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Com novos lotes, RN vai 
começar a vacinar idosos 
com 80 anos ou mais
COVID-19. 8 | Nesta quarta-feira 
24, um lote com 35 mil doses da 
vacina da Astrazeneca/Oxford 
chegou ao estado para garantir 
a imunização de idosos entre 85 

e 89 anos. Expectativa é de que, 
nesta quinta 25, cheguem ao 
RN 19.400 doses da Coronavac, 
que devem ser usadas para 
iniciar a imunização de idosos 

a partir dos 80 anos. Com isso, 
serão 54.400 doses recebidas 
do Ministério da Saúde nesta 
semana. Segundo o Governo do 
Estado, foram enviadas 2.920 

doses para iniciar a vacinação 
dos índigenas. Atualmente, 6.067 
indígenas de diferentes etnias 
moram em 15 comunidades 
distribuídas em 10 municípios.

Fátima faz apelo 
por manutenção de 
piso para saúde e 
educação pública

Profissionais 
questionam decreto 
e pedem liberação 
de eventos 

Leia nesta edição o 
caderno especial da 
Prefeitura de Natal

Parte do imposto 
cobrado sobre a 
gasolina vai para 
ações sociais

ORÇAMENTO. 5 | Governadora pediu 
que a bancada potiguar no Senado 
vote contra a proposta que prevê 
a desvinculação de receitas da 
educação e da saúde 

CAMPANHA. 9 | Para tentar frear avanço 
da Covid-19, o mais recente decreto 
da Prefeitura do Natal proíbe eventos 
em ambientes fechados. Porém, setor 
pede revisão das medidas restritivas

FINANÇAS. 2 | Em 2020, o Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza 
arrecadou R$ 140 milhões. Verba 
ajudou a manter programas como 
o “Restaurante Popular”
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Camila Araújo foi eleita vereadora de Natal em novembro passado pelo PSD

Vacinação de idosos com mais de 90 anos começou na última segunda-feira 22 na capital potiguar. Expectativa agora é iniciar a imunização de idosos a partir dos 80 anos de idade  

EM CASO DE LOCKDOWN E MAIS...

ENTREVISTA. 4 | Camila Araújo (PSD) 
acredita que os templos religiosos 
desempenham papel importante 
na manutenção do bem estar da 
população. Parlamentar de primeiro 
mandato defende pautas sociais, 
como a melhoria do transporte 
público na capital potiguar

Vereadora 
de Natal quer 
que igrejas 
sigam abertas

Fátima faz apelo 

SAÚDE. 12 | Você sabe qual é a 
diferença entre índice glicêmico e 
carga glicêmica? Entenda como eles 
influenciam na produção de energia 
para o organismo e na saciedade 
entre refeições ao longo do dia
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GORANATALA
CHEGOU A 
VEZ DELES

VACINAÇÃO. 2 | Em nova etapa 

da campanha de vacinação contra a 

Covid-19, idosos com 90 anos ou mais 

começam a receber imunizante. 

Em três dias, Natal vacina 2.454 idosos. 

Para evitar aglomerações, vacina é 

aplicada em formato drive-thru

PREFEITURA DOBRA 
LEITOS DE UTI NO 
HOSPITAL DE CAMPANHA 
E REFORÇA ASSISTÊNCIA

OBRA DO SANEAMENTO 
INTEGRADO NA ZONA 
NORTE DE NATAL ATINGE 
80% E SEGUE AVANÇANDO

PANDEMIA. 3 | Unidade municipal 

de atendimento aos pacientes com 

Covid-19 agora terá 40 leitos críticos

para atender os pacientes. Gestão 

também estende horário dos postos

INFRAESTRUTURA. 4 | Empresas que 

estão tocando os lotes finais da obra 

ainda terão mais alguns meses de 

serviços. Melhorias vão beneficiar

19,6 mil famílias na região
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Os municípios de São Gonçalo 
do Amarante, Extremoz, Natal, 
Macaíba e Ceará-Mirim, na 

Grande Natal, endureceram as medi-
das de segurança para conter o avanço 
do contágio pela Covid-19.

Os novos decretos foram publi-
cados após uma recomendação feita 
pelo Governo do Rio Grande do Norte 
no � m de semana, pedindo aos muni-
cípios novas medidas de restrição de 
funcionamento de comércios e locais 
que causassem aglomerações, entre 
eles bares e restaurantes.

A medida foi sugerida pelo co-
mitê cientí� co estadual diante do 
aumento no número de casos de 
Covid-19 no Estado e da alta procura 
por leitos públicos, principalmente 
na Grande Natal.

O município de São Gonçalo 
do Amarante chegou a publicar seu 
decreto antes do Governo, ainda na 
sexta-feira 19. O documento proíbe o 
funcionamento de bares e restauran-
tes após as 22h e a venda e consumo de 
bebidas alcoólicas em locais públicos. 
Além da realização de festas e eventos 
públicos ou privados. Atividades físi-
cas e de lazer ofertadas pelo município 
ou Estado também foram proibidas 
pelas próximas duas semanas.

Extremoz publicou decreto no do-
mingo 21 que inclui, entre as normas 
de restrição de funcionamento, uma 
penalização com multa e até detenção 
de pessoas � agradas divulgando infor-
mação falsa relacionada à pandemia 
da Covid-19.

O decreto também segue as reco-
mendações do Estado, que restringem 
o acesso de pessoas nos órgãos públi-

cos e secretarias e suspendem o fun-
cionamento de bares e restaurantes e 
a venda de bebidas alcoólicas após as 
22h.

Em Natal, o novo decreto publica-
do na noite de segunda-feira 22 proíbe 
a venda e o consumo de bebidas alco-
ólicas após as 22h em supermercados, 
lojas de conveniência e espaços públi-
cos pelos próximos 14 dias. Além de 
proibir o funcionamento de restauran-
tes, pizzarias, lanchonetes, bares, food 
parks e semelhantes após esse horário.

Está proibida também a realização 
de festas, shows e eventos comerciais 
ou comemorativos, em ambientes 
fechados, públicos ou privados. Em 
caso de descumprimento das medidas 
previstas, os estebelecimentos que 
serão punidos com o fechamento e a 
interdição do local, além de multa no 
valor de até R $ 20 mil.

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
também prometeu denunciar ao Mi-
nistério Público quem descumprir as 
medidas decretadas.

Macaíba também divulgou um 
novo decreto na segunda-feira 22. O 
documento, além de determinar a 
limitação do funcionamento de bares 
e restaurantes para atendimento ao 
público até às 22h, também suspende 
o atendimento presencial ao públi-
co externo nos departamentos da 
administração municipal e limita a 
presença de público em instituições 
religiosas, que podem ter somente 
50% de sua ocupação. Também proíbe 
competições em espaços esportivos e 
a realização de todos os tipos de festas 
ou eventos, públicos ou privados.

A gestão municipal informou tam-
bém que duplicou temporariamente 
a quantidade de leitos para pacientes 
com sintomas graves de Covid-19 na 
UPA local, passando de 3 para 6.

Ontem, o município de Ceará-Mi-
rim decidiu seguir a recomendação 
do Governo do Estado e restringiu o 
horário de funcionamento do comér-
cio até às 15h, de segunda a sábado. 
Os bares, restaurantes e semelhantes 
funcionam de quarta de domingo até 
às 22h para atendimento ao público 
e devem operar com o limite de 30% 
de sua capacidade. Ficam suspensas 
também, pelo período de sete dias, as 
aulas presenciais nas escolas privadas 
do município.

Os decretos tem validade de 14 
dias após a data de publicação.  As 
medidas serão � scalizadas por órgãos 
como Polícia Militar, Guarda Civil e 
Vigilância Sanitária.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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MEDIDA | Ações foram sugerida pelo comitê científico estadual diante do aumento no número de casos de 
Covid-19 no RN e da alta procura por leitos. Seguiram a recomendação pelo menos 5 cidades da Grande Natal

Municípios da RMN endurecem 
medidas de combate à Covid-19

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

UNIÃO CONTRA A PANDEMIA

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

A  Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) resolveu 
ajudar a governadora Fátima Bezerra no convencimento dos prefeitos 
para que sigam o mais recente decreto estadual que endurece as 

medidas que previnem o contágio pela Covid-19. “A Femurn considera 
imprescindível a colaboração das prefeituras no sentido de adotarem 
medidas restritivas, para que a situação, já delicada em todo o Estado, 
não se agrave ainda mais”, destacou a entidade, em nota. Os Ministérios 
Públicos Estadual (MPRN), Federal (MPF) e do Trabalho (MPT) também se 
pronunciaram sobre o assunto em uma recomendação conjunta. As três 
instituições orientam que os Municípios se abstenham de praticar quaisquer 
atos, inclusive edição de normas, que possam flexibilizar medidas restritivas 
estabelecidas pelo Governo Estadual. Por outro lado, é permitida, na 
hipótese de necessidade local, devidamente justificada, a possibilidade de 
estabelecimento de medidas de prevenção de caráter mais restritivo.

AGENDA COM BOLSONARO
O prefeito de Ceará-Mirim, Júlio 

César Câmara, teve nesta terça-feira 
23 uma audiência com o presidente 
Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, 
na companhia do ministro das 
Comunicações, Fábio Faria. Júlio 
apresentou demandas do município e 
projetos de obras para diversas áreas 
da cidade.

COMISSÕES DA CÂMARA I
Responsáveis pela elaboração 

e aprofundamento das leis em 
andamento no Poder Legislativo, 
acompanhamento das ações do 
Poder Executivo e também por 
promoverem debates, discussões com 

a sociedade sobre as temáticas de 
interesse da população, as comissões 
parlamentares foram o tema da 
sessão ordinária desta terça-feira 23, a 
primeira do ano na Câmara Municipal 
de Natal.

COMISSÕES DA CÂMARA II
Os vereadores votaram e 

escolheram a composição das doze 
comissões da Casa para o ano de 
2021. A comissão mais importante 
da Câmara, a de Legislação, Justiça e 
Redação Final, terá como presidente o 
vereador Kléber Fernandes (PSDB). A 
vice será a vereadora Nina Souza (PDT). 
Na Comissão de Finanças, o presidente 
será Raniere Barbosa (Avante).

BISPOS FAZEM ALERTA
Bispos das igrejas de Natal, Mossoró e Caicó emitiram um alerta 

ontem sobre o agravamento da pandemia de Covid-19. Por meio de 
nota, os sacerdotes pediram união de todos neste momento de piora da 
doença no Estado. O comunicado fala sobre a necessidade de seguir as 
orientações. “Com o objetivo de vencer a batalha, devemos intensi� car 
todas as medidas de controle da transmissão do vírus e manter 
rigorosamente os protocolos necessários de distanciamento social, uso 
de álcool em gel, veri� cação de temperatura e uso correto da máscara, 
como instrumentos para garantir a nossa proteção”, a� rmam.

TRÉGUA NA POLITICAGEM
Diante do aumento nas 

hospitalizações por Covid-19, o 
deputado estadual Vivaldo Costa 
(PSD) também pediu ontem 
união entre os governos federal, 
estaduais e municipais no combate 
à pandemia. “Precisamos de um 
pacto pela vida, e isso só será 
possível se fizermos uma trégua 
em 2021. Esse ano a preocupação 
número 1 deve ser ‘salvar vidas’. 
Precisamos dar uma trégua na 
politicagem, para que possamos, 
unidos, salvar mais vidas”, ressaltou 
o parlamentar.

COMPRA DIRETA DE VACINAS
O Supremo Tribunal 

Federal formou maioria ontem 
para permitir a compra de 
vacinas contra a Covid-19 por 
Estados e municípios caso as 
doses ofertadas pelo Ministério 
da Saúde sejam insu� cientes 
para atender a população 
local. Até o fechamento 
desta edição, o julgamento já 
contava com seis votos para 
validar liminar do ministro 
Ricardo Lewandowski, que 
deu aval para a compra em 
dezembro do ano passado.

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) apresentou um 
projeto de lei que garante a to-

dos o direito de ter um acompanhante 
e registrar o momento da vacinação 
contra a Covid-19 e da marcação do 
número do lote no cartão. O projeto foi 
protocolado na semana passada.

Na mesma proposição, Styvenson 
transforma a obstrução ao direito de 
acompanhar a vacinação em crime 

punível com detenção de três meses 
a um ano e multa, além das punições 
administrativas cabíveis.

Além disso, permite que a de-
núncia desses crimes seja feita pela 
internet e reduz o prazo de 30 para 
20 dias para conclusão do inquérito 
policial, nos casos onde não houver 
� agrante.

“Com essas medidas, espera-se 
coibir a prática odiosa da ‘vacina de 

vento’ e garantir a saúde de todos, 
nesse grave momento pelo qual passa-
mos”, resume o senador potiguar.

O Brasil tem registrado denúncias 
de irregularidades na vacinação dos 
nossos idosos. O apelido de “vacina 
de vento” resume a prática de não in-
jetar a vacina contida na seringa, ou 
de qualquer outro modo não vacinar 
o paciente corretamente, quer seja por 
inépcia ou má fé.

Styvenson quer prisão para quem 
dificultar fiscalização de vacinação

COVID-19

Prefeitos seguiram governadora Fátima Bezerra



Durante a tarde desta quarta-
-feira 24, a Câmara Municipal 
de Natal debateu em regime 

de urgência, dois projetos de lei, que 
tratam dos cuidados da saúde e o en-
frentamento da pandemia da Covid-19 
no município. 

De autoria do vereador Anderson 
Lopes (SD), o Projeto de Lei 46/2021 
estabelece e regula regras de seguran-
ça sanitária no transporte público, 
buscando a prevenção do contágio e o 
combate ao novo coronavírus. 

