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Fachin anula todas as 
condenações de Lula nos 
processos da Lava-Jato

Natal adere a consórcio 
nacional de municípios 
para compra de vacinas

Situação da Grande Natal 
indica necessidade de 
medidas mais restritivas

Desembargador chama 
Álvaro Dias e Fátima para 
audiência de conciliação

Verticalização dos cemitérios 
deve iniciar ainda este ano, 
aponta titular da Semsur

DECISÃO. 5 | Ministro relator da Operação 
no STF declarou incompetência da 13ª 
Vara Federal de Curitiba para o processo 
e julgamento de quatro ações contra o 
petista e determinou a remessa dos autos 
dos processos à Justiça Federal

COVID-19. 4 | Proposto pela Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), o consórcio será 
instalado no próximo dia 22, com as 
prefeituras integrantes do grupo. Para o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), a 
ideia lançada pela FNP é oportuna

RELATÓRIO. 11 | Representantes do 
LAIS, da UFRN, apontam que, caso a 
ocupação de leitos críticos continue alta, 
a Região Metropolitana de Natal deverá 
considerar a adoção de medidas mais 
restritivas de circulação

GUERRA DE DECRETOS. 4 | Corregedor 
geral de Justiça vai presidir audiência 
entre o Estado do Rio Grande do Norte 
e a Prefeitura do Natal para que seja 
alcançado um denominador comum 
a respeito dos decretos 

SERVIÇOS. 14 | Capital potiguar tem 
oito cemitérios públicos superlotados 
há pelo menos vinte anos. Projeto de 
novo cemitério no Planalto, na Zona Sul 
da cidade, nunca saiu do papel por 
problemas ambientais

JOSÉ ALDENIR / AGORA RNJOSÉ ALDENIR / AGORA RN

DIVULGAÇÃO / ALEXANDRE SANTOSALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Ônibus foi flagrado com pessoas em pé na manhã desta segunda 8. Passageiros estavam aglomerados em horário de pico       Usuários ouvidos pela reportagem permanecem insatisfeitos com a qualidade do serviço de transporte na capital potiguar

JORNALISTA LANÇA 
LIVRO COM FOTOS 
DE 30 MUNICÍPIOS

 O jornalista Alexandre Santos lança, no 
próximo domingo 14, um livro intitulado “RN: 
Estado de Poedia”, que reúne imagens de 30 
municípios potiguares. Pág. 13 



STTU amplia número de viagens, 
mas ônibus seguem lotados em Natal
TRANSPORTE. 8 E 9 | A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal adotou medidas polêmicas, como a suspensão da meia passagem para estudantes e da gratuidade para idosos nos 
horários de pico, além de aumentar viagens com o objetivo de minimizar as aglomerações dentro dos ônibus. Contudo, os resultados positivos prometidos ainda não foram alcançados 

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

ANA MARIA 
IRONIZA 
BOLSONARO

 A apresentadora Ana Maria 
Braga ironizou o presidente da 
República Jair Bolsonaro no 
Mais Você. Ela disse que todos 
vivem um “mimimi”. A global 
ironizou uma fala do próprio 
presidente quando indagado 
sobre a compra de novas 
vacinas. Pág. 12
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O presidente Jair Bolsonaro O presidente Jair Bolsonaro O disse estar “namorando” ouO disse estar “namorando” ouO -
tro partido político para ser O tro partido político para ser O 

“dono” da legenda. Em conversa com 
apoiadores em frente ao Palácio da 
Alvorada, nesta segunda-feira, 8, o 
presidente não revelou qual é a sigla, 
mas indicou que se filiará em breve.

Bolsonaro procura um novo 
partido para disputar a reeleição em 
2022. A atual especulação é de que o 
presidente fechou com o Partido da 
Mulher Brasileira (PMB), que muda-
ria de nome para abrigar o chefe do 
Planalto e aliados.

“Estou namorando outro partido, 
tá? Onde eu seria dono dele como al-
ternativa senão sair o Aliança”, disse 
o presidente quando questionado 
sobre o Aliança pelo Brasil, partido 
que tentou tirar do papel, mas que 
naufragou ao não conseguir reunir as 
491 mil assinaturas necessárias para 
registro na Justiça Eleitoral. 

“Não é isso de você tá namorando 
um caso e se dar errado vou namorar 
aquele outro, não é isso não, mas na 
política tem que ficar ligado”, afirmou 
Bolsonaro ao citar a burocracia exigi-
da para criar uma nova legenda. Ele já 
havia dito que definiria até este mês.

Além do presidente, o novo parti-
do escolhido por Bolsonaro também 
deve abrigar seus aliados. Entre eles, 
seus filhos políticos. Dois deles, o 
senador Flávio Bolsonaro (Republi-
canos-RJ) e o vereador Carlos Bol-

sonaro (Republicanos-RJ) migraram 
recentemente, mas o presidente da 
legenda, Marcos Pereira (SP). Na 
ocasião, o dirigente disse que não iria 
abrir mão do comando da sigla para 
Bolsonaro.

O PMB foi criado em 2015 e che-
gou a reunir 20 deputados federais. 
A sigla, no entanto, foi usada como 
trampolim para parlamentares bur-
larem a lei de fidelidade partidária 
(que impede a troca de sigla durante 
o mandato) e mudarem novamente 
para outras legendas. Atualmente, o 
PMB não possui nenhum represen-
tante no Congresso.

Bolsonaro busca uma nova sigla 

desde novembro de 2019, quando 
deixou o PSL, partido pelo qual se 
elegeu, após se desentender com o 
presidente da sigla, deputado Lucia-
no Bivar (PE). O motivo da ruptura 
foi justamente o controle do cofre da 
sigla e de diretórios locais. 

Em 2018, após receber Bolsona-
ro, o PSL deixou de ser “nanico” e se 
tornou uma potência partidária . A 
sigla elegeu 54 deputados na esteira 
do bolsonarismo e passou a receber 
a segunda maior fatia das verbas pú-
blicas que abastecem os partidos po-
líticos. Em 2020, recebeu cerca de R$ 
200 milhões do fundo eleitoral e mais 
R$ 98 milhões do fundo partidário.

Atual especulação é de que o presidente fechou com o Partido da Mulher Brasileira (PMB)

LEGENDA | Afirmação foi feita pelo presidente a apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da 
Alvorada, na manhã desta segunda-feira 8 após ser questionado sobre o futuro do Aliança pelo Brasil

Presidente Jair Bolsonaro diz 
‘namorar’ partido para ‘ser dono’

ALAN SANTOS/PR
“LULA PODE ATÉ MERECER. MORO, JAMAIS!”

redacao@agorarn.com.br
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O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), usou O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), usou O a decisão que anulou as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva O a decisão que anulou as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva O para criticar o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava-Jato Sergio O para criticar o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava-Jato Sergio O 
Moro. Lira afirmou que Lula poderia até “merecer” uma absolvição, 
mas Moro não. A decisão foi dada nesta segunda-feira pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. O caso, porém, ainda pode 
ser analisado pelo plenário da Corte. Ao fazer o comentário, Lira se referia 
à possibilidade de Moro ser considerado, pelo Supremo, como suspeito 
ao redigir sentenças que condenaram o petista. No STF, era esperada 
uma deliberação sobre o assunto. “Minha maior dúvida é se a decisão 
monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, 
jamais!”, escreveu Lira.

VERBA DA COVID E SALÁRIOS I
Após o ministro das 

Comunicações, Fábio Faria, acusar o 
Governo do Estado de usar recursos 
federais enviados para o combate 
à Covid-19 para o pagamento 
de salários dos servidores, o 
controlador-geral do governo 
Fátima Bezerra, Pedro Lopes, emitiu 
um esclarecimento. Enfatizou, 
em comunicado, que a gestão 
estadual não usou verba da saúde 
para outra finalidade a não ser o 
enfrentamento do coronavírus.

VERBA DA COVID E SALÁRIOS II
O levantamento publicado 

pelo controlador-geral do Estado 
aponta que o governo Fátima 
Bezerra utilizou R$ 317 milhões da 

sua gestão – e não de transferências 
federais – para pagar compromissos 
com folha de pagamento em atraso. 
A verba foi oriunda de impostos e 
do Refis tributário, por exemplo, 
que deu condições especiais para 
contribuintes regularizarem sua 
situação com o Fisco.

VERBA DA COVID E SALÁRIOS III
Sobre as receitas recebidas 

do Governo Federal vinculadas 
diretamente ao enfrentamento 
da Covid-19 na área da 
saúde, assistência e cultura, a 
Controladoria Geral do Estado 
aponta o valor de R$ 358,5 milhões, 
além de R$ 811,6 milhões para 
compensar perdas de arrecadação 
própria.

LIGAÇÃO COM O PT
O presidente Jair Bolsonaro disse que surpreendeu a todos a decisão 

do ministro Edson Fachin, do STF, de determinar a anulação de todas 
as decisões tomadas pela 13ª Vara de Curitiba nas ações penais contra 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Fachin sempre teve uma forte 
ligação com o PT, então não nos estranha uma decisão nesse sentido. 
Obviamente é uma decisão monocrática, mas precisa passar pela turma 
ou pelo plenário para que tenha a devida eficácia”, disse o presidente a 
jornalistas no Palácio da Alvorada.

FLA X FLU MONOCRÁTICO
Na avaliação de auxiliares 

do Palácio do Planalto, o parecer 
de Fachin, embora criticado, 
restabelece a polarização, o que 
é favorável para a narrativa tanto 
de Bolsonaro quanto para Lula. 
“Decretaram um FLA x FLU 
monocraticamente”, escreveu 
o ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, no Twitter. A 
expressão, comparando ao 
clássico do futebol brasileiro, foi 
usada por outros integrantes 
do governo para definir o clima 
político após a decisão do 
ministro do STF.

ALIANÇA PREJUDICADA
Dirigentes e deputados de 

PDT, PSB e PSOL comemoraram 
decisão de Fachin. No entanto, 
uma aliança em torno do petista 
permanece distante para a 
disputa pelo Palácio do Planalto 
no ano que vem. Enquanto o 
PDT afirma que manterá o plano 
original de lançar candidatura 
própria, o PSB reforça a 
necessidade de cautela, com 
análise de pesquisas eleitorais. 
No PSOL, políticos lembram 
que Lula ainda passará por novo 
julgamento e que não há como 
prever o resultado. Câmara dos Deputados vota esta 

semana a PEC Emergencial
A Câmara dos Deputados marcou A Câmara dos Deputados marcou A para esta semana a votação da A para esta semana a votação da A Proposta de Emenda à ConsA Proposta de Emenda à ConsA -
tituição (PEC) 186/2019, a PEC Emer-
gencial. O presidente da Casa, Arthur 
Lira, anunciou que pautará a PEC para 
apreciação diretamente no plenário, 
sem passar por comissões. A expectati-
va é aprovar a admissibilidade do texto 
na terça-feira (9) e, no dia seguinte, a 
votação em plenário em dois turnos.

Na avaliação de Lira, é importante 
aprovar logo a PEC para possibilitar o 
pagamento de novas parcelas do auxí-
lio emergencial à população ainda em 
março.

O relator da proposta na Câmara é 
o deputado Daniel Freitas (PSL-SC). 

O texto cria mecanismos de ajus-
te fiscal, caso as operações de crédito 
da União excedam as despesas. Entre 
as medidas, estão barreiras para que 
a União, os estados e os municípios 
criem despesas obrigatórias ou benefí-
cios tributários. A PEC também possi-
bilita o pagamento do auxílio emergen-
cial com créditos extraordinários sem 
ferir o teto de gastos públicos. 

No Senado, o texto sofreu mudan-
ças importantes. O relatório do sena-
dor Márcio Bittar (MDB-AC) teve que 
ceder à resistência de vários colegas e 

foi retirado o trecho mais polêmico do 
seu parecer, o fim da vinculação obri-
gatória de parte do orçamento a inves-
timentos com saúde e educação. Bittar 
também retirou a redução de salário e 
jornada de trabalho dos servidores pú-
blicos, como expediente de ajuste fiscal 
e equilíbrio das contas públicas.

Bittar adicionou uma “trava” a mais 
para evitar um gasto excessivo com o 
auxílio emergencial. O relator limitou 
a R$ 44 bilhões o valor disponível para 
pagamento do auxílio emergencial. O 
governo estima retornar com o auxílio 
emergencial em forma de quatro par-
celas de R$ 250 ainda este mês.

MEDIDA
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 ANÁLISE DA DECISÃO DE FACHIN

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

O mundo político e jurídico do país sofreu, no � nal do dia de 
ontem, 8, o impacto da decisão do Ministro Edson Fachin, que 
declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o 

processo e julgamento das quatro ações da Operação Lava Jato contra 
o ex-presidente Lula – tríplex do Guarujá, sítio de Atibaia e sede do 
Instituto Lula e doações da Odebrecht, anulando todas as decisões nos 
respectivos casos.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

À primeira vista, a consequência seria o ex-presidente não se 
enquadrar na Lei da Ficha Limpa, podendo ser elegível em 2022. Não 
é bem assim. Isso poderá até ocorrer, mas a decisão monocrática de 
Fachin não assegura esse direito automático. Vários outros aspectos 
terão que ser analisados.

ELEGIBILIDADE

CRONOLOGIA DOS FATOS
A controvérsia tem início em decisões anteriores do STF, que retirou 

de Curitiba (Lava Jato), todos os casos que não se relacionavam com os 
desvios praticados contra a Petrobras e passaram a ser distribuídos pelo 
país, tais como, as investigações que tiveram início com as delações pre-
miadas da Odebrecht, OAS e J&F etc.

