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RN firma contrato 
com Butantan para 
comprar CoronaVac

Berço cultural potiguar, 
Pinacoteca deve ficar 
pronta em fevereiro 

TRT-RN dá ganho de causa 
para a Guararapes em 
processo sobre facções

Paulinho promete 
construção de hospital 
geral em São Gonçalo

Tribunal italiano confirma 
pena e condena Robinho 
em 2ª instância

“Estou assustada”, diz 
potiguar com suspeita de 
reinfecção pela Covid-19

ARTE. 10 | Prédio abriga importantes 
obras de artistas locais e até 
internacionais. Foi fechado para 
reformas de acessibilidade. 
Esperança é de que o lugar volte a 
ser palco de exposições em 2021

JULGAMENTO. 5 | Apesar dos 
diferentes entendimentos, o Pleno 
do Tribunal da 21ª Região decidiu, 
por cinco votos, que inexiste vínculo 
direto entre o Grupo Guararapes e os 
empregados das oficinas de costura

ENTREVISTA. 2 | Prefeito reeleito diz 
que novo hospital, erguido com 
recursos federais, contará com 135 
leitos, UTI adulto e infantil e serviço 
de urgência e atenderá também a 
Região Metropolitana de Natal

IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID. 8 | 
Governador de São Paulo, João Doria, 
anunciou o início da produção nacional 
da vacina Coronavac, desenvolvida em 
parceria entre o Instituto Butantã e a 

farmacêutica chinesa Sinovac.
O Rio Grande do Norte é um dos de 
11 Estados que já firmaram a compra 
do imunizante e o instituto começou 
a produzi-lo. Foram contratados 120 

técnicos para auxiliar na produção da 
vacina, que será feita “24 horas por dia 
e 7 dias por semana”, aumentando sua 
capacidade de produção para 1 milhão 
de doses por dia.

ESTUPRO. 16 | Tribunal de Apelo de 
Milão, na Itália, condenou o atacante 
Robinho a nove anos de prisão, 
confirmando a decisão tomada em 
primeira instância. Atacante fica mais 
perto de ser considerado culpado

PANDEMIA. 9 | Universitária de 19 
anos recebeu diagnóstico positivo 
duas vezes para Covid-19 em 
um intervalo de cinco meses em 
Natal. Exames foram feitos por um 
laboratório privado

IAN RASSARI

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MÚSICA. 13 | Com direção musical de Luísa Nascim e 
equipe, o EP “Luísa (foto) e os Alquimistas Remixes Vol. 1” 
será lançado hoje em todas as plataformas digitais, pela 
Pólen Aceleradora. A coletânea vai revisitar o trabalho da 
banda com novas versões de músicas, com destaque
para o single “Cadernin”, em parceria 
com Potyguara Bardo

NOVOS 
REMIXES 

“Vamos apertar a 
fiscalização”, diz secretário 
estadual de Tributação, 
Carlos Eduardo Xavier

ENTREVISTA EXCLUSIVA. 4 | Segundo 
Carlos Eduardo Xavier, diversas 
ações de cobranças administrativas 
de débitos tributários que ainda se 
encontram na esfera administrativa 
desde o início da gestão estão sendo 
feitas como forma de incrementar a 
recuperação de valores tributários. 
Ele faz também balanço sobre 2020 
e projeta como será ano que vem do 
ponto de vista fiscal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O prefeito reeleito de São Gon-
çalo do Amaranrte, Paulo 
Emídio (Pros), pretende cons-

truir o hospital geral do município 
no próximo mandato, que começa 
em janeiro. Reeleito com quase 60% 
dos votos, ele pretende desenvolver 
outras ações na cidade, como novas 
vias de integração entre bairros com 
ciclovias e cliclofaixas; requalificação 
de corredores de transporte; Polo 
Empresarial; além de dois novos 
parques urbanos que vão criar novos 
espaços.

“Graças a Deus, a população de 
São Gonçalo do Amarante entendeu 
e valorizou o trabalho que fizemos 
no primeiro mandato. Mesmo en-
frentando crises, conseguimos exe-
cutar mais de 400 obras e ações que 
melhoraram a vida da nossa gente. 
São Gonçalo tem um povo generoso, 
inteligente, que sabe reconhecer o 
trabalho de um gestor”, avalia.

A unidade hospitalar contará 
com 135 leitos, UTI adulto e infantil 
e serviço de urgência e emergência 
infantil e adulto, com classificação 
de risco, e atenderá também a Região 
Metropolitana de Natal, que concen-
tra uma população de mais de 1,5 mi-
lhão de pessoas. O valor do contrato é 
de R$ 50 milhões.

Para o prefeito, a viabilização des-
se projeto, que conta com a parceria 
da Caixa Econômica Federal e do Go-
verno Federal, através do Ministério 

da Saúde, se faz ainda mais necessário 
por causa da pandemia de Covid-19.

Paulinho, como é conhecido, acre-
dita que as incertezas em torno das 
medidas de enfrentamento da maior 
crise sanitária da história recente, 
bem como o planejamento sobre o 
processo de imunização da população 
contra Covid-19 poderiam ser minimi-
zadas caso o presidente Jair Bolsonaro 

evitasse alguns conflitos.
“Acho que ele acertou e fez mui-

to ao criar auxílio emergencial para 
ajudar aos que ficaram sem renda. O 
presidente, ainda, socorreu estados e 
municípios com recursos extras pra 
compensar a queda de arrecadação. 
Mas acho que ele podia evitar tantos 
conflitos que temos assistido, prin-
cipalmente em relação à pandemia. 

Precisamos unir esforços para via-
bilizar a vacinação da população e 
superarmos este momento difícil. E o 
presidente da República é quem deve 
liderar esse processo”, opina.

Por outro lado, a avaliação que 
o prefeito faz da governadora do 
Estado, Fátima Bezerra, é boa, visto 
a parceria existente entre eles, que 
deve ser intensificada pelos próximos 

anos. Em sua análise, Paulinho diz 
que a petista enfrenta um momento 
difícil, assim como “todos nós”.

“Mas tem feito o que pode para 
lidar com as crises que tem se depa-
rado no seu Governo. Temos uma 
boa relação de parceria e eu confio 
nos bons propósitos dela”, diz ele, que 
descarta, no momento, disputar um 
cargo político nas eleições gerais de 
2022: “Minha missão é administrar 
São Gonçalo pelos próximos 4 anos”.

PRÓXIMOS ANOS
Paulinho comenta que a Prefeitu-

ra tem uma extensa agenda de obras 
e programas que estão transforman-
do São Gonçalo do Amarante. Ele 
pretende intensificar esse trabalho 
com planejamento e, para tanto, pre-
tende firmar parcerias a fim de atrair 
mais investimentos e gerar mais em-
prego, renda e qualidade de vida para 
população.

Um dos impasses atuais, é sobre 
a licitação em curso do Aeroporto In-
ternacional, localizado no município. 
Sobre o tema, o prefeito adianta que 
“possivelmente conheceremos quem 
vai assumir o aeroporto em meados 
de 2021”. Em reunião com o ministro 
da infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, Paulinho recebeu uma no-
tícia que anima o setor turístico do 
RN. “O ministro nos alentou que há 
grandes grupos interessados (na con-
cessão”, encerra.

Paulinho promete construção
de hospital geral em São Gonçalo
ENTREVISTA | Novo hospital, erguido com recursos federais, contará com 135 leitos, UTI adulto e infantil e serviço de urgência e emergência infantil e adulto, com classificação
de risco, e atenderá também a Região Metropolitana de Natal, que concentra uma população de mais de 1,5 milhão de pessoas. Valor do contrato é de R$ 50 milhões

Prefeito reeleito de São Gonçalo do Amarante, Paulo Emídio (Pros) atribui sua reeleição às 400 obras e ações desenvolvidas nos últimso 4 anos

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta quinta-feira 10, 
em segunda e definitiva vo-

tação, um projeto de lei que trata da 
autorização da doação de um terreno 
à Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (Cehab/RN), 
órgão do Governo do Estado. A propos-
ta é de autoria da Prefeitura do Natal.

A finalidade é a construção de mo-
radias populares, através do Programa 
Habitacional Pró Moradia/Viver Melhor. 
A área está situada nas proximidades da 

rua Maranata no bairro do Planalto, zona 
Oeste da capital, e vai abrigar a popula-
ção carente da cidade, além de reduzir o 
déficit habitacional no município. 

“A Câmara Municipal cumpre hoje 
um papel importantíssimo aprovando 
um projeto de longo alcance social. 
Com a aprovação desta matéria, a Pre-
feitura do Natal está fazendo a cessão 
de uma área pública do município para 
que o governo do Estado, possa pro-
mover a construção e moradias para 
pessoas em situação de rua, garantin-

do um lar digno a essas pessoas que 
moram e habitam em Natal”, explicou 
o líder do governo, vereador Kleber 
Fernandes (PSDB).

Os parlamentares ainda aprovaram, 
em primeira discussão, quatro matérias, 
que tratam de saúde, direito às mulheres 
e comunicação. Uma delas, do vereador 
reeleito Preto Aquino (PSD), trata da 
obrigatoriedade da criação de uma cam-
panha contínua de combate e prevenção 
às amputações dos membros inferiores 
de pacientes portadores de diabetes. Câmara Municipal de Natal durante discussão de projetos de lei nesta quinta-feira 10

Câmara de Natal aprova projeto que 
garante doa terreno para moradias

HABITAÇÃO
VERÔNICA MACEDO / CMN



O presidente Jair Bolsonaro ve-
tou integralmente o projeto de 
lei aprovado pelo Congresso 

Nacional que destinava R$ 4 bilhões a 
empresas de transporte coletivo, como 
ônibus, trem e metrô. O veto ao projeto 
de lei 3.364/2020 por “inconstituciona-
lidade e contrariedade ao interesse pú-
blico” foi publicado no Diário Oficial da 
União desta quinta-feira 10. De acordo 
com o projeto, o Rio Grande do Norte 
receberia R$ 59 milhões em recursos.

O texto previa o repasse dos re-
cursos a estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios com mais de 200 mil 
habitantes, em caráter emergencial, 
para socorrer as empresas e garantir 
a prestação dos serviços em razão do 
estado de calamidade pública causado 
pela pandemia de coronavírus. Os de-
putados e senadores podem derrubar 
o veto do presidente e garantir o socor-
ro às empresas.

Na justificativa do veto, o governo 
alega que a medida fixa despesa sem 
apresentar estimativa do respectivo 
impacto orçamentário e financeiro. 
Além disso, a proposta ultrapassa o 
período de calamidade pública, que 
termina neste mês, e poderia acarretar 
redução de receita após 2020, o que 
exigiria a apresentação de medida de 
compensação, segundo o veto.

Pelo texto aprovado por deputados 
e senadores, as empresas precisariam 
cumprir uma série de requisitos para 
receber os recursos. Entre os compro-
missos estão, por exemplo, a revisão 
dos contratos de prestação do serviço 
público coletivo de passageiros até 31 

de dezembro de 2021, diretrizes para 
redução gradual de emissões de po-
luentes tóxicos e a vedação de adoção 
de novas gratuidades de forma que 
onere usuários pagantes.