Entre as medidas, a obrigatorie-
dade da limpeza rápida dos veículos 
e disponibilidade de álcool 70%. Tam-
bém sobre o transporte, o vereador 
Preto Aquino (PSD), apresentou uma 
PL que trata sobre o limite de lotação 
dos ônibus. 

Os parlamentares entraram em 
consenso, mantiveram e aprovaram a 

matéria do vereador Anderson Lopes, 
acrescentando artigos do projeto do 
vereador Preto Aquino e emendas de 
autoria do vereador Raniere Barbosa 
(Avante). “Estamos em uma guerra in-
cansável e nós não podemos permitir 
que os ônibus se tornem vetores do 
vírus, para cima e para baixo. É preci-
so que as empresas possam se regular 
quanto à questão sanitária melhoran-
do a higienização”, ressaltou Anderson. 

Uma emenda que garantia a o re-
torno de 100% da frota nos ônibus foi 
rejeitada, conforme explica a vereado-
ra Nina Souza (PDT), vice-presidente 
da Comissão de Justiça e que � cou res-
ponsável pelo parecer do Projeto de Lei 
na comissão. 

“No desenrolar da discussão, nós 
observamos que havia alguns disposi-
tivos que já foram tentados, porém o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Norte, já tinha declarado sob inconsti-
tucionalidade. Por isso tiramos por for-
ça, por haver uma legislação dizendo 
que é inconstitucional”, explicou Nina. 

Já a vereadora Camila Araújo (PSD) 
teve aprovado também, em regime de 
urgência, o Projeto de Lei 52/2021. A 
matéria reconhece as atividades de 
igrejas, templos e congêneres onde se 
realizem qualquer tipo de culto ou ce-
rimônia religiosa no município como 
atividade essencial. 

“A gente se antecipa, caso haja al-
guma medida de lockdown. Temos vis-
to que o Executivo não se pronunciou 
quanto ao assunto, mas se caso ocorrer 
algo do tipo, nós estaremos conseguin-
do garantir que os templos religiosos 
continuem abertos e as pessoas pos-
sam continuar exercendo seu direito 
de fé e crença”, pontuou a vereadora 
Camila. 
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A MONTANHA PARIU UM RATO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Mais uma vez está provado que o verdadeiro “mercado aberto” 
age com racionalidade e não se opõe às regras do Estado, ao 
contrário dos especuladores, que usam a liberdade econômica 

como “slogan” para amedrontar governos. É emblemática a decisão do 
presidente Bolsonaro, ao mudar a presidência da Petrobras. As ações da 
empresa sobem, inclusive no mercado de NY e a tendência é recuperar as 
perdas, decorrentes dos factoides usados para desvalorizá-las.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

OLHO ABERTO
TRUMP I 
O ex-presidente Donald Trump terá de entregar as suas declarações de 
impostos e registros � nanceiros ao MP de Nova Iorque. A ordem foi do 
Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

TRUMP II 
O jornal � e New York Times publicou reportagens que revelaram 
Trump não pagando Imposto de renda em 11 dos últimos 18 anos e que 
ele pagou apenas 750 dólares, em 2016 e 2017.

VENDA DE ESTATAIS 
Há quem defenda junto a Bolsonaro vender estatais, pegar parte do 
dinheiro e abater dívida e outra parte distribuir para os brasileiros 
pobres, atendidos pelos programas sociais do governo.

SELEÇÃO
O tesouro nacional gasta R$ 30 bi anualmente com estatais. A ideia é 
boa, porém haverá de ser feita seleção sobre quais estatais devem ser 
vendidas. Com boas gestões, certas estatais podem ser rentáveis.

FALHA MORAL 
A ONU quali� ca de “falha moral”, 10 países monopolizarem 75% das 
vacinas disponíveis, enquanto 130 não receberam uma única dose.

BOA NOTÍCIA 
Em processo de reabertura a indústria de bene� ciamento de castanha 
A� cel, de Mossoró. Volta com o novo nome, de “Best Nuts”.

CAJUCULTURA
Índia e Brasil respondem por 90% do processamento e exportação da 
castanha industrializada. O produto é alimento rico e ainda serve para 
fabricar remédios e cosméticos. A versão com casca e desidratada é a 
mais vendida para o exterior.

LIBERDADE 
A realidade é que, em nome da 

liberdade de mercado, o País não 
poderia crescer com a Petrobras 
exportando petróleo cru (totaliza 
quase 50% da produção nacional), 
através de multinacionais e 
importando o mesmo produto 
re� nado das mesmas empresas.

POLÍTICA SUICIDA
Essa política atrela sem 

alternativas o preço dos derivados ao 
mercado internacional e câmbio. No 
mundo, das 25 maiores empresas de 
petróleo e gás natural, 19 são estatais 
e controlam 90% das reservas e 75% 
da produção nacional. Todas elas 
não se localizam em “economias 
fechadas”, mas sim em países 
capitalistas.

LIBERAL 
Impõe-se desmisti� car que 

“liberal” seja sinônimo de “liberou 
geral”, “privatização sem controles”. 
Em absoluto. Liberalismo não é 

ideologia, mas sim doutrina, baseada 
na liberdade, com princípios que se 
ajustam a cada país.

AGENDA 
É possível manter no Brasil 

uma “agenda liberal”, sem a 
ortodoxia que o “tzar” Paulo 
Guedes pregou como “aluno” 
das teorias in� exíveis de Milton 
Friedam, da Escola de Chicago. O 
“tzar”, inegavelmente um técnico 
competente, começa a entender 
que, sobretudo pós pandemia, 
prevalecerá o liberalismo social.

MONTANHA 
Nessa visão, a tentativa de 

regular preços na Petrobras, sem 
intervencionismo nocivo, não 
signi� cou catástrofe, ou negação 
da importância do mercado. Os 
fatos mostram, que o mercado quer 
“segurança jurídica” e se adapta 
às regras do estado. O pânico 
anunciado, nada mais foi, do que a 
“montanha parir um rato”.

Câmara de Natal aprova melhorias 
no transporte público na pandemia

AÇÃO

Na sessão ordinária desta 
quarta-feira 24 da Assem-
bleia Legislativa do Rio 

Grande do Norte o médico oftalmo-
logista e deputado Albert Dickson 
(PROS) demonstrou preocupação 
com as ilações em torno do medica-
mento ivermectina divulgadas em 
massa, o que, na opinião dele, acaba 
confundindo a população.

“As informações que trago são 
baseadas em estudos cientí� cos e 
na minha experiência médica, que 
já tratou mais de 40 mil pacientes 
de forma precoce”, disse ao iniciar 
a sua fala defendendo informações 
sobre o uso pro� lático do medica-
mento ivermectina na luta contra a 
Covid-19.

Albert Dickson fez referência aos 
pronunciamentos de dois médicos 
de Natal, divulgados via entrevistas 
em emissora local de televisão e que 
revelavam que 91% das pessoas in-
ternadas nas UTIs dos hospitais do 
RN teriam usado ivermectina. 

“Eles não apresentaram dados 
cientí� cos. Vamos parar de ilações. 
Para se ter uma ideia, temos hoje, no 
mundo, 37 estudos cientí� cos sobre 
a ivermectina. Sendo 19 deles ran-
domizados –  de casos e controles –  
ou seja, estão no topo da excelência 
dos estudos cientí� cos”, ressaltou.

O deputado pontuou que são 
265 cientistas estudando no mundo 
a ivermectina. São 10.509 pacientes 
sendo estudados. “Desses resulta-
dos, 90% comprovam que usando 
ivermectina pro� laticamente a do-
ença não chega à fase grave”, pon-

REPRODUÇÃO/ALRN

POSIÇÃO | Deputado rebate recentes declarações de infectologistas e aponta estudo que mostra benefício do 
uso do remédio profilaticamente. Albert pede “responsabilidade” com informações repassadas à população

Médico oftalmologista e deputado estadual Albert Dickson (PROS) rebate infectologistas 

Covid-19: Deputado Albert Dickson 
defende benefício da ivermectina 

tuou. Albert Dickson explicou que 
é preciso entender que um paciente 
que está na UTI pode ter outras co-
morbidades que compliquem ainda 
mais o estado de saúde. “São fatores 
reais que interferem diretamente no 
processo do paciente”, disse.

Outro fator destacado pelo 
deputado é a informação que a 
ivermectina causa problemas no 
fígado. “Mais uma inverdade. Outra 
pesquisa mostra que o efeito da Iver-
mectina em animais de laboratórios 
comprova que 91% da ivermectina é 
metabolizada no intestino e apenas 
5% vai para o fígado”, destacou. 

Albert Dickson disse que é preci-
so ter “responsabilidade” com as in-
formações repassadas à população 
em um dos momentos mais críticos 
da pandemia do novo coronavírus.

“A ivermectina faz 40 anos que 
está no mercado, ganhou prêmio 
Nobel de Medicina e nunca registrou 
um óbito no mundo pelo uso. É um 
medicamento extremamente segu-
ro. Uma outra pesquisa publicada 
na Revista Agrária em biologia diz 
que a Ivermectina não afeta o fígado. 
Faz efeito contrário melhorando os 
níveis de esteatose hepática (é um 
distúrbio que se caracteriza pelo 
acúmulo de gordura no interior das 
células do fígado”, justi� cou.

A ivermectina foi descoberta em 
1975 e introduzida no mercado em 
1981. Faz parte da lista de medica-
mentos essenciais da Organização 
Mundial de Saúde (OMS); uma lista 
com os medicamentos mais seguros 
e e� cazes fundamentais em um sis-
tema de saúde.
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A fé é uma forte característica 
da vereadora Camila Araújo 
(PSD). Assim revela a parla-

mentar cristã evangélica que assu-
miu pela primeira vez uma cadeira 
na Câmara Municipal em 2021. 
Entre vários projetos, um que re-
presenta os eleitores dela chamou 
a atenção.

A natalense mãe de dois fi-
lhos propôs um Projeto de Lei 
(PL) em regime de urgência para 
garantir que os templos religiosos 
não sejam fechados no período de 
pandemia causada pelo novo co-
ronavírus ou calamidade pública 
ocasionada pela doença viral Co-
vid-19 - o que equivale aos serviços 
essenciais, como supermercado. 
A medida, se aprovada, permite 
a abertura, inclusive, em caso de 
implantação de lockdown, por 
exemplo.

Casada com um líder comu-
nitário, Camila conquistou 2.447 
votos válidos nas eleições munici-
pais de 2020. A maioria deles eram 
da zona Oeste natalenses, o reduto 
da parlamentar, já que ela mora no 
bairro Nordeste. A localidade, aliás, 
fica próxima à Ponte Velha, que 
liga a zona Norte com as demais 
regiões da capital. A reforma do 
equipamento público é uma das 
priores da parlamentar que pro-
mete “defender as comunidades”.

Por morar em uma zona po-
pular, a parlamentar que, como 
conselheira tutelar, função que lhe 
possibilitou atender mais de 2 mil 
famílias, conhece os desafios da 
sociedade. 

O transporte público é uma 
das maiores queixas, e ela diz co-
nhecer bem. Camila, ainda como 
representante do seu bairro, já ti-
nha o hábito de visitar secretárias 
para cobrar melhores condições 
para os cidadãos.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Camila, que presidiu o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (COMDICA) por 
dois anos, aponta quais são suas 
prioridades para o novo mandato, 
avaliação a qualidade do sistema 
de ônibus público, como o eleito-
rado  natalense tem se comporta-
mento, além de revelar a face de 
uma cristã na atuação política.

VEREADORA DEFENDE 
ABERTURA DE IGREJA EM 
CASO DE LOCKDOWN          

AGORA RN - Como a fé e a reli-
gião têm influenciado sua atuação 
como vereadora?

CAMILA ARAÚJO - Tenho si-
do tratada de forma muita respeita 
por todos os meus pares. Eles res-
peitam. Não tive nenhum entrave. 
Eu sei que nosso Estado é laico, 
mas eu exerço a minha religião. 
Não tivemos, ainda, discussões te-
máticas e polêmicas, como a ideo-
logia de gênero, que eu tenho a mi-
nha percepção, enquanto cristão.

Como cristão, sabemos que es-
sa conduta é reprovada pela bíblia. 
Mas, diante disso, acredito que nin-
guém deve ter seus direitos preju-
dicados em razão de uma escolha 
que ele ou ela fez. De maneira ne-
nhuma. Isso, aliás, não os tornam 
menores. Por isso, também não 
sou à favor do termo minoria, pois 
eles não são. Eles continuam sendo 
cidadãos com todos os direitos, e 
precisamos ter esse olhar verda-
deiramente como cristão. Nosso 
dever é amar uns aos outros, assim 
como Deus amou a sua igreja.

Propus um PL em regime de 
urgência para garantir que  os tem-
plos religiosos não sejam fechados 
no período de pandemia ou ca-
lamidade pública, pois sabemos 
que a fé é uma motivação para as 
pessoas. Muitos têm a fé como um 
refúgio, como um psicólogo. O ob-
jetivo do projeto é fazer com que as 
atividades religiosas sejam reco-
nhecidas com atividade essencial, 
assim como os supermercados. O 

“
CAMILA ARAÚJO
VEREADORA
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As comunidades estão 
sendo pautadas por vários 

parlamentares. Isso é fantástico, 
pois traz uma nova roupagem 

para a Câmara”

PL serve para caso tenha um en-
saio de lockdown, os templos reli-
giosos não são prejudicados. Essa 
medida não abrange apenas os 
evangélicos, mas todas as religiões. 
Claro, é necessário que todas elas 
estejam abertas seguindo os proto-
colos. Acredito que será aprovado. 
Precisava de 10 assinaturas, conse-
gui 11, graças a Deus.

