uma decisão do 
que será feito com Renata Kuerten e 
Vivi Tomazi. Stella Gontijo, que foi 

apresentadora de telejornais na TV 
Gazeta, tem feito reportagens aqui no 

Brasil para a TV I de Portugal.
São muitas as críticas ao futebol que 

hoje é jogado no Brasil... Porém, 
o italiano, por aquilo que a Band e 
o BandSports têm mostrado, está 

muito pior. Nesta quarta, devido ao 
impedimento do Geraldo Luís, mais 
uma vez Luiz Bacci irá apresentar o 

“A Noite é Nossa” na Record...
Bruno Peruka estará à frente do 
“Cidade Alerta”. O “A Noite é 
Nossa” terá Luiza Ambiel e Raul 
Gazola entre suas atrações desta 
quarta. Palmeiras e Grêmio, 

domingo, 18h, terá narração de Cleber 
Machado na Globo...Voz que irá 
anunciar o campeão da “Copa do 

Brasil”.

“Canta Comigo” voltará ao ar com cuidados ainda mais severos  
A nova edição do “Canta 

Comigo”, em gravações nos 
estúdios da Vera Cruz, em São 
Bernardo do Campo, voltará ao ar 
com cuidados ainda mais rígidos 
e um maior foco nas histórias dos 
participantes.

Precaução que se estende até 
mesmo à montagem do painel 
de jurados. Os componentes 
estão mais rígidos na avaliação 

e difi cilmente o convidado tem 
atingido a marca de 100 cadeiras, 
o que, de certa forma, acaba 
ampliando a atuação de cada um 
e aumentado a “discórdia” entre 
uma boa maioria.  

Robson Moura já é conhecido 
por este comportamento desde 
outras edições do “Canta”, agora 
transformado em quadro do “Hora 
do Faro”.

Aliás, nessas primeiras 
gravações, um destaque também 
para Rodrigo Faro, que tem 
contribuído com essa animação. 
Caju e Castanha, com comentários 
pós-apresentações, em forma de 
“Emboladas”; Rodrigo Cáceres, 
fazendo imitações e Fernandinho 
Beat Box com suas batidas 
ritmadas, também têm chamado 
atenção nos trabalhos.

HORÓSCOPO

Algo do destino envolverá o amor. A semana favorecerá 
os relacionamentos. Amplie interações nas redes e 
assuma maior responsabilidade social. Nesta fase que 
antecede seu aniversário, padrões e valores poderão 
mudar signifi cativamente. Projetos que promovem o 

Jogue a autoestima para cima, invista na sua imagem e 
inicie relações. O cotidiano fi cará mais agradável com 
nova atividade e harmonia no ambiente de trabalho. 
Mudanças na rotina favorecerão a saúde e o seu 
equilíbrio. 

A semana trará oportunidades de trabalho e crescimento 
fi nanceiro. Determine metas mais altas na carreira, você 
chegará lá! Poder pessoal em alta, espere por conquistas 
e vitórias com Marte em seu signo. Coragem e uma dose 
maior de ousadia abrirão caminhos.

Resolva assuntos de família e fortaleça as bases afetivas. 
A semana será especial no amor. Uma surpresa gostosa 
tocará o coração e a alma. Se estiver só, uma paixão 
virtual provocará emoções fortes. Embarque num clima 
romântico e curta momentos mágicos na vida íntima.

Brilhe, conquiste novos espaços, ganhe reputação 
e aumente o prestígio. A semana trará sucesso dos 
empreendimentos e maior visibilidade na carreira. Bom 
período para se associar ou conquistar alianças. Uma 
proposta profi ssional poderá chegar inesperadamente.

Semana agitada no trabalho. Bom para vender 
ideias e aumentar o poder fi nanceiro. A casa fi cará 
mais bonita e confortável com um toque pessoal 
na decoração. Resgates do passado balançarão o 
coração. Um antigo amor poderá se reaproximar.