ENVOLVIMENTO
Segundo a decisão de Fachin, 

as ações penais envolvendo Lula 
não se referem apenas a atos ilí-
citos que envolvam a Petrobras, 
mas também outros órgãos da 
administração pública. Nestes 
casos, realmente a Segunda Tur-
ma do STF tem decidido enviar 
os processos à Justiça Federal, 
do DF.

MORO
Outra ilação, que começa a 

ser admitida é que a decisão de 
Fachin benefi cia diretamente 
Sergio Moro, pelo fato de que o 
pedido de suspeição do ex-juiz 
da Operação Lava Jato perde o 
objeto, isto é, não há mais razão 
para a matéria ser julgada, nos 
processos envolvendo o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Tal objetivo torna-se claro, 
quando o Ministro declarou a 
extinção de dez habeas corpus 
e quatro reclamações apresen-
tadas à corte pela defesa do 
petista, considerando a extensão 
das nulidades por ele reconhe-
cidas.

RESUMO 
Nas entrelinhas, a decisão de 

Fachin, se mantida pelo plenário 
do STF, livrará Moro, pela falta 
de competência territorial para 
julgar as Ações, porém manterá 
as denúncias do Ministério 
Público Federal. Certamente, 
surgirá o questionamento, de 
que se Curitiba não era compe-
tente, como os procuradores te-
riam competência para oferecer 
a denúncia?

PARCIALIDADE 
O julgamento da parciali-

dade de Moro já começou na 2ª 
Turma do STF e a tendência era 
Moro ser considerado parcial. 
Agora, a tramitação fi ca parali-
sada. Verifi cada a parcialidade 
de Moro, ocorreria a anulação 
não apenas dos processos contra 
Lula, mas também outras conde-
nações, o que, por enquanto, se 
torna impossível.

VALIDADE DAS PROVAS 
O ministro Fachin admite a 

possibilidade de “convalidação 
dos atos instrutórios”, isto é, a 
justiça do DF considerar válidas 
as provas já colhidas no proces-
so contra Lula.

EXIGÊNCIAS 
Para que essa prova não seja 

perdida, exige-se a aplicação do 
artigo 563 do Código de Processo 
Penal, que diz: “Nenhum ato será 
declarado nulo, se dá nulidade 
não resultar prejuízo para a 
acusação ou para a defesa”.

PRINCÍPIO 
O direito penal acolhe, que 

“não há nulidade sem prejuízo”. 
Portanto, para Lula benefi ciar-se 
das nulidades da prova obtida na 
instrução criminal, impõe-se efe-
tiva demonstração do prejuízo 
causado, sem o que prevalecerá 
o princípio da instrumentalida-
de, do citado art. 563 do CPP.

CONCLUSÃO 
Mesmo sendo mantida 

a incompetência da justiça 
de Curitiba, as provas contra 
o ex-presidente poderão ser 
consideradas contundentes e 
inquestionáveis no juízo do DF e 
ele não seria benefi ciado. Ficaria 
inelegível.

PANDEMIA  | Governadores defende a criação de um “pacto nacional” com medidas restritivas e preventivas 
que ajudem a atenuar o pico da pandemia de Covid-19 registrado nas últimas semanas em todo o País

O governador do Piauí, Wellin-
gton Dias (PT), informou que 
propôs aos chefes dos execu-

tivos estaduais a articulação de um 
pacto nacional de contenção da Co-
vid-19. De acordo com ele, que é o atual 
presidente do Fórum Nacional dos 
Governadores, o tratado deve sair até 
o dia 14 de março. Ao todo, 22 Estados 
declararam posição favorável à propos-
ta de Dias

Apenas cinco Estados ainda não se 
manifestaram sobre a proposta: Mato 
Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, 
Acre e Roraima.

Segundo o governador Wellington 
Dias, o Brasil vive seu pior momento 
desde o início da pandemia, com alta 
de casos, internações e mortes em di-
ferentes regiões. 

Na última semana, 10.482 pessoas 
morreram em decorrência da doença, 
a maior quantidade já registrada para 
um período de sete dias.

O grupo requer autonomia para 
pedir a laboratórios e organizações 
internacionais que o Brasil receba prio-
ridade no envio de vacinas. 

““Não adianta o meu estado fazer 
e outro não fazer. Isso é o que chamei 
de ‘enxugar gelo’, ou seja, a transmissi-

bilidade tem que ser cortada nacional-
mente”, disse Wellington Dias.

Segundo a governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
todos os Estados e o Distrito Federal 
devem tomar medidas uniformes no 
combate à pandemia. 

Em entrevista à GloboNews, ela su-
geriu, inclusive, a adoção de um toque 
de recolher nacional.

Durante a entrevista, Fátima 
Bezerra criticou a condução do Go-
verno Federal no enfrentamento à 
pandemia. 

Ela cobrou do Congresso Nacio-
nal a retomada do auxílio emergen-
cial e a desburocratização na compra 
de vacinas.

“O Pacto Nacional em Defesa da Vi-
da é a sugestão que estamos dando pa-
ra uniformizar ao máximo as medidas 
que estão e vigor. De 27 estados, temos 
22 com adoção de medidas restritivas, 
e esse pacto poderia começar com 
o toque de recolher a nível nacional, 
associada a diversas outras medidas 
voltadas a conter a pandemia”, disse a 
governadora.

Desde o início da pandemia, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
trava uma guerra com os governado-

res em relação à responsabilidade das 
ações referentes ao enfrentamento da 
crise sanitária.

Em mais de uma oportunidade, o 
chefe do Executivo tentou justifi car a 
partir uma decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) a omissão do governo 
federal no combate à pandemia.

“Se o Supremo não tivesse me 
proibido, eu teria um plano diferente 
do que foi feito, e o Brasil estaria em 
situação completamente diferente”, 
disse Bolsonaro, em fevereiro, durante 
entrevista ao apresentador José Luiz 
Datena, na TV Band.

A decisão citada e livremente inter-
pretada por Bolsonaro é 15 de abril de 
2020, quando os ministros do STF refe-
rendaram liminar do ministro Marco 
Aurélio, do relator da ADI 6.341, segun-
do a qual as competências concedidas 
pelo governo à Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) no combate 
à covid-19 não afastam a competência 
concorrente de Estados e municípios 
sobre saúde pública.

Na prática, a Corte decidiu que é 
responsabilidade de todos os entes 
federativos adotarem medidas em be-
nefício da população brasileira no que 
se refere à pandemia da covid-19.

Fátima e outros 21 governadores 
articulam pacto contra a Covid-19

Governadores do Nordeste em reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em novembro de 2020: impasse no combate à pandemia

WILSONLIMAAM

A mulher do ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, ganhou um cargo de 

confi ança na Embratur. Cristiane Fer-
reira da Silva Freitas ocupa, desde ao 
menos novembro do ano passado, a 
coordenação de Integridade e Integra-
ção, com um salário de R$ 18.375,37.

Cristiane é subordinada à gerente 
Catiane dos Santos Monteiro Seif que, 
por sua vez, é casada com o secretá-
rio de Pesca do governo federal, Jorge 
Seif. Catiane recebe um salário de R$ 
25.767,50. Em nota, o Ministério da 
Infraestrutura afi rmou que “não tem 
nenhuma ligação com qualquer con-

tratação que seja realizada pela agên-
cia, da qual sequer o ministério faz par-
te do conselho deliberativo”. A pasta 
também afi rmou que “não há qualquer 
fundamento jurídico para a caracte-
rização de nepotismo, pois se trata de 
uma contratação por pessoa jurídica 
de direito privado, sem fi ns lucrativos”.

Esposa do ministro da Infraestrutura 
é nomeada para cargo na Embratur

PODER
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O corregedor geral de Justiça, 
desembargador Dilermando 
Mota, preside, nesta quarta-

-feira 10, audiência de conciliação en-
tre o Estado do Rio Grande do Norte 
e o Município do Natal para que seja 
alcançado um denominador comum 
a respeito dos decretos estadual e 
municipal publicados, com medi-
das para deter o recrudescimento 
da pandemia causada pelo novo 
coronavírus, sobretudo no tocante à 
capital.

A sessão pública será virtual e 
tem início previsto para às 14h30. A 
audiência será transmitida pelo ca-
nal do TJRN no YouTube.

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), defendeu 
nesta segunda-feira 8, em entrevista 
à GloboNews, a manutenção do de-
creto editado por ela na última sexta 
5 que ampliou o toque de recolher no 
Estado para conter o avanço da pan-
demia de Covid-19.

No sábado 6, um dia depois de 
entrar em vigor o novo decreto esta-
dual, o prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), decidiu liberar o funciona-
mento de estabelecimentos comer-
ciais aos domingos.

Por causa da divergência dos 
decretos, a audiência foi definida. 
“Vamos ouvir as partes e a socieda-
de civil interessada, em seus mais 
diversos segmentos, e até o final da 
quarta-feira, teremos uma decisão, 
com definições pela Justiça, desta 

situação”, destaca o desembargador 
que em paralelo analisa Mandado 
de Segurança Cível, impetrado pelo 
MPRN contra o Estado.

A ação pede a suspensão da efi-
cácia do art. 1º do Decreto Estadual 
30.383/2021, bem como para “(…) 
impedir que as forças estaduais de 
segurança pública sejam empregadas 
na execução do “toque de recolher” 
criado pelo art. 1º do Decreto Esta-

dual nº 30.383, de 26 de fevereiro de 
2021 (…) e, consequentemente, de-
terminar que as Polícias Militar e Ci-
vil do Estado do Rio Grande do Norte 
se abstenham de prender cidadãos 
pelo simples fato de não cumprirem 
essa específica restrição ao direito de 
locomoção (toque de recolher notur-
no)”.

O magistrado ressalta ser impor-
tante, neste caso, observar a contra-

posição entre direitos fundamentais 
e interesse público, com possíveis 
danos a direitos coletivos e individu-
ais homogêneos, sobretudo à saúde 
pública e à ordem econômica.

“Esclareço, ademais, que o 
aprazamento de audiência com a 
participação do maior número de 
interessados (autoridades públicas 
e representantes da sociedade civil), 
tem o objetivo de proporcionar um 

ambiente favorável à autocomposi-
ção e se relaciona não apenas com o 
possível efeito multiplicador da de-
manda, que, no presente caso, pode 
gerar insegurança jurídica e interferir 
diretamente em medidas adotadas 
pelos gestores públicos no controle 
da disseminação da doença provoca-
da pelo novo coronavírus (Covid-19) 
no âmbito do Estado do Rio Grande 
do Norte”, pontuou o magistrado.

Desembargador chama Álvaro Dias e 
Fátima para audiência de conciliação
GUERRA DE DECRETOS | Corregedor geral de Justiça, desembargador Dilermando Mota, vai presidir audiência de conciliação entre o Estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura do 
Natal para que seja alcançado um denominador comum a respeito dos decretos estadual e municipal publicados para disciplinar as medidas de restrição à circulação de pessoas

Audiência entre Fátima Bezerra e Álvaro Dias tem início previsto para às 14h30. A audiência será transmitida pelo canal do Tribunal de Justiça do Estado no YouTube

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Prefeitura de Natal vai fazer 
parte do consórcio público para 
a aquisição de vacinas contra a 

Covid-19. O prefeito Álvaro Dias enca-
minhou a adesão da gestão municipal 
na última quinta-feira 4. Proposto pela 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o 
consórcio será instalado no próximo 
dia 22, com as prefeituras integrantes 
do grupo. 

Para o prefeito de Natal, a ideia 
lançada pela FNP é oportuna. “Assim 
que soubemos da proposta, decidimos 
inserir Natal nesse esforço liderado pe-
la Frente Nacional de Prefeitos, junta-
mente com prefeituras de todo o país”, 
afirma Álvaro Dias. “Buscamos todas 
as soluções possíveis para ampliar a 
vacinação da população de Natal, e 
o consórcio público das prefeituras 
é uma alternativa muito viável nessa 

direção”.
Até o início desta semana, mais 

de 1,7 mil municípios haviam ma-
nifestado o interesse de aderir ao 

consórcio público, segundo a FNP. O 
presidente da Frente, Jonas Donizete, 
ressalta que a finalidade do Consór-
cio Nacional de Vacinas das Cidades 
Brasileiras, batizado de Conectar, é 
atuar de maneira integrada e com-
plementar com o Programa Nacional 
de Imunização (PNI), coordenado 
pelo Ministério da Saúde. 

“A palavra é colaboração, e não en-
frentamento. Ouvimos, inclusive, que 
o governo federal poderia requisitar as 
vacinas adquiridas por meio do con-
sórcio. Isso não é problema nenhum, 
é esse o espírito”, disse o presidente da 
FNP. “A quantidade que vamos com-
prar é a que estiver disponível. Se acon-
tecer de o governo requisitar as doses, 
para nós está de bom tamanho, porque 
elas vão chegar à população e é isso o 
que queremos”.Prefeitura de Natal vai fazer parte do consórcio público para a aquisição de vacinas

Natal adere a consórcio nacional de 
municípios para compra de vacinas

PANDEMIA

A quantidade que vamos 
comprar é a que estiver 
disponível. Se acontecer 
de o governo requisitar as 
doses, para nós está de bom 
tamanho”

“
ÁLVARO DIAS 
PREFEITO DE NATAL
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O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, confirmou nesta se-
gunda-feira 8 que os valores 

da nova rodada de auxílio emergen-
cial irão de R$ 175 a R$ 375, sendo, 
em média, R$ 250.  O governo ainda 
pretende restringir o pagamento do 
auxílio a uma pessoa por família, ao 
contrário da rodada de 2020, quando 
até dois integrantes da mesma famí-
lia podiam ser contemplados.