AGORA RN - A senhora levanta, 
também, a bandeira das comuni-
dades. Como tem sido o trabalho 
para esse seguimento?

CAMILA - Eu fui convidada 
pelos vereadores Nivaldo Bacurau 
(PSB) e Anderson Lopes (Solidarie-
dade) para integrar a bancada da 
zona Norte, já que o bairro Nordes-
te, onde moro, é próximo da região. 
A reforma da ponte que liga essas 

duas regiões é uma das reivindica-
ções dessa bancada. Ela precisa ser 
restaurada. Sabemos que é uma 
obra muito grande, mas estamos 
empenhados em realizá-la para 
termos equilíbrio no trânsito. Todo 
dia é um gargalo naquele trecho, 
independente do horário. Ficar ho-
ras e horas no trânsito é algo triste. 
O engarrafamento na ponte velha 
é um dos problemas de trânsito da 
cidade.

Além disso, temos um manda-
to participativo,em que as pessoas 
nos procuram para apresentar 
demandas, especialmente pelas 
redes sociais. E nós vamos lá veri-
ficar a situação do problema, para 
depois enviarmos um requerimen-
to, ofício, ou até mesmo marcamos 
uma audiência com o secretário da 
pasta responsável pelo que a po-
pulação está enfrentando. Isso já 
aconteceu no bairro das Quintas, 
por exemplo.

AGORA RN - Há outros 13 vere-
adores que são de base comunitá-
ria. Como essa configuração pode 
ajudar no trabalho em favor das 
comunidades?  

CAMILA - Eu fico muito fe-
liz com esse resultado, com essa 
configuração. As comunidades 
estão sendo pautadas por vários 
parlamentares. Isso é fantástico, 
pois traz uma nova roupagem para 
a  Câmara. Afinal, eles são pessoas 
que viveram e vivem diariamente 
os problemas das comunidades. A 

maioria, assim como eu, são líderes 
comunitários. Então já estávamos 
acostumados em cobrar o poder 
público pelo cumprimento de di-
reitos, melhorias para comunida-
des. Com certeza, essa nova legisla-
tura dará vez às comunidades, não 
só nas eleições, como é de costu-
me. Paramos de ter o vereador que 
ia até ao bairro. Agora, o vereador 
está no bairro, pois mora lá.

AGORA RN - Como avalia, en-
tão, essa representativa?

CAMILA - Eu costumo dizer 
que os vereadores que renovaram 
mandatos foram heróis, pois na 
política, a nível nacional, há uma 
falta de credibilidade. Isso causa 
rejeição. As pessoas têm a sensa-
ção que o candidato que tem uma 
vida ilibada e entra na política será 
corrompido, será corrupto. Mas 
eu dizia e continuo dizendo aos 
eleitores: se não arriscar nos bons, 
os maus feitores estarão na frente 
sempre. Em Natal, eu percebi que 
as pessoas votaram em quem esta-
va mais próximo. Foi um fenômeno 
na nossa cidade. A aproximação 
faz com que as pessoas confiem 
mais, pois sabem onde nos en-
contrar, onde moramos. Quem faz 
política de carreira, que só mostra 
trabalho na campanha, perdeu 
espaço. E eu culpo as redes sociais 
por esse resultado, pois elas são de-
mocráticas.

AGORA RN - Quais são as de-
mais demandas do seu mandato?

CAMILA - Na questão da 
mobilidade, vamos focar no trans-
porte público. Perceba: enquanto 
Natal reduziu sua frota 30%, João 
Pessoa, na Paraíba, ampliou. A ca-
pital continua assim mesmo com 
altos índices de contágio e mortes 
por Covid-19. Os ônibus rodam su-
perlotados. Como vamos justificar 
isso? Como está o cuidado com a 
população?

Já há uma solicitação para dis-
cutirmos esse assunto com urgên-
cia na Câmara para cobrar a fiscali-
zação e a limpeza dos veículos, por 
exemplo. Os abrigos nos pontos de 
ônibus são outro ponto de discus-
são. Precisamos garantir condições 
para isso a fim de promover digni-
dade. A Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU) tem que ponderar 
os interesses dos empresários e da 
população. É um assunto que será 
discutido bastante.

AGORA RN - A garantia de direi-
tos tem ganhando espaço em seus 
discursos. Qual a motivação?

CAMILA - O slogan do manda-
to é família e cidadania. Cidadania, 
por sua vez, engloba todos os direi-
tos, sejam eles: saúde, educação, 
consumidor, por exemplo. A nossa 
bandeira também é a o do evange-
lho. Vamos defender a questão da 
família. O nosso foco no direito do 
consumir começou no início do 
mandato. A Petrobras estipulou a 
política de aumento de preço de 15 
centavos no litro de gasolina, e, as-
sustadoramente, os postos de ga-
solina de Natal estavam aplicando 
60 centavos. Bastava ir aos postos 
para perceber que existia algo erra-
do. Foi quando protocolamos um 
pedido de investigação para saber 
se estava havendo preços abusivos.

ENTREVISTA | Vereadora de Natal, Camila Araújo (PSD) acredita 
que os templos religiosos desempenham papel importante 
na manutenção do bem estar da população. A parlamentar 
defende as pautas sociais, como o transporte público
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
publicou um vídeo nas redes 

sociais nesta quarta-feira 24 com um 
apelo aos  deputados e senadores poti-
guares. A petista pediu que a bancada 
potiguar vote contra a proposta que 
prevê a desvinculação de receitas da 
educação e da saúde como uma das 
medidas para bancar o gasto extra do 
Governo Federal com a volta do auxílio 
emergencial.

Com o apelo à bancada, Fátima se 
soma à posição do Fórum dos Gover-
nadores do Nordeste, que se manifes-
tou através de carta pública contra a 
medida, incluída na PEC Emergencial, 
em análise no Senado.

A ideia da carta contrária à me-
dida partiu de Fátima e foi acatada 
pelos outros oito estados da região. A 
posição dos gestores estaduais reforça 
a pressão sobre o relator da proposta, 

senador Márcio Bittar (MDB-AC), para 
que retire esse ponto de seu parecer. 

“Diante da apresentação de pare-

cer à PEC 186, a chamada PEC Emer-
gencial, que está para ser votada no 
Congresso, faço um apelo à bancada 

federal do meu estado. Conclamo to-
dos e todas a dizermos: sim ao auxílio 
emergencial e não à desvinculação de 
receitas da educação e da saúde!”, es-
creveu Fátima no Twitter. 

A proposta legislativa, que está 
pautada para ser votada nesta quinta-
-feira 25 (mas que deve ser apreciada 
só na semana que vem), destrava o 
pagamento de nova rodada do auxílio 
emergencial, mas recebeu uma enxur-
rada de críticas por justamente incluir 
medidas polêmicas, como o fim do pi-
so para os dois setores.

“No momento em que vivencia-
mos um agravamento da crise sani-
tária, em que milhares de famílias 
brasileiras choram a perda de entes 
queridos, em que milhões de brasi-
leiras e brasileiros desempregados e 
desamparados clamam pelo auxílio 
do Estado brasileiro, consideramos 
que não cabe ao Parlamento prota-

gonizar um processo desconstituinte 
dos direitos sociais, sob o pretexto de 
viabilizar o retorno do auxílio emer-
gencial”, diz trecho da nota.

“O Congresso Nacional não pode 
patrocinar um ataque dessa magni-
tude à educação e à saúde do povo 
brasileiro. Seria um ato muito desu-
mano. Não acredito que a maioria dos 
parlamentares vá carimbar essa falta 
de sensibilidade do Governo Federal”, 
disse Fátima. 

VOTAÇÃO DA PEC EMERGENCIAL
Diante da forte reação de várias 

bancadas com o relatório da PEC 
Emergencial, a votação em plenário 
só deve ocorrer na terça-feira 2. Nesta 
quinta-feira 25, data originalmente 
prevista para a votação, o plenário será 
usado para debates e análise da maté-
ria. A reunião de líderes na quinta deve 
confirmar esse acordo.

Fátima faz apelo por manutenção de 
piso para saúde e educação pública
ORÇAMENTO DO GOVERNO FEDERAL | Governadora do Rio Grande do Norte pediu que a bancada potiguar no Senado vote contra a proposta que prevê a desvinculação de receitas da 
educação e da saúde como uma das medidas para bancar o gasto extra do Governo Federal com a volta do auxílio emergencial. Ela classificou projeto como “ataque” ao setor público

Governadora Fátima Bezerra disse que proposta é “ataque” à saúde e à educação brasileira
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COVID-19 | Compra de vacinas por Estados e Municípios é permitida caso as doses ofertadas pelo Ministério 
da Saúde sejam insuficientes. Governadora do RN, Fátima Bezerra (PT) disse que não vai perder tempo

Por 11 a 0, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu na terça-feira 23 
permitir a compra de vacinas 

contra a Covid-19 por Estados e Mu-
nicípios caso as doses ofertadas pelo 
Ministério da Saúde sejam insuficien-
tes para atender a população local. A 
governadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra (PT), comemorou a de-
cisão do STF através das redes sociais 
e adiantou que não vai perder tempo 
para adquirir os imunizantes para o 
Estado. 

“Vitória da vida! O STF autorizou e 
agora estados e municípios terão auto-
nomia para comprar vacinas contra a 
Covid-19. E já adianto que não vou per-
der tempo. Farei o que estiver ao meu 
alcance para garantir novas doses ao 
RN o quanto antes. Aqui o nosso com-
promisso é com a vida!”, comemorou a 
governadora. 

O julgamento, que ocorreu no ple-
nário virtual da Corte, confirmou uma 
liminar do ministro Ricardo Lewan-
dowski, que já havia dado aval para a 
compra em dezembro do ano passado. 
O entendimento firmado pelo Supre-
mo é o de que Estados e municípios 
podem comprar e distribuir vacinas 
caso o Ministério da Saúde falhe ou 
seja omisso com o Plano Nacional de 
Imunização (PNI) ou na hipótese em 
que a cobertura planejada pela pasta 
não seja suficiente contra a doença. 

Em seu voto, Lewandowski apon-
tou que embora seja de responsabilida-
de do Ministério da Saúde coordenar e 
definir as vacinas que vão integrar o 
PNI, tal atribuição não exclui a com-

petência de Estados e municípios para 
adaptá-lo às suas realidades locais.

“O federalismo cooperativo, longe 
de ser mera peça retórica, exige que 
os entes federativos se apoiem mutu-
amente, deixando de lado eventuais 
divergências ideológicas ou partidárias 
dos respectivos governantes, sobre-
tudo diante da grave crise sanitária e 
econômica decorrente da calamidade 
pública causada pelo novo coronaví-
rus”, anotou o ministro. “Bem por isso, 
os entes regionais e locais não podem 
ser alijados do combate à Covid-19, no-
tadamente porque estão investidos do 
poder-dever de empreender as medi-
das necessárias para o enfrentamento 
da emergência sanitária resultante do 
alastramento incontido da doença”. 

Lewandowski foi acompanhado 

pelos ministros Edson Fachin, Alexan-
dre de Moraes, Marco Aurélio Mello, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luís Ro-
berto Barroso, Nunes Marques, Gilmar 
Mendes, Rosa Weber e pelo presidente 
do STF, Luiz Fux. 

O julgamento ocorreu no plenário 
virtual, plataforma na qual os minis-
tros depositam seus votos e manifes-
tações ao longo de uma semana, longe 
das transmissões ao vivo da TV Justiça. 
O entendimento da Corte foi formado 
em uma ação movida pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil contra suposta omissão do 
governo Jair Bolsonaro em razão da 
demora em fornecer um plano defini-
tivo nacional de imunização e garantir 
o efetivo acesso da população à vacina 
contra a Covid-19. 

Governadora Fátima Bezerra (PT) comemorou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)

STF autoriza Estados a comprarem 
vacinas e Fátima Bezerra comemora

REPRODUÇÃO/GOVERNO DO RN

O presidente Jair Bolsonaro afir-
mou nesta quarta-feira 24 que 
a compra das vacinas da Pfizer 

é “uma coisa de extrema responsabili-
dade” diante das exigências impostas 
pela farmacêutica americana. Bolso-
naro voltou a dizer que vai mostrar à 
população todas as exigências contra-
tuais colocadas pelo laboratório para 
que “cada um saiba” o que está sendo 
aplicado.

Nesta terça 23, a Pfizer obteve re-
gistro definitivo da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) para 
uso de sua vacina contra Covid-19 no 
Brasil. No entanto, a tratativa de contas 
do imunizante pelo governo brasileiro 
ainda está em andamento. 

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, queixa-se das cláusulas con-
tratuais da fabricante, entre elas a de 
não se responsabilizar por eventuais 
efeitos colaterais do imunizante.

“É uma coisa de extrema respon-
sabilidade quem porventura no Brasil 
tiver que dar a palavra final. Se é o pre-
sidente, se é o Parlamento derrubando 
possível veto, ou se é o Supremo Tribu-
nal Federal. Agora, todas as cláusulas 
serão mostradas à população para que, 
na ponta da linha, cada um saiba o que 
está sendo aplicado”, disse o presiden-
te.

Ao lado de Bolsonaro, o ministro 
da Saúde, falou que solicitou ajuda do 
Palácio do Planalto para intermediar 
a negociação. “É um alto nível de dis-
cussão, cabendo a mim cumprir o que 
vier. Se vier uma autorização clara, fle-
xibilizando todas as atividades, vamos 
comprar a Pfzier e a Janssen. Já está 
com cronograma de entrega entregue 
para nós”, afirmou.