Pelo projeto, os repasses seriam 
realizados com recursos vinculados 
ao Fundo das Reservas Monetárias 
(FRM), extinto por meio de uma me-
dida provisória sancionada em junho 
pelo presidente da República. A esti-
mativa é que o fundo tenha cerca de R$ 
8,6 bilhões.

A aplicação do dinheiro, segundo 
o texto, deveria ser proporcional ao 
número de passageiros transportados 
por cada empresa. Governadores e 
prefeitos interessados na ajuda devem 

manifestar interesse em assinar o ter-
mo em até 30 dias após a publicação 
da lei.

Pelo texto, os recursos seriam 
transferidos a Estados e o DF (30%) e 
municípios (70%) e liberados a empre-
sas de transporte em etapas. Os recur-
sos deveriam ser aplicados de forma 
proporcional ao número de passagei-
ros transportados por cada empresa. 
Além disso, o texto proibia o aumento 
de tarifa no serviço de transporte pú-
blico coletivo de passageiros, urbano 
ou semiurbano, nos estados e municí-
pios que receberem a ajuda, enquanto 
durar o decreto de calamidade pública 
(até 31 de dezembro).

Segundo o texto, a transferência de-

veria ser feita a fim de promover o equi-
líbrio econômico dos contratos, além de 
adequar o serviço aos padrões sanitá-
rios, com a seguinte ordem de priorida-
de: aquisição de bens essenciais à pres-
tação do serviço de transporte públicos 
(se forem veículos, devem ser novos ou 
ter, no máximo, cinco anos); aquisição 
antecipada de bilhetes de passagens 
(preferencialmente destinados a benefi-
ciários de programas sociais do governo 
federal); contratação de prestação de 
serviços de transporte de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzi-
da em veículos adaptados.
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DESABAFO DE SERVIDORES I
Servidores da Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) 
divulgaram uma carta aberta em de-
fesa da agência, que está no meio de 
uma disputa política provocada pela 
corrida para a obtenção de vacinas 
contra a Covid-19.

DESABAFO DE SERVIDORES II
Na carta, os funcionários reafir-

mam “o caráter técnico e indepen-
dente dos trabalhos e das atividades 
desenvolvidos pelos servidores da 
agência na promoção e na proteção 
da saúde da população”.

DESABAFO DE SERVIDORES III
Eles se dizem acostumados a 

situações delicadas, mas asseguram 
que “o trabalho técnico está acima de 
qualquer pressão”.

PTB E BOLSONARO 
O presidente nacional do PTB, 

Roberto Jefferson, confirmou ontem 
que o partido seguirá o governo Jair 

ALEXVIANA
Bolsonaro e apoiará a candidatura de 
Arthur Lira (Progressistas-AL) para 
a presidência da Câmara. “Para onde 
for o governo Bolsonaro na eleição 
para a presidência da Câmara, o PTB 
irá.”

PLANO B
No Planalto, após reunião com 

o ministro Luiz Eduardo Ramos 
(Secretaria de Governo), Jefferson 
disse ainda que a ministra Tereza 
Cristina (Agricultura), deputada 
licenciada do DEM de Mato Grosso 
do Sul, pode ser um plano B para 
o governo, caso Lira não consiga 
apoio suficiente.

VACINA DA PFIZER
O Ministério da Saúde disse ter 

assinado na última quarta-feira 9 
um memorando de entendimento 
com a Pfizer para a aquisição de 70 
milhões de doses da vacina contra 
Covid-19. O memorando, segundo O 
Globo, é uma fase anterior à compra 
da vacina, e o cronograma estabelece 
a chegada de 8,5 milhões de doses no 
primeiro semestre de 2021, com mais 
61,5 milhões no segundo semestre.

PEC DAS EMENDAS I
O presidente da Assembleia 

Legislativa do RN, deputado estadual 
Ezequiel Ferreira (PSDB), promulgou 

ontem a emenda constitucional das 
“emendas impositivas”.

PEC DAS EMENDAS II
De autoria do deputado Tomba 

Farias (PSDB), a emenda autoriza a 
transferência direta para os municí-
pios de recursos estaduais mediante 
emenda ao orçamento. Na prática, 
permite aos municípios receberem 
recursos sem a necessidade de firmar 
convênios.

LEI DAS LICITAÇÕES
O Senado aprovou ontem a nova 

Lei das Licitações. O texto, que vai 
à sanção, é discutido no Congresso 

pelo menos desde 1995, foi aprovado 
pelo Senado em 2017 e depois pela 
Câmara em 2019. A proposta tem 
o objetivo de modernizar as regras 
de licitações, revogando as atuais 
normas, criar novas modalidades de 
contratação, exigir seguro-garantia 
para grandes obras e tipificar os 
crimes em licitações.

NOVO FUNDEB I
A Câmara aprovou, nesta 

quinta-feira 10, o texto-base que faz 
a regulamentação do novo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb). 
O tema agora vai ao Senado.

NOVO FUNDEB II
Uma emenda foi apresentada 

para que escolas privadas sem fins 
lucrativos, incluindo as confessionais 
(ligadas a igrejas), recebam verbas 
do fundo no ensino fundamental e 
médio. A emenda foi aprovada e a 
possibilidade retornou ao texto.

O veto do presidente Jair 
Bolsonaro ao socorro de R$ 4 
bilhões a empresas de transpor-
te coletivo, como ônibus, trem e 
metrô, provocou a reação de vá-
rias associações do setor, além 
da Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP), que disse ter recebido a 
notícia com perplexidade. “O 
veto integral é um equívoco”, 
disse a Confederação Nacional 
do Transporte (CNT).

Em notas divulgadas após o 
veto, as entidades destacam que 
o projeto emergencial para o setor 
foi construído ao longo de meses 

Entidades
dizem que veto
é um equívoco

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Bolsonaro veta socorro de R$ 4 bilhões 
para empresas de transporte público
REPASSE |  Projeto de lei previa o repasse dos recursos a Estados, ao Distrito Federal e aos municípios com mais de 200 mil habitantes para garantir a prestação dos serviços durante o 
estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Associações do setor, além da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), manifestaram preocupação

Em Natal, empresas alegam prejuízo de cerca de R$ 40 milhões durante a pandemia de Covid-19

entre o próprio governo e parla-
mentares, estados e municípios.

A FNP, por exemplo, afirma 
que a negociação se arrastou por 
longos oito meses, justamente pela 
morosidade que a administração 
federal imprimiu ao processo”.

“E, agora, alega na justificativa 
do veto que a lei ‘poderia ultrapas-
sar o período de calamidade’”, diz.

A Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urba-
nos (NTU) manifestou “estranhe-
za e frustração” com o anúncio do 
veto ao projeto cuja elaboração 
havia sido conduzida pelo “pró-
prio governo”.

“Há uma profunda incoerên-
cia”, afirma a NTU, que lista nomes 
de políticos ligados ao governo que 
se envolveram diretamente com a 
proposta, como Eduardo Gomes 
(MDB-TO), líder do governo no 
Congresso, Ricardo Barros (Pro-
gressistas-PR), líder do governo na 
Câmara, e Hildo Rocha (MDB-MA), 
vice-líder do partido na Câmara.

A CNT afirma que a falta de um 
socorro ao setor vai comprometer 
a sustentabilidade dos sistemas e 
coloca em risco milhares de em-
pregos diretos e indiretos, além da 
arrecadação de tributos do próprio 
Estado. “Sem o socorro financeiro, 
os transportadores terão dificulda-
des também para garantir o preço 
atual das tarifas, onerando, assim, 
a população mais carente, que é a 
maior dependente dos sistemas de 
transporte público do País.”
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Auditor fiscal do Estado 
do Rio Grande do Norte 
desde 2005, o engenhei-

ro da computação e mestre em 
engenharia de produção Carlos 
Eduardo Xavier vem se revelan-
do uma peça fundamental na 
engrenagem do governo Fátima 
Bezerra, reconhecido pela com-
petência e fidelidade à chefe.

Secretário estadual de Tribu-
tação desde o início da adminis-
tração de Fátima, ele não ficou 
restrito a seu gabinete e estendeu 
sua ação às diferentes secretarias, 
buscando suplementar o traba-
lho dos colegas, o que lhe valeu 
o respeito de seus pares e da pró-
pria governadora.

Nesta entrevista ao Agora 
RN, Cadu, como é conhecido, fez 
um balanço do conturbado ano 
de 2020 e falou das perspectivas 
para 2021.  Confira:

Agora RN - Agora, que estamos 
encerrando o ano fiscal, como an-
da a situação do RN neste ano de 
pandemia?

Carlos Eduardo Xavier - O 
RN ainda vive um grave desajus-
te entre as receitas e despesas, 
mesmo com todos os esforços da 
equipe econômica da governado-
ra Fátima Bezerra. Ou seja, a situ-
ação ainda requer muita atenção 
por parte do governo.

Agora RN - O que mudou exa-
tamente, secretário?

Carlos Eduardo - Desde o 
início desta gestão, o planejado 
era fazer crescer as receitas do 
Estado aliando medidas voltadas 
para a retomada do crescimento 
da economia e medidas de in-
cremento da fiscalização para 
redução da sonegação fiscal e 
inadimplência, e a contenção 
do crescimento das despesas, 
através da tomada de medidas 
estruturais e operacionais de re-
dução de gastos. Programamos 
várias medidas dentro desse pla-
nejamento e conseguimos dar 
governabilidade do ponto de vista 
fiscal ao Estado.

Agora RN - O senhor poderia 
nos relacionar essas medidas?

Carlos Eduardo - Podemos 
enumerar as medidas tributárias 
que modernizaram e deram com-
petitividade ao RN em relação 
aos estados vizinhos do ponto 

“Vamos apertar a fiscalização”,
diz secretário estadual de Tributação

de vista de incentivos fiscais que 
beneficiaram desde a atividade 
industrial ao desenvolvimento da 
agricultura familiar.

Agora RN - Como o fisco preten-
de receber débitos fiscais de gran-
des devedores, considerando que 
essa dívida está em R$ 3 bilhões?

Carlos Eduardo - Temos re-
alizado diversas ações de cobran-
ças administrativas de débitos tri-
butários que ainda se encontram 
na esfera administrativa desde 
o início da gestão, como forma 
de incrementar a recuperação 
destes valores. Agora mesmo, 
durante o Super Refis 2020, foi 
montada uma força tarefa com 
a participação de mais de 200 
auditores fiscais e servidores, que 
foi fundamental para a arrecada-
ção de mais de R$ 28 milhões até 
agora e negociação de mais de R$ 

200 milhões que serão pagos de 
forma parcelada.

Agora RN: Como o governo 
pretende combater a sonegação?

Carlos Eduardo - Com re-
lação às medidas de combate à 
sonegação, realizamos investi-
mentos em tecnologia de infor-
mação na secretaria, focando 
em monitoramentos e malhas 
fiscais, retomamos a fiscalização 
de mercadorias em trânsito, e 
realizamos várias operações de 
cobrança que deram retorno sig-
nificativo aos cofres do Estado. 
Quanto às medidas relativas à 
contenção das despesas pode-
mos citar a aprovação da refor-
ma da previdência, a realização 
de auditorias nos principais con-
tratos do estado, e a revisão dos 
mesmos.