Fortaleça a autoestima e vá à luta! A semana trará novas 
relações num grupo poderoso. Conexão internacional 
poderá alterar planos e favorecer o amor. Avalie um 
convite de viagem com carinho e amplie a visão de 
mundo. Você estará mais perto dos sonhos.

Equilibre as fi nanças e invista na imagem profi ssional. 
A semana trará novidades de trabalho e sorte nos 
negócios. Você poderá fi rmar um contrato promissor e 
garantir aumento de rendimentos. Amplie comunicações 
e contatos. Palavras doces atrairão o amor. 

Amplie os relacionamentos. Comunicações e contatos 
estarão favorecidos. Aproveite esta semana para 
divulgar o trabalho, marcar presença nas redes e 
assumir seu poder profi ssional. Inovações e estratégias 
darão ótimos resultados. 

Acordo fi nanceiro com a família, ou negócio imobiliário, 
dará alívio e maior tranquilidade. Aproveite a semana 
para cuidar melhor das suas posses e do seu patrimônio, 
planejar compras e determinar planos de longo prazo. 
Decisões serão tomadas com mais agilidade.

Associações e parcerias abrirão portas na carreira. A 
semana favorecerá o trabalho e o casamento. Expanda 
a atuação e espere por boas notícias na área fi nanceira. 
Desejos de viajar fi carão mais fortes. Enquanto a 
pandemia não permitir, faça videochamadas.

Ingresso num grupo poderoso movimentará a semana. 
Conte com sucesso em entrevistas, contatos e reuniões 
de trabalho. Oportunidades profi ssionais poderão 
surgir repentinamente. Ligue as antenas e melhore as 
perspectivas fi nanceiras. 

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)

DETALHES
A direção do SBT deseja, até 

22 de março, gravar vários pilotos, 
agora com os apresentadores 
escolhidos, para afi nar o esquema.

Será levado ao ar, diariamente, 
de segunda a sexta, das 9h45 às 
11h15. Ao vivo.

DETALHE
A estreia do “Vem Pra Cá” 

é considerada internamente a 
primeira mudança de um rearranjo 
que o SBT fará em toda a sua grade 
de programação.

O “Primeiro Impacto”, que 
já terá sua duração diminuída, 
também deverá sofrer alterações 
editoriais e em seu formato. 

TV PAGA
Escrita por Aguinaldo Silva 

e Maria Elisa Berredo, a série 
“Cinquentinha”, com Susana Vieira, 
Marília Gabriela, Betty Lago e Maria 
Padilha, é um dos destaques do 
Viva.

Logo na volta, em 14 de 
fevereiro, assumiu a vice-liderança 
da TV Paga e, desde então, 
já alcançou mais de 680 mil 

indivíduos. Em sua segunda semana 
no ar, cresceu 22% em relação à 
audiência da semana de sua estreia.

FUTEBOL
Na noite desta terça, 21h30, 

a Record faz o seu primeiro jogo 
do Campeonato Carioca, com 
Flamengo e Nova Iguaçu.

Narração de Lucas Pereira e 
comentários de Ricardo Rocha. 
Muito importante essa volta. 
A Record, desde o seu começo, 
com Raul Tabajara, Paulo Planet 
Buarque e Flávio Iazzetti, tem 
tradição nas transmissões do 
futebol.

CALABRESA DE VOLTA
Com a promessa de muito 

humor e irreverência, Dani 
Calabresa estreia o “Dani-se”, nesta 
sexta, às 22h30, no GNT, dividindo o 
comando com Pedroca Monteiro.

Além de esquetes, quadros com 
improviso e paródias de programas 
de TV, Calabresa ainda imita 
grandes personalidades, como Ivete 
Sangalo, Hebe Camargo e Narcisa, 
em mini talk shows com seus 
convidados.

TEM DATA
Se tudo correr como se espera, 
o novo programa das manhãs 
do SBT vai estrear no dia 22 de 
março. Com apresentação de 
Patrícia Abravanel e Gabriel 
Cartolano. O nome “Vem Pra Cá” 
está mantido.