“[R$ 250] é o valor médio. Se for 
uma família monoparental dirigida 
por mulher é R$ 375. Se for um ho-
mem sozinho, é R$ 175. Se for o casal, 
são R$ 250. Isso é com o Ministério da 
Cidadania, só fornecemos parâme-
tros básicos, mas amplitude é com a 
Cidadania”, afirmou o ministro, após 
reunião no Palácio do Planalto.

A PEC emergencial, que autoriza 
a retomada do auxílio emergencial, 

foi aprovada na semana passada pelo 
Senado Federal, mas ainda passará 
pela Câmara dos Deputados. A ex-
pectativa do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), é a de que o tex-
to seja aprovado na próxima quarta-
-feira 10 se houver acordo. 

Uma medida provisória (MP) es-
tá sendo preparada para publicação 
logo após a aprovação da PEC emer-
gencial pelo Congresso Nacional. A 
mudança constitucional é colocada 
como precondição pela equipe eco-
nômica para poder destravar a nova 
rodada do benefício. 

A PEC livra o auxílio de amarras 
fiscais e autoriza a abertura de um 
crédito extraordinário para bancar 
o custo extra com o programa, sem 
esbarrar no teto de gastos, a regra 
que limita o avanço das despesas à 
inflação.

REUTERS/AMANDA PEROBELLI

O ministro Edson Fachin, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
anulou nesta segunda-feira 8 

todas as condenações do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça 
Federal no Paraná relacionadas às in-
vestigações da Operação Lava Jato.

Com a decisão, o ex-presidente Lu-
la recupera os direitos políticos e volta 
a ser elegível. Ao decidir sobre pedido 
de habeas corpus da defesa de Lula 
em novembro do ano passado, Fachin 
declarou a incompetência da Justiça 
Federal do Paraná nos casos do triplex 
do Guarujá, do sítio de Atibaia e das 
doações ao Instituto Lula. Segundo o 
ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba 
não era o “juiz natural” dos casos.

A decisão de Fachin tem caráter 
processual. O ministro não analisou o 
mérito das condenações. “Embora a 
questão da competência já tenha sido 
suscitada indiretamente, é a primeira 
vez que o argumento reúne condições 
processuais de ser examinado, diante 
do aprofundamento e aperfeiçoamen-
to da matéria pelo Supremo Tribunal 
Federal”, diz o texto da norta.

Agora, os processos serão anali-
sados pela Justiça Federal do Distrito 
Federal, à qual caberá dizer se os atos 
realizados nos três processos podem 
ou não ser validados e reaproveitados.

“Com a decisão, foram declaradas 
nulas todas as decisões proferidas pela 
13ª Vara Federal de Curitiba e determi-

nada a remessa dos respectivos autos 
para à Seção Judiciária do Distrito Fe-
deral”, diz texto de nota à imprensa do 
gabinete do ministro. A decisão atinge 
o recebimento de denúncias e ações 
penais.

A Procuradoria-Geral da República 
(PGR) vai recorrer contra a decisão do 
ministro Edson Fachin. O procurador-
-geral, Augusto Aras, determinou à sua 
equipe que prepare um recurso contra 
a decisão. O assunto está sob respon-

sabilidade da subprocuradora-geral da 
República Lindôra Araújo, responsável 
pelos casos da Lava-Jato perante o STF. 

A decisão monocrátida do 
ministro Edson Fachin foi critica-
da ainda na segunda-feira 8 pelo 

presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Ele acredita que a me-
dida será revertida no plenário 
do STF. 

“Ainda deve passar pelo ple-
nário do STF para ter a devida 
eficácia. Agora, todo mundo foi 
surpreendido. Afinal de contas, 
as bandalheiras deste governo 
[do Partido dos Trabalhadores] 
estão claras perante toda a socie-
dade, disse.

O senador Jean Paul Prates 
(PT), no entanto, comemorou o 
posicionamento do ministro do 
STF. Segundo ele, a decisão “faz 
justiça ao ex-presidente Lula”. 

“Mas é uma justiça relativa-
mente tardia. Ele não precisava 
ter passado 580 dias na prisão de 
Moro por culpa de um juiz que 
torceu todas as regras da justiça 
por um projeto político”, disse o 
senador.

Fachin anula todas as condenações 
de Lula nos processos da Lava-Jato
DECISÃO MONOCRÁTICA | Relator da Operação no Supremo declarou incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento de quatro ações contra o petista e 
determinou a remessa dos autos dos processos à Justiça Federal, que vai decidir ‘acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios’. PGR promete recorrer da decisão 

 Decisões anuladas por Edson Fachin são referentes aos casos julgados pela Justiça Federal do Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula

A Câmara Municipal de Natal 
prorrogou até o dia 14 de 
março de 2021 a suspensão 

das atividades presenciais legisla-
tivas e administrativas, ainda em 
razão da pandemia do novo corona-
vírus. A decisão, que mantém todas 
as medidas previstas no Ato 04 de 
01 de março de 2021, será publicada 
no Diário Oficial do Município dessa 
terça-feira 9 e entra em vigor no mes-
mo dia. 

O Legislativo municipal já vem 
adotando um rigoroso protocolo 
para evitar a disseminação da Co-
vid-19, que inclui a obrigatoriedade 
do uso da máscara, higienização das 
mãos com álcool em gel, medições 
de temperatura, distanciamento so-
cial, desinfecção de ambientes, entre 
outros cuidados. Na última sexta-fei-
ra 5, também foi realizada uma nova 
desinfecção na Casa por militares da 

Marinha, Exército e Aeronáutica.
Com o novo Ato, o acesso às de-

pendências da CMN continuará to-
talmente restrito, inclusive aos gabi-
netes parlamentares. Já as atividades 
dos setores administrativo e finan-
ceiro, que sejam indispensáveis ao 
mínimo funcionamento da Câmara 
de Natal, serão mantidas através de 
regime de escala e teletrabalho. 

Durante a suspensão, o Plenário 
poderá se reunir excepcionalmente, 
por convocação do Presidente, de 
forma virtual, através do Sistema de 
Deliberação Remota (SDR), assim 
como seus servidores, que também 
poderão ser convocados em caráter 
extraordinário. Caso haja necessi-
dade, na volta dos trabalhos serão 
realizadas sessões extraordinárias 
no turno matutino para compensar 
os dias de suspensão das atividades 
legislativas.

CLAUDIO MARQUES/FUTURA PRESS

Ministro da Economia, Paulo Guedes

Câmara de Natal renova 
suspensão das atividades

PROTEÇÃO

Auxílio emergencial deve variar de 
R$ 175 a R$ 375, avalia Guedes

RECURSOS

PRESIDENTE BOLSONARO 
CRITICA A DECISÃO DO 
MINISTRO FACHIN
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O percentual de famílias com 
dívidas ou contas em atraso 
caiu de 24,8% em janeiro pa-

ra 24,5% em fevereiro, e chegou ao 
menor patamar desde o início da 
pandemia. Os dados fazem parte da 
Pesquisa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor (Peic), 
divulgada nesta segunda-feira 8 pela 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

O percentual de inadimplentes 
está em queda desde agosto de 2020, 
mas ainda é maior que o de fevereiro 
do ano passado, que foi de 24,1%.  

A inadimplência é mais forte 
entre as famílias com renda de até 
10 salários mínimos. Nesse grupo, o 
percentual caiu de 27,9% em janeiro 
para 27,4% em fevereiro. 

Já entre as famílias com renda su-
perior a 10 salários mínimos, houve 

alta da inadimplência, de 11,5% em 
janeiro para 11,7% em fevereiro. 

O endividamento em fevereiro 
chegou a 66,7% das famílias, a maior 
proporção desde outubro do ano 
passado. 

São consideradas endividadas 
as famílias que têm dívidas de che-
que pré-datado, cartões de crédito, 
carnês de lojas, empréstimo pessoal, 
prestações de carro e seguros.  

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

A Petrobras anunciou nesta se-
gunda-feira 8 novos reajustes 
nos preços da gasolina e do 

diesel, com vigência a partir desta ter-
ça-feira 9. A gasolina vendida pelas refi-
narias da estatal subirá 8,8%. Já o diesel 
terá aumento de 5,5%.

É o sexto reajuste da gasolina e o 
quinto do diesel em 2021, com altas 
acumuladas de 53% e 40%, respectiva-
mente.

Segundo a Petrobras, a partir desta 
terça o litro da gasolina em suas refi-
narias passará a custar, em média, R$ 
2,84, o que representa alta de  R$ 0,23 
no valor vigente até esta segunda. O 
diesel será vendido por R$ 2,86 por li-
tro, reajuste de R$ 0,15.

A alta no preço do diesel equivale a 
metade do ganho que seria obtido com 
a isenção de impostos federais implan-
tada pelo presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) na semana passada para 
tentar acalmar os caminhoneiros. Com 
impactos em sua imagem e risco de pa-
ralisação dos caminhoneiros, Bolsona-
ro decidiu nas últimas semanas subir o 
tom contra a política de de preços da 
Petrobras, em processo que culminou 
com a demissão, no dia 19 de feveriro, 
do presidente da estatal, Roberto Cas-
tello Branco.

Na semana passada, segundo a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANP), o preço médio 
do diesel nos postos brasileiros chegou 

a R$ 4,230 por litro, 1,1% acima do ve-
rificado na semana anterior, antes da 
isenção.

Em um mês, o preço do combustí-
vel subiu 11% nas bombas. Em 2021, a 
alta acumulada é de 16,7%. Já o preço 
médio da gasolina foi de R$ 5,290 por 
litro, alta de 2,3% em uma semana e 
de 9,4% em um mês. No ano, o preço 
da gasolina nas bombas já aumentou 
17,7%. 

A Petrobras encerrou o quarto tri-

mestre de 2020 com lucro recorde de 
R$ 7 bilhões, apesar do momento de 
crise. 

O governo federal preparou 
uma nova lista com a indicação de 
seis nomes para integrar o Conse-

lho de Administração da Petrobras. 
Os indicados serão apresentados à 
Assembleia Geral Extraordinária 
da empresa.

Dos nomes apresentados, dois 
já integram o conselho. Um deles é 
atual presidente, Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, que é almirante de 
esquadra da reserva e já ocupou o 
cargo de comandante da Marinha.

O outro é o conselheiro Ruy 
Flaks Schneider, engenheiro in-

dustrial mecânico que também é 
presidente do Conselho de Admi-
nistração da Eletrobras.

O terceiro nome é do general 
de exército da reserva Joaquim 
Silva e Luna, que foi indicado pe-
lo governo federal para assumir 
a Presidência da Petrobras, em 
substituição a Roberto Castello 
Branco. Atualmente, Silva e Luna 
é diretor-geral brasileiro de Itaipu 
Binacional.

O Ministério de Minas e Ener-
gia indicou ainda dois ex-funcio-
nários da Petrobras, que atuaram 
na empresa entre as décadas de 
70 e 90: o engenheiro civil Márcio 
Andrade Weber e o geólogo Murilo 
Marroquim de Souza.

Já o Ministério da Economia 
indiciou a administradora Sonia 
Julia Sulzbeck Villalobos, que já 
foi membro do Conselho de Ad-
ministração da Petrobras de maio 
de 2018 até julho de 2020, eleita 
por acionistas detentores de ações 
preferenciais. Na semana passada, 
quatro conselheiros, que integram 
o conselho atualmente e que ha-
viam sido indicados pelo governo, 
em fevereiro, para continuar no 
cargo, decidiram não aceitar a 
recondução: João Cox Neto, Nivio 
Ziviani, Paulo Cesar de Souza e 
Silva e Omar Carneiro da Cunha 
Sobrinho.

Petrobras anuncia novo reajuste e alta 
acumulada da gasolina passa dos 50% 
COMBUSTÍVEIS | Petrobras vai elevar em 8,8% o preço do litro da gasolina e em 5,5% do diesel nas refinarias a partir de terça-feira 9, informou a companhia por meio da assessoria de 
imprensa. Nova alta vem em meio aos trâmites para a substituição na presidência e no conselho geral da empresa pública, após a intervenção do presidente Jair Bolsonaro

Preço médio da gasolina foi de R$ 5,290 por litro, alta de 2,3% em uma semana e de 9,4% ao longo do mês de fevereiro, segundo a ANP

A Receita Federal registrou 
total de 17.601 declarações 
do imposto de renda 2021. 

A expectativa é de que 334 mil poti-
guares prestem contas ao Fisco até o 
próximo dia 30 de abril, data em que 
se encerra o período de entregas das 
declarações.

 Em todo o Brasil, já foram en-
tregues 1.865.014 declarações ao 
sistema da Receita no Rio Grande do 
Norte. 

O prazo de entrega da declara-
ção será encerrado às 23h59min59s 
do dia 30 de abril.

Os contribuintes que receberam 
o auxílio emergencial por conta da 
pandemia da Covid-19, caso tenham 
recebido, junto com o auxílio, outros 
rendimentos tributáveis em valor 
anual superior a R$ 22.847,76, são 
obrigados a declarar o Imposto de 
Renda da Pessoa Física e devolver os 

valores recebidos do auxílio emer-
gencial, por ele e seus dependentes, 
conforme estabelece o § 2º-B do art. 
2º da Lei nº 13.982, de 2020.