Agora RN - Como o senhor 
diria que está a fiscalização tribu-
tária?

Carlos Eduardo - O fisco do 
RN é um dos mais modernos do Pa-
ís. Temos uma equipe de auditores 
fiscais e servidores muito qualifica-
dos e que em muitos momentos da 
história recente do RN foram fun-
damentais para que o Estado não 
chegasse a um colapso financeiro 
ainda maior. Desde que assumimos 
a Secretaria de Tributação, nosso 
objetivo tem sido tornar nossa má-
quina arrecadatória ainda mais efi-
ciente, investindo em tecnologia de 
informação, migrando assim a SET 
para a era da inteligência artificial, 
e reforçando nossa fiscalização de 
mercadorias em trânsito.

Agora RN - Para 2021, o que a 
SET planeja?

Carlos Eduardo -  Em 2021, 
com recursos do Banco Mundial, 
vamos reabrir um núcleo de fisca-
lização de fronteira na BR-101, na 
divisa do Rio Grande do Norte com 
a Paraíba, e implantaremos uma fer-
ramenta de mineração de dados que 
incrementará sobremaneira o poder 
de monitoramento das operações 
tributárias. Esses investimentos serão 
fundamentais para o fortalecimento 
do fisco do RN, possibilitando um 
incremento na arrecadação própria 
levando o estado para o caminho 
do equilíbrio fiscal e da retomada do 
desenvolvimento em todas as áreas.

Agora RN - Mudando um pou-
co de assunto, como anda o pro-
grama Nota Potiguar?

Carlos Eduardo - A No-
ta Potiguar é um programa de 

educação fiscal que deve mui-
to à confiança da governadora 
Fátima Bezerra, que apostou e 
investiu na campanha. E, hoje, é 
um sucesso sob todos os aspec-
tos. São mais de 250 mil usuários 
cadastrados e que, ao solicitarem 
as notas fiscais em suas compras, 
contribuem para a redução da in-
formalidade, da sonegação fiscal, 
fazendo a arrecadação do setor 
varejista crescer. Para tanto, o Go-
verno do RN realizou várias par-
cerias para criar atrativos para os 
participantes da campanha como 
troca por pontos vários produtos, 
desconto no IPVA, ingressos para 
micaretas, ingressos para futebol, 
vouchers para diárias em hotéis.

Agora RN: O Nota potiguar 
terá alguma mudança para 2021?

Carlos Eduardo - A grande 
novidade encaminhada na Nota 
Potiguar para 2021 será a possibi-
lidade de troca de pontos no pro-
grama por descontos nas tarifas 
social e popular na conta d’água 
dos participantes. Esta é uma 
tentativa do Governo do Estado 
de levar a educação fiscal e bene-
fícios às classes mais populares 
da nossa população.

Agora RN - Após o baque entre 
março e agosto, a situação está se 
invertendo desde setembro, com 
altas expressivas na arrecadação 
de impostos. Como o RN vai che-
gar em 2021?  

Carlos Eduardo - Durante 
o período mais crítico da pande-
mia, a governadora determinou 
a tomada de medidas que pro-
tegessem o setor produtivo do 
Estado, principalmente aqueles 
mais atingidos com a restrição 
do funcionamento de suas ativi-
dades devido às medidas de dis-
tanciamento social.  Ao iniciar-
mos o processo de retomada das 
atividades econômicas, quando 
os indicadores econômicos nos 
permitiram, a arrecadação do 
Estado se recuperou rapidamen-
te. Vários fatores foram determi-
nantes para esta recuperação: 
o consumo represado, o auxílio 
emergencial, as medidas conti-
das no programa RN Cresce Mais 
lançado pelo Governo do Estado, 
e as ações de fiscalizações realiza-
das pela SET-RN que reverteram 
esse crescimento econômico em 
arrecadação de ICMS.

Agora RN - Como o Estado vai 
terminar o ano?

Carlos Eduardo -  Vamos 
encerrar 2020 com um desfecho 
positivo, honrando todas as fo-
lhas salariais dos servidores pú-
blicos estaduais, incluindo o 13º 
salário, o que é fundamental para 
a economia do Estado.

Realizamos investimentos 
em tecnologia, focando 
em monitoramentos e 
malhas fiscais, retomamos a 
fiscalização de mercadorias 
em trânsito, e realizamos 
várias operações que deram 
retorno significativo”

“
CARLOS EDUARDO XAVIER
SECRETÁRIO EST. DE TRIBUTAÇÃO

Ao iniciarmos o processo 
de retomada das atividades 
econômicas, quando os 
indicadores econômicos nos 
permitiram, a arrecadação 
do Estado se recuperou 
rapidamente”

“
CARLOS EDUARDO XAVIER
SECRETÁRIO EST. DE TRIBUTAÇÃO

ENTREVISTA | Segundo Carlos Eduardo Xavier, diversas 
ações de cobranças administrativas de débitos tributários 
que ainda se encontram na esfera administrativa desde 
o início da gestão estão sendo feitas  como forma de 
incrementar a recuperação de valores tributários



O plenário da Câmara 
Municipal de Natal aprovou nesta 
semana, em segunda discussão, 
durante sessão ordinária, os 
projetos da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para 2021 e da terceira 
revisão do Plano Plurianual 2018-
2021, com emendas, ambos de 
autoria do Poder Executivo. 

O orçamento para o próximo ano prevê R$ 
3.158.585.600 em despesas e investimentos para a 

capital potiguar.
“Ficou estabelecido um prazo 

para encaminhamento de emendas 
à LOA 2021 que vai até o dia 11 
de dezembro, a fim de oferecer 
tempo hábil para os parlamentares 
estudarem o projeto. A expectativa 
é que a votação em segundo 

turno seja iniciada em 17 de dezembro”, informou 
a vereadora Nina Souza (PDT), vice-presidente da 
Câmara Municipal de Natal.

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Natal publicou novo 
ato no qual reforça as medidas 
de prevenção para reduzir a 
possibilidade de contágio do novo 
coronavírus (causador da Covid-19) 
nas dependências do Palácio Padre 
Miguelinho, sede do Poder Legislativo 
Municipal. Uma nova série de restrições de acessos e 
medidas de controle volta a ser efetivada durante os 
trabalhos legislativos e administrativos da instituição.

Foram considerados para o ato o aumento expressivo 
de casos de Covid-19 na cidade e a necessidade de prevenir 
novas ocorrências, mas também de tentar manter o 
funcionamento dos serviços. Como já vinha ocorrendo, 
sessões ordinárias continuam sendo realizados de forma 
híbrida, mas agora, além das terças e quintas-feiras, as 

sessões também acontecerão nas 
quartas-feiras, sempre com início às 10 
horas, através da plataforma virtual, 
com as votações sendo feitas através do 
Sistema de Deliberação Remota (SDR).

Além disso, o plenário está 
limitado à presença dos membros 
da Mesa Diretora e a, no máximo, 

sete vereadores. Para dar apoio às sessões ordinárias, 
fica permitida a entrada de até quatro servidores do 
Setor Legislativo e três do Setor de Comunicação, sendo 
proibida a entrada de assessores parlamentares no 
plenário. Já as reuniões das comissões técnicas voltam a 
ocorrer apenas de forma virtual, com o mesmo sistema de 
deliberações. O acesso e circulação do público externo nas 
dependências da Câmara estão vedados, sendo restritos 
aos vereadores e até três servidores por gabinete.
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ELPÍDIO JÚNIOR

MARCELO BARROSO

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO, CÂMARA DE NATAL APROVA LOA E PPA PARA 2021

CÂMARA AUMENTA RESTRIÇÕES PARA PREVENIR NOVO CORONAVÍRUS

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
Durante sessão ordinária, os vereadores de Natal aprovaram, em 

segunda discussão, de autoria do poder Executivo, um Projeto de 
Lei que trata da autorização da doação de um terreno à Companhia 
Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Cehab/RN), 
órgão do Governo do Estado. A finalidade é a construção de moradias 
populares, através do Programa Habitacional Pró Moradia/Viver 
Melhor. A área está situada nas proximidades da rua Maranata no 
bairro do Planalto, zona Oeste da capital, e vai abrigar a população 
carente da cidade, além de reduzir o déficit habitacional no município.

REUNIÃO DE NOVOS VEREADORES
Um grupo de vereadores eleitos participou nesta semana de uma 

reunião com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), Thiago Mesquita, sobre o processo de revisão do Plano Diretor 
de Natal. Na ocasião, o secretário enfatizou que as decisões a serem 
tomadas com a revisão do Plano influenciarão nos próximos anos no 
uso e ocupação do solo da cidade. Além de 9 novos parlamentares, a 
vereadora reeleita Divaneide Basílio (PT), que representa a Câmara no 
Conselho da Cidade do Natal (Concidade), esteve presente.

ESCOLA DO LEGISLATIVO
Criada em 9 de dezembro de 2005, a Escola do Legislativo da 

Câmara Municipal de Natal Wilma de Faria completou 15 anos de vida, 
com um legado de realizações, capacitações, palestras e  iniciativas 
- que visam, em sua totalidade, capacitar os servidores da Câmara 
Municipal para que exerçam suas funções com ainda mais dedicação. 
Fundada pela Resolução nº 338/2005, da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, a então Escola “Miguel Arraes” (seu primeiro nome), foi a 
primeira Escola do Legislativo de capital do Brasil.

NOTAS

JULGAMENTO | Apesar dos diferentes entendimentos, o Pleno do Tribunal da 21ª Região decidiu, por cinco votos, que inexiste vínculo direto
entre o Grupo Guararapes e os empregados das facções e que a empresa somente responderá pelos débitos trabalhistas em casos específicos

O Pleno do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região (TRT-
-RN) decidiu, em julgamento 

realizado nesta quinta-feira 10, que não 
existe vínculo trabalhista entre o Gru-
po Guararapes e empregados de ofici-
nas de costura do interior potiguar que 
prestam serviço terceirizado à gigante 
têxtil. O caso havia sido denunciado à 
Justiça pelo Ministério Público do Tra-
balho (MPT).

Com o programa Pró-Sertão, de-
zenas de facções têxteis foram abertas 
no Seridó para atender indústrias, com 
destaque para a pertencente ao Grupo 
Guararapes. O Ministério Público do 
Trabalho, por meio de ação civil pú-
blica, alegou a ilegalidade das relações 
trabalhistas existentes nos locais de 
confecção, requerendo a declaração de 
vínculo empregatício com a empresa 
compradora dos produtos.

A ação civil pública foi julgada na 
primeira instância, porém, ela e deze-
nas de outros processos, tratando da 
mesma matéria, ficaram sobrestados 
(suspensos) à espera do julgamento 
do Incidente de Uniformização de Ju-
risprudência (IUJ) pelo Pleno do TRT 

potiguar.
Após recursos do MPT no Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), o proces-
so foi pautado para apreciação nesta 
quinta-feira.

Apesar dos diferentes entendimen-

tos, o Pleno do Tribunal da 21ª Região 
decidiu, por cinco votos, que inexiste 
vínculo direto entre o Grupo Guarara-
pes e os empregados das facções e que 
a empresa somente responderá pelos 
débitos trabalhistas, subsidiariamente, 

quando exigir exclusividade ou tiver 
ingerência direta na produção.