ISTAGRAM
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Edina Alves Batista será a pri-
meira mulher a apitar o clássico 
entre Corinthians e Palmeiras. O 

duelo será na quarta-feira, às 19 horas, 
na Neo Química Arena, e será pela se-
gunda rodada do Campeonato Paulis-
ta Sicredi 2021.

A Federação Paulista de Futebol 
divulgou as equipe de arbitragens da 
rodada nesta segunda-feira e Edina vai 
comandar o dérbi, que terá Rodrigo 
Guarizo Ferreira do Amaral como o 
árbitro de vídeo.

Edina fez história no mês passado 
quando fez parte do primeiro trio de 
arbitragem feminino a trabalhar em 
um jogo oficial da Fifa no futebol mas-
culino. Ela apitou a decisão do quinto 
lugar no Mundial de Clubes, no Catar, 
entre Al Duhail, do Catar, e Ulsan, da 
Coreia do Sul. A auxiliar Neuza Inês 
Back também participou da partida.

Edina tem 40 anos e nasceu em 
Goioerê, no Paraná.  Ele faz parte do 

quadro de árbitras da Fifa desde 2016 
e já apitou na Série A do Campeonato 
Brasileiro.

Em 2019, Edina apitou CSA e Goi-

ás pelo Campeonato Brasileiro e se 
tornou a primeira mulher a atuar na 
Série A em 14 anos. A última havia sido 
Silvia Regina de Oliveira, em 2005.

PEDRO SOUZA / ATLÉTICO

Quem sonha em voltar aos está-
dios para acompanhar de perto 
um jogo vai precisar primeiro 

pensar na carteirinha de vacinação 
e só depois poderá se preocupar em 
comprar o ingresso. A Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) defende 
que só se retorne a ter público nas 
competições nacionais depois que a 
população for imunizada contra a co-
vid-19. Por isso, apesar da temporada 
2021 do futebol ter iniciado no último 
fim de semana, as restrições impostas 
desde o ano passado vão continuar por 
tempo indeterminado.

A CBF tem feito reuniões sema-
nais com representantes da Socieda-
de Brasileira de Infectologia (SBI) para 
discutir as condições da pandemia e 
protocolos de segurança. A posição 
de momento é que os torneios orga-
nizados pela entidade continuem sem 
a presença de público por enquanto 
para evitar o risco de contágio com 
aglomerações.

“Hoje não é possível se falar disso 
(volta da torcida). O movimento é exa-
tamente ao contrário, com vários esta-
dos e municípios em lockdown. A volta 
do público é algo que na nossa avalia-
ção está muito acoplado à vacinação”, 
disse o secretário geral da CBF Walter 
Feldman, que também é médico.

Desde março do ano passado não 

há jogos nas principais competições 
do Brasil com a venda de ingressos ao 
público. Em janeiro, a final da Copa 
Libertadores reuniu cerca de 5 mil 
pessoas no Maracanã, mas todas es-
tiveram presentes como convidadas 
de clubes, entidades e patrocinadores. 
Para os times, a falta de bilheteria 
tem causado prejuízos enormes. Um 
estudo recente da consultoria Sports 

Value estima que os clubes fecharam 
o último ano com receitas até 46% 
menores em relação a 2019.

Para diminuir o impacto financei-
ro, a CBF liberou no ano passado uma 
linha de crédito de R$ 100 milhões no 
ano passado. Não estão descartadas 
para o futuro próximo novas contribui-
ções. Mas é certo que os estádios vão 
demorar para reabrir.

“Precisamos da vacina ou então de 
uma queda absurda da pandemia no 
que diz respeito aos índices de conta-
minação, ocupação de leitos e mortes. 
Mas não é isso que temos visto. Hoje 
não dá nem para conversar com uma 
autoridade estadual ou municipal 
sobre o retorno do público, porque vi-
vemos um dos momentos de pico de 
toda a pandemia”, afirmou Feldman.