Em nota, a Pfizer informou que 
não pode comentar as negociações 
com o governo brasileiro, mas que “as 

cláusulas que estão sendo negociadas 
estão em linha com os acordos que 
fechamos em outros países do mundo 
inclusive na América Latina”.

As declarações aconteceram du-
rante visita de Bolsonaro ao Acre. O 
Estado está entre os que apresentam 
menor cobertura vacinal contra a co-
vid-19 - 1,96%, segundo dados levan-
tados pelo consórcio de veículos de 
imprensa com secretarias de Saúde. 

Entre as bagagens levadas pela 
comitiva presidencial estavam 22 mil 
doses das vacinas Coronavac e da As-
trazeneca. O Acre enfrenta atualmente 
aumento no número de casos e de 
mortes por Covid-19, com hospitais 
operando em sua capacidade máxima.

O presidente foi ao Estado para 
sobrevoar áreas atingidas pelas cheias 
de rios. Ao menos 110 mil pessoas em 
10 cidades foram atingidas pelos trans-
bordamentos.

Bolsonaro reforça que vai expor 
exigências da Pfizer para Brasil 

DECLARAÇÃO 

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, inscrito no CNPJ sob o N° 08.349.011/0001-93, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
seguinte licença: Licença Simplificada - LS para Extração de Saibro no Sítio Laje do Meio, em uma área de 4,82 
ha e um volume de 1.500m³/mês. 

Prefeitura Municipal de Apodi   

 

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, inscrito no CNPJ sob o N° 08.349.011/0001-93, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
seguinte licença: Licença Simplificada - LS para Extração de Saibro no Sítio Soledade, em uma área de 4,69 ha 
e volume de 1.500m³/mês. 

Prefeitura Municipal de Apodi  

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

RSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CNPJ nº 27.526.256/0001-93, torna público que 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada, para um Loteamento, localizado na Localidade Guajiru, Zona de Expansão Urbana, São 
Gonçalo do Amarante/RN. 
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PROPRIETÁRIO 

 
 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA 
  
SDB - SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA, CNPJ 01.464.886/0002-78, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Alteração - LA, para a atividade de AMPLIAÇÃO DO BENEFICIAMENTO DE SAL MARINHO, localizada 
na ILHA DO AMARRA NEGRA, S/N, LITORAL, CEP: 59.596-000 – GALINHOS/RN. 
  

RENATA CAROÇA SEIXAS 
Diretor Jurídica  

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 
 
A SOLANO DE FREITAS SOBRINHO, CNPJ: 40.213.921/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia (LP) para 
um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua do Cruzeiro, s/n, Centro, Riacho de 
Santana/RN. 
 

ALBERTO SOLANO DE FREITAS SOBRINHO 
SSóócciioo--AAddmmiinniissttrraaddoorr  

  

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 
  
TrêsM Empreendimentos Ltda, CNPJ N. 04.565.018/0004-34 Torna público que recebeu do Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão de Renovação de Licença Simplificada – RLS com 
prazo de validade até 04/04/2023, em favor da TrêsM Empreendimentos Ltda., atividade de carcinicultura, 
Localizada na Fazenda Trapiche Furado, Ilha de Santana, S/N, Zona Rural - Macau/RN. 
  

Orígenes Monte Neto 
Sócio Proprietário  

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 
A WB SUPER GAS OESTE LTDA, CNPJ: 38.089.545/0001-99, situada na Rua Nero Nazareno Fernandes, nº 14, 
São Severino, Caraúbas-RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para extração de areia do leito do rio de uma área de 37,7 ha, com 
volume proposto de 1.500,00 m³/mês, poligonal ANM 48070.848219/2020-47, situada na Fazenda Aroeira, Zona 
Rural, no município de Caraúbas/RN. 
 

Bismarc Danilo Pimenta Alves 
Diretor 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Natal

Processo nº: 0108564-24.2012.8.20.0001
Ação:Ação Civil Pública
Autor: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 
Réu: Gafisa S/A

Ementa: Ação Civil Pública. Preliminar de ilegitimidade do Ministério Público. Rejeitada. Material publicitário. Publicidade enganosa. Dano moral coletivo. Não configuração. Procedência 
em parte.
- O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar demanda coletiva em prol dos consumidores alcançados pelo material publicitário distribuído/veiculado pela ré na mídia.
- A publicidade enganosa se caracteriza pela omissão de informação relevante sobre o produto ou serviço, capaz de induzir a erro o consumidor.
- O dano moral coletivo se aplica apenas aos direitos dif.usos e coletivos em sentido estrito, não se destinando à reparação de prejuízos a direitos individuais homogêneos.
1. Procedência parcial dos pedidos.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da 59ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Comarca de Natal/RN, propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
em desfavor de Gafisa S/A, já identificada nos autos, aduzindo que a empresa ré, ao publicar anúncio de um novo empreendimento imobiliário em jornal de grande circulação, agiu de 
maneira abusiva, já que no encarte publicitário não consta o valor total do imóvel (à vista com financiamento), tampouco a especificação relativa ao número, periodicidade, juros e pos-
síveis ônus passíveis de incidência sobre a quantia do parcelamento, constando, tão somente, uma oferta com valores referentes a uma forma de pagamento mensal desacompanhada 
de informação expondo as condições especificas do pagamento. Acrescentou que a empresa ré recusou-se a firmar o Termo de Ajustamento de Conduta proposto pelo Órgão Ministe-
rial, alegando que agiu em conformidade com a legislação pátria. Alegou que houve dano moral coletivo porque a lesão causada pelo agente atingiu interesses extrapatrimoniais ligados 
à coletividade. Requereu a concessão da tutela antecipada de maneira específica conforme encartado nos itens “A” a “H”, às fls. 18 a 20, da petição inicial. Ao final, pugnou pela procedên-
cia da pretensão, confirmando a tutela antecipada, assim como, que a ré seja condenada a reparar os danos morais causados aos consumidores pelo valor de R$ 200.000,00, a ser re-
vertido em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Acostou os documentos de fls. 23 a 180. Os pedidos de tutela antecipada foram deferidos (fls. 181 a 182). Dessa decisão 
o Ministério Público opôs embargos de declaração (fls. 187 a 193) os quais foram acolhidos (fls. 194). A ré interpos agravo de instrumento (fls. 253 a 283). Devidamente citada, a parte ré 
apresentou contestação (fls. 327 a 368), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade da 59ª Promotoria de Defesa do Consumidor. No mérito, alegou, em suma, que os seus informes 
publicitários atenderam, de modo integral, às disposições do CDC e que as pretensões veiculadas pelo Ministério Público ferem a liberdade individual da demandada no exercício de suas 
atividades empresariais. Alegou a inexistência do dever de reparar os supostos danos morais coletivos, ante a ausência da prática de qualquer ato ilícito e da inexistência de provas nesse 
sentido. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos. Houve réplica à contestação (fls. 380 a 396). No Acórdão de fls. 400 a 406, o Juízo ad quem 
concedeu o efeito suspensivo pleiteado pela ré. tão somente para excluir a obrigatoriedade de informar o valor da entrada nas peças publicitárias que veiculem qualquer espécie de preço. 
Na decisão de fls. 414, a preliminar aduzida pela parte ré foi rejeitada, o feito dado por saneado, sendo facultado às partes pugnarem pela produção de provas ou pelo julgamento anteci-
pado. As partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 416 e 418). É o relatório. Decido. Cabe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC, uma vez 
que todas as questões a serem resolvidas ou estão provadas por documentos ou são exclusivamente de direito. Consta dos autos a instauração do Inquérito Civil de n° 012/11 A (fls. 
23ss), cujo objetivo era apurar a ausência de informações claras e precisas na divulgação da venda de produtos e serviços pela ré, infringindo os artigos 31 do CDC e 10 da Lei 8.979/95. 
Com efeito, o art. 1º da Lei 8.979/95, dispõe que: “Nas vendas a prestação de artigos de qualquer natureza e na respectiva publicidade escrita e falada será obrigatória a declaração do 
preço de venda à vista da mercadoria, o número e o valor das prestações, a taxa de juros mensal e demais encargos financeiros a serem pagos pelo comprador, incidentes sobre as 
vendas a prestação.” A publicidade enganosa, à luz do direito consumerista, é toda aquela que contém informação inteira ou parcialmente falsa, ou que omite informações relevantes 
sobre o produto ou serviço, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços. É o que se extrai do teor do §1° do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor: “§I° É enganosa qualquer modalidade de infbrmação ou comunicação de caráter 
publicitário, inteira ou parcialmente .falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.” Na espécie, a publicidade promovida pela demandada é enganosa, uma vez que o folder e 
os recortes de jornais às fls. 26 e 27 davam destaque com letras garrafais ao valor acessível da prestação — “MENSAIS A PARTIR DE RS 274,00*” ao passo que omitiam outras infor-
mações relevantes para os potenciais compradores, como, por exemplo, os encargos incidentes sobre o valor do contrato. Além disto, o texto impresso à guisa de esclarecimentos nos 
rodapés dos anúncios, em especial aquele publicado no Diário de Natal às fls. 27, de tão diminuto o tamanho da fonte utilizada, tornou-se praticamente ilegível. Noutro prisma, o recon-
hecimento da ocorrência de publicidade enganosa prescinde da demonstração de intenção da fornecedora de promover tal espécie de publicidade, ou que tivesse o intuito de ludibriar, 
pois a aferição da prática é efetivada de forma objetiva. O dano moral coletivo pressupõe lesão a um grupo de pessoas ou patrimônio valorativo de certa comunidade, não ocorrendo em 
relação a interesses ou direitos individuais homogêneos. Nesta ação, os lesados são consumidores determinados que mantiveram ou mantêm relações jurídicas com a empresa ré, e 
poderiam, muito bem, buscar suas pretensões indenizatórias de forma individual. No caso, a ausência de violação ao sentimento da comunidade ou de grupo de pessoas que contrataram 
com a demandada afasta o alegado dano moral coletivo, o qual pressupõe a lesão a um grupo de indivíduos ou ao patrimônio valorativo de uma certa comunidade. Em outras palavras, o 
dano moral coletivo se aplica apenas aos direitos e interesses difusos, isto é, aos efetivamente marcados pelo caráter de transindividualidade e indivisibilidade, não se destinando à 
reparação de prejuízos a interesses ou direitos individuais homogêneos, como os ora discutidos. Sobre o tema, lapidar a lição do Ministro Teori Albino Zavascki (in Processo Coletivo: 
Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 42), ao tratar dos danos morais transindividuais. Para ele, a fonte da contro-
vérsia a respeito dessa matéria reside na mesma confusão que se faz entre direitos transindivicluais e direitos individuais homogêneos, que se acentua em algumas situações práticas. 
Todavia, destaca o Ministro, “essa dificuldade, de natureza meramente prática e probatória, não tem o condão de operar, juridicamente, uma transfrirmação na natureza do direito ma-
terial objeto da lesão, convertendo o subjetivo individual e divisível em indivisível e transindividual.” Nesse sentido é a jurisprudência do STJ. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECUR-
SO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. POSTOS DE ATENDIMENTO. REABERTURA. DANOS MORAIS COLETIVOS. INEXISTÊNCIA. PRECE-
DENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Egrégia Primeira Turma .firmou já entendimento de que, em hipóteses como tais, ou seja, ação civil pública objetivando a reabertura de postos de 
atendimento de serviço de telefonia, não há falar em dano moral coletivo, uma vez que “Não parece ser compatível com o dano moral a ideia da ‘transindividualidade’ (= da indetermin-
abilidade do sujeito passivo e da indivisibilidade da ofensa e da reparação) da lesão” (REsp n ° 971.844/RS, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, in DJe 12/2/2010). 2. No mesmo 
sentido: REsp n° 598.281/MG, Relator p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, in DJe 1º/6/2006 e REsp n° 821.891/RS, Relator Ministro Luiz Fux, in DJe 12/5/2008. 3. Agravo regi-
mental impróvido. (AgRg no REsp 1109905/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 03/08/2010).” Noutra decisão mais recente, publicada em 07/04/2015, o STJ 
negou segmento ao agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso contra decisão que inadmitiu recurso especial em Ação Civil Pública envolvendo propaganda 
enganosa e dano moral coletivo. Confira-se: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO 
MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ 1. A Corte de origem, ao consignar expressa-
mente que não estaria presente o nexo de causalidade e que não estaria configurado o dano moral coletivo, o fez com base nos fatos e provas constantes dos autos, de modo que o 
recurso especial é inviável em razão do enunciado n.º 07 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 623043/MT; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL 2014/0278054-5; Data do Julgamento: 24/03/2015; Data da Publicação/Fonte: DJe 07/04/2015). Em suma, no caso concreto, entendo que os fatos ocor-
ridos não denotam ofensa ao sentimento da comunidade ou grupo de indivíduos vinculados juridicamente ao réu. DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formula-
dos na peça inaugural para, em decorrência, determinar que a ré: a) informe o preço à vista da unidade mencionada no material publicitário, o número e o valor das prestações, a taxa de 
juros mensal e demais encargos financeiros a serem pagos pelo comprador, incidentes sobre a venda a prestação, em todos os materiais publicitários relativos ao empreendimento 
objeto do Inquérito Civil n° 012/11 A; b) abstenha-se de utilizar, nos textos que restrinjam os direitos dos eventuais compradores e nos rodapés dos anúncios, letras com tamanho de 
fonte inferior a 12, nos termos do § 3° do art. 54 do CDC, bem como de usar a orientação vertical ou outro ângulo que dificulte a percepção; e) abstenha-se de comercializar as unidades 
antes do arquivamento, no Cartório competente, do Registro de Incorporação do empreendimento, devendo veicular no material publicitário o número do Registro e do Cartório; d) in-
forme o prazo de validade da oferta, seja por data ou pelo uso da expressão “enquanto durar o estoque”, indicando, neste último caso, a quantidade de unidades em estoque, abstendo-se 
de colocar nos anúncios que os preços promocionais podem ser alterados sem prévio aviso; e) publique e comprove a publicação desta sentença em 03 (três) jornais de grande circulação 
no Estado do RN, conforme previsão legal dos artigos 4º, IV; 84. § 5º; e 94 do Código de Defesa do Consumidor. Fixo em R$ 10.000,00 a multa por cada evento que signifique um des-
cumprimento das determinações contidas nas letras “a” a “e” deste dispositivo. Julgo improcedente o pedido de reparação de danos morais coletivos. Confirmo a decisão antecipatória 
dos efeitos da tutela. Condeno a ré a pagar as custas processuais. Sem honorários advocaticios. Publique-se. Registre-se. Intime-se pessoalmente o Ministério Público. Natal, 16 de abril 
de 2015. 
Processo n° 0108564-242012.8.20.0001 
REGISTRO DE SENTENÇA
Certifico e dou fé que nesta data a sentença de fls.419-421 foi registrada no sistema informatizado do TJIRN. Natal, 24 de abril de 2015.
Valkíria Lucena de Macedo Guedes - Diretora de Secretaria 
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FOTOS: SANDRO MENEZES/ GOVERNO DO RN

O Rio Grande do Norte recebeu 
nesta quarta-feira 24 um novo 
lote de vacinas. Ao todo, fo-

ram 35 mil doses do imunizante da 
Astrazeneca/Oxford. A expectativa 
é de que 19.400 doses da Coronavac 
cheguem ao Estado nesta quinta-
-feira 25, totalizando 54.400 doses.
A governadora Fátima Bezerra (PT)
disse que o Ministério da Saúde con-
fi rmou o envio de doses para iniciar a 
imunização de indígenas.