Estima-se que cerca de 3 mi-
lhões de declarações em nível nacio-
nal possua algum tipo de devolução 
a ser feita. 

Informações sobre como re-
alizar a declaração e a devolução 
podem ser encontradas no site do 
Ministério da Cidadania.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Endividamento chegou a 66,7% em 2021

Mais de 17 mil declarações 
foram entregues no RN

IMPOSTO DE RENDA

Inadimplência cai ao menor nível 
desde início da pandemia, diz CNC

AVALIAÇÃO

GOVERNO INDICA SEIS 
NOMES PARA CONSELHO 
DA PETROBRAS

24,5%
das famílias brasileiras têm 
alguma dívida financeira

334 mil
potiguares devem entregar o IR 

em 2021
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MARCOS SANTOS / USP

No Rio Grande do Norte, a Ope-
ração Resguardo resultou em 
cinco prisões nesta segunda-

-feira 8. Foram quatro no município 
de Mossoró, no Oeste potiguar, e uma 
em Parnamirim, segundo informa-
ções da Polícia Civil. A ação, que é a 
maior iniciativa com foco no combate 
à violência contra a mulher do País, é 
coordenada pelo Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública, por meio da 
Secretaria de Operações Integradas 
(Seopi) e ocorre desde 1º de janeiro. 
Nesse período, levou à prisão de quase 
9,1 mil pessoas, além de promover a 
investigação de 46,7 mil denúncias em 
todo o Brasil.

Na contramão do restante do 
país - que teve um aumento de 3,8% 
nos registros de violência doméstica, 
segundo o Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública - o RN registrou uma 
redução nos casos de feminicídios e de 
violência contra as mulheres. Segun-
do a Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análises Criminais (COI-
NE), em 2020 foram 97 homicídios de 
mulheres, uma redução de 22% em 
comparação a 2019, que contabilizou 
125 casos.

 O número de ocorrências de vio-
lências que não resultaram em mortes 
também sofreu uma queda de 26,8% 
em 2020, em comparação ao ano an-
terior. Foram 8.483 ocorrências, dessas 
1.711 eram de violências domésticas, 
2.737 de lesão corporal e 4.035 de ame-
aças. Já o número de estupros sofridos 
por mulheres aumentou em 11%. Fo-
ram 475 estupros em 2020, 11% a mais 
que em 2019, que haviam sido registra-
dos 428 casos.

De acordo com a psicóloga An-
dreína Moura, membro do Conselho 
Regional de Psicologia do Rio Grande 
do Norte (CRP-RN), o isolamento so-

cial fez com que as mulheres ficassem 
mais suscetíveis a sofrerem violência 
com o convívio 24 horas com os agres-
sores, que em sua maioria são compa-
nheiros das vítimas.  

“Um comportamento comum aos 
agressores é isolar e ter controle so-
bre a vítima, com isso, a convivência 
acentuada na pandemia potencializa 
ainda mais os conflitos e as situações 
de violência dentro do lar’’, afirmou a 
conselheira.

Para a promotora de Justiça da De-
fesa da Mulher, Érica Canuto, ao mes-
mo tempo que houve esse aumento de 
casos de violência no lar, também hou-
ve um aumento na atuação dos órgãos 
públicos de segurança para atender as 
vítimas. “No nosso estado esse aumen-

to não foi sentido como no restante do 
país porque os órgãos de segurança 
pública, justiça e assistência não pa-
raram, seguiu-se com o atendimento 
presencial e remoto. Ao invés de di-
minuirmos os serviços prestados, nós 
incrementamos”, frisou.

Esses números, no entanto, pas-
sam ainda pela problemática histórica 
da subnotificação. “O medo, a vergo-
nha, a descrença nas leis e no Sistema 
de Justiça, a crença na mudança do 
parceiro, a dependência emocional e/
ou financeira, podem fazer com que a 
mulher em situação de violência não 
procure ajuda. Mas isso não é culpa 
dela, é importante não responsabilizar 
a vítima pela não notificação”, apon-
tou a psicóloga Andreína Moura.

Ainda assim, de acordo com a 
promotora Érica Canuto, os dados do 
último ano são positivos e mostram 
que as medidas protetivas estão sendo 
cumpridas. “Toda violência doméstica 
e familiar é subnotificada. Mas ainda 
assim precisamos nos apegar aos da-
dos que temos e, nesse momento, nos-
sos dados são positivos. Mostra que 
o trabalho dos órgãos em conjunto e 
as medidas protetivas estão surtindo 
efeito”.

Para o Conselho Regional de Psi-
cologia (CRP-RN), para que esses nú-
meros diminuam ainda mais, além da 
mudança do comportamento social, 
é importante que o Estado oferece 
plantão 24 horas na Rede de proteção 
como em instituições de abrigamento 

temporário, instituições de acolhi-
mento, Centros de Referência, Casa 
Lar e Delegacia Especializada de Aten-
dimento à Mulher (DEAM).

Atualmente, o RN conta com duas 
casas-abrigo. Uma municipal em Na-
tal, que atende também Parnamirim e 
uma estadual em Mossoró, que atende 
mulheres de regiões do interior próxi-
mas ao município, além de cinco Dele-
gacias Especializadas no Atendimento 
à Mulher (DEAMs), em Natal (2), Par-
namirim (1), Mossoró (1) e Caicó (1).

O Ministério Público do RN lan-
çou, também nesta segunda-feira 8, 
a Ouvidoria das Mulheres, onde as 
vítimas de violência doméstica podem 
buscar apoio e informações sobre os 
serviços ofertados no estado.

Cinco pessoas são presas por 
violência contra a mulher no RN
OPERAÇÃO RESGUARDO | Ação resultou em cinco prisões nesta segunda-feira 8: quatro no município de Mossoró, no Oeste potiguar, e uma em Parnamirim, segundo a Polícia Civil. 
Operação, que é a maior iniciativa com foco no combate à violência contra a mulher do País, é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública desde 1º de janeiro

Ao mesmo tempo que houve um aumento de casos de violência no lar no RN, também houve um aumento na atuação dos órgãos públicos 

CANAIS DE DENÚNCIA

DEAM Natal
Z. Norte: (84) 3232-5468/5469 
(funciona 24 horas)
Z. Sul: (84) 3232-2526/2530

DEAM Parnamirim
(84) 3644-6407

DEAM Mossoró
(84) 3315-3536

DEAM Caicó
(84) 3421-6040/6029

EMERGÊNCIA: 
Disque 100, 180 ou 190 (polícia)
SITE: https://ouvidoria.mdh.gov.br

OUVIDORIA DAS MULHERES:
(84) 99972-1458
ouvidoriadasmulheres@mprn.mp.br

UFRN oferece 6.900 vagas  
em cursos gratuitos pelo IMD
A Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), por 
meio do Instituto Metrópole 

Digital (IMD), lançou edital com a 
abertura de 6.900 vagas para dois cur-
sos gratuitos na área de tecnologia. As 
inscrições começam nesta segunda-
-feira 8, e seguem abertas até o dia 21, 
sendo destinadas para as formações 
de Programador de Dispositivos Mó-
veis e Programador Web, que serão 
realizadas na modalidade de Ensino a 
Distância.

A iniciativa está integrada ao Pro-
grama Novos Caminhos, estruturado 
pelo Ministério da Educação e realiza-
do em parceria com diversas institui-
ções de ensino no país. Os interessados 
em se inscrever nos cursos oferecidos 
pelo IMD devem fazê-lo através de 
formulário disponível no site novosca-
minhos.imd.ufrn.br, onde também se 
encontra disponível o edital 02/2021.

A formação de Programador de 
Dispositivos Móveis oferece 2.700 vagas 
e tem carga horária 200 horas, enquan-

to a de Programador Web disponibiliza 
4.200 vagas e também possui carga 
horária de 200 horas. Cada candidato 
terá a opção de se inscrever em apenas 
um dos cursos. O cadastro será confir-
mado por meio do endereço de e-mail 
fornecido na inscrição e a seleção para 
as vagas se dará, em caso do número de 
candidatos exceder o quantitativo dis-
ponível nos cursos, através de sorteio. 
O resultado final do processo seletivo 
será divulgado no dia 22 de março e 
publicado no site novoscaminhos.imd.

EDUCAÇÃO

Continuando uma série de me-
didas para diminuir o tempo 
de viagem do transporte públi-

co no trânsito, a Prefeitura do Natal, 
através da Secretária de Mobilidade 
Urbana (STTU) vai implantar uma 
faixa reversível na Ponte de Igapó 
para os veículos a partir desta quar-
ta-feira 10, das 6h às 9h. 

A faixa começa pouco depois 
do hospital Hapvida, nos mesmos 
moldes da ponte Newton Navarro. Já 
a faixa prioritária para o transporte 
público permanece com o mesmo 

objetivo de diminuir o tempo de via-
gem. A operação vai contar com 25 
Agentes de Mobilidade e seis viatu-
ras, incluindo um caminhão guincho 
para desobstrução da via em caso de 
acidente ou algum outro problema.

A STTU implantará uma faixa re-
versível, que poderá ser utilizada por 
todos os veículos, na Ponte Newton 
Navarro para não sobrecarregar a da 
avenida Felizardo Moura. A pasta re-
comenda que as pessoas que neces-
sitarem a transitar nesses corredores 
antecipe ou retarde a saída. 

STTU anuncia faixa reversível 
na Ponte de Igapó, em Natal 

TRÂNSITO
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STTU APOSTA EM 
ESTRATÉGIA, MAS 
ÔNIBUS CONTINUAM 
LOTADOS EM NATAL
TRANSPORTE | Secretaria de Mobilidade Urbana adotou a suspensão da meia passagem para estudantes 
e da gratuidade para idosos a fim de minimizar as aglomerações, mas cenário crítico continua o mesmo

PEDRO TRINDADE
REPÓRTER

Os problemas do sistema de 
transporte público de Natal 
ficam cada vez mais evidentes 

à medida em que a pandemia do co-
ronavírus avança. A população, que 
em sua maioria tem que sair às ruas 
para garantir o sustento, enfrenta uma 
verdadeira prova de fogo para cumprir 
com seus compromissos. Afinal, ficar 
em um lugar lotado de pessoas, sem 
distanciamento, na presença de alguns 
indivíduos sem máscara, durante mi-
nutos - e até horas - não é tarefa fácil.

Responsável pela situação, a Pre-
feitura do Natal pensou, então, em 
uma estratégia para ajudar os usuários. 
Prometeu aumentar o número de via-
gens no horário de pico, mas, para isso, 
alguém teria que pagar o preço. Literal-
mente. Na escolha do Executivo Muni-
cipal, estudantes e idosos que utilizam 
a gratuidade não têm mais acesso aos 
seus respectivos benefícios entre 6h e 
8h e 17h e 19h, durante os dias úteis. Ou 
seja: se eles quiserem utilizar o serviço, 
têm que pagar a passagem inteira. A de-
terminação começa nesta terça-feira 9.

Mas o novo horário das viagens já 
foi colocado em prática. E o que prome-
tia mudar o cenário caótico vivenciado 
não passou de ilusão. Tudo continuou 
como estava, como sempre foi: paradas 
lotadas, usuários chateados e veículos 
com capacidade acima do limite. As 
imagens que compõem esta matéria 
são exemplos de como não se deve 
tratar a população que tem o ônibus 
público como único meio de transporte 
durante uma crise sanitária.

A interpretação é do estudante uni-
versitário Melquisedec Lima (jovem de 
óculos escuro na foto ao lado), que uti-
liza o transporte público diariamente 
com o objetivo de se locomover até o 
local de trabalho, que atualmente está 
em atividade presencial. Para ele, que 
se beneficia da carteira de estudante, a 
ação da gestão municipal vai na contra-
mão do que determina as leis. “Acredito 
que a medida tomada pela prefeitura 
no último decreto fere o direito da meia 
passagem estudantil, que é de todos os 
estudantes. É algo assegurado por lei”, 
avalia.

Melquisedec revela que tem pre-
ocupação com a aplicação da medida 

do decreto, já que terá que pagar a 
passageira inteira, caso queira manter 
a pontualidade no emprego, que co-
meça às 8h. “O ônibus estava lotado 
como sempre. Logo, vemos que essa 
não é a alternativa mais viável. A saída 
adequada é o aumento da frota para 
que os trabalhadores em atividades 
presenciais possam ir e voltar para casa 
devidamente sentados”, sugere, ao con-
siderar que apenas cerca de  70% dos 
ônibus saem das garagens.

Atualmente, o estudante, que 
trabalha 9 horas por dias, tem a difícil 
missão de escolher entre ir para casa no 
horário habitual pagando mais caro ou 
ficar no trabalho por duas horas adicio-
nais a fim de ter acesso ao seu direito de 
estudante. “Apesar das promessas, não 

percebi nenhum aumento de viagens; 
muito pelo contrário. Só notei horários 
mais reduzidos e a população cada vez 
mais exposta tanto ao risco biológico 
(da Covid-19), devido a proximidade 
das pessoas, quanto aos assaltos nas 
paradas.Infelizmente, me resta pagar 
a passagem inteira ou esperar, após o 
expediente, dar 19h para poder voltar 
para casa”, desabafa.

A vereadora de Natal Brisa 
Bracchi (PT) acionou o Ministério 
Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) solicitando a adoção de 
providências quanto à suspensão 
do direito à meia passagem estu-
dantil e gratuidade para os idosos 
no transporte público em Natal. 
“Não vamos assistir de braços cru-
zados esse absurdo. O prefeito Álva-
ro Dias prefere com uma canetada 
retirar direitos garantidos por lei 
do que colocar a frota integral para 
rodar”, dispara.

A parlamentar, que faz oposi-
ção ao gestor municipal, emendou: 
“[O prefeito] prefere fazer com que 
pessoas que já vivem tão fortemen-
te a crise econômica/sanitária gas-
tem ainda mais do que impor me-
didas realmente eficazes. O que nós 
queremos é a frota de ônibus circu-
lando 100%, os direitos garantidos 
e uma união de todas as esferas 
do poder público para que a gente 
supere essa tragédia que estamos 
vivendo. Precisamos de vacinas e 
auxílio, não de retirada de direitos”.

Membros da Comissão de 
Transportes da Câmara Municipal 
acompanharam próximo à Ponte 
de Igapó, na zona Norte, o primeiro 
dia do remanejamento da frota pa-
ra os horários de pico. A vereadora 
Divaneide Basílio (PT) afirma que 
“a solução para esse problema (da 
superlotação) passa necessaria-
mente pelo retorno integral da fro-
ta’’. Outro fator grave é a não dispo-
nibilização do álcool em gel para os 
passageiros pelas empresas, o que 
caracteriza descumprimento da lei 
municipal. O caos nos transportes é 
uma tragédia anunciada”, encerra.

“LAVEI MINHAS MÃOS”, DIZ MOTORISTA

Um motorista de uma 
linha de ônibus que liga 
a zona Norte de Natal ao 
bairro de Mirassol contou 
à reportagem que não há 

orientação da empresa em 
que trabalha em relação 
ao número máximo de 

passageiros por veículo. 
Com medo de represália, 

ele não quis ser identificado, 
mas contou que não raro 
é chamado atenção pelos 

seus chefes por deixar  
passageiros entre a porta 
de entrada e a catraca.

“Eles [os fiscais] não 
querem que a gente deixe 
o pessoal cansado chegar 
em casa. Só pode. Qual 
a diferença de aglomerar 

antes ou depois da catraca? 
Aquele tumulto todo é 

uma situação complicada. 
Mas temos que entender 
o lado do passageiro que 
trabalhou o dia inteiro. Eu 

uso máscara, passo álcool 
em gel, mas tem passageiro 

que não se importa em 
usar. Eu parei de pedir para 
colocar, pois quando pedi 

quase apanhava. Lavei 
minhas mãos”, confidencia.

VEREADORA ACIONA 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

Paradas repetiram cenário crítico de uma semana atrás, quando as estratégias anunciadas pela Prefeitura do Natal não haviam sido aplicadas. Usuários ouvidos pela reportagem permanecem insatisfeitos com a qualidade do serviço de transporte na capital

Ônibus foi flagrado com pessoas em pé na manhã desta segunda-feira 8. Passageiros estavam aglomerados durante o horário de pico, como relata Melquisedec Lima. Estudante universitário utiliza o transporte público diariamente para chegar ao trabalho



9CIDADES|  TERÇA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2021

EVITAR CONTÁGIO É O  
FOCO, DIZ SECRETÁRIO

A ação tem por objetivo 
evitar que essas pessoas 
que não têm necessidade de 
usar o sistema nos horários 
de pico, especialmente  
os idosos, que integram o 
grupo de risco da Covid-19”

“
PAULO CÉSAR MEDEIROS
SEC. MOBILIDADE URBANA

Só notei horários mais 
reduzidos e a população 
cada vez mais exposta 
tanto ao risco biológico 
(da Covid-19), devido a 
proximidade das pessoas, 
quanto aos assaltos nas 
paradas”

“
MELQUISEDEC LIMA
ESTUDANTE

Aquele tumulto todo é uma 
situação complicada. Mas 
temos que entender o lado 
do passageiro que trabalhou 
o dia inteiro. Eu uso máscara, 
passo álcool em gel, mas 
tem passageiro que não se 
importa em usar”

“
MOTORISTA
ANÔNIMO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Titular da Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU), Paulo 
César Medeiros considera 
que o aumento no número 
de viagens vai ajudar a 
atender a demanda de 
passageiros, bem como 
contribuir para diminuir 
o risco de contágio pelo 
coronavírus dentro 
dos veículos. Segundo 
o secretário, essa ação 
somada à cobrança 
integral da passagem de 
estudantes e idosos visam 
preservar vidas.

Atualmente, o sistema 
de transporte público 
tem um fluxo de cerca 
de 144 mil passageiros 
por dia, conforme dados 
coletados pela STTU. 
Deste total, 47.760 
(29%) são estudantes 
ou idosos. Diante deste 
cenário, Paulo César 
considera que suspender 
temporariamente os 
benefícios desses usuários 
nos horários de pico 
contribuem para redução 
do número de passageiros 
em um determinado 
horário e, por efeito, as 
aglomerações nas linhas.

“A ação tem por 
objetivo evitar que essas 
pessoas que não têm 
necessidade de usar o 
sistema nos horários de 
pico, especialmente os 
idosos, que integram 
o grupo de risco da 
Covid-19. Ninguém vai 
ser prejudicado porque 
o estudante não tem 
aula e o idoso poderá 
pegar o ônibus mais 
vago em outro horário. 
Se o estudante voltar às 
atividades acadêmicas de 
forma presencial, ele terá 
acesso ao seu benefício”, 
esclarece.

O secretário reconhece 
que não é possível evitar 
aglomerações dentro 
dos veículos, mas que 
há possibilidades de 
diminuir a quantidade 
de pessoas em uma 
mesma viagem, através do 
ajustamento dos horários 
das viagens. E isso, 
segundo Paulo César, já 
está em prática. “Existem 
linhas que rodam com os 
ônibus vazios em alguns 
horários, enquanto em 
outros estão cheias. A 
pandemia provocou a 
perda de mais da metade 
dos passageiros, mas 
mantivemos, ainda, 
assim 70% da frota. O 
sistema, então, tem que 
estar minimamente 
equilibrado”, encerra.  

Paradas repetiram cenário crítico de uma semana atrás, quando as estratégias anunciadas pela Prefeitura do Natal não haviam sido aplicadas. Usuários ouvidos pela reportagem permanecem insatisfeitos com a qualidade do serviço de transporte na capital

Ônibus foi flagrado com pessoas em pé na manhã desta segunda-feira 8. Passageiros estavam aglomerados durante o horário de pico, como relata Melquisedec Lima. Estudante universitário utiliza o transporte público diariamente para chegar ao trabalho
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O número de pessoas abaixo de 
60 anos internadas em leitos 
críticos por Covid-19 no Rio 

Grande do Norte é, pela primeira vez 
desde maio do ano passado, maior do 
que o número de idosos. De acordo 
com dados da plataforma Regula RN, 
de responsabilidade do Laboratório 
de Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS) da UFRN, em 7 de março o nú-
mero de idosos ocupando leitos críti-
cos era de 142, enquanto os não idosos 
eram 149.

O aumento do número de inter-
nações de pessoas abaixo de 60 anos 
já se tornou perceptível ao longo da 
primeira semana de março, em que 
o percentual de ocupação dos leitos 
críticos por esse grupo cresceu de 
46,64%, no dia 1º, para 51,20% no dia 7.

Nessa mesma semana, o percen-
tual de idosos internados diminuiu 
ao longo dos dias. No primeiro dia, 
53,36% dos leitos críticos eram ocu-
pados por idosos, e no sétimo dia essa 
porcentagem diminuiu para 48,80%. 
No Rio Grande do Norte, a vacinação 

dos idosos acima de 90 anos começou 
no dia 22 de fevereiro. Até agora, a 
campanha de vacinação foi ampliada 
para idosos de 80 anos ou mais.

ATENDIMENTOS EM NATAL
De acordo com a Prefeitura do Na-

tal, a Rede de Urgência e Emergência 
de Natal - formada pelas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) e Hospital 
de Campanha (HC) - registrou 208.601 
atendimentos de pacientes com Co-
vid-19 no período entre os meses de 
junho de 2020 e fevereiro de 2021. A 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
aponta que somente no HC, referência 
exclusiva para tratamento de pessoas 
com Covid-19, mais de 1.600 pacien-
tes foram internados e receberam 
tratamento. Desse quantitativo, 206 
pacientes (12,78%) foram pessoas de 
outros municípios e estados.

Os municípios que mais recebe-
ram essa assistência compartilhada 
no Hospital de Campanha foram: 
Parnamirim (26), São Gonçalo do 
Amarante (16), Extremoz (13) e Cea-

rá-Mirim (6). Além disso, em janeiro 
de 2021 alguns dos leitos do Hospital 
de Campanha foram colocados à dis-
posição do Ministério da Saúde para 
receber pacientes amazonenses dian-
te da crise de oxigênio que ocorreu na 
região Norte do país. Entre os estados 
brasileiros, Amazonas (34) vem em 
primeiro lugar, seguido do Rio de Ja-
neiro (8), Paraíba (7), São Paulo (5) e 
Pernambuco (5).

Nas quatro UPAs da cidade (Sa-
télite, Esperança, Potengi e Pajuçara), 
apesar de não serem destinadas ex-
clusivamente à Covid-19, nos últimos 
nove meses a procura por algum 
atendimento relacionado à infecção 
do Sars-Cov-2 foi significativa, já que 
essas unidades regulam pacientes 
para leitos de UTI da rede especiali-
zada. No geral, 206.990 pessoas foram 
atendidas de junho a fevereiro, sendo 
191.730 (92,62%) munícipes de Natal e 
15.260 (7,37%) oriundos de outras ci-
dades. A UPA Satélite lidera o ranking 
de atendimento a usuários que não 
são da capital potiguar.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PANDEMIA | RN teve o maior índice de isolamento do Brasil neste domingo, 7, primeiro dia de lockdown após 
as novas medidas restritivas decretadas pelo Governo do Estado, com o índice de isolamento de 55,40%

O Rio Grande do Norte teve o 
maior índice de isolamento do 
Brasil neste domingo, 7, pri-

meiro dia de lockdown após as novas 
medidas restritivas decretadas pelo 
Governo do Estado, com uma por-
centagem de 55,40%. No dia anterior, 
o RN estava ocupava 17ª posição no 
Ranking de Isolamento dos estados, 
com 37,51%.

Os dados são da Inloco, organi-
zação que monitora os índices de 
isolamento de todo o país. De acordo 
com a mesma pesquisa, esse índice de 
isolamento foi o terceiro maior desde 
que começou a pandemia de Covid-19 
no RN. O primeiro maior índice foi em 
22 de março de 2020, com o percentual 
de 57,7%, e o segundo em 29 de março 
com 56,6%.

Atrás do RN, ficaram os estados do 
Ceará, com 54,75%, e Roraima, com 
53,75%. Esses dois estados também 
estavam no topo do ranking no dia an-
terior, e se mantiveram estáveis.

 De acordo com o Boletim Epide-
miológico emitido pela Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) do 
RN, no dia 7 de março, havia 172.283 
casos de infecção por Covid-19 confir-
mados, e 3.734 óbitos em decorrência 
da doença. A taxa de ocupação dos lei-
tos críticos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no estado potiguar é de 94,65%.

No primeiro final de semana com 
a regulamentação do novo decreto 

estadual que institui, entre outras me-
didas, um novo período de toque de 
recolher no Rio Grande do Norte, as 
forças de segurança do Governo do Es-
tado apontam índices baixos de ocor-
rências de descumprimento. Foram 28 
pessoas conduzidas a delegacias por 
desobediência e 9 estabelecimentos 
comerciais fechados.

A governadora Fátima Bezer-
ra (PT) decretou a ampliação das 

medidas de combate à Covid-19. 
A responsabilidade de fiscalização 
é da Polícia Militar, Polícia Civil e 
Corpo de Bombeiros, instituições 
que trabalham de forma integrada 
com apoio de órgãos municipais.

No sábado 6, foram registradas 
ocorrências que resultaram na 
assinatura de Termos Circunstan-
ciados de Ocorrência (TCOs) nas 
cidades de Nísia Floresta, Messias 
Targino, Patu, Várzea e Baía For-
mosa. Em Natal, cinco estabeleci-
mentos foram fechados em Ponta 
Negra. No domingo 7, dois TCOs 
foram confeccionados.

RN teve o maior índice de 
isolamento social do País 

Domingo, dia 7 de março, foi tranquilo na capital potiguar: as ruas da cidade ficaram vazias 

Nº de internados com menos de 60 
anos é maior que o de idosos no RN

COVID-19

DECRETO ESTADUAL 
E FISCALIZAÇÃO

 
PEDIDO LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação para 
linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-13 (Atitude), com destino a estação coletora UTC-03, 
localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MARICULTURA ETC INDÚSTRIA DE PESCADOS EIRELI, CNPJ 10.728.746/0001-70, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDEMA, a LRO para uma empresa de 
beneficiamento de camarão e peixe, localizada Rua Projetada SN, Centro, CEP: 59.575-000, Extremoz/RN. 
 

Fabio de Abreu Laurentino 
Requerente/ proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
N° 2020-158161/TEC/LS-0009 

MARQUES OLIVEIRA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 11.155.265/0001-85, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença 
Simplificada N°2020-158161/TEC/LS-0009, com prazo de validade até 24/02/2027, localizado na Av, Consul 
Nelson Halegua, SN, Zona de expansão II, Macaíba/RN 

MARQUES OLIVEIRA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
PARNAMIRIM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 34.615.965/0001-00, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Operação, com Validade: 22/08/2022, para Revenda de Combustível Líquido com 
capacidade 120m3, Localizado na Rua Piloto Pereira Tim, BR 101, 1762, Monte Castelo, Parnamirim/RN. 

 
MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 

SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
  POSTO STA RITA - EIRELI, inscrito no CN`PJ nº 40.205.889/0001-68, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
para um Posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado em Rua da Pista nº 101, Bairro Pendências 
de Cima, Pendências/RN, CEP:  59.504-000.  

 
Geovane da Silva Bezerra Filho 

Proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

PRIME SEAFOOD LIMITADA, CNPJ 15.452.593/0010-95, torna público que recebeu do  Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável  e Meio Ambiente  do Rio Grande do Norte – Idema a "LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO", com prazo de validade até 09/12/2022, em favor do empreendimento 
Unidade de beneficiamento (recebimento, conservação) de pescados, localizada em Praça da Conceição, 
Nº 32, Centro, Baía Formosa/RN, CEP 59194-000. 
 

Mauro Florentino Melo da Costa 
Representante Legal 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

RAFANELY L DE ANDRADE, inscrita sob o CNPJ nº 10.731.792/0001-28, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de panificação (pães, bolos e bolachas), 
localizada na Avenida Manoel Batista de Souza, 501, Centro, Carnaubais/RN. 

Rafanely Luiz de Andrade 
Representante Legal 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
SOL SERRA DO MEL II SPE S.A, CNPJ 35.835.571/0001-20 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, 
com prazo de validade até 5 de fevereiro de 2025 em favor do empreendimento UFV Serra do Mel II, localizado 
na Vila Ceará no município de Serra do Mel-RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
A WB SUPER GAS OESTE LTDA (WB SUPER GAS OESTE), CNPJ: 38.089.545/0001-99, 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 revenda de gás liquefeito de petróleo-GLP, localizada na Rua 
Nero Nazareno Fernandes, 14 – São Severino - CEP: 59.780-000 – Caraúbas -RN. 
 

Bismarc Danilo Pimenta Alves 
Diretor 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do instituto de desenvolvimento 
sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada, com 
prazo de validade até 24/04/2021, em favor do empreendimento Acesso ao Poço petrolífero 7-GC-009-RN, com 
124m de extensão, localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 
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RELATÓRIO  | Representantes do LAIS, da UFRN, apontam que, caso a ocupação de leitos críticos continue 
alta, a Região Metropolitana de Natal deverá  considerar a adoção de medidas mais restritivas de circulação

Com os números de mortes e de 
internações hospitalares por 
Covid-19 entre os potiguares, 

novo relatório publicado pelo Labora-
tório de Inovação em Saúde (LAIS) da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) aponta para a ado-
ção de medidas ainda mais rígidas de 
isolamento social. 

Caso os dados não apresentem 
redução até o próximo dia 15, os cien-
tistas sinalizam, inclusive, para o blo-
queio total à circulação de pessoas nos 
municípios que compõem a Região 
Metropolitana de Natal, que é conside-
rada hoje a área mais preocupante do 
território potiguar.

Até o dia 7 de março, segundo da-
dos da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), o Rio Grande do Norte 
já registrou 172.283 casos de infecção 
e 3.734 óbitos em decorrência da Co-
vid-19. A média móvel está em 20 mor-
tes diárias. Em 8 de fevereiro, para efei-
to de comparação, a média diária foi 
de 3 óbitos. A atual taxa de ocupação 
dos leitos críticos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é de 94,65%.

Os pesquisadores registram que 
um total de 18.136 casos foram con-
firmados desde o dia 1º de janeiro de 
2021, representando cerca de 29% de 
todos os casos registrados em 2021 no 
estado.

Segundo o relatório do LAIS, que 
foi publicado no último domingo 7, a 
situação da Região Metropolitana de 
Natal é a área mais afetada pela do-
ença em todo o Rio Grande do Norte. 
“Desse modo, caso a taxa de ocupação 
de leitos de UTI Covid-19 da Região 

Metropolitana não apresente sinais 
que irá baixar nos próximos 15 dias, se-
rá necessário planejar imediatamente 
uma ação mais efetiva que possa favo-
recer o distanciamento social e com 
isso contribuir para uma queda desse 
indicador”.

A Região Metropolitana é, de acor-
do com o relatório, a maior responsá-
vel pela ocupação de leitos de UTI Co-
vid-19 no estado. Até o último dia 6 de 

março, 129 pacientes internados em 
leitos críticos, o que representa 47,6% 
de toda a ocupação do RN.

“A adoção de um bloqueio total é 
algo muito complexo de se implantar, 
portanto, necessita de condições so-
ciais favoráveis, além de articulação e 
sinergia. Nesse contexto, este relatório 
vem, de forma oportuna, alertar e re-
comendar essa possibilidade com an-
tecedência, a fim de que as autorida-
des possam planejar uma ação dessa 
natureza”, define o relatório.

Como forma de controlar o avanço 
nos contágios da doença, os represen-
tantes do LAIS apontam que, caso a 
ocupação de leitos críticos não fique 
abaixo dos 90%, os municípios da Re-
gião Metropolitana deverão conside-
rar a adoção de medidas ainda mais 
restritivas de circulação da população 
ou mesmo a possibilidade de lock-
down por 15 dias.

Após isso, ao se verificar que a 
ocupação não fique abaixo de 80% até 
o dia 22 de março, as medidas mais 
restritivas devem ser renovadas por 
mais 15 dias. Os pesquisadores ainda 
recomendam a suspensão do feriado 
de Páscoa.

Outra sugestão é a determinação 
de toque de recolher total, por 48 
horas, entre os dias 3 e 5 de abril. No 
período, somente deverão funcionar 
os serviços essenciais (como hospitais, 
farmácias, transporte público com 
frota reduzida, serviços de segurança 
pública e privada, serviços de manu-
tenção em geral, serviços de telecomu-
nicações e de processamento de dados 
e postos de combustível).

Situação da Grande Natal indica 
necessidade de medidas restritivas

NEY DOUGLAS

Sugestão é a determinação de toque de recolher total, por 48 horas, entre os dias 3 e 5 de abril, devendo funcionar só serviços essenciais

94,65%
é a taxa de ocupação dos  
leitos críticos Covid no RN

Caso a taxa de ocupação 
de leitos de UTI Covid-19 
da Região Metropolitana 
não apresente sinais que irá 
baixar nos próximos 15 dias, 
será necessário planejar uma 
ação mais efetiva que possa 
favorecer o distanciamento”

“
RELATÓRIO DO LAIS
UFRN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PP SRP Nº 003/2021
PA N° 112/2021

AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS. Data da sessão – 
22/03/2021 as 09:00 horas. O edital e seus anexos serão disponibilizados por meio de solicitação 
através do e-mail licitacaobentofernandes@gmail.com, www.licitafacil.tce.rn.gov.br, ou ainda na 
sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento 
Fernandes/RN. Outras informações serão prestadas através do telefone (84) 3637-0116.

Bento Fernandes/RN, em 08 de março de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PP SRP - Nº 004/2021
PA N° 113/2021

Prestação de Serviços Mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos em veículos 
leves (gasolina/etanol), pesados (diesel) e máquinas pesadas (diesel). Data da sessão 
22/03/2021 as 13:00 horas. O edital e seus anexos serão disponibilizados por meio de solicitação 
através do e-mail licitacaobentofernandes@gmail.com, www.licitafacil.tce.rn.gov.br., ou ainda na 
sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento 
Fernandes/RN. Outras informações serão prestadas através do telefone (84) 3637-0116.

Bento Fernandes/RN, em 08 de março de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2021-PMCR

O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que 
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 
destinada a contratação de empresa de engenharia para executar obra de pavimentação 
DE RUAS DOS BAIRROS CONJUNTO LAURO MAIA, CONJUNTO CAMPO BELO E VILA 
RICA No Município de CAMPO REDONDO/RN. A sessão pública, para recebimento dos 
envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às 10:00h 
do dia 24/03/2021. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo 
Redondo/RN, situada na Rua Francisco José Pacheco, 110, Centro, Campo Redondo/RN, CEP: 
59.230-000, no horário de 08:00hs às 13:00hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. 
Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 05 de março de 2021
ALUISO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

AVISO AOS LICITANTES
PROCESSO Nº 02610010.000446/2021-50

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 
25/03/2021, às 10:00 (dez) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, 
para contratação de empresa de construção, pavimentação e reparo de obra em 
Unidades Didáticas de Processamento de Carnes, localizados nos municípios de 
Acari/RN e Santa Cruz/RN. O edital com as demais especificações encontra-se à 
disposição com a CPL/EMATER, através do e-mail: cplemater.rn@gmail.com. 

Natal/RN, 08 de março de 2021
Wadme Inácio Bezerra 

Presidente da CPL-EMATER-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DA SEGUNDA CHAMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.202.628/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a segunda chamada da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, tendo 
como objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES ODONTÓLOGAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES NO BRASIL 
SORRIDENTE, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 
M U N I C Í P I O  D E  J A R D I M  D O  S E R I D Ó / R N ” .  L O C A L  D E  R E A L I Z A Ç Ã O : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09 de março de 2021 às 
08hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 22 de março de 2021 às 08hs00min. 
INÍCIO DA DISPUTA: 22 de março de 2021 às 08hs01min. As especificações estão 
estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos 
sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

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

Pregoeiro Municipal

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-148996/TEC/RLO-0122, com prazo de validade até 01/03/2024, em favor de 
01 (uma) Linha de Surgência de código 3-ABV-0003-RN e coordenadas (9.399.490,00 mN e 651.116,00 mE),  com produção 
escoada para a Estação Coletora Satélite Boa Esperança e destino ao Campo de Produção de Alto da Boa Vista, município 
de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-150715/TEC/RLS-0101, com prazo de validade até 01/02/2024, em favor de 
03 (três) acessos a poços petrolíferos de códigos e coordenadas 7-LV-0058DA-RN (9.378.701,40 mN e 659.688,80 mE), 7-
LV-0061DA-RN (9.378.546,50 mN e 659.610,90 mE) e 7-LV-0069A-RN (9.379.739,00 mN e 662.239,90 mE), com destino ao 
Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-150737/TEC/RLS-0105, com prazo de validade até 01/03/2024, em favor de 
01 (um) acesso a poço petrolífero de códigos 7-CAC-0027-DA-RN de coordenadas (9.380.026,00 mN; 666.202,00 mE,) e 
destino ao Campo de Produção de Cachoeirinha, município de Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150815/TEC/RLO-0410, com prazo de validade até 01/03/2024, em favor de 
02 (duas) Linhas de Surgência dos Poços Petrolíferos de códigos e coordenadas 7-FMQ-0034A-RN (9.407.594,00 mN; 
659.444,00 mE) e 7-FMQ-0042A-RN (9.407.860,00 mN; 659.742,00 mE), com produção escoada para a Estação Coletora 
Satélite de Fazenda Malaquias e destino ao Campo de Produção Fazenda Malaquias, município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro  

2x6 
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A apresentadora Ana Maria Braga, 71, ironizou o presidente da República 
Jair Bolsonaro (sem partido) no Mais Você desta segunda-feira 8. Em papo 
com o apresentador Felipe Andreoli, 41, disse que todos vivem um “mimimi”. 
Ana Maria ironizou uma fala do próprio presidente quando indagado sobre 
a compra de novas vacinas e o recorde de mortos no país. “A gente está no 
mimimi, Felipe Andreoli”, rebateu a apresentadora.

“ESTAMOS VIVENDO 
MIMIMI”, DIZ ANA MARIA 
BRAGA SOBRE BOLSONARO

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

ZAPPING

ENZO CELULARI SE 
DECLARA A BRUNA 
MARQUEZINE 

EX DE RONALDO FENÔMENO 
DISSE ESTAR GRÁVIDA, MAS 
JOGADOR FEZ VASECTOMIA

Enzo Celulari reacendeu os 
rumores de um suposto namoro 
com Bruna Marquezine nesta 
segunda-feira 8 após se declarar 
para a atriz em uma postagem 
nas redes sociais. Bruna publicou 
no Instagram uma sequência 
de fotos de um ensaio sensual, 
e o fi lho de Claudia Raia e 
Edson Celulari escreveu nos 
comentários: “Te amo”.

Ronaldo Fenômeno vai ser papai 
mais uma vez. Mas, você sabia que, 
em um passado não muito distante, 
uma mulher do ex-jogador afi rmou 
estar grávida dele. Porém, o que ela 
não esperava é que o então marido 
tivesse feito uma vasectomia. 
À época, em 2009, o craque fez 
uma vasectomia, mas congelou o 
esperma para que no futuro pudesse 
decidir se teria mais fi lhos. 

FOTOS: GETTY IMAGES

FOTOS: GETTY IMAGESFOTOS: GETTY IMAGES

HOMÔNIMOS E PARÔNIMOS
Existem vocábulos de sentido diverso 

com grafi a e pronúncia semelhantes, 
mas não são iguais; são os parônimos: 
ratifi car (confi rmar) – retifi car (corrigir); 
descriminar ( tirar a culpa, isentar de crime) 
– discriminar ( separar, discernir).

Há vocábulos com grafi a semelhante 
e pronúncia igual; são os homônimos 
imperfeitos: concertar (harmonizar, 
combinar) – consertar (restaurar); seção 
ou secção (departamento, setor, divisão) – 
sessão (reunião, espaço de tempo) – cessão 
(ato de ceder).

Há outros que têm a grafi a e a pronúncia 
iguais; são os homônimos perfeitos: são 
(santo) – são (sadio) – são ( forma verbal).

Justamente devido à semelhança que 
há entre esses vocábulos, são frequentes as 

dúvidas a respeito de sua grafi a.
Vejam o caso de acético (ácido, relativo 

ao vinagre) – ascético (místico, devoto, 
relativo aos ascetas) – asséptico (isento de 
germes, relativo à assepsia).

Na mesma linha, seguem aparte 
(interrupção) – à parte (separadamente); 
censo (recenseamento) – senso 
(juízo); descargo (alívio) – desencargo 
(desobrigação); daí: descargo de 
consciência, em vez de “desencargo”;  
brocha (prego) – broxa (pincel). Em 
sentido pejorativo, “brocha” é o que se 
diz de indivíduo que não consegue ter ou 
manter ereção; impotente.

A lista é enorme. A consulta a um 
dicionário é a melhor opção antes de 
escrever.

CESAR GRECO

ABRE ASPAS
O pessimista vê di� culdade em 

cada oportunidade. O otimista vê 
oportunidade em cada di� culdade.

 Winston Churchill“

“

FOTOS: GETTY IMAGES
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O jornalista Alexandre Santos 
lança no próximo domingo 
14, Dia Nacional da Poesia, 

às 10h, em live no canal do Coletivo 
da Foto no YouTube, o livro “Rio 
Grande do Norte: Estado de Poesia”. 
A publicação reúne fotografia e 
poesia, duas linguagens, que segundo 
o autor, “andam de mãos dadas com 
as emoções, já que a poesia mora 
nas imagens e neste é habitat que o 
fotógrafo faz sua morada”. 

O livro é uma justa homenagem 
ao Rio Grande do Norte, através de 
uma poética visual do cotidiano. 
Muitos potiguares e visitantes 
desconhecem a beleza do estado, 
as ricas paisagens, belezas naturais 
e tradições culturais. Alexandre 
acredita que a arte fotográfica pode 
contribuir para a valorização cultural 
local. Por isso, ele propõe um olhar 
mais profundo para revelar a beleza e 
a poesia de cada lugar.

O livro é uma publicação inédita e 
relevante que condensa os 15 anos de 
dedicação de Alexandre à fotografia 
autoral no estado. Para ele, as imagens 
que compõem o livro estão ligadas 
às relações humanas estabelecidas 
em cada uma das cidades retratadas. 
“Acredito que este livro também 
poderá fortalecer o sentido de 
pertencimento dos potiguares e ser 

um produto cultural que contribuirá 
de forma efetiva com valorização do 
turismo cultural em nosso estado”, 
afirmou.

“Rio Grande do Norte: Estado de 

Poesia” é um livro de fotografia que 
flerta com a poesia e mostra algumas 
belezas do litoral potiguar, mas que 
passeia pelo Agreste e Sertão - lugares 
também ricos em belezas naturais. 

O livro também presta homenagens 
a potiguares anônimos como Dona 
Francisca, a última lavadeira de 
roupas do Rio Piranhas-Açu, em 
Pendências.  

Alexandre Santos revela um 
grande amor pelo Sertão. “O interior 
do meu interior/é de uma imensidão 
sem fim/percebo e não me contenho/
que às vezes penso que tenho/
um sertão dentro de mim”, diz 
um trecho do livro. A publicação 
contém imagens feitas em mais 
de 30 municípios potiguares e está 
sendo comercializada por R$ 20. Para 
entrega em domicílio ou envio pelos 
correios, é acrescentada uma taxa de 
R$ 15. O telefone para compra do livro 
é (84) 96910-8320.

O livro “Rio Grande do Norte: 
Estado de Poesia” conta com o 
patrocínio 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 acompanhe  live do 
lançamento do livro no domingo 14

RN, ESTADO DE POESIA
LANÇAMENTO | Jornalista Alexandre Santos lança, no próximo domingo 14, um livro que reúne imagens de 30 municípios potiguares e poesias

LIVRO “Rio Grande do Norte: Estado de Poesia” chega como uma contribuição para a cultural local, trazendo imagens de 30 municípios potiguares

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO / ALEXANDRE SANTOS

Jornalista Alexandre Santos lança novo livro no próximo domingo 14, em homenagem ao Rio Grande do Norte através de uma poética visual



14 SOCIAL TERÇA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2021   |

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
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 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. 
Solicitante: o Sr. FABRIZIO FINOTTO, italiano, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 015.545.774-89, 
portador do RNE n° V498624-0, residente e domiciliado na Rua do Sol, n° 13, 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 Cardeal Vermelho, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 3.000,00m²(três mil metros quadrados), imóvel com cadastro junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.08.1872.0000.0 e sequencial n° 1.003268.1. com os seguintes limites e 
confrontações: ao norte, do ponto P1 ao P2 com 37,72m com a Rua Cardeal Vermelho; ao leste, do P2 ao P3 com 64,35m, 
com o Sr. Carlos Rimoldi; ao sul, do ponto P3 ao P4 com 52,75m, com a Sr. Durval Francisco Viana Rabelo; ao oeste, do 
conto P4 ao P5 com 32,62m, e do P5 ao P1 com 36,85m, totalizando 69,47m com a servidão de passagem.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. 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. Durval Francisco Viana Rabelo, o Sr. Carlos Rimoldi, 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.03.2021 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

Notário e Registrador 
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                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. JOSÉ LUIS SPALLIONE, artesão, com dupla nacionalidade, argentina e italiana, solteiro, portador do 
CPF sob o n° 013.245.034-83, inscrito no RNE sob o n° V860759-6, residente e domiciliado na Rua Voador, n° 32, Centro, 
São Miguel do Gostoso/RN, CEP: 59.585-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mata, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 212,27m² (duzentos e doze metros e vinte e sete decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.009.03.1436.0000.6, e sequencial número 1.002719.0, CEP: 
59.178-000.  limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 19,11m, com o Sr. João Maria Inácio da Silva;- ao Leste, do 
ponto P2 ao P3 com 13,24m, com Antonio Barbosa;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 19,38m, com a Rua da Mata;- e, ao 
Oeste, do ponto P4 ao P1 com 14,60m, com a Sra. Angela Maria da Silva Oliveira. Imóvel não registrado no cartório. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 
(quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Antonio Barbosa, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.03.2021 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

Notário e Registrador 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO  
N° 2020-158132/TEC/LO-0292 

DEPOSITO DE GÁS 2 IRMÃOS LTDA ME, CNPJ 15.866.751/0001-62, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de operação 
N° 2020-158132/TEC/LO-0292, com prazo de validade até 23/02/2027, localizado na Rua Augusta Pinheiro, 
273, Núcleo Manoel Vieira, São Miguel/RN, CEP 59.920-000. 

DEPOSITO DE GÁS 2 IRMÃOS LTDA ME 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO AMORIM DA CUNHA - ME, inscrito sob o CNPJ no. 02.059.519/0001-70, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS com validade até 19/08/2026, em favor da atividade de panificação, localizada 
na Rua Antônio Lopes Filho, Nº 176, bairro Centro, Apodi - RN. 
 

FRANCISCO AMORIM DA CUNHA - ME 
Representante Legal 

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

HOLLANDA & DIOGENES LTDA, CNPJ: 37.411.327/0001-66, tona público que pede a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMURB a LI para instalação do canteiro devoras da planta fabril 
de produção de moveis de alto padrão em madeira e adornos, localizada na rua Paula Pagani, São Gonçalo do 
Amarante - RN, S/N. locado em uma área com total de 40,849 hectares, formado por um galpão de unidade 
fabril composta por fábrica de espumas, bloco refeitório, vestiários e guarita totalizando 21.609,00m2  
 

DIRCEU VICTOR DE HOLLANDA DIOGENES 
Sócio Proprietário 

 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

SERVIÇOS URBANOS | Capital potiguar tem hoje oito cemitérios públicos superlotados há pelo menos vinte 
anos. Projeto de novo cemitério no Planalto, na Zona Sul, nunca saiu do papel por problemas ambientais

Com os oito cemitérios públicos 
da cidade superlotados e sem 
espaço para ampliação dos ter-

renos, a Prefeitura do Natal pretende 
começar ainda este ano a sepultar cor-
pos em gavetas verticais. O modelo, já 
usado em outras cidades, permite o 
melhor aproveitamento de espaços 
em sepultamentos, já que, nas estru-
turas verticalizadas, os túmulos são 
dispostos uns sobre os outros.

De acordo com o secretário mu-
nicipal de Serviços Urbanos, Irapoã 
Nóbrega, a previsão inicial era que 
a construção das gavetas verticais 
começasse no ano passado, mas a 
pandemia de Covid-19 prejudicou o 
planejamento. Em 2021, o projeto será 
retomado, segundo ele, começando 
pelo cemitério do Bom Pastor, na Zona 
Oeste da capital potiguar.

Em entrevista ao Agora RN nesta 
segunda-feira 8, o secretário disse que 
inicialmente serão construídas mais 
de 1 mil gavetas. “Estamos formalizan-
do o termo de referência para encami-
nhar à Secretaria de Obras, para fazer 
o edital. Logo após, vamos fazer a lici-
tação da verticalização dos cemitérios. 
Vamos ter uma base de 1 mil a 1,1 mil 
gavetas. Isso dará uma folga em torno 
de 15 a 20 anos com relação a sepulta-
mentos”, destacou Irapoã Nóbrega.

Atualmente, Natal tem oito ce-
mitérios públicos, todos adminis-
trados pela Secretaria de Serviços 
Urbanos (Semsur). O problema 
da superlotação nos cemitérios se 
arrasta há pelo menos vinte anos. 
Famílias que não têm sepulturas já 
adquiridas enfrentam problemas 
para enterrar corpos de parentes 
na cidade. Isso tem levado, inclusi-
ve, pessoas a procurarem cemité-
rios administrados pela iniciativa 
privada ou cemitérios de cidades 
vizinhas.

Atualmente, famílias que não 
têm jazigo enterram seus parentes 
em jazigos provisórios, até conse-
guir um local defi nitivo para sepul-
tamento – quando a causa não é 
Covid-19.

Para atender à demanda, an-
tes de pensar na verticalização, a 
Prefeitura tinha o projeto de cons-
truir um novo cemitério no bairro 
Planalto, na zona Oeste da cidade. 
O local, que deveria receber até 
três mil túmulos, nunca chegou a 
ser ofi cialmente inaugurado, ape-
sar de o projeto ter sido concluído 
em 2007.

Uma capela e um centro admi-
nistrativo chegaram a ser erguidos 
pela Prefeitura, e o terreno foi de-
limitado, mas nunca houve sepul-
tamentos no local. A inauguração 
nunca aconteceu porque o cemité-

rio está situado sobre um aquífero. 
Sem permeabilização do terreno, 
a utilização foi proibida pela Jus-
tiça. A produção do chamado ne-
crochorume – material liberado 
pelos corpos em decomposição – 
poderia contaminar todo o lençol 
freático.

Atualmente, o local que deve-
ria ser o 9º cemitério público da 
cidade está abandonado e tem 
servido como espaço para uma 
ocupação de pessoas sem teto. 
No terreno, há algumas dezenas 
de moradias improvisadas, cons-
truídas com pedaços de madeira, 
lonas e placas metálicas.

O secretário diz que, com a 
pandemia da Covid-19, aumentou 
a demanda por sepultamentos na 
cidade. Além disso, a crise sanitá-
ria exigiu da Semsur a adoção de 
protocolos especiais para evitar 
que familiares e funcionários dos 
cemitérios se contaminem com a 
Covid-19 durante os enterros.

Atualmente, os cemitérios 

públicos estão fechados para vi-
sitação. Os locais só abrem para 
sepultamentos, e com a presença 
de no máximo 10 familiares. As 
cerimônias fúnebres acontecem 
com rapidez, para evitar que a 
urna fi que exposta durante muito 
tempo e facilite a contaminação. 
Além disso, é proibido abrir a urna 
para as despedidas quando a víti-
ma morreu de Covid-19. O caixão 
fi ca lacrado.

Irapoã Nóbrega explica que, 
por causa da superlotação, apenas 
famílias que já têm jazigo podem 
sepultar vítimas da Covid-19 nos 
cemitérios públicos da cidade. 

As famílias que não têm jazigo 
estão sendo encaminhadas para o 
cemitério Parque da Passagem, na 
Zona Norte. O cemitério, que é ad-
ministrado pelo Grupo Vila, está 
sepultando gratuitamente vítimas 
da Covid-19 cujas famílias não têm 
jazigo graças a um convênio fi rma-
do com a Prefeitura do Natal.

“A pessoa vai ao sepultamento, 
faz a prece, a oração, e se dirige pa-
ra casa para evitar aglomerações. 
Até porque cemitérios possuem 
um grande potencial de transmis-
são da Covid-19”, enfatizou Irapoã 
Nóbrega.

Verticalização dos cemitérios deve 
iniciar ainda este ano,diz secretário 

Secretário de Serviços Urbanos, Irapoã Nóbrega, diz que verticalização vai abrir 1 mil vagas

SUPERLOTAÇÃO NOS 
CEMITÉRIOS SE ARRASTA 
HÁ VINTE ANOS

CONTRATO COM GRUPO 
VILA ATENDE DEMANDA 
DA PANDEMIA
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Bate-Rebate
Depois do sucesso de “Tudo Bem 

no Natal que Vem”, Leandro Hassum 
e Netfl ix se preparam para anunciar 
um segundo projeto...Os detalhes 
do novo fi lme deverão ser revelados 

ainda no fi m deste mês. Thiago 
Amaral e Maurício Mattar vão dividir 
o personagem Jasper, em “Gênesis”...
Um trabalho que integra a fase 
de Abraão, liderada por Zé Carlos 

Machado.Deu tudo certo mesmo: 
Amanda Klein estreia nesta segunda, 
na JovemPan, ao lado de Rodrigo 
Constantino e Marc Sousa no “3 em 
1”...Diogo Schelp que saiu, porque 

não aguentou, será comentarista 
emoutros programas da casa.O 

crescimento da pandemia no Brasil 
tem difi cultado a vida de nossosartistas 

também lá fora...O Uruguai 
continua barrando a entrada de atores 
e equipesbrasileiros, contratados para 
produções da Amazon. Carla Prata, 
apresentadora da Rede TV!, a partir 

do dia 11, vai aparecer no reality show 
“A Casa do Zé”, que será exibido pelo 

YouTube.

Aguinaldo Silva, fora, nunca esteve tão dentro da Globo
Não acho, sinceramente, 

que a saída do Aguinaldo Silva 
da Globo se deu pelos seus 
cabelos brancos. Assim como não 
acredito que o fraco desempenho 
de uma novela, “O Sétimo 
Guardião”, entre as zilhões que 
ele escreveu, tenha determinado 
a decisão de não mais renovar o 
seu contrato.

Alguém com um currículo, 
onde constam títulos como 
“Roque Santeiro”, “Vale Tudo”, 

“Pedra Sobre Pedra”, “Tieta”, 
“Duas Caras”, “Porto dos 
Milagres” e “Senhora do Destino”, 
além de várias outros, mais que 
respeito, merece o maior dos 
reconhecimentos.

Reconhecimento que a 
própria Globo parece estar 
prestando agora, após não ter 
mais nenhum vínculo com ele.

Quando a pandemia, lá no 
começo, fechou os estúdios, 
um trabalho do Aguinaldo, 

“Fina Estampa”, por possuir 
uma história leve, divertida e 
personagens marcantes, foi 
escolhida para ser reprisada no 
principal horário de novelas. 
Agora, quando a situação volta a 
exigir cuidados extremos e vem a 
decisão de paralisar novamente 
as gravações, mais uma dele, 
“Império”, será reapresentada 
depois de “Amor de Mãe”. Que 
leitura podemos fazer? Porque 
alguma coisa não está batendo.

HORÓSCOPO

Pense coletivamente e faça sua parte para diminuir os 
efeitos nocivos da pandemia com medidas de proteção 
e distanciamento social. Trocas de mensagens, vídeo-
chamadas e interações nas redes manterão sua 
presença brilhante nos relacionamentos. 

Domingo gostoso para fi car em casa, curtir o carinho da 
família e fortalecer a autoestima com cuidados corporais 
e de beleza. Harmonia nas relações motivarão o trabalho 
e tornarão a rotina mais agradável. Aproveite para 
arrumar a casa e dar um toque pessoal na decoração.

Momentos de liberdade cairão bem, neste domingo. 
Passeio no parque, ou bate-e-volta num lugar bonito 
perto da natureza, fará bem ao espírito. Cenário positivo 
na vida pessoal e na carreira renovará a fé e a confi ança 
no futuro. Caminhos abertos na carreira. 

Conversas carinhosas e animadas fortalecerão uma 
relação especial. Aproveite o domingo para harmonizar 
o relacionamento com irmãos e curtir surpresas 
gostosas no amor. Romantismo, paixão e bom humor 
não faltarão, hoje. Encante, brilhe, seduza.

A missão profi ssional e papel na sociedade fi carão mais 
claros. Hora de pensar no seu legado e contribuição 
com o mundo. Abrace uma causa relevante, compartilhe 
conhecimentos e faça a diferença. Troca de confi dências 
com o par ou amizade próxima.

Abasteça a casa e faça bons negócios hoje. Acordos 
fi nanceiros com a família darão tranquilidade. 
Aproveite o domingo para investir em mais conforto. 
Transações imobiliárias estarão favorecidas. Bom 
momento também para renovar a decoração.

Encurte distâncias no amor. Domingo gostoso para 
se conectar com alguém especial de longe e encher o 
coração de esperanças. Confi ança nas relações, união 
familiar e clima carinhoso na vida íntima desenharão um 
cenário otimista para o futuro. 

Com Lua em seu signo, nada melhor do que se cuidar 
com carinho, dar asas à imaginação e crédito aos sonhos. 
As interações de hoje serão repletas de ternura. Espere 
por uma declaração de amor, ou novo pretendente, se 
estiver só. Manter a saúde em segurança será prioridade.

O domingo será de trabalho. Organize a agenda da 
semana e planeje uma rotina mais gostosa com uma 
atividade diferente. Cuidar da sua saúde e da dos 
outros será prioridade durante a pandemia. Não ceda 
a pressões de amizades ou familiares. 

Posses e patrimônio serão assuntos em destaque neste 
domingo. Planeje compras ou vendas e custos de novos 
projetos. Se você organizar direitinho, as contas fecharão 
e o orçamento se manterá equilibrado. O domingo será 
preguiçoso, embora o coração esteja agitado.

Fortes emoções marcarão este domingo que será 
especial no amor. Embarque num clima romântico 
divertido e curta prazeres diferentes. Sintonia com os 
fi lhos, par e amizades de longe criarão uma atmosfera 
carinhosa e protetora. 

Troque mensagens com amigos, leia as notícias, discuta 
temas relevantes com a família e entenda o que você 
pode fazer efetivamente para contribuir com sua 
comunidade e a segurança de todos. Envolvimento com 
a coletividade será indispensável neste momento.

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)

ALÔ, TADEU!
Lilia Cabral já pode pedir música 

no “Fantástico”. Afi nal, são três reprises 
especiais com ela no horário das 21h 
da Globo. Primeiro “Fina Estampa”, 
agora “A Força do Querer” e “Império”, 
que vem aí. Consulta o regulamento, 
por favor.

 
CAIXA LOTADA

Aliás, Lilia esteve entre os muitos 
atores que enviaram mensagens para 
Aguinaldo Silva na noite da última 
quinta-feira, após a Globo, por causa 
da pandemia, anunciar a volta de 
“Império”. O telefone dele não parou 
até agora.

ISOLAMENTO
Por precaução, a Band afastou 

a jornalista Joana Treptow de suas 
funções. Depois de uma viagem 
de trabalho a Florianópolis, ela 
apresentou sintomas de gripe. A 
pedido da equipe médica da Band, 
Joana fez o teste para Covid-19 na 
sexta-feira e aguarda o resultado. Está 
bem e isolada em casa.

DESRESPEITO

Todas as TVs têm procurado 
oferecer a maior segurança possível 
aos seus funcionários, obrigados a 
trabalhar de forma presencial. Na Band, 
inclusive. Só que tem uma pessoa, 
recém-contratada, loira e de olhos azuis, 
que se recusa terminantemente a usar 
máscara. De nada adiantaram até agora 
os apelos dos seus companheiros. Está 
protegida por quem?

 
DANDO TEMPO

A direção da Globo, a partir de 
hoje, fará avaliações diárias sobre a 
situação da pandemia. Por enquanto, 
todas as datas para gravações, inclusive 
de novas séries, não estão confi rmadas. 
Tudo suspenso. “Verdades Secretas 
2”, que tinha seu início nesta semana, 
entre elas.

 
COLCHA DE RETALHOS

“Um Lugar ao Sol”, protagonizada 
por Cauã Reymond, é a novela da 
Globo que mais tem sofrido alterações 
no roteiro por causa da pandemia 
e paralisações. Já foi assim no ano 
passado e volta a se repetir agora. A sua 
equipe, simplesmente, não consegue 
se planejar.  

CAPÍTULO DE HOJE
Em “Gênesis”, nesta segunda, 
a rainha Enlila será presa no 
calabouço do palácio a mando do 
rei Ibbi-Sin, desconfi ado da sua 
traição.Personagens de Maria 
Joana e Felipe Roque.

DIVULGAÇÃO
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MUNDOCELL_@

AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

PELÍCULA DE VIDRO ::::::::: R$9,99
CAPAS EM GERAL ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

PROTETOR DE CABO ::::::::: R$9,99
FONES DE OUVIDO ::::::::: A PARTIR DE R$14,99
CARREGADORES ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

CABOS PARA IPHONE ::::::::: A PARTIR DE R$24,99

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

TRIG
MULTIMARCAS

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

Por trás do Nordestão do Cidade Jardim

RAFAEL VIEIRA/AGIF

Após o bom início na Copa do 
Nordeste, o ABC volta as aten-
ções para a terceira rodada do 

Campeonato Potiguar. O alvinegro 
enfrenta nesta quarta-feira 10 o Pal-
meira, às 15h, no estádio Frasqueirão.

Para a partida, o técnico Silvio 
Criciúma estuda dar descanso para 
alguns titulares. A equipe iniciou a 
temporada emendando jogos do es-
tadual e Copa do Nordeste. 

“Contra o Palmeira, jogo impor-
tantíssimo, que a gente precisa da vi-
tória para se manter nas duas primei-
ras colocações. Precisamos, sim, de 
uma forma inteligente, rodar alguns 
atletas, pois a sequência está pesada. 
Então, para esse jogo alguns ajustes 
serão feitos, pois a importância é da-
da para todos os campeonatos”, disse 
o treinador.

No Potiguar 2021, o ABC tem 
quatro pontos em dois jogos (uma 
vitória e um empate). O clube está 
em segundo lugar na tabela, atrás do 
América, que tem nove pontos.

 O primeiro dia de treinamento 
da semana foi marcado pela reper-
cussão da boa vitória da equipe sobre 
o Santa Cruz (PE), em Recife, pela 2ª 
rodada do torneio regional. O triunfo 
de 1 a 0, com o gol marcado pelo ata-
cante Wallyson, colocou o ABC com 
quatro pontos e na 2ª colocação na 
classifi cação do Grupo B do campe-
onato.

O treinador Sílvio Criciúma des-
tacou a importância do triunfo para a 
sequência do trabalho. “Uma vitória 
gigante, não somente por se tratar de 
um adversário pesado, o Santa Cruz, 
mas a gente vinha de um tropeço 
no campeonato (potiguar). Tivemos 
uma equipe muito inteira, preparada 
para ganhar o jogo e acho até que o 
gol demorou a sair. Fizemos o gol 
com sobra, o Welligton fez apenas 
uma defesa em todo o jogo, no pri-
meiro tempo, somente. Era uma vitó-
ria que a gente precisava. Muito bom 
que as vitórias estão acontecendo”, 
avaliou o técnico.

Com bom início na Copa do Nordeste, 
ABC vai rodar o elenco no Estadual
POTIGUAR 2021 | ABC enfrenta nesta quarta-feira 10 o Palmeira de Goianinha, no estádio Frasqueirão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Potiguar deste ano. 
Alvinegro soma quatro pontos em dois jogos no torneio estadual. Clube potiguar derrotou no último domingo 7 o Santa Cruz (PE), em Recife, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste

ABC venceu o Santa Cruz, em Recife (PE), por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Wallyson na segunda rodada da Copa do Nordeste

LUCAS FIGUEIREDO / CBF

A temporada 2020/21 foi uma das 
melhores da história do Palmei-
ras. Além da tríplice coroa (Pau-

listão, Libertadores e Copa do Brasil), o 
clube faturou R$ 249,75 milhões entre 
premiações e bônus de patrocínio Cre-
fi sa/FAM.

A maior quantia veio pela Liberta-
dores, R$ 122 milhões, seguido pela Co-
pa do Brasil, R$ 66,9 milhões (incluindo 
as fases anteriores). Em sétimo lugar 
no Brasileirão, o clube recebeu R$ 23,1 

milhões.  O Palmeiras também recebeu 
um bônus de desempenho previstos 
com sua principal patrocinadora: 
Campeonato Paulista - R$ 4 milhões; 
Libertadores - R$ 12 milhões; Copa do 
Brasil - R$ 6 milhões, totalizando R$ 22 
milhões da parceira.

Apesar de amargar a quarta po-
sição no Mundial, o Verdão recebeu 
R$10,75 milhões, mais do que o dobro 
que a premiação do Paulistão (R$ 5 
milhões). 

Conquista da Libertadores rendeu R$ 122 milhões e Copa do Brasil outros R$ 66,9 milhões

Títulos rendem R$ 249,75 mi 
ao Palmeiras na temporada 

VITORIOSO
DECLARAÇÃO

“Acredito que sou um dos 
melhores zagueiros do Brasil 
pelas qualidades que adquiri 
ao longo da minha carreira”. É 
o que afi rmou o zagueiro do 
Flamengo, Rodrigo Caio. O atle-
ta valorizou o período em que 
esteve no São Paulo e disse que 
não tem mágoas do Tricolor.

Ele também lembrou da 
promessa que fez ao pai: “Vou 
tirar você dessa marcenaria e 
prometo comprar uma casa 
para você quando assinar o 
meu primeiro contrato profi s-
sional”, lembrou. O zagueiro 
do Flamengo comentou os 
momentos com Rogério Ceni 
em campo e como treinador, e 
classifi cou o ídolo tricolor como 
“muito corajoso”: “Caramba, ele 
é muito corajoso. Esse cara aca-
bou de encerrar a carreira num 
clube que o idolatra e já assume 
esse desafi o de ser técnico”. Por 
fi m, o jogador falou sobre o 
avanço da Covid-19 no Brasil e 
afi rmou que o futebol deve ser 
paralisado se comprometer a 
saúde das pessoas.

“SOU UM DOS 
MELHORES DO 
BRASIL”, DIZ 
RODRIGO CAIO