Votaram pelo não reconhecimento 
do vínculo e pela responsabilidade sub-
sidiária condicionada os desembarga-
dores Bento Herculano Duarte Neto, 
presidente do TRT-RN, José Barbosa Fi-
lho, Joseane Dantas dos Santos, Ricar-
do Luís Espínola Borges e Eridson João 
Fernandes Medeiros, que ficou respon-
sável pela elaboração do acórdão.

Os desembargadores Carlos Newton 
de Souza Pinto e Maria Auxiliadora Bar-
ros de Medeiros Rodrigues votaram pela 
inexistência de vínculo de forma mais 
ampla, enquanto o relator do processo 
no Tribunal, desembargador Ronaldo 
Medeiros de Souza, entendeu pela maior 
abrangência da responsabilidade da 
Guararapes, no que foi acompanhado 
pela desembargadora Maria do Perpetuo 
Socorro Wanderley de Castro.

De acordo com o desembargador 
Bento Herculano Duarte Neto, “a de-
cisão pôs fim a uma controvérsia de 
anos, estabelecendo uma segurança 
jurídica que irá beneficiar tanto as 
empresas como os trabalhadores, com 
inequívoco impacto social”.

Oficina de costura no município de Parelhas, no Seridó, que presta serviços à Guararapes

TRT-RN dá ganho de causa para a Guararapes 
em processo do MPT sobre oficinas de costura

“LIBERDADE”

Policiais civis da Divisão Espe-
cializada em Investigação e Com-
bate ao Crime Organizado do Rio 
Grande do Norte deflagraram nes-
ta quinta-feira 10, em Tibau do Sul, 
a Operação Liberdade, resultando 
na prisão de 12 suspeitos.

O grupo é investigado por 
supostamente integrar uma 
organização criminosa que 
chefiava o tráfico de drogas na 
Praia da Pipa e pela prática de 
homicídios na região.

Participaram da operação 
as delegacias de Pipa, Goiani-
nha, Nísia Floresta, Santo An-
tônio e Nova Cruz; além do De-
partamento de Repressão aos 
Crimes Patrimoniais (Depatri), 
da Polícia Civil de Pernambuco.

A ação busca reprimir a 
prática dos crimes de tráfico 
de drogas, homicídio e orga-
nização criminosa. Em uma 
residência, foram apreendidos 
dinheiro fracionado, armas, 
munições, drogas (maconha e 
cocaína), balança de precisão e 
uma prensa.

OPERAÇÃO DA 
POLÍCIA CIVIL 
PRENDE 12 EM
TIBAU DO SUL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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GOVERNADOR PAGA MICO 
FAZENDO LOBBY POR VACINA

VACINA: SINOVAC ADMITE 
NÃO TER DADOS SOBRE EFICÁCIA 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

PERDER PODER FAZ MAL
Amigos do deputado Rodrigo Maia 

ficaram preocupados ontem com seu 
nervosismo, bufando de ódio contra o 
presidente da República. “Ele não está 
sabendo sair de cena”, disse um aliado 
paulista, penalizado.

QUE TRISTE FASE
A OAB vive uma triste fase. Perdeu 

de novo no STF, ao tentar obrigar o 
presidente da República a nomear 
o mais votado em listas tríplices. A 
direção da OAB parece não haver 
entendido que “lista tríplice” oferece 
três opções a quem nomeia. Ou seja, 
Bolsonaro tem agido corretamente.

RECORDES SEGUIDOS
Mais uma boa notícia do campo: 

o terceiro levantamento da Conab 
sobre a safra 2020/21 revelou mais um 
recorde na colheita de grãos: serão 
265,9 milhões de toneladas, 9 milhões 
ou 3,5% a mais que a anterior.

CNJ ESTÁ DE OLHO
Conselheiros do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) estão espantados 
com o juiz Elci Simões, do TRE do 
Amazonas. Ele já foi punido pelo CNJ 

por absolver o enroladíssimo ex-
prefeito de Coari Adail Pinheiro. Agora, 
dá sinais de ajudar o atual prefeito Adail 
Filho em ação de inelegibilidade.

FUTURO INCERTO
É incerto o futuro do quase ex-

presidente da Câmara Rodrigo Maia. 
Continuar na política parece pouco 
promissor: ele teve 74 mil votos em 
2018, perdeu até para Flordelis (PSD), 
que somou quase o triplo. 

FECHEM A ECT
É um “pedala” nos Correios o 

artigo do jornalista Irineu Tamanini 
no site Diário do Poder: “Fechem a 
ECT. Não serve para nada”. Descreve a 
decadência da estatal que hoje já não 
consegue entregar documentos em um 
prazo razoável, mesmo cobrando caro 
pelo serviço Sedex.

HIPOCRISIA REVELADA
Cansado de ouvir demagogia do 

Psol sobre 50% de pretos ou pardos 
na Câmara, Marcel van Hattem 
lembrou que o partido tem 70% de 
brancos e dois suplentes negros. 
Sugeriu a renúncia para adequação 
ao discurso.

O governador paulista João Doria tem feito forte pressão para vender 
ao Ministério da Saúde a vacina do laboratório chinês Sinovac, por meio 
do instituto Butantan, alegando inclusive sua “eficácia”. Mas Doria poderia 
solicitar explicações ao dono do laboratório Sinovac, Yin Weidong, 
cuja empresa admitiu à agência de notícias Bloomberg não dispor de 
dados sobre a eficácia da vacina, rebatizada no Brasil de “Coronavac”. O 
laboratório chinês prevê para janeiro a divulgação desses resultados.

OPS, ERREI
O laboratório estatal da 

Indonésia PT Bio Farma anunciou 
que seus testes revelaram “eficácia” 
de 97% da Coronavac, mas voltou 
atrás.

NEM QUEM FAZ
O PT Bio Farma teve de se 

desdizer, após o parceiro Sinovac 

anunciar que também não tem 
resultados sobre a eficácia da 
vacina que produz.

NINGUÉM SABE
Nem mesmo o Instituto 

Butantan tem resultados sobre 
a eficácia da Coronavac. A 
estimativa é que o resultado saia 
no dia 15.

Dizendo representar outros governadores, o piauiense Wellington Dias 
(PT) jogou para a plateia, no lobby pela vacina da Pfizer, pressionando 
a Anvisa a autorizar seu uso emergencial. A jogada foi prontamente 

desmascarada. Além de listar os requisitos para obtenção da autorização, a 
agência reguladora foi explícita quanto a quem cabe formular o pedido: às 
empresas. A Anvisa também explicou que nenhum dos laboratórios fez pedido 
e qualquer autorização emergencial só será feita diante de um pedido dos 
responsáveis pelos estudos clínicos. Para a diretora da Anvisa Alessandra 
Soares, uso emergencial é válido, mas observados “requisitos mínimos de 
segurança, qualidade e eficácia”. O bancário petista Wellington Dias chegou 
a fixar prazo de 72 horas para a Anvisa autorizar o uso emergencial. Ele não 
sabe o que diz. O marqueteiro e governador João Dória fez uma plaquinha 
“#vacinajá”, mas pedido de registro da sua vacina à Anvisa, que é bom, nada. 
A Anvisa divulgou critérios como estudo na fase 3, com testes no Brasil e, caso 
seja liberada, uso exclusivo no SUS, proibida a comercialização.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
e-mail: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que  ROSEMARY DOS SANTOS COSTA MARTINS (CPF/MF nº 023.772.224-04, CI. 
Nº 830.436-ITEP/RN), brasileira, agropecuarista, nascida aos 08.11.1968, em Lajes/RN, casada sob o regime da 
comunhão parcial de bens com CESAR AUGUSTO DE MEDEIROS MARTINS (CPF/MF nº 230.250.264-72, CI. Nº 
364.294-ITEP/RN), residente e domiciliada na Rua João Militão Martins, nº 91, Centro,  Lajes/RN, CEP: 59.535-
000; REQUEREU a  do imóvel da Matrícula nº 698, denominada FAZENDA BOA VISTA, medindo 351,7099ha, 
neste município de Lajes/RN,  deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, localizado na zona rural do 
município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). 
Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado 
“FAZENDA SERRA DO FEITICEIRO”, devidamente transcrita no Livro “3-E” de Transcrição das Transmissões,  sob o 
nº de ordem 2.492, desta Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros eou sucessores da empresa 
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A (CNPF nº 08.331.340/0002-98),  NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos 
técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, 
impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi 
instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram 
disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° 
do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do 
confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) 
impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos 
tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem 
novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, 
§5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será 
publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã 
Pública, digitei e subscrevi. 

 Lajes/RN, 03 de dezembro de 2020. 
Fátima Rovane Medeiros 

                                                                                  Tabeliã Pública 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NATUREZA FAUNA, 17.305.120/0001-08, torna 
público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a 
RLO para o Condomínio Habitacional Vertical, localizada á Rua Aurino Vila, 464, Emaús, Parnamirim/RN.. 
 

Syoney Tavares da Silva 
Síndico 

 
1º OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

João França da Silva Júnior Tabelião/Oficial de Registro 
Heloysa Helena Maia Paulino Sibely Mayara Medeiros de Sousa Substitutas 

Rua Do Largo, nº 11, Amarante – São Gonçalo do Amarante. Telefone: (84) 3164-0167 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

EDITAL DE USUCAPIÃO 
            EDITAL PARA CONHECIMENTO DE CROMWELL TINOCO E MARIA DULCE DANTAS TINOCO E TERCEIROS, 
COM PRAZO DE 15 DIAS 
            FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, na forma 
do art. 216-A, da lei 6.015/01973, em especial a CROMWELL TINOCO E MARIA DULCE DANTAS TINOCO, que corre 
perante este Serviço de Registro de Imóveis, que funciona na Rua do Largo, nº 11 – Bairro Amarante, no horário de 08h00 
às 15h00, de segunda a sexta-feira, pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade ordinária, 
autuado sob o nº 61.031, em 31/07/2019, com tempo de posse de 38 anos, formulado por meio de Escrituras Particulares, 
sendo a primeira em 16 de março de 1985 de BOA VISTA AGRO-PECUÁRIA LTDA, vendendo para JOÃO GARCIA DA 
SILVA e a segunda em 04 de dezembro de 2018 de CARLA SANTIAGO BRAGA e MARCOS GUILHERME DE ALMEIDA 
BRAGA, vendendo para SALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, tendo por objeto o imóvel assim se descreve 
e caracteriza: imóvel urbano constante de um Terreno medindo em sua totalidade 400m², limitando-se ao NORTE do lado 
Esquerdo com Rua projetada, medindo 40,00m; ao SUL do Lado Direito com Lote 326 – Francisco Viana da Silva, medindo 
40,00m; ao LESTE Fundos com Lote 348 – Zélio Manoel de Souza, medindo 40,00m; ao OESTE aos Frente com Rua Palma, 
medindo 40,00m. Referido imóvel é objeto da matrícula nº 988 do Registro de Imóveis do 1º Ofício de Notas de São Gonçalo 
do amarante/RN, e consta ser da empresa SALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, sendo confinantes 
Francisco Viana da Silva e Zélio Manoel de Souza. O requerimento e a documentação completa que o acompanha 
permanecerão à disposição dos interessados durante o prazo de quinze dias para o exame e impugnação, o que, não 
ocorrendo, será tomando como anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, como previsto no art. 216-
A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação, para a ciência de terceiro eventualmente 
interessado, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. Dada e passada nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, 
no Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte. Certifico que os 
emolumentos foram recolhidos R$ 92,23; Taxa Fiscalização R$ 24,09; FCRCPN R$ 9,22; ISS R$ 4,61 = TOTAL: R$ 130,15 
e FDJ Guia nº 7000003928019, Código nº 26630 R$19,90.  Eu, _________ Emanoel Freitas de Araújo, Escrevente, que 
a digitei, encerrando este ato 

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de Novembro de 2020. 
 

João França da Silva Júnior 
Tabelião  / Oficial de registro 

 

 

 

NOMEAÇÕES DE REITORES | Apesar disso, ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitou pedido da OAB para 
determinar em decisão individual que o presidente deve indicar o mais votado das listas tríplices elaboradas

O ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), mandou o presidente 

Jair Bolsonaro respeitar as listas trí-
plices formadas pelas universidades 
e institutos federais para indicação de 
seus reitores, mas rejeitou um pedido 
para vincular a escolha ao primeiro 
colocado.

A ação foi movida pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). O minis-
tro rejeitou o pedido da entidade para 
que fosse concedida uma decisão in-
dividual liminar (provisória) determi-
nando ao chefe do Executivo a nome-
ação do mais votado de cada lista.

O ministro reafirmou o que está 
na lei: o presidente da República tem 
de escolher um dos três indicados pe-
las instituições.

Além deste processo, Fachin é re-
lator de uma ação do PV sobre o tema. 
Neste caso, o julgamento já começou 
no plenário virtual e o ministro votou 
para que Bolsonaro seja obrigado a 
escolher o mais votado.

Já tinham três votos nesse sentido 
quando a análise da matéria foi inter-
rompida a pedido do ministro Gilmar 
Mendes, que remeteu a discussão para 
o plenário presencial da corte, atual-
mente realizado por videoconferência.

Em junho, Bolsonaro chegou a 
enviar ao Congresso uma medida pro-
visória que permitia a escolha fora da 
lista tríplice durante a pandemia de 
Covid-19, mas o texto foi devolvido ao 
governo pelo presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Na decisão desta quinta-feira, Fa-
chin ressaltou que o chefe do Executivo 
deve respeitar o procedimento de con-
sulta realizado pelas universidades.

O ministro disse que o presidente 
está vinculado à lista e que se trata de 
um caso de “regime de discricionarie-
dade mitigada” dos poderes do chefe 
do Executivo. O ministro afirmou que 
há risco a essa previsão na lei.

NOMEAÇÕES
Desde o início da gestão Bolsonaro, 

a Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) contabilizou ao 
menos 14 indicações que ignoraram o 
primeiro colocado das listas tríplices, 
compostas por três nomes mais vota-
dos pelos seus pares para a reitoria das 
universidades. Tradicionalmente, a es-
colha recaía sobre o primeiro colocado.

Isso aconteceu na Universidade Fe-
deral Rural do Semiárido (Ufersa). Em 
agosto, Bolsonaro nomeou a professora 
Ludimilla Oliveira para o cargo de reitora 
da instituição, embora ela tenha ficado na 
3ª colocação da lista tríplice, após obter 
apenas 18% dos votos na “eleição interna”.

No Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do RN (IFRN), a 
situação é diferente: a instituição está 
sob gestão de um reitor interino (Josué 
Moreira), em função de o mais votado 
da lista tríplice (José Arnóbio de Araújo 
Filho) responder a uma sindicância.

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin rejeitou determinar nomeação de 1º lugar

Fachin manda Bolsonaro respeitar 
lista tríplice das universidades

CARLOS MOREIRA / STF
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OPINIÃO | Enquete feita pelo Agora RN mostra que os leitores dão apoio à medida tomada pelo prefeito 
Álvaro Dias de suspender o tradicional “Natal em Natal”, queima de fogos de réveillon e o carnaval de 2021

Os natalenses se dizem favoráveis 
ao decreto municipal 2.116, edi-
tado na última sexta-feira 4, que 

aplicou novas medidas para conter 
uma segunda onda de contaminação 
pela Covid-19. Enquete feita pelo Ago-
ra RN mostra apoio à medida tomada 
pelo prefeito Álvaro Dias suspende o 
tradicional “Natal em Natal”, a queima 
de fogos de réveillon e o carnaval de 
2021. 

Para Eva Kariny da Costa Sales, 
40, a medida é cabível, uma vez que as 
aglomerações podem colocar a econo-
mia toda em risco novamente. “Não 
temos como sobreviver economica-
mente a um segundo fechamento do 
comércio! O desemprego começou a 
cair e agora o que precisamos é nos cui-
dar. Trabalho em indústria e não quero 
nunca mais ter que demitir pessoas 
pela necessidade de um isolamento 
social”, afirma. 

André Rockert Rodrigues, 66, acha 
razoável que os shows sejam suspen-
sos, mas coloca a culpa da alta de casos 
nas campanhas eleitorais. “O triste são 
os empresários do setor pagarem o 
preço do crescimento da Covid-19 que 
está acontecendo pela permissão, ou 
permissividade, de todo tipo de aglo-
merações durante a campanha política 
e nas comemorações dos pseudos vito-
riosos”, diz. Segundo ele, é triste pensar 
que “a política ou politicagem vale mais 

que as pessoas, o turismo e sua cadeia 
produtiva”

Outros leitores avaliam que a alta 
nos casos é resultante das aglomera-
ções geradas nas campanhas políticas 
deste ano. João França e Gilberto Oli-
veira, 36, acreditam que os candidatos 
políticos foram irresponsáveis e que 
não podemos aumentar o risco de um 
possível segundo fechamento do co-
mércio. “Sou completamente a favor 
do decreto, já estamos tão perto da va-
cina e nesse momento de crescimento 
de novos casos não podemos ser 
irresponsáveis como os políticos em 

campanha e colapsar o tão sufocado 
sistema de saúde”, afirma.

Já Iliane Barbosa, não concorda 
com a suspensão.  “Se não suspende-
ram a campanha política que não tinha 
necessidade nenhuma, não suspende 
mais nada a partir de agora”. Segun-
do ela, não é justo os profissionais de 
eventos serem impedidos de trabalhar. 
“As pessoas dependem desses eventos 
para sobreviver e pagar as suas contas, 
além dos cantores têm os que traba-
lham na organização e montagem, e 
também aqueles liberais que traba-
lham com as vendas”, completa.

Decreto municipal editado na última sexta-feira 4 suspendeu festas de fim de ano em Natal

Natalenses aprovam suspensão
de eventos e festejos de fim de ano

NEY DOUGLAS / AGORA RN  
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que  ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DA 
COMUNIDADE DOIS IRMÃOS (CNPJ Nº 07.986.062/0001-63), proprietária do imóvel rural denominado “FAZENDA 
DOIS IRMÃOS”; REQUEREU a retificação  do imóvel da Matrícula nº 1.265, denominada FAZENDA DOIS IRMÃOS,  
medindo  240,6275ha, deste Registro de Imóveis, de sua titularidade,  localizado na zona rural do município de 
Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta 
de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado “FAZENDA SERRA DO 
FEITICEIRO”, devidamente transcrita no Livro “3-E” de Transcrição das Transmissões,  sob o nº de ordem 2.492, desta 
Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros eou sucessores da empresa ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL 
S/A (CNPF nº 08.331.340/0002-98),  NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente 
os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos 
enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço 
registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a 
falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido 
de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar 
fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos 
tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem 
novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, 
§5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será 
publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã 
Pública, digitei e subscrevi. 

 Lajes/RN, 03 de dezembro de 2020. 
Fátima Rovane Medeiros 

                                                                                  Tabeliã Pública 
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que o ESPÓLIO DE IRACILDA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF/MF nº 043.896.704-68, 
CI nº 100.425-IMLC/RN), falecida em data de 23 de junho de 2019, às 05:20 horas, no Hospital UNIMED, em Natal, 
Capital deste Estado do Rio Grande do Norte, conforme Certidão de Óbito expedida aos 03 de julho de 2019, pelo 4º 
Ofício de Notas de Natal/RN, registrado no Livro “C-359”, às fls. 081, sob o nº 93.721; representado pela 
Administradora Provisória, JOSÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS (CPF/MF nº 088.911.334-34, CI. nº 182.508-SSP/RN), 
brasileira,  filha de Job Martins Bezerra e Iracilda Martins de Oliveira, aposentada, nascida aos 23.04.1954, em 
Lajes/RN, divorciada, residente e domiciliada na Avenida Dep. Antônio Florêncio Queiroz, nº 3365, apto. 301, Ponta 
Negra, Natal/RN, CEP: 59.092-500;  REQUEREU a retificação da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 254, 
deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, denominado Fazenda JUREMA, medindo  202,2048ha, localizado na 
Zona rual, no município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 
6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado 
“JUREMA”, com matrícula nº 1900, desta Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros eou sucessores do 
espólio de Otávio de Oliveira Lima (CPF nº 034.280.104-00),  NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos 
que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído 
com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram 
disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° 
do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do 
confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) 
impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos 
tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem 
novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, 
§5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será 
publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã 
Pública, digitei e subscrevi. 

 Lajes/RN, 03 de dezembro de 2020. 
Fátima Rovane Medeiros 
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que o FRANCISCO AMARO (CPF/MF nº 036.810.948-88, CI. nº 508.155-SSP/RN), 
brasileiro,  filho de João Amaro Filho e Rosalina da Conceição Amaro, agropecuarista, nascido aos 05.02.1962, em 
Lajes/RN, casado sob o regime da comunhão parcial de bens (conforme Certidão de Casamento expedida em 
26.07.2020, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. B-22, às fls. 23, termo nº 1.276)), com ROSA MARIA DE 
LIMA AMARO (CPF/MF nº 199.178.838-00, CI. Nº 900.699-SSP/RN), residente e domiciliado na Fazenda São 
Francisco, nº 2, zona rural, Lajes/RN, CEP: 59.535-000; REQUERAM a retificação da descrição tabular, certificada pelo 
INCRA, do imóvel da Matrícula nº 1.246, denominada VACA MORTA, municipio de Lajes/RN, com área de 110,78ha, 
deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN,, processado nos 
termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na 
planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado “JUREMA”, com matrícula nº 1900, desta 
Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros eou sucessores do espólio de OTÁVIO DE OLIVEIRA LIMA (CPF 
nº 034.280.104-00),  NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste 
serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes 
trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no 
artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário 
para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no 
prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de 
registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir 
expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, 
que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem 
vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da 
legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem 
impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida 
a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã Pública, digitei e subscrevi. 

 Lajes/RN, 03 de dezembro de 2020. 
Fátima Rovane Medeiros 
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO N° 026.10007.002918/2020-87

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE 
FORNECEDORES LATICINISTA N° 001/2020

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER/RN, por 
intermédio do Diretor Geral, torna público que realizará no dia 23/12/2020, às 10H, no auditório 
de sua sede,  situada no Centro Administrativo do Estado, Bloco VI – Lagoa Nova – Natal/RN, o 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES 
LATICINISTAS N° 001/2020, para credenciamento de fornecedores laticinistas, que 
tenham interesse em fornecer Leite Pasteurizado Integral, com vistas à 
operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade Incentivo ao 
Consumo e a Produção de Leite. O edital com as demais especificações encontra-se à 
d ispos ição  dos  in te ressados  pe lo  S i te :  www.emater. rn .gov.b r,  Ema i l :  
cplemater.rn@gmail.com.

Natal, 10 de dezembro de 2020
Cesar José de Oliveira

Diretor Geral – EMATER/RN

PIPA

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) definiu, junto com o 
Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema), que será montado um 
Grupo de Trabalho (GT) para 
acompanhar a análise dos pos-
síveis riscos relacionados com a 
queda de parte de uma falésia, 
na praia de Pipa (Município de 
Tibau do Sul), no último dia 17 
de novembro. Uma das metas é 
concluir, dentro de 15 dias, um 
primeiro estudo mais amplo a 
respeito da situação. Nesse tra-
balho, MPF e Idema contarão 
com o apoio da UFRN, Prefei-
tura de Tibau do Sul e da Com-
panhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM) do Governo 
Federal. Somado à elaboração 
do estudo inicial, o grupo vai 
avaliar as medidas já tomadas 
e embasar iniciativas de médio 
e longo prazo que venham a ser 
necessárias.

GRUPO DE 
TRABALHO APURA 
AÇÕES RELATIVAS À 
QUEDA DE FALÉSIA A Prefeitura de São Gonçalo 

do Amarante suspendeu a 
realização de shows, festas e 

eventos de fim de ano com mais de 30 
pessoas no município. A determina-
ção, que segue orientação do Comitê 
Gestor de Combate e Enfrentamento 
à Covid-19, vale também para fogos 
de artifício, de origem pública ou 
privada, que gerem aglomeração de 
pessoas.

Ainda de acordo com o documen-
to, os eventos realizados nas áreas 
comuns de condomínios deverão ob-
servar os limites e as restrições orien-
tadas pelo decreto. A fiscalização ca-
berá à Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo (Semurb), Secretaria de 
Serviços Urbanos (Semsur) e à Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS), que 
poderão, inclusive, interditar o esta-
belecimento por descumprimento.

De acordo com dados da Secreta-
ria Estadual da Saúde Pública (Sesap), 
São Gonçalo é o município da Região 
Metropolitana com menor índice de 
transmissibilidade (0,60). Atualmen-
te são 2.333 casos confirmados e 81, 
óbitos. São Gonçalo suspendeu as festas deste ano

São Gonçalo do Amarante 
cancela festas em dezembro

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

MEDIDA
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Com o início da vacinação con-
tra covid-19 pelo mundo, o Rio 
Grande do Norte acelerou os 

preparativos para garantir o plano de 
vacinação. A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) garantiu recur-
sos para aquisição de cinco câmaras 
frias capazes de armazenar as doses 
para todo o território potiguar. A estru-
tura será capaz, inclusive, de manter a 
vacina Pfizer — a vacina que começou 
a ser aplicada esta semana na Inglater-
ra. As doses do inoculante necessitam 
ser estocadas a temperaturas de 70°C 
negativos.

Na última segunda-feira 7, o Minis-
tério da Saúde liberou recursos para 

PMSJC

RN prepara estrutura para receber 
vacinas contra o novo coronavírus
IMUNIZAÇÃO | Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) vai 
adquirir cinco câmaras frias para 
a distribuição das vacinas por 
todo o território potiguar

Câmaras frias adquiridas pelo RN são capazes de armazenar as vacinas já em uso pelo mundo

RN E MAIS 10 ESTADOS FIRMARAM 
CONTRATO PARA COMPRAR VACINA CORONAVAC

O governador João Doria (PS-
DB) anunciou nesta quinta-feira 
10 o início da produção nacional 
da vacina Coronavac, desenvolvi-
da em parceria entre o Instituto 
Butantã e a farmacêutica chinesa 
Sinovac. O Rio Grande do Norte é 
um dos de 11 Estados que já fir-
maram a compra do imunizante e 
o instituto começou a produzi-lo. 
Foram contratados 120 técnicos 
para auxiliar na produção da vaci-
na, que será feita “24 horas por dia 
e 7 dias por semana”, aumentan-
do sua capacidade de produção 
para 1 milhão de doses por dia.

Além do Rio Grande do Norte, 
a Coronavac será adquirida pelo 
Acre, Pará, Maranhão, Roraima, 
Piauí, Mato Grosso do Sul, Espí-
rito Santo, Paraíba, Ceará e Rio 
Grande do Sul. Ao todo, 276 mu-
nicípios já formalizaram o inte-
resse na compra do imunizante 
e, de acordo com Dimas Covas, 
presidente do Instituto Butantã, 
outros 912 também já manifesta-
ram intenção de aquisição, que 
“deve ser formalizada nos próxi-
mos dias”.

Doria afirmou que ainda não 
recebeu nenhuma comunicação 
formal do Ministério da Saúde 
sobre um eventual interesse do 
governo federal em comprar do-
ses da vacina do Butantã, embora 
o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, tenha dito que ela pode 
ser incorporada se tiver o registro 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). “Desejamos 

uma manifestação clara, escrita, 
que a vacina Coronavac fará parte 
do Programa Nacional de Imuni-
zação”, afirmou o governador.

Na segunda, ele já havia afir-
mado que o Estado pretende co-
meçar o plano de imunização em 
25 de janeiro. Horas após o anún-
cio de Doria na última segunda, 
a Anvisa afirmou, em nota, que 
só libera o uso da vacina após a 
análise de documentos, como os 
de dados de “fase 3” da pesquisa. 
“Nenhuma das quatro vacinas 
em desenvolvimento no Brasil 
apresentou protocolo de registro. 
Portanto nenhuma das quatro 
tem aval para uso amplo neste 
momento”, disse o presidente An-
tônio Barra Torres, em entrevista 
à Jovem Pan.

Após passar pela Anvisa, a 
vacina ainda precisa receber um 
preço, o que é definido pela Câ-
mara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (CMED). A 
análise desse órgão leva até 90 
dias, em casos normais, mas a ex-
pectativa é de encurtar a análise 
para as vacinas contra a covid-19.

Em novembro, um estudo 
divulgado na revista Lancet Infec-
tious Diseases já havia atestado 
que a Coronavac produziu anti-
corpos em 97% dos voluntários, 
28 dias após a sua aplicação. No 
Brasil, a vacina é testada em 13 
mil voluntários espalhados por 16 
centros de pesquisa de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Dis-
trito Federal.

USO EMERGENCIAL DE VACINAS
A Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou uma 
resolução que “abre possibilidade 
aos laboratórios de solicitarem 
autorização para uso emergen-
cial, em caráter experimental, de 
vacinas contra covid 19”.

A decisão, deliberada nesta 
quinta-feira 10 durante a 11ª Reu-
nião da Diretoria Colegiada, ofi-
cializa o pedido de uso emergen-
cial de vacina anunciado no dia 2 
de dezembro pela própria Anvisa.

Segundo a agência, nenhum 
laboratório solicitou, até o mo-
mento, o uso mesmo após a Anvi-
sa ter publicado um guia com os 
requisitos para esse pedido.

“Serão considerados dados de 
estudos não clínicos e clínicos, de 
qualidade, boas práticas de fabri-
cação, estratégias de monitora-
mento e controle e resultados pro-
visórios de ensaios clínicos, entre 
outras evidências científicas. Além 
disso, a empresa deve apresentar 
informações que comprovem que 
a fabricação e a estabilidade são 
adequadas para garantir a qua-
lidade da vacina”, informou, por 
meio de nota, a Anvisa.

A agência esclarece que a 
autorização de uso emergencial 
e temporária é restrita a um “pú-
blico previamente definido”, não 
substituindo o registro sanitário.

a rede de frios potiguar. O montante 
destinado foi de R$ 1,195 milhão. Os 
recursos devem ser utilizados na com-
pra de câmaras refrigeradas, freezers e 
outros dispositivos necessários para a 
campanha de vacinação. 

“O dinheiro está praticamente na 
conta dos estados. Ele chega para que 
a gente possa investir dentro da rede 
de frios, no transporte, para preparar 
toda a infraestrutura do programa de 
vacinação. Quando chegar a vacina do 
ministério, a gente vai estar estrutura-
do para distribuir as doses”, disse a sub-
secretária de Gestão e Planejamento 
da Secretaria Estadual de Saúde, Liane 
Ramalho. 

As unidades serão distribuídas 
em cinco das seis regionais de saúde 
do Estado. Além das câmaras, a Sesap 
vai distribuir todo o material utilizado 
para a aplicação das doses (seringas, 
agulhas, algodão, entre outros). “Toda 
a rede está sendo reforçada para que 
os equipamentos sejam feitos com esse 
reforço”, explicou.

O Rio Grande do Norte aguarda 
doses da vacina do laboratório britâ-
nico AstraZeneca e da Universidade de 
Oxford. A instituição britânica acertou 
cooperação no desenvolvimento tec-
nológico e acesso do Brasil à vacina 
para covid-19. 

O acordo prevê a compra de lotes 
da vacina e a transferência de tecnolo-
gia. Serão mais de 100 milhões de doses 
à disposição da população brasileira. 
Em terras brasileiras, a tecnologia será 
desenvolvida pela Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz), fundação do Ministério 
da Saúde. 

Prontas, as vacinas poderão ser 
armazenadas a uma temperatura de 
2 a 8 graus celsius, o que é compatível 
com a atual rede de frios para guarda 
as imunizações distribuídas pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). O que difere 
do armazenamento das vacinas da Pfi-
zer e da companhia Moderna. As duas 
precisam de temperaturas abaixo dos 
70 graus celsius para manter a capaci-
dade imunizante. 



9CIDADES|  SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020

BRUNO VITAL

Uma estudante de 19 anos rece-
beu diagnóstico positivo duas 
vezes para Covid-19 em um 

intervalo de cinco meses em Natal. 
Ambos os exames foram feitos por um 
laboratório privado da capital potiguar. 
O último resultado positivo para detec-
ção da doença ocorreu em outubro, 
um mês e meio antes da confirmação 
do primeiro caso notificado de rein-
fecção por Covid-19 no Brasil, que foi 
registrado no Rio Grande do Norte. A 
informação foi divulgada pela Secreta-
ria Estadual de Saúde (Sesap) na quar-
ta-feira 9.

Gabrielle Cuellar fez o primeiro 
exame no dia 20 de maio e o segundo 
em 26 de outubro, o que caracterizaria 
um caso de reinfecção. Os dois testes 
positivos foram feitos pelo método 
Swab RT-PCR (cotonete), considerado 
padrão-ouro pelos infectologistas e 
que detecta se o vírus está no corpo 
no momento da coleta. Entre um diag-
nóstico e outro, Gabrielle também foi 
submetida ao teste sorológico para 
detectar a presença de anticorpos, mas 
o resultado foi negativo.

Após o segundo diagnóstico po-
sitivo para Covid-19, ela afirmou ter 
procurado assistência na rede pública 
de saúde para informar a segunda in-
fecção, mas se sentiu “desamparada”. 
“Eu que fui atrás para ligar, tentar con-
tato e buscar alguma orientação, mas 
não me deram ouvidos. Resolvi então ir 
para as redes sociais esperando que al-
guém pudesse me dar uma luz sobre o 
que fazer. Quem me deu uma orienta-
ção foi a vigilância sanitária que me en-
caminhou para um exame de sangue, 
dois dias depois da segunda infecção. 
Fiz o exame, mas não me retornaram 
nada sobre”, conta a estudante de Ges-
tão de Políticas Públicas da UFRN.

De acordo com Gabrielle, os sinto-
mas começaram com tonturas cons-
tantes e depois evoluíram para fortes 
dores de cabeça, enjoo, falta de ar, falta 
de apetite e cansaço. “Depois das ton-
turas fui fazer o teste por precaução e 
deu positivo”, detalha.

“O que me tranquilizava na primei-
ra vez era o pensamento de que eu logo 
teria imunidade e poderia doar sangue 
em seguida para ajudar nas pesquisas 
para combater a pandemia”, completa 
Gabrielle. 

No entanto, não foi isso que acon-
teceu. Em 23 de setembro, ela passou 
pela sorologia para identificar defesas, 
mas o exame não detectou anticorpos 
para o novo coronavírus.

FEEVALE

“Estou assustada”, diz potiguar com 
suspeita de reinfecção pela Covid-19
PANDEMIA | Universitária de 19 
anos recebeu diagnóstico positivo 
duas vezes para Covid-19 em 
um intervalo de cinco meses em 
Natal. Exames foram feitos por um 
laboratório privado

Primeiro registro de reinfecção da Covid-19 no Rio Grande do Norte e também do Brasil foi divulgado oficialmente nesta quinta-feira 10

SEGUNDO 
DIAGNÓSTICO E MEDO 
DE UM TERCEIRO

SESAP CRIA PROTOCOLO 
PARA RASTREAR CASOS 
DE INFECÇÃO 

Com o segundo resultado po-
sitivo da nova doença em mãos, o 
susto foi ainda maior, segundo a 
curitibana que mora em Natal há 
três anos. Ela conta que teve os 
mesmos sintomas da primeira vez, 
mas mais intensos.

“Alguns médicos falaram pra 
mim que meu corpo não está rea-
gindo à doença, está tratando ela 
como algo comum e que eu só vou 
reagir para combater isso depois 
que ficar mal a ponto de ficar em 
uma situação grave. Isso é algo 
muito assustador pra mim porque 
da segunda vez foi mais forte, en-
tão em caso de uma terceira vez 
seria mais forte ainda”.

Quase dois meses depois dos 
sintomas do segundo teste positi-
vo, a universitária sentindo falta de 
ar e fortes dores de cabeça de for-
ma esporádica. Ela pretende fazer 
um novo teste de anticorpos ainda 
neste ano.

O QUE DIZEM AS 
AUTORIDADES SANITÁRIAS

Gabrielle Cuellar fez os três 
exames (dois para detecção do ví-
rus e um para detecção de anticor-
pos) no laboratório DNA Center, 

Após a confirmação do pri-
meiro registro de reinfecção da 
Covid-19 no Rio Grande do Norte 
e também do Brasil, anunciada 
oficialmente nesta quinta-feira, a 
Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap) iniciou estratégia para 
rastrear novos casos do fenômeno. 
Segundo dados oficiais, há cinco 
casos suspeitos de potiguares rein-
fectados com alguma variação do 
patógeno SARS-CoV-2.

Segundo a Sesap, estão em cir-
culação no Brasil seis variantes do 
causador da Covid-19. A variedade 
do patógeno é uma das razões para 
o surgimento dos casos de reinfec-
ção. Na primeira confirmação ofi-
cial, o de uma profissional da saúde 
pública, com 37 anos, o sequen-
ciamento genético das amostras 
mostrou duas cepas (variantes) dos 
vírus —  B.1.1.23 e B.1.1.28.

Segundo a Sesap, a primeira va-
riação foi detectada na paciente em 
23 de junho deste ano. À época, ela 
fez o exame  RT-PCR confirmado 
pelo Laboratório Central da Paraí-
ba. Meses depois, em 11 de outubro 
de 2020, a paciente voltou a apre-
sentar um quadro de síndrome gri-
pal (astenia, mialgia, cefaléia frontal 
e distúrbios gustativos e olfativos). 
Após novo teste em 13 de outubro, 
o resultado também foi positivo. 
Hoje, curada, ela está atuando em 
hospitais públicos da Paraíba e do 
Rio Grande do Norte. “Temos acom-
panhado vários rumores de pessoas 
que apresentaram os sintomas 
em mais de um momento da epi-
demia. Contudo, nosso protocolo 
para investigação está pautado em 
o paciente apresentar dois resulta-
dos positivos pela técnica RT-PCR”, 
explicou Alessandra Lucchesi, sub-
coordenadora de vigilância epide-
miológica do Estado.

O protocolo de análise foi esta-
belecido pelo Ministério da Saúde 
em outubro passado. A recomen-
dação é para que a investigação por 
reinfecção seja iniciada quando há 
um intervalo de 90 dias ou mais en-
tre a confirmação dos casos de con-
tágio da doença. Para o Rio Grande, 
no entanto, este prazo foi reduzido 
para 60 dias. As amostras colhidas 
no Rio Grande do Norte foram se-
quenciadas pela Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro

Após a confirmação do pri-
meiro caso de reinfecção, a Sesap 
elaborou uma plataforma para que 
a população possa relatar casos 
suspeitos de contágios em sequên-
cia. “O formulário vai nos ajudar a 
rastrear possíveis novos casos de 
reinfecção”, encerrou. 

que tem sede em Natal.
Procurados, os responsáveis 

pela unidade informaram que 
“o processo de constatação de 
reinfecção é da alçada dos órgãos 
públicos e exige estudos técnicos 
aprofundados, não cabendo ao 
DNA Center conclusões a respeito”, 
e que “as informações de saúde dos 
clientes DNA Center são sigilosas, 
sendo sua divulgação arbitrada 
pelos pacientes ou autoridades de 
saúde, neste último caso, se houver 
comprovado interesse público”.

A direção do DNA Center 
afirmou ainda que notifica todos 
os exames positivos de Covid-19 
à saúde pública. Por meio da as-
sessoria de imprensa, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal (SMS) 
informou que apura todas as noti-
ficações que recebe, seja de origem 
pública ou privada, e que orienta 
os laboratórios particulares a pre-
encher as planilhas de notificação.

Até o fechamento desta repor-
tagem, o Rio Grande do Norte tem 
nove casos notificados de reinfec-
ção por Covid-19, sendo cinco em 
Natal. Ao todo são uma confirma-
ção, cinco em investigação e três 
com “inviabilidade de análise”. Por 
causa do sigilo das informações 
determinado pelas autoridades sa-
nitárias potiguares, não é possível 
saber se o caso de Gabrielle Cuellar 
está sendo investigado ou se é um 
caso subnotificado.

Eu que fui atrás para ligar, 
tentar contato e buscar 
alguma orientação, mas não 
me deram ouvidos. Resolvi 
então ir para as redes sociais 
esperando que alguém 
pudesse me dar uma luz 
sobre o que fazer”

“
GABRIELLE CUELLAR
ESTUDANTE
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REFORMA | Prédio abriga importantes obras de artistas locais, nacionais e até internacionais. Foi fechado em 
2018 para reformas de acessibilidade. Esperança é de que o lugar volte a ser palco de exposições em 2021

NATHALLYA MACEDO

Inaugurado em 1873, o então Palácio 
Potengi e atual Pinacoteca Potiguar 
foi (e ainda é) considerado a maior 

expressão da arquitetura neoclássica 
em Natal. Já abrigou a sede do Governo 
do Rio Grande do Norte de 1902 a 1995 
em ato do à época governador Alberto 
Maranhão. Depois disso, passou a fun-
cionar como um centro cultural, com 
exposições permanente e itinerante 
de obras locais, nacionais e até inter-
nacionais, abrigando trabalhos de ar-
tistas como Tarsila do Amaral, Newton 
Navarro e Dorian Gray. Localizada na 
Zona Leste de Natal, a Pinacoteca foi 
tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

Entre salas amplas, janelas duplas e 
aura histórica imponente, o grandioso 
prédio virou um palco para os novos 
talentos. O ilustrador Amauri Neto, por 
exemplo, fez a primeira exposição da 
carreira na Pinacoteca. Em 2016, aos 20 
anos, o jovem conseguiu espaço para 
apresentar desenhos inspirados em 
contos de fadas durante uma visitação 
gratuita, aberta a todos por quatro dias. 
Para ele, um pontapé inicial surpre-
endente, já que muitos colegas e apre-
ciadores de arte comparecem. Hoje, 
Amauri mora em São Paulo e continua 
ilustrando.  

De fato, um dos principais objetivos 
do espaço era estimular a multiplicida-
de e a diversidade de linguagens e ten-
dências nas mais variadas modalida-
des de manifestação, além de promover 

a difusão, a reflexão e o fomento da pro-
dução artística, bem como o intercâm-
bio entre todos aqueles que compõem 
o campo das artes plásticas e visuais. 
Foram inúmeras atividades realizadas 
no local, que virou um verdadeiro berço 
da herança cultural da terra. 

Em 2018, no entanto, o prédio foi 
fechado para uma grande reforma de 
adequação. Por ser bastante antiga, a 
Pinacoteca não era acessível aos cadei-
rantes e existia a urgente necessidade 
de equipamentos como plataformas 
elevatórias e rampas, justamente para 
facilitar a circulação das pessoas com 
deficiência. Mesmo em meio à pande-
mia da Covid-19, as obras continuaram 
e a previsão do Governo Cidadão é de 
que o processo seja concluído em feve-
reiro de 2021.  

Ao Agora RN, a pasta informou 
que 64,23% da obra está concluída. Ao 
todo, os custos aos cofres públicos che-
garam a R$ 6,4 milhões. Neste momen-
to, os artistas e consumidores culturais 
alimentam a esperança de que o lugar 
volte a abrigar sonhos em breve, com a 
reinauguração do prédio e com o fim da 
pandemia e das restrições de isolamen-
to social.  

CENTRO HISTÓRICO
O Governo do Estado também 

é responsável pela reformulação do 
Circuito Histórico de Natal. O plano é 
reformar 14 praças na cidade – praças 
essas que contribuem para o lazer dos 
moradores e que ainda são pontos de 
referência para a identidade potiguar. 

Recentemente, o titular da Secretaria 
Estadual de Infraestrutura, Gustavo 
Coelho, e o titular da Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos, Irapuã Nóbre-
ga, vistoriaram as praças em obras.   

Na visita técnica, foram definidos 
ajustes e firmados novos prazos de 
entrega, que serão oficializados nas 
próximas semanas. A execução das 
obras de requalificação das praças do 
Centro Histórico de Natal, integrantes 
do programa PAC Cidades Históricas, 
foi retomada em junho deste ano, após 
reavaliação e aprovação definitiva de 
projetos arquitetônicos e complemen-
tares de engenharia, assim como dos 
valores contratados. 

Com investimento total de R$ 8,9 
milhões, as praças inseridas no projeto 
estão localizadas nos bairros de Cidade 
Alta e da Ribeira, coração da capital po-
tiguar. Serão readequados os seguintes 
logradouros: Praça das Mães (Cidade 
Alta), Praça Sete de Setembro (Cidade 
Alta), Praça André de Albuquerque 
(Cidade Alta), Praça Padre João Maria 
(Cidade Alta), Largo do Memorial Câ-
mara Cascudo, Praça Augusto Severo 
(Ribeira), Praça José da Penha (Ribeira), 
Praça do estudante (Cidade Alta), Praça 
Santa Cruz da Bica (Baldo), Praça Dom 
Vital (próximo à Igreja do Rosário), 
Praça Djalma Maranhão (próximo à 
Av. do Contorno), Praça João Tibúrcio 
(por trás da Igreja do Galo), e ainda os 
espaços urbanos localizados na Av. 
Walfredo Gurgel, próximo à Casa do 
Estudante, e na Parada Metropolitana, 
todos na Cidade Alta.  

Inaugurado em 1873, o então Palácio Potengi e atual Pinacoteca Potiguar é considerado a maior expressão da arquitetura neoclássica em Natal

Berço cultural potiguar, 
Pinacoteca deve ficar pronta 
em fevereiro de 2021 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CONVOCATÓRIA 

      
     ANEI convoca todos associados para Assembleia Geral a realizar-se dia 18 de dezembro, 
sexta-feira, às 17:00h. 
     Link de acesso será enviado para todas as famílias, por email e WhatsApp 
Pauta: 
- Aprovação novo Estatuto ANEI 
- Doações para os alunos/2021 

Natal, 11 de dezembro de 2020 
A PRESIDÊNCIA DA ANEI 

NEI-CAp/UFRN 
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de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
              FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 009/2020), 
requerido por FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA e sua esposa MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA VIEIRA, 
brasileiros, casados entre si, sob o regime da comunhão de bens, ambos aposentados, residentes e domiciliados à Rua 
João Joaquim, nº 320, Centro, nesta cidade de João Câmara-RN, o primeiro portador da cédula de identidade nº 
147.744-SSP/RN e do CPF 039.206.664-53, a segunda portadora da cédula de identidade nº 482.612-SSP/RN e do 
CPF 672.568.214-68, referente ao imóvel consistente de um terreno urbano, localizado nesta cidade, à Rua Padre João 
Maria, Centro, medindo uma área total de 300,10m² de superfície, com perímetro de 103,32m, iniciando-se a descrição 
deste perímetro no vértice V 01, de coordenadas N 9.387.055,421m e E 187.818,601m; Muro, deste, segue 
confrontando com Hudson Araújo Lucas, CPF nº 052.958.384-47, com os seguintes azimutes e distâncias: 123º44’13” e 
44,98m até o vértice V 02, de coordenadas N 9.387.030,440m e E 187.856,005m; Rua, deste, segue confrontando com 
Rua Padre João Maria, com os seguintes azimutes e distâncias: 216º42’07” e 6,69m até o vértice V 03, de coordenadas 
N 9.387.025,078m e E 187.852,008m; Muro, deste, segue confrontando com Osório Avelino Soares, CPF nº 
813.608.868-34, com os seguintes azimutes e distâncias: 303º45’17” e 44,98m até o vértice V 04, de coordenadas N 
9.387.050,071m e E 187.814,611m; Muro, deste, segue confrontando com Murilo Teixeira de Farias, CPF nº 
913.061.244-68, com os seguintes azimutes e distâncias: 36º42’58” e 6,67m até o vértice V 01, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir do Marco de Apoio Básico-MAB, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros 
foram calculados no plano de projeção UTM, bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, 
caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento 
administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos 7 dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO  
 (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS         PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca 

de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
    FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por SARA REBECA DOMINGOS DA 
CRUZ, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Eletricista Elias Ferreira, nº 2600, Torre Jacarandá, Ap. 101, 
CEP 59066-050, Candelária, na cidade de Natal-RN, portadora da cédula de identidade nº 1.976.099-SSP/RN e do 
CPF 054.162.734-10 (Processo nº 005/2018) referente ao imóvel consistente de um (1) terreno localizado à Rua Pedro 
Torquato, no bairro Cohab, nesta cidade de João Câmara-RN, com uma área total de 4.474,67m² de superfície, com 
perímetro de 410,66m, iniciando-se a descrição deste perímetro no vértice E6U P 0001, de coordenadas N 
9.385.986,76m e E 188.337,62m, situado no limite com RUA PEDRO TORQUATO, código INCRA E6U, deste, segue 
com azimute de 126º20’13” e distância de 173,97m, confrontando neste trecho com RUA PEDRO TORQUATO, até o 
vértice E6U P 0002, de coordenadas N 9.385.883,68m e E 188.477,77m; deste, segue com azimute de 191º08’05” e 
distância de 27,63m, confrontando neste trecho com ESPÓLIO DE ALUÍSIO BOA DA CÂMARA, até o vértice E6U P 
0003, de coordenadas N 9.385.856,57m e E 188.472,43m; deste, segue com azimute de 306º20’13” e distância de 
184,00m, confrontando neste trecho com THIAGO BRUNO ARAÚJO DE LIMA, até o vértice E6U P 0004, de 
coordenadas N 9.385.965,59m e E 188.324,21m; deste, segue com azimute de 32º21’26” e distância de 25,06m, 
confrontando neste trecho com THIAGO BRUNO ARAÚJO DE LIMA, até o vértice E6U P 0001, de coordenadas N 
9.385.986,76m e E 188.337,62; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da base RBMC Natal 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, bem 
como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo 
constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no 
prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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BENEFÍCIO | Pagamento da nona e última parcela do  auxílio emergencial começou a ser feito na quinta-feira 
10. Economista potiguar economista Robespierre do Ó avalia que fim do pagamento reduzirá consumo

O  pagamento da nona e última 
parcela emitida pelo governo 
federal do auxílio emergencial 

começou a ser efetuado nesta quin-
ta-feira 10. O benefício é repassado 
desde abril desde ano e entra em 
dezembro ainda sem confirmação 
de prolongamento pelo Ministério da 
Economia.  

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, admitiu a possibilidade de 
prorrogar o auxílio emergencial se 
houver uma segunda onda de Co-
vid-19. Setores do próprio Executivo 
e do Congresso Nacional, porém, que-

rem tirar do papel um programa de 
renda mínima.

A circulação do benefício no 
mercado interno gerou impactos 
na economia e, principalmente, no 
consumo, sobretudo no setor de ali-
mentação. O economista Robespierre 
do Ó avalia como negativa o possível 
encerramento do benefício. “O auxílio 
emergencial cumpre uma tarefa que 
não se imaginava, as pessoas que ti-
nham necessidade desse auxílio eram 
muito maiores do que o governo ti-
nha conhecimento”, disse.

Para  Robespierre do Ó, a conse-

quência direta desse fato foi o estouro 
no consumo de alimentos, porque 
aquela parte da população chamada 
de "invisíveis" obtiveram poder de 
compra. Ao ser questionado sobre a 
situação da economia brasileira em 
2021 sem a presença do auxílio, ele 
aponta que o cenário é de incerteza. O 
economista respondeu que a geração 
de investimentos e renda só se torna 
possível com emprego e consumo. 

“O governo não dá o rumo para 
quem pode gerar emprego e investi-
mento e gera confusão na economia”, 
frisou.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial se houver uma segunda onda de Covid-19

Extinção do auxílio vai resultar em 
instabilidade, avalia economista

As vendas de notebooks e apa-
relhos de telefonia celular 
durante a pandemia deram 

um expressivo impulso para o cres-
cimento de 13% do faturamento do 
setor eletroeletrônico, em termos no-
minais, e de 1% em termos reais.

As vendas de notebooks, de acor-
do com o Departamento Econômico 
da Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee), cresce-
ram 18% durante a pandemia. Já as 
vendas de aparelhos celulares avan-
çaram 19%.

De acordo com a entidade, por 
força do home office e da necessidade 
de se promover o ensino à distância, 
as aquisições destes aparelhos reca-
íram sobre produtos de maior quali-
dade, com maior volume de recursos 
e, por conseguinte, de maiores valores

As vendas de notebooks se con-
centraram sobre aparelhos com va-
lores superiores a R$ 3 mil, enquanto 

as vendas de celulares ficaram con-
centradas em aparelhos com valores 
superiores a R$ 2 mil. 

As vendas de celulares com valo-

res acima de R$ 2 mil representavam 
10% do faturamento do segmento 
eletrônico no ano passado. Este ano 
pularam para 15%.

Vendas de celulares com valores acima de R$ 2 mil representaram 15% do faturamento

Venda de notebooks cresce 18% 
na pandemia; a de celulares, 19%

MERCADO

NEY DOUGLAS  / AGORA RN  

NEY DOUGLAS / AGORA RN  

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
Email: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER o ESPÓLIO DE EDSON LUIZ CAVALCANTE, neste ato representado por sua bastante 
administradora MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO CAVALCANTI (CPF/MF nº 130.690.554-00, CI. Nº 214.193-
SSP/RN), brasileira,  filha de Francisco Inácio Salviano e Zulmira Salviano de Oliveira, agricultora, nascida aos 
10.08.1953, em Lajes/RN, viúva (conforme Certidão de Casamento com averbação de Óbito expedida em 27.03.2020, 
pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. B-07 AUX., às fls. 79, termo nº 534)), residente e domiciliada na Rua 
Coronel Manoel Câmara, nº 18, Centro, Lajes/RN, CEP: 59.535-000; REQUEREU a retificação da descrição tabular, 
certificada pelo INCRA, do imóvel da Matrícula nº 107, denominada SITIO GAVIÃO, município de Lajes/RN, com 
área de 504,1600ha, deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN, 
processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Para resguardar direitos 
de terceiros interessados, bem como dos confrontantes que eventualmente não emitiram carta de anuência expressa, 
nem assinaram a planta do imóvel, ficam os confrontantes abaixo indicados. Devida a falta de anuência expressa na 
planta e no memorial descritivo   do titular  do imóvel,  confrontante com ESPÓLIO DE FRANCISCO SALVADOR 
MENDES (CPF Nº 032.112.114-70). NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados 
neste serviço registral, especialmente a planta e memoriais descritos, podendo, caso queiram, nos termos do § 2º do 
artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. A falta de impugnação 
resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação. Portanto, as opções que a lei confere 
ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; ou 3) deixar transcorrer o prazo 
aceitando os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal sem impugnação, contado da publicação deste edital, 
poderá ser deferida a retificação. 

Lajes/RN, 04 de dezembro de 2020. 
Fatima Rovane Medeiros 

Tabeliã Publica 

 

SEAC/RN  
Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do Rio Grande do 

Norte 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A Diretoria do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do Rio 
Grande do Norte