As doses recebidas na tarde desta 
quarta-feira 24 foram armazenadas 
na Unidade Central de Agentes Te-
rapêuticos (Unicat) e começam a 
ser distribuídas nesta quinta 25 para 
aplicação.

Das 35 mil doses da Astrazeneca/
Oxford, 21.927 serão destinadas aos 
idosos com idade de 85 a 89 anos. 
Com essas doses, será possível va-
cinar 100% dos idosos dessa faixa 
etária. Ao todo, 8.996 doses serão 
destinadas a trabalhadores da saúde 
e 2.920, aos indígenas do estado. 

Já das 19.400 da Coronavac, 9.223 
serão destinadas para a primeira do-
se da vacinação de idosos com idade 
entre 80 a 84 anos. 

Os mais de 6 mil indígenas que vi-
vem no RN fi caram de fora do grupo 
que foi vacinado contra a Covid-19 
logo no início da campanha de imu-
nização, que começou no dia 19 de 
janeiro. O estado potiguar foi o único 
do Brasil que não recebeu doses para 
imunização dos povos indígenas. 

De acordo com os dados da Se-
cretaria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap), o Rio Grande do Norte pos-
sui 6.067 indígenas no território esta-
dual, das etnias: potiguara, tapuia e 
tapuia paiacú. 

Os grupos estão distribuídos em 
15 comunidades nos municípios 
de: Baía Formosa, Canguaretama, 
Goianinha, Macaíba, São Gonçalo do 
Amarante, Natal, Jardim de Angicos, 
João Câmara, Assu e Apodi.

A estratégia do Ministério da Saú-
de, acatada pelo Estado, é a aplicação 
de todas as doses que chegaram da 
vacina. 

“Iremos seguir a orientação do 
MS e aplicar todas as doses, assim 
como já estamos fazendo com as 
vacinas da Oxford. A ideia é ampliar-
mos o início do esquema vacinal e em 
tempo oportuno com a liberação de 
novas doses para o Estado comple-
tarmos o esquema”, afi rmou Kelly 
Maia, coordenadora de Vigilância 
em Saúde.

No último dia 17, a governadora 
cobrou ao Ministério da Saúde o en-
vio das doses para a imunização das 
comunidades indígenas. O alerta foi 
feito durante reunião virtual do Fó-
rum dos Governadores com o minis-
tro da Saúde, Eduardo Pazuello. 

Com novos lotes, RN vai começar a 
vacinar idosos a partir de 80 anos
COVID-19  | Nesta quarta-feira 24, um lote com 35 mil doses da vacina da Astrazeneca/Oxford chegou ao estado para garantir a imunização de idosos entre 85 e 89 anos. Expectativa 
é de que, nesta quinta 25, cheguem ao RN 19.400 doses da Coronavac, que devem ser usadas para iniciar a imunização de idosos a partir dos 80 anos. Índigenas serão vacinados

Lote com 35 mil doses da vacina da Astrazeneca/Oxford chegou ao Rio Grande do Norte nesta quarta-feira 24. Vacinas começam a ser distribuídas aos Municípios nesta quinta 25

Outro lote com doses da Coronavac deve chegar ao RN nesta quinta-feira 25. Vacinas serão usadas para iniciar imunização dos idosos com 80 anos ou mais nos próximos dias
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REPRODUÇÃO

A Associação de Profissionais 
de Eventos do Rio Grande do 
Norte (APE-RN), por meio de 

um vídeo com representantes do setor 
divulgado na última segunda-feira 22, 
iniciou uma campanha pedindo revi-
são e alteração do decreto mais recente 
da Prefeitura do Natal, que traz novas 
medidas para frear a contaminação 
da Covid-19. A determinação proíbe a 
realização de festas, shows e eventos 
comerciais, comemorativos em am-
bientes fechados, públicos ou privados.

 De acordo com o presidente da 
APE-RN, Darlow Campos, após a alta 
ocupação dos leitos críticos Covid na 
cidade, os profissionais que realizam 
eventos sociais, como casamento, festa 
de debutante e eventos familiares, têm 
recebido críticas e estão sendo culpa-
dos de disseminação do vírus.

O representante alega que todas 
as empresas ligadas à categoria estão 
trabalhando obedecendo os proto-
colos sanitários do município, como 

utilização de máscaras por parte dos 
funcionários e clientes nos eventos, 
distanciamento entre pessoas e mesas, 
limitação de quantidade de músicos 
nos espaços, aferição de temperatura 
e uso de álcool gel. O representante diz 
que os eventos não deveriam ser pena-
lizados com a proibição.

“Nós, profissionais de eventos, 
cumprimos com os protocolos de saú-
de de combate a Covid-19 em nossos 
serviços. Quero saber porque fomos 
penalizados e bares e restaurantes que 
se aglomeram bem mais, permanecem 
abertos até às 22h? Se apenas as casas 
dos eventos forem fechadas e os bares 
continuarem funcionando, em 15 dias 
o cenário de ocupação dos leitos dos 
hospitais de Covid concerteza não será 
diferente de agora”, argumentou.

Darlow também acrescentou que 
não questiona a importância das me-
didas da Prefeitura, mas que a gestão 
da capital deveria determinar que ba-
res e restaurantes, shoppings, igrejas, 

comércio de rua também fechem, para 
ser justo com todos e aí sim obter bons 
resultados em relação ao agravamento 
da pandemia.

“Não desmerecemos as políticas e 
ações de combate a Covid. Diante des-
se estigma que as festas disseminam 
o vírus, estamos sendo responsabili-
zados pelo agravamento da doença 
na cidade pela mídia. Seja em um ca-
samento, festa de aniversário, cumpri-
mos os protocolos estabelecidos, não 
realizamos grandes eventos, como um 
Carnaval, shows que precisam de com-
pra de bilhete”, reforçou.

A Associação também confirmou 
que deve continuar cobrando as alte-
rações no decreto municipal publicado 
na segunda-feira 22 e que, caso a Prefei-
tura não atenda às reivindicações, fará 
mobilizações em vias públicas.

Ainda segundo a APE-RN, a cate-
goria retornou às atividades em setem-
bro, após meses sem realizar eventos 
desde o início da pandemia. Conforme 

Darlow, hoje, dependem desse tipo de 
trabalho mais de dois mil profissionais 
em todo o Rio Grande do Norte.

 Desde o início da pandemia, os 
profissionais de eventos sofrem com a 
perda de contratos, fechados e adiados, 
cancelados, taxa de endividamento al-
to, falta de uma linha de crédito mais 
efetiva por parte do governo.

“O incentivo fiscal do Estado e o 
programa de crédito do Governo Fe-
deral não chegam na ponta da linha, 
dependemos exclusivamente de Deus” 
disse o presidente da APE-RN.

De acordo com o novo decre-
to assinado pelo prefeito Álvaro 
Dias (PSDB), ficam mantidas as 

medidas sanitárias como higie-
nização, distanciamento social e 
demais medidas de enfrentamen-
to à Covid-19. 

Entre as restrições, está proi-
bida a realização de festas, shows 
e eventos comerciais no âmbito 
do Município do Natal, bem co-
mo, eventos comemorativos em 
ambientes fechados, públicos ou 
privados.

A venda de bebidas alcoólicas 
entre as 22h e as 6h, em super-
mercados e lojas de conveniência 
de Natal também está proibida. 
Os restaurantes, pizzarias, lan-
chonetes, bares, food parks e si-
milares deverão encerrar o aten-
dimento ao público às 22h, com o 
encerramento de suas atividades 
operacionais até, no máximo, às 
23h. 

Outras medidas estão dispo-
níveis no Diário Oficial do Muni-
cípio do dia 22 de fevereiro.

Profissionais questionam decreto e 
pedem liberação de eventos em Natal
CAMPANHA | Para tentar frear o avanço da pandemia da Covid-19, o mais recente decreto da Prefeitura do Natal proíbe shows e eventos em ambientes fechados. Porém, associação de 
profissionais do setor começou uma campanha pedindo revisão e alteração das medidas restritivas para evitar prejuízos aos cerca de dois mil profissionais que compõem a categoria  

Representante da Associação de Profissionais de Eventos do Rio Grande do Norte (APE-RN) alega que os profissionais do setor não devem ser penalizados com a proibição das atividades na capital potiguar

NOVAS RESTRIÇÕES 
PARA ENFRENTAMENTO 
DA COVID-19 NA CAPITAL 
POTIGUAR
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EXPECTATIVA | Vacina Pfizer foi aprovada de forma definitiva pela Anvisa para uso no Brasil. Com a decisão, 
empresas privadas podem adquirir doses. Porém, possibilidade de aquisição deve ficar em segundo plano

As clínicas particulares de Natal 
devem se manter longe das ne-
gociações para compra de doses 

da vacina Pfizer, aprovada nesta terça-
-feira 23 de forma definitiva pela Anvisa 
para uso no Brasil. Com a decisão, em-
presas privadas podem, legalmente, ad-
quirir as doses produzidas pelas farma-
cêuticas Pfizer/BioNTech, no entanto, a 
possibilidade de compras particulares 
devem ficar em segundo plano.

A AMI Vacinas, único centro do Rio 
Grande do Norte ligado à Associação 
Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABC-
VAC), que vinha negociando também a 
compra da Covaxin, vacina desenvolvi-
da na Índia pelo laboratório Bharat Bio-
tech, informou que não deve comprar o 
novo imunizante aprovado, da Pfizer, e 
que entende que a vacina deve ser uma 
prioridade do serviço público, dado o  
momento crítico da disponibilidade 
das doses para os grupos prioritários. 

A Vacina Clínicas segue a mesma 
linha de decisão. Ao Agora RN, a equi-
pe indicou que só deve decidir sobre 
a compra de doses contra a Covid-19 
após liberação por parte do Ministério 
da Saúde e o desenrolar dos projetos 
sobre o tema que tramitam no parla-
mento. A clínica também entende que 
esse é um tema de responsabilidade do 
Estado.

 Já a Viva Imunne informou que o 
interesse por doses contra a Covid-19 é 
grande por parte da empresa. Afirmou 
ainda que a clínica, de forma individual, 
já entrou em contato com os responsá-

Clínicas particulares da capital potiguar devem se manter longe das negociações para compra de doses da vacina Pfizer

Clínicas particulares 
de Natal não devem 
comprar vacina Pfizer

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

A AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
(ANVISA) APROVOU O 

REGISTRO DEFINITIVO DA 
VACINA PRODUZIDA PELA 
PFIZER NO BRASIL. É O 

PRIMEIRO IMUNIZANTE A TER 
AUTORIZAÇÃO PARA USO  

EM MASSA NO PAÍS

veis pela vacina e que espera ter uma 
negociação iniciada ainda essa sema-
na. No entanto, os detalhes do investi-
mento ainda não foram medidos pela 
proprietária.

A clínica já vinha negociando tam-
bém a compra da Covaxin mas, junto a 
outras clínicas do estado, decidiu não 
adquirir vacinas que ainda não tinham 
aprovação definitiva pela Anvisa, por 
conta do risco financeiro.

IMPASSES
Do ponto de vista legal, somente 

com a aprovação da Anvisa, empresas 
particulares podem adquirir as doses, 
entretanto a Pfizer comunicou que 
não há previsão de negociação com 
a rede privada. Segundo uma nota da 
farmacêutica no Brasil, a empresa “só 
vai negociar com o Governo Federal”. 
Outro ponto que também pode ser um 

impasse para a aquisição de vacinas 
por empresas privadas é o Projeto de 
Lei apresentado nesta terça-feira 23 
pelo presidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG).

 A proposta da PL 534/2021 é per-
mitir ao poder público - união, estados 
e municípios -  assumir os riscos refe-
rentes à responsabilidade civil de even-
tos adversos após a vacinação, além de 
facilitar a compra de doses pelo setor 
privado, contanto que essas sejam, 
integralmente, doadas para o Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Se o texto for aprovado, o setor pri-
vado só estará autorizado a comercia-
lizar ou utilizar as vacinas diretamente 
nos próprios centros após o término 
da imunização dos grupos prioritários 
previstos no Plano Nacional de Imuni-
zação, como idosos e profissionais de 
saúde.

APROVAÇÃO
A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) aprovou o registro 
definitivo da vacina produzida pela Pfi-
zer no Brasil. É o primeiro imunizante a 
ter autorização para uso em massa no 
País – diferente das vacinas Coronavac 
e a de Oxford, que, por enquanto, só 
possuem aval para uso emergencial 
e, portanto, só podem ser utilizadas e 
ministradas pelo poder público através 
do SUS. A aprovação foi comunicada 
em nota pelo presidente da agência, 
Antonio Barra Torres, na manhã desta 
terça-feira 23.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

MARIA KELIANI DANTAS DE MEDEIROS SOBRINHO EPP CNPJ: 08.078.469/0008-21, 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 26/12/2020, em favor do empreendimento para um Comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada na Av Presidente Getúlio Vargas, n° 1039 – Antônio Rafael 
– Currais Novos (RN) – 59.380 - 000. 

Maria Keliani Dantas de Medeiros Sobrinho 
Proprietária  

 

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, inscrito no CNPJ sob o N° 08.349.011/0001-93, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
seguinte licença: Licença Simplificada - LS para Extração de Saibro no Sítio Baixa Verde, em uma área de 
4,54ha e um volume de 1.500m³/mês. 

Prefeitura Municipal de Apodi 
 

 

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, inscrito no CNPJ sob o N° 08.349.011/0001-93, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
seguinte licença: Licença Simplificada - LS para Extração de Saibro no Sítio Capuá, em uma área de 4,83 ha e 
um volume de 1.500m³/mês. 

Prefeitura Municipal de Apodi   

 

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, inscrito no CNPJ sob o N° 08.349.011/0001-93, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
seguinte licença: Licença Simplificada - LS para Extração de Saibro no Sítio Capuá, em uma área de 4,95 ha e 
um volume de 1.500m³/mês   
 

Prefeitura Municipal de Apodi 

 

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, inscrito no CNPJ sob o N° 08.349.011/0001-93, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
seguinte licença: Licença Simplificada - LS para Extração de Saibro no Sítio Lagoa do Mato, em uma área de 
4.78 ha e volume de 1.500m³/mês. 

Prefeitura Municipal de Apodi   

 

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, inscrito no CNPJ sob o N° 08.349.011/0001-93, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
seguinte licença: Licença Simplificada - LS para Extração de Saibro no Sítio Laje do Meio, em uma área de 4,63 
ha e um volume de 1.500m³/mês. 

Prefeitura Municipal de Apodi   

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
 

O Presidente da Cooperativa Interestadual de Cursos e Treinamentos dos Propagandistas e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos nos Estados do RN, PB e PE – Inscrita no CNPJ sob o nº: 23.727.645/0001-26 - NIRE: 
24400011140 - OCB-RN: 326/15, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores 
associados cooperados, que nesta data, para efeito de QUORUM, somam-se em 23 (vinte e três) em pleno gozo de 
seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária que se realizará 
na sua SEDE, sito à Av. Rio Branco, 829 -Sala 103 -Ed. Padre Cícero -Cidade Alta -Natal -RN -CEP: 59.025-003, 
no dia 13 de março de 2021, em 1ª convocação às 15:00h, com a presença de 2/3 (dois-terços) dos associados, em 
2ª convocação às 16:00h, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta 
de quórum legal, em 3ª e última convocação às 17:00h, com a presença mínima de 10 (dez) associados a fim de 
deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:  
Pauta AGO: 

1. Prestação de contas do exercício de 2020; 
2. Destinação de sobras ou rateio das perdas; 
3. Eleição do Conselho Fiscal. 

Pauta AGE: 
1. Mudança de Objeto da Sociedade Cooperativa (art.46, III da lei 5.764/71); 
2. Reforma do Estatuto (art. 46, I da Lei 5.764/71); 
3. Alteração da DENOMINAÇÃO da Cooperativa (art. 45 da Lei 5.764/71). 

 
Natal-RN, 25 de fevereiro de 2021. 
Ranyeri Rodrigo Mendes Barreto 

Presidente  
  

 
 

 
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS para atuar em Natal - RN  

Processo Seletivo –  Nº 134/21 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período de 
inscrições,  que será de 01/03 a 08/03/2021. 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos, avaliação documental e 
entrevista 

 
 



Segunda maior cidade do Rio Gran-
de do Norte, Mossoró terá voo pa-
ra Recife a partir de 1º de março 

deste ano. O anúncio foi promovido pe-
la Azul Linhas Aéreas, que definiu pela 
retomada do voo quando a comitiva do 
Governo do RN, liderada pela governa-
dora Fátima Bezerra (PT), esteve em 
São Paulo para visitas às companhias 
aéreas. A comercialização do voo, que 
prioriza conexões de turismo e negócio 
do RN, já acontece desde dezembro de 
2020.

O voo de Mossoró para Recife havia 
sido suspenso desde março de 2020, 
em razão do agravamento da pande-
mia no país. O retorno é fruto de uma 
agenda de articulação da governadora 
do Rio Grande do Norte, professora 
Fátima Bezerra, em conjunto com a Se-
cretaria de Turismo (Setur), a Empresa 
de Promoção Turística (Emprotur) e 
a Secretaria de Tributação (SET), jun-
to ao CEO da Azul Linhas Áereas em 
outubro de 2020, em São Paulo/SP. O 
batismo da aeronave está confirmado 

para 1º de março, com pouso previsto 
às 14h. A Azul prevê, inicialmente, três 
frequências semanais (às segundas, 
quartas e sextas) para o voo que sai às 
12h55 de Recife e chega às 14h20 em 
Mossoró, decolando às 15h, a fim de 

regressar à capital pernambucana. 
“O retorno do voo entre Mossoró e 

Recife representa um esforço coletivo 
alinhado ao processo de retomada tu-
rística e econômica do nosso Estado”, 
disse a secretária Aninha Costa.
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O que poderia ter sido um pe-
ríodo difícil para o mercado 
imobiliário no país revelou-

-se uma grande oportunidade para 
empreendimentos inteligentes. 
Desde o início da pandemia, a Pla-
net Smart City, não só avançou com 
a Smart City Natal, em São Gonçalo 
do Amarante, como expandiu seus 
negócios Brasil afora, tendo como 
epicentro a cidade de São Paulo.

A estreia da empresa na capital 
paulista se deu com a Viva!Smart, 
construído em parceria com a 
InLoop, holding com bastante ex-
periência no mercado. Trata-se de 
condomínios inteligentes compos-
tos por quatro empreendimentos, 
totalizando 2.500 apartamentos 
em Bela Vista, Itaquera, Jabaquara 
e Freguesia do Ó. O primeiro deles, 
o Aquarela Bela Vista, foi entregue 
com 100% das unidades residenciais 
vendidas.

Ao contrário das cidades inteli-
gentes de Natal e de Laguna e Aqui-
raz, no Ceará, que são horizontais, 
a aposta da Planet em São Paulo foi 
pelo modelo vertical. A CEO da em-
presa no Brasil, Susanna Marchion-
ni, garante que, apesar da diferença 
nos projetos, os benefícios em ter-
mos de conectividade e colaboração 
são os mesmos, com amplo incenti-

DIVULGAÇÃO

GOVERNO DO RN

Aposta da Planet Smart City em SP foi pelo modelo vertical, de acordo com a CEO da empresa no Brasil, Susanna Marchionni

Empresa com atuação no RN avança 
sobre o mercado de São Paulo 

vo à economia compartilhada.
“Todos os empreendimentos 

contam com mais de 50 soluções 

inteligentes e ferramentas para 
tornar a vida mais fácil, confiável, 
econômica e segura. São facilidades 

como serviço de compartilhamento 
de bicicletas, troca de livros, hortas 
urbanas, lavanderias comunitárias 

Voo de Mossoró para Recife havia sido suspenso em março de 2020 em razão da pandemia

Azul volta a operacionalizar voo 
Mossoró/Recife a partir de março 

RETOMADA

MERCADO IMOBILIÁRIO | Estreia da empresa Planet Smart City em São Paulo foi com o condomínio inteligente Viva!Smart - pensado para proporcionar um estilo de vida integrado  
e colaborativo. Com os projetos da capital paulista em andamento, o grupo agora parte para conquistar outros espaços. Expansão demonstra da proposta da empresa

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

E V ALEXANDRINO / PANIFICADORA NOVO HORIZONTE, CNPJ 33.032.808/0001-00, 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 para a Fabricação de produtos de panificação industrial, localizada na Rua 12 de 
Outubro, n° 167 – Anexo A, Centro, Pedro Velho/RN, CEP: 59.196-000 
 

EDUADO VIEIRA ALEXANDRINO 
EMPRESÁRIO  

 
 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os atletas e clubes filiados, 
diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interessar, para a Assembleia Geral Ordinária que 
realizar-se-á no dia 12/03/2021, em 1ª chamada às 09h e em 2ª chamada às 9:30h, na Rua Raimundo Chaves, nº 
2182, Sala 501, Candelária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes assuntos: 
eleição e posse do(a) presidente, vice-presidente e conselho fiscal para o mandado 2021 a 2025. O prazo para 
inscrição das chapas é até 10/03/2021. Os interessados em inscrever-se como candidatos, bem como os clubes 
interessados em enviar representantes, devem solicitar orientações exclusivamente pelo email: fedrn@cbtm.org.br.  

Natal, 23 de fevereiro de 2021. 
  

Tiago J. Martins P. Silva 
Presidente – FPOTM   

2x4 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

JPS RECICLAGEM LTDA, CNPJ: 10.636.527/0001-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação de 
Licença Simplificada-RLS, para Transporte de Cargas não Perigosas, caminhão autorizado a transportar os 
resíduos não perigosos possui placa KKG-2277, com capacidade 4,2ton, localizado na Rua Bela Vista, 1700, Lote 
1700, Quadra 88, Cidade Nova, Natal/RN. 

JOSE ALTAMIRO DA SILVA 
PROPRIETARIO 

 
 

e espaços smartoffice”, explica ela, 
que garante tudo ter sido pensado 
para oportunizar “um estilo de vida 
integrado e colaborativo”. 

Além disso, como detalha Su-
sanna, há ainda um aplicativo gra-
tuito, o Planet App, capaz de pro-
mover a troca de serviços, produtos 
e informações entre os moradores. 
Desenvolvido pelo Centro de Com-
petência da Planet na Itália, ele 
funciona como o painel de controle 
do condomínio, sendo essencial na 
promoção da economia comparti-
lhada, barateando o custo de vida, 
reduzindo o desperdício e otimizan-
do tempo e recursos.

Com os projetos da capital pau-
lista em andamento, a Planet Smart 
City agora parte para conquistar ou-
tros espaços. A Smart City Bahia, em 
Camaçari, está em fase final de apro-
vação e tem prazo de lançamento 
estimado para 2021. Outras cidades 
em todo o Brasil estão sendo visi-
tadas pela empresa, expansão que 
demonstra a aprovação da proposta 
inteligente ofertada pela Planet.

Um fato que vai impulsionar o 
desenvolvimento das smart cities é 
a insatisfação das pessoas com os 
serviços digitais, de acordo com um 
recente estudo do Instituto de Pes-
quisa Capgemini.



DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

É comum que algumas 
fi guras, sobretudo do meio 
jurídico, recorram a máximas e 
sentenças latinas. Esse recurso 
está cada vez mais sem amparo 
quando o assunto é clareza. De 
toda forma, seguem algumas 
expressões, ainda, muito usadas, 
cujo signifi cado interessa a muita 
gente.

NÃO GASTE 
SEU LATIM POR 
QUALQUER 
COISA
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Oi, pessoal! Vocês sabem a diferença 
de índice glicêmico e carga glicêmica? 
Provavelmente já deve ter escutado 
falar neles e apesar de parecidos, os dois 
termos têm significados diferentes, que 
influenciam na produção de energia 
para o organismo e na sensação de 
saciedade entre uma refeição e outra. Já 
falei por aqui a respeito do IG, mas vou 
te mostrar hoje, a diferença para que 
entenda e não confunda jamais. 

ÍNDICE GLICÊMICO (IG)
Refere-se à medida da velocidade 

que um carboidrato é absorvido 
pelo organismo e se transforma 
em glicose no sangue. Isso significa 
que alimentos com IG elevado, são 
absorvidos mais rapidamente pelo 
organismo, ocasionando picos de 
glicose, estimulando a produção de 
insulina pelo pâncreas e fornecendo 
energia rapidamente. Exemplos de 
alguns alimentos com alto IG: como a 
melancia, o mel, o milho e as barras de 
cereais.

Já os alimentos que possuem um IG 
baixo são absorvidos lentamente pelo 
organismo, alterando gradualmente 
os níveis de glicose no sangue, logo, a 
produção de insulina também acontece 
de forma gradativa. Deste modo, para 
os diabéticos, consumir alimentos 
com baixo IG, como o arroz integral, o 
tomate, a soja, a abobrinha e o brócolis, 
é uma boa opção para ajudar a controlar 
os níveis de glicose no sangue.

CARGA GLICÊMICA (CG)
Diferente do índice glicêmico, a 

carga glicêmica não mede a velocidade 
em que um carboidrato se transforma 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&

em açúcar, mas indica a qualidade e a 
quantidade de carboidratos presentes 
em uma porção de determinado 
alimento.

Para calcular a CG de um alimento, 
basta multiplicar o IG pela quantidade 

em gramas de carboidrato e dividir 
por 100. Assim, é possível controlar 
a qualidade e a quantidade de 
carboidratos ingeridos. Um detalhe 
importante quando se fala em índice 
e carga glicêmica, é que a velocidade 

da absorção de um carboidrato não 
está relacionada à quantidade de 
carboidratos presentes no alimento, ou 
seja, um alimento pode ter um índice 
glicêmico alto e uma carga glicêmica 
baixa.

Atenção: antes de eliminar 
alimentos do cardápio é recomendável 
consultar um nutricionista e/ou um 
médico para que não ocorra a perda 
de nutrientes importantes ao bom 
funcionamento do organismo. 

ÍNDICE GLICÊMICO ≠ CARGA GLICÊMICA

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Um momento de felicidade vale mais 
do que mil anos de celebridade. 

Voltaire

“

“
IPSIS LITERIS

Textualmente, signifi ca pelas mesmas letras. Vale lembrar que, sendo latinas, 
as palavras se escrevem sem acento. Expressão muito confundida com...

...IPSIS VERBIS 
Que quer dizer pelas mesmas palavras. O latim também não tem hífen.
 

IPSO FACTO 
Tem a acepção de por isso mesmo, em consequência. É mais usado na 

linguagem jurídica.
 

MUDANDO DE ASSUNTO, MAS DESFAZENDO CONFUSÃO

ISLÃ
No sentido de islamismo, religião muçulmana, grafa-se com a inicial 

minúscula como catolicismo, espiritismo, budismo. Na acepção de mundo 
muçulmano, é nome próprio.

ISRAELENSE OU ISRAELITA
o primeiro termo, israelense, indica o natural ou habitante de Israel; já 

israelita refere-se à religião judaica ou ao povo de Israel no sentido bíblico: praça 
israelense, templos israelitas.
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O escritor, dramaturgo e 
poeta potiguar Junior 
Dalberto completaria neste 

mês de fevereiro 10 anos desde 
o lançamento da primeira obra 
literária. Vítima da Covid-19, o 
autor morreu em outubro do ano 
passado aos 60 anos, mas deixou 
vasto material para ser publicado. 
O livro inédito “O último Nephilim” 
será lançado nesta sexta-feira 26 
pela editora CJA, como uma forma 
de manter vivo o trabalho do ex-
policial federal que se realizou na 
carreira de escritor.

A história do livro se passa 
na cidade imaginária de Brancas 
Dunas, cenário da primeira obra 
de Junior Dalberto, “Pipa voada 
sobre Brancas Dunas”, lançada 
em fevereiro de 2011 e que se 
tornou um sucesso e está na 
quarta edição. Na nova história, 
o autor utiliza a magia como 
elemento para desenrolar o 
enredo do romance que se passa 
no período da invasão holandesa 
ao nordeste brasileiro. Os 
personagens principais são índios, 
pescadores e holandeses que se 
entrelaçam entre seres humanos e 
mitológicos, na cidade criada pelo 
autor.

Entre textos de teatro, poesias 
e contos, Junior lançou 9 livros. 
Agora, o trabalho de Robson Paiva, 
companheiro do escritor por 19 
anos, em parceria com a editora 
CJA é organizar o material inédito 
deixado por ele.  “No dia que 
Junior se internou, ele me enviou 
dois livros prontos, sendo um de 
contos e um de poesia. Ao todo, ele 
deixou 5 livros prontos para serem 
publicados. E tem outros escritos 
ainda por serem fi nalizados. 
Pretendemos ir publicando essas 
obras. Junior era um dos maiores 
escritores da editora e um amigo 
querido, que sempre estava 
planejando algo novo. Vamos dar 
andamento ao legado dele”, disse o 
editor Cleudivan Jânio.

Junior se aposentou como 
policial federal e tinha formação 
em Ciências Contábeis pela UFRN. 
Mas desde criança se mostrou 
um apaixonado pelo mundo da 
literatura. A mãe era professora e 
incentivava o hábito da leitura no 
fi lho, que depois que chegava da 
escola era deixado na Biblioteca 
Câmara Cascudo, em Natal, 
onde pôde se tornar um leitor de 
clássicos da literatura nacional. 

Outra paixão que sempre 
atraiu Dalberto foi o teatro. 
Ele escreveu textos que foram 
encenados aqui no estado e 
Brasil a fora, como o premiado 
monólogo “Borderline” - que 
contou ainda com direção do 
autor - e o espetáculo infantil 
“Titina e a fada dos sonhos”, 

LITERATURA | Livro póstumo do escritor potiguar que morreu em decorrência da Covid-19 
será lançado nesta sexta-feira 26. Autor completaria 10 anos de carreira neste mês

LITERATURA | Livro póstumo do escritor potiguar que morreu em decorrência da Covid-19 

JUNIOR DALBERTO VIVE
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ESCRITOR POTIGUAR Junior Dalberto morreu em outubro do ano passado em decorrência da Covid-19

LANÇAMENTO O livro póstumo 
de Junior Dalberto é chamado 
“O último Nephilim”

além da comédia “O velório da 
Marquesa di Fátimo”.

A obra que será lançada nesta 
semana, “O último Nephilim”, 
foi selecionada pela Lei Aldir 
Blanc, através da Fundação José 
Augusto e Secretaria Especial da 
Cultura do Governo Federal. Serão 
500 exemplares nessa primeira 
tiragem e o livro já está em pré-
venda, no valor de R$ 40, através 
do e-mail: cjaedicoes@gmail.com.

Junior era um dos maiores 
escritores da editora e 
um amigo querido, que 

sempre estava planejando 
algo novo. Vamos dar 
andamento ao legado 

dele”

“
CLEUDIVAN JÂNIO

EDITOR
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DANIELAFREIREDANIELA
RESPONSABILIZAÇÃO

Há muito tempo que abordamos 
neste espaço, até pela preocupação 
que traz, o fato de que, de acordo com 
o que a Ciência tem constatado até o 
momento e com base no que afi rmam 
a Organização Mundial de Saúde a 
Sociedade Brasileira de medicina a 
Sociedade Brasileira de infectologia, o 
prefeito de Natal Álvaro Dias tem sido 
criminoso diante da crise sanitária aqui 
na capital, ao afi rmar que Ivermectina 
e o tratamento profi lático irão impedir 
ou amenizar contágios de Covid19.

QUESTÃO POLÍTICA
Atitude que Álvaro Dias conserva 

desde o início da pandemia quando 
optou por seguir a política ideológica 
aplicada pelo Governo Bolsonaro 
na saúde do Brasil e passou a 
priorizar o tratamento precoce, que 
comprovadamente não serve contra 
a doença... Mas contribui para o 
negacionismo e para o desprezo aos 
Protocolos de biossegurança contra 
covid por boa parte do natalense.

CONSEQUÊNCIAS
Como mostrou o cientista político 

e professor da UFRN Daniel Menezes 
em seu blog, ao apresentar parte de 
estudo baseado em pesquisa feita em 
parceria com outros acadêmicos sobre 
como a falsa promessa de proteção por 
ivermectina contribuiu para a maior 
exposição do natalense ao vírus, o 
discurso do prefeito “levou a maioria 
dos cidadãos a fazer o tratamento 
profi lático”, com índice de confi ança 
obtido em 95% dos entrevistados.

LUZ NO FIM DO TÚNEL
E apesar da postura do Chefe do 

Executivo da capital, até então não se 
via reação alguma e de canto nenhum, 
apenas um silêncio retumbante e 
críticas que se limitavam a ocorrer em 
conversas reservadas. Agora, neste 
momento de cenário devastador de 
covid em Natal, o que já era esperado 
por quem observa a pandemia no 
mundo, vozes resolveram ecoar.

REALIDADE
Uma delas veio forte, nesta terça. 

Em entrevista a uma emissora de TV e 
bastante repercutida, pelo tom usado, 
a médica infectologista e membro do 
Comitê Científi co Estadual Marise 
Reis, que é também professora da 
UFRN, ao dizer com todas as letras que 
é “inaceitável” que o prefeito de Natal 
esteja distribuindo ivermectina em 
postos de saúde e dizendo que isso vai 
salvar a pessoa da morte ou internação 
por covid.

DESPROTEGIDOS
A médica disse mais que 90% dos 

que estão internados em UTI hoje 
no Rio Grande do Norte por covid-19 
fi zeram uso do vermífugo. Ela também 
comentou o que já alertamos por aqui 
que a recomendação do prefeito para o 
uso da ivermectina acaba estimulando 
a população a não se proteger contra 
o vírus.

RÁPIDAS
>>Deu no UOL que o 

silêncio do ministro Paulo 
Guedes sobre a saída de 
Roberto Castello Branco 
do comando da Petrobras, 
que derreteu as ações da 
empresa, também pode ser 
compreendido pelo fato de que 
o Ministro da Economia não 
quer sofrer novas baixas. No 
Palácio do Planalto começou 
a circular como uma possível 
baixa na equipe de Guedes o 
nome de Waldery Rodrigues o 

determinações impostas pelo 
Ministério da Saúde apontam 
que este afastamento deve ser 
de 14 dias, devido a riscos de 
propagação do vírus.

>>Governadores do 
Nordeste assinaram ontem 
uma carta contra o fi m do 
piso para saúde e educação. 
A extinção do gasto 
mínimo para essas áreas 
está na proposta que abre 
caminho para o novo auxílio 
emergencial.

secretário Especial da Fazenda.
>>O ministro do 

Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, passou a ser alvo 
de duas ações com pedido 
de investigação criminal 
apresentadas nesta quarta-
feira, 24, por ter circulado 
em ambientes onde houve 
aglomerações apenas oito dias 
depois de ter testado positivo 
para covid-19, quando as 

Vereadora e líder Nina Souza já aderiu ao trabalho remoto na Câmara 
Municipal de Natal para os próximos dias, evitando aglomerações neste 
período de caos na saúde pública

A senadora Zenaide Maia  será a vice-presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Senado pelos próximos dois anos. A comissão é 
responsável por debater saúde, trabalho, assistência social e previdência 

INCENTIVO
A Frente Parlamentar em Defesa 

e Valorização dos Direitos da Pessoa 
Idosa do Rio Grande do Norte, 
da Assembleia Legislativa, lança 
hoje, às 8h, a campanha “Vacina é 
Vida” com vídeo e cards para redes 
sociais. A reunião híbrida, com 
maior participação dos integrantes 
de forma remota, tem o objetivo de 
mobilizar digitalmente os potiguares 
para incentivar, neste primeiro 
momento, a imunização de 100% da 
população idosa.

FUNDAMENTAL
A adoção de medidas de 

segurança no transporte público 
coletivo de passageiros de Natal é 
fundamental como forma de coibir a 
propagação do vírus que transmite a 
Covid19. Pensanso assim, o vereador 
Anderson Lopes (Solidariedade) 
apresentou na Câmara Municipal de 
Natal, nesta terça-feira, um Projeto 
de Lei em caráter de urgência que 
estabelece e regula as regras de 
segurança sanitária no transporte 
público municipal, buscando a 
prevenção do contágio e combate à 
transmissão do vírus. 

OBJETIVO
O projeto exige, além da adoção 

de várias medidas de proteção, que o 
serviço de transporte público passe 
a funcionar com sua capacidade 
máxima, devendo ser ofertada 100% 
da sua frota diariamente.

IRONIA 1
A notícia de que as ações da 

Petrobras haviam subido 12% nesta 
quarta-feira animou o Ministro das 
Comunicações Fábio Faria, que 
escreveu em suas redes sociais: 
“Ansioso para ver as capas dos jornais 
de amanhã cravando o aumento de 
mais de 12% das ações da Petrobras 
e a entrega da MP da Eletrobras ao 
Congresso Nacional. Nada como 
um dia após o outro e uma noite no 
meio”.

IRONIA 2
O que Fábio esqueceu de explicar 

foi que, na verdade, não houve 
aumento real das ações da Petrobras. 
O que aconteceu foi uma pequena 
reparação no prejuízo de 100 bilhões 
de reais sofrido há poucos dias 
quando o presidente da República  
ameaçou interferir na presidência 
da estatal. Ou seja, as ações da 
Petrobras continuam com enorme 
prejuízo.

VEM VACINA
A Governadora Fátima Bezerra 

comemorou a decisão do STF 
autorizando estados e municípios 
a comprarem por conta própria 
vacinas contra covid. “E já adianto 
que não vou perder tempo. Farei 
o que estiver ao meu alcance para 
garantir novas doses ao RN o quanto 
antes”, afi rmou a gestora nas redes 
sociais.

Registro do encontro entre o prefeito de Mossoró 
Allyson Bezerra e o presidente Jair Bolsonaro, sob tutela 
do ministro das Comunicações Fábio Faria



Netfl ix e Amazon buscam pontos de apoio na TV aberta
O streaming, entre Net� ix, 

Amazon e a própria Globo, 
através do Globoplay, tem 
aumentado as suas capacidades 
de produção de uma maneira 
bem expressiva.

Ainda em plena pandemia, 
já não existem mais datas 
disponíveis para locação nos 
principais estúdios de São Paulo e 
Rio de Janeiro, tamanha a procura.

E o interessante, em toda essa 
movimentação, é que a busca 

pelos talentos mais conhecidos 
também cresce a cada dia.

Basta veri� car os tantos 
valores que, nesses últimos 
tempos, foram procurados e 
passaram a prestar serviços 
para essas empresas, que agora, 
mesmo com planos de também 
realizar novelas, começam abrir 
os seus serviços para além da 
dramaturgia.

Uma lista que vai já longe, 
onde se incluem nomes, caso da 

Eliana, que vai fazer um programa, 
os produtos “MasterChef ”, “Canta 
Comigo”, “Game dos Clones” e, 
entre atores e atrizes, Maisa Silva, 
Larissa Manoela, Klebber Toledo, 
Camila Queiroz, Marco Pigossi e 
Leandro Hassum, para � lmes ou 
séries.

Todos bastante conhecidos 
da TV aberta, servindo como uma 
alavanca bem importante para o 
streaming. E será sempre daí para 
muito mais.
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CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Com seis novos episódios, no 
domingo, às 23h30, chega aos 

canais Star Hits 2 e Star Channel, a 
3ª parte da 10ª temporada de “The 
Walking Dead”... Em exibição 

simultânea com os Estados Unidos.
 “Grande Círculo”, do SporTV, 
gravado com Mauro Silva, vai ao 

ar neste sábado, 22h30...
 Participações de Milton Leite, 

Lédio Carmona e Alexandre 
Lozzetti. Por causa do seu 

personagem em “Cara e Coragem”, 
Marcelo Serrado está tomando 

aulas diárias de moto...
Um trabalho especializado para 
iniciantes. O SBT começou a 
montar a equipe de produção do 
novo programa das manhãs, que 

terá apresentação de  Patrícia 
Abravanel e Gabriel Cartolano...
Isso sinaliza uma estreia para 
breve. Talvez em março ainda...
Dois profi ssionais do 

“Fofocalizando”, inclusive, serão 
deslocados para colaborar nessa 

revista eletrônica. 

.
HORÓSCOPO

Novo romance poderá começar como amizade. Vida 
social e negócios serão foco das interações de hoje, 
mesmo com o coração pulsando mais forte. Ligue o 
radar numa oportunidade fi nanceira que cairá em suas 
mãos. O dia trará informações preciosas. 

Inicie relações num novo grupo, conquiste prestígio no 
trabalho e supere barreiras. Conexões com pessoas de 
fora trarão grande entusiasmo. Espere por boa notícia 
e proposta atraente. Cenário positivo para expandir a 
atuação e construir relacionamentos duradouros. 

atenção às suas necessidades de carinho e conforto. 
Lembranças gostosas e saudades envolverão uma 
amizade ou alguém da família. Marte em seu signo 
anuncia conquistas e vitórias. Conte com maior poder de 
ação, de decisão, coragem e uma dose maior de ousadia.

Dissolva velhos ressentimentos e fortaleça as bases 
afetivas. Regates do passado falarão ao coração. Um 
antigo relacionamento poderá voltar com proposta 
diferente e atitude solidária. Renove os sentimentos e 
comece nova fase no amor. 

As conversas de hoje esclarecerão dúvidas e renovarão 
conceitos. O dia trará aprendizado comercial. Acerte 
documentos e resolva assuntos jurídicos. O planejamento 
do futuro incluirá inovação na carreira, viagens e estudos. 
Forte ligação com a espiritualidade.

Diminua idealizações e encontre soluções práticas para 
vencer os desafi os fi nanceiros e de trabalho. O dia trará 
visão realista dos relacionamentos. Você poderá fi rmar 
um acordo jurídico ou comercial. Bom momento para 
acerto de contratos, formalizações e início de atividades.

Valores, ambiente social e padrões de consumo passarão 
por reformulações. Invista no seu futuro e segurança. 
Hora de aprofundar relações, fortalecer vínculos e dar 
novo sentido à vida. Bases materiais e afetivas fi carão 
mais fi rmes. Ingresse num grupo poderoso. 

Decisões da vida íntima anunciam mudanças e uma 
fase de mais prazer. Trabalho com boas perspectivas de 
crescimento. Organize ideias e discuta cláusulas de contrato 
fi nanceiro. Um projeto autoral decolará com cooperação de 
parceiros. Incorpore novos conceitos.

Dedique mais tempo a você, hoje. Sonhos ganharão 
nitidez. Impulsione a carreira com novo projeto e 
aumente o poder no trabalho. Um pouco de privacidade 
e de interiorização ampliarão a visão de futuro. Visualize 
as mudanças que deseja e abra um caminho.

Decisões da vida íntima incluirão investimentos na casa, 
no conforto e segurança. Transações imobiliárias estarão 
favorecidas nestes dias. Você poderá fi rmar um negócio 
e sair no lucro. Fique de olho nas oportunidades de 
aumentar o patrimônio e os rendimentos. 

Vença o cansaço e diminua o estresse com mais horas 
de sono, meditação e abstração. O dia será sujeito a 
distrações e devaneios. Bom para atividades criativas 
e cuidados pessoais. Carreira em ascensão, com novas 
oportunidades de trabalho.

Fature numa entrevista ou reunião de trabalho. Parcerias 
e equipe cobrarão respostas rápidas e poder de decisão. 
Ótimo momento para iniciar um trabalho e movimentar 
o cotidiano com novas atividades. Fortaleça a saúde e 
espante a preguiça com treino on-line.

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)

FIM DE JOGO
Sobre todo barulho causado pela 

eliminação da participante Karol Conká 
do “BBB”, na noite de terça, com direito 
a gritaria, fogos e até transmissão ao 
vivo em aviões, é precisa deixar claro 
que o jogo acaba quando termina. 
Agora, vida que segue. E ela tem todo 
direito de tocar a dela, sem perseguições 
ou agressões de qualquer natureza.

PARECE...
Ainda sujeito a con� rmações, mas 

parece que 2021 vai começar, semana 
que vem, na Rede TV!. Pelo menos está 
tudo indicando para isso, com a volta do 
seu pessoal, especialmente o mais alto 
comando.

TEM PROGRAMA
A TVWA, ainda tentando se 

estruturar e com a sua direção 
trabalhando na montagem de uma 
grade, estreou um programa diário de 
esportes, 18h30 às 20h. Apresentação de 
Leandro Quesada, ex-Fox Sports.

A PROPÓSITO
Dona dos direitos do campeonato 

de Santa Catarina, a TVWA já fez, no 

DIVULGAÇÃO

REALIDADE “Amor de Mãe”, 
que a Globo volta a exibir, dia 1º, com 
capítulos que vão relembrar a primeira 
fase, irá abordar nos inéditos, a partir 
do dia 15, a pandemia. Assim como 
na vida real, os personagens usarão 
máscaras, lavarão as compras, e 
sempre terão a preocupação de 
usar o álcool em gel e manter o 
distanciamento social.

último domingo, o jogo entre Chapecó 
e Joinville pela Recopa Catarinense.
Narração de Marco de Vargas, outro 
ex-Fox, e comentários do Quesada.

PERIGO NO ASFALTO
“Ônibus Clandestino: O Perigo 

no Asfalto” é o tema do “Repórter 

Record Investigação”, nesta quinta, 
22h45. A reportagem de Rogério 
Guimarães, Flávia Prado, Leopoldo 
Moraes e Mariana Ferrari, mostra que 
nos últimos 13 anos, mais de 1,8 milhão 
de acidentes foram registrados nas 
rodovias do país. E que as ocorrências 
com ônibus clandestinos são quatros 
vezes mais letais.

SAFADÃO
Com produção da Endemol Shine, 

Wesley Safadão estreia nesta sexta-
feira, às 19h, o reality em 4 episódios 
“Hit Estourado”, nas suas mídias 
sociais.Reunindo 17 compositores e 
convidados especiais, o projeto vai 
de� nir a próxima música de trabalho 
do artista.       

SEGUE O JOGO
Na terça-feira, as TVs interessadas, 

entre abertas e fechadas, entregaram 
as suas propostas para a transmissão 
da Champions League. Normalmente 
o resultado sai rápido. Mas, desta vez, 
existe a chance demorar um pouco 
mais e até demandar um segundo 
turno. Ou um período de negociação. 
Prazo limite: � nal do mês que vem. 



O Corinthians tem mais um pro-
blema na Justiça do Trabalho. 
Dessa vez o autor de uma ação 

foi o atacante Luidy, que teve o con-
trato encerrado com o clube no fim do 
ano passado. Sem nunca ter jogado pe-
lo clube em quatro anos de vínculo, ele 
pede valores referentes ao 13º salário, 
férias e FGTS, totalizando uma dívida 
de R$ 724 mil. A informação foi divul-
gada pelo site “Meu Timão”.

Contratado em dezembro de 2016 
pelo alvinegro, Luidy ficou sob contra-
to por quatro temporadas, mas nunca 
entrou em campo pelo clube. Assim, 
durante esse período, foi emprestado 
para Figueirense, Ceará, São Bento, 
Londrina e CRB, onde está em defini-
tivo após o encerramento do vínculo 
com o clube.

Durante esse tempo, no entanto, 
os representantes do atleta alegam 
não ter recebido 13º salário, férias e de-
pósitos do FGTS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço). Tudo isso ain-
da teve acrescido valores rescisórios, 
multas, juros, correção monetária e 
honorários do advogado, totalizando 
R$ 724.051,65. O processo corre na 
23ª Vara do Trabalho de São Paulo e a 
primeira audiência está marcada para 
o dia 12 de maio. O Corinthians alega 
que ainda não foi notificado.
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REPRODUÇÃO

O técnico Jorge Jesus ficou “pis-
tola” na coletiva de imprensa 
de véspera ao duelo do Ben-

fica contra o Arsenal, nesta quinta-
-feira 25, pela Liga Europa. O motivo, 
claro, foi a crise no clube português e 
as especulações na imprensa de um 
possível pedido de demissão (e nega-
do por ele).

Segundo o ex-treinador do Fla-
mengo, o momento ruim do Benfica 
– quarto colocado no Campeonato 
Português e fazendo sua pior campa-
nha desde 2008 – é culpa da pande-
mia do coronavírus.

“Vou sempre assumir a minha 
responsabilidade, mas esta crise não 
tem nada a ver comigo e nem com os 
jogadores. Diziam que não corriam e 
não suavam, mas como é que eles po-
diam? Eles estavam com uma doen-
ça (Covid-19) que não conseguimos 
controlar. Depois do jogo contra o 
Porto, tivemos mais dez infectados, 
uma equipe técnica vários dias sem 
dar o treino. Neste momento os jo-

gadores do Benfica precisam de ca-
rinho e não de dúvida”, disse Jesus, 
deixando claro que não pensa em 
deixar os Encarnados.

“Não vou sair (do Benfica). Não 
me sinto responsável (pela fase do ti-
me). Nem eu, nem os jogadores, nem 
o presidente, nem a estrutura. Fo-
mos apanhados. Só eles (jogadores) 
sabem o que passaram. Uma coisa 
é ter Covid e estar em casa fazendo 
home-office, outra coisa é ter Covid e 
ir correr”, desabafou o “Mister”, que 
contraiu a doença no fim de janeiro.

Arsenal e Benfica jogam nesta 
quinta-feira pelos 16 avos de final da 
Liga Europa. Na partida de ida, em-
pate por 1 a 1 em Lisboa.

Jorge Jesus coloca crise do Benfica 
na conta da pandemia e nega saída
INTERNACIONAL | Treinador afirmou que a Covid-19 afetou desempenho do time e garante que aposta no poder de recuperação do elenco. “Vou sempre assumir a minha 
responsabilidade, mas esta crise não tem nada a ver comigo e nem com os jogadores”, disse o técnico português. Arsenal e Benfica jogam nesta quinta 25 pela Liga da Europa

Jorge Jesus é o atual técnico do Benfica e ex-treinador do Flamengo. Ele teve Covid-19 no fim de janeiro deste ano

REPRODUÇÃO

Atacante Luidy teve o contrato encerrado com o clube no fim do ano passado

Corinthians é processado por 
atacante que nunca jogou pelo clube

ESCÂNDALO

DIVULGAÇÃO

A Unimed Natal divulgou, em 
uma live transmitida pelo 
YouTube oficial da coopera-

tiva, nesta quarta-feira 24, que vai 
patrocinar os dois principais clubes 
potiguares, ABC e América. A par-
ceria foi anunciada pelo presiden-
te da Unimed Natal, Dr. Fernando 
Pinto, ao lado do vice-presidente, 
Dr. Carlos Medeiros, com a parti-
cipação dos presidentes dos dois 
clubes, Ricardo Valério Menezes, do 
alvirrubro, e Elisiel Ubirajara Mar-
ques, do alvinegro. 

O patrocínio inclui o inves-
timento nos clubes e os atletas 
também passam a ter a cobertura 
e a assistência da Unimed Natal du-
rante todo o Campeonato Estadual 
neste ano de 2021. A nova camisa 
dos times, com o patrocínio, foi 
apresentada durante o evento.

Outro ponto da parceria será o 
engajamento das torcidas em diver-
sas ações e promoções de marke-
ting que vão possibilitar que os 
torcedores e o cliente Unimed Natal 
tenham vantagens. 

A cooperativa já apoia a Superli-
ga de Vôlei Masculino do Aero, que 
saiu da série C para a série B, o ci-
clismo, o beach tênis, vai promover 
este ano uma maratona de reveza-
mento e durante o ano passado rea-

lizou aulas on-line nas redes sociais 
para incentivar que os seguidores 
pudessem se movimentar.

Com o patrocínio do futebol do 
Rio Grande do Norte, a Unimed Na-
tal reforça o compromisso de apoio 
ao esporte e de estímulo à mudança 
de hábitos e melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, indo além da 
proposta de lidar com doenças, mas 
de promover a saúde. 

O Campeaonato Estadual co-
meçou nesta quarta-feira 24 e deve 
seguir até maio. 

Patrocínio inclui investimento nos clubes

Unimed Natal anuncia 
patrocínio de ABC e América 

CAMPEONATO ESTADUAL 

ARSENAL E BENFICA JOGAM  
NESTA QUINTA-FEIRA 25 PELOS  

16 AVOS DE FINAL DA LIGA EUROPA