Apesar da posição de esperar a 
vacinação para liberar a presença de 
público, a CBF não vai impedir caso 
alguma entidade estadual decida o 
contrário. “Desde o início da pandemia 
nós temos muito claro que os Cam-
peonatos Estaduais são de responsa-
bilidade das federações locais. A CBF 
não vai interferir”, disse. No entanto, 
os principais torneios regionais do País 
começaram nos últimos dias com por-
tões fechados.

No fim do ano passado, os clubes 
discutiram as previsões orçamentárias 
para 2021 e alguns deles até já coloca-
ram estimativas conservadoras sobre 
as receitas com bilheteria nesta tem-
porada. Um exemplo é o Palmeiras. O 
atual campeão da Libertadores traçou 
um cenário de que a partir de junho 
voltaria a ter o Allianz Parque aberto 
com somente 30% da capacidade (cer-
ca de 12 mil pessoas).

Outros eventos esportivos têm tes-
tado o retorno do público, mesmo sem 
a exigência de vacina. A NFL realizou o 
último Super Bowl, mês passado, com 
40% da capacidade máxima do estádio. 
Houve controle de acesso, uso obriga-
tório de máscaras e assentos marcados 
para garantir o isolamento social. O 
Campeonato Inglês quer a partir de 
maio liberar os estádios para até 25% 
da lotação.

CBF defende que futebol só volte a
ter público após vacinação em massa
RETOMADA | Entidade reforça cuidado com a pandemia e só deve discutir reabertura dos estádios quando a situação da doença melhorar no Brasil. CBF tem feito reuniões semanais com 
representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) para discutir as condições da pandemia e protocolos de segurança. Posição de momento é que torneios sigam sem público

Sem público, Mineirão, em Belo Horizonte, recebeu Atlético-MG e URT, pelo Estadual, em jogo que marcou despedida do goleiro Victor no domingo

Apresentado oficialmente 
nesta segunda-feira 1º, o 
técnico Ariel Holan prome-

teu manter a vocação ofensiva do 
Santos e dar atenção especial aos 
jogadores da base.

Ciente das limitações vividas 
pelo clube paulista, o treinador 
argentino disse ver os atletas mais 
novos como opção real no elenco 
do time principal.

“Quero que seja uma equipe 
que entre no campo adversário 
com a bola dominada, que tenha 
passes que quebrem as linhas e 
tenha objetividade para ir até o gol 
adversário”, disse o treinador, ao re-
sumir a visão de jogo que pretende 
impor no Santos.

“Gosto do jogo de passe e re-
cepção, um sistema em que a equi-
pe busque a articulação e chegar 
ao arco rival. É disso que gosto nas 
equipes que dirijo: que tenham 
mentalidade ofensiva, que ata-

quem massivamente, com espaços 
para transição de jogo. Quem ataca 
bem, defende bem. É isso que va-
mos buscar.”

As opções para montagem do 
elenco devem ficar restritas à base 
em razão da proibição da Fifa de 
registrar novos jogadores. Nos úl-
timos meses, o Santos sofreu puni-
ções como esta devido à dívida na 
contratação de reforços. O clube vi-
ve crise financeira, ainda sem data 
para acabar.

Na coletiva, Holan comentou 
estar ciente das limitações do San-
tos no momento. “Temos uma situ-
ação momentânea. Temos de ver 
onde estão nossas forças. E nossas 
forças estão na base, no desenvol-
vimento do futebol dos jogadores 
do clube. Confiamos em todos os 
garotos. Podemos incorporá-los 
aos poucos ao elenco profissional. 
Vejo muito potencial em futebolis-
tas jovens.”

AILTON CRUZ / CBF

Em 2019, Edina se tornou a primeira mulher a atuar na Série A em 14 anos. Agora estará em clássico

Ariel Holan chega com 
promessa de time ofensivo 

SANTOS

Edina Alves vai ser a 1ª mulher
a apitar Corinthians x Palmeiras

HISTÓRICO
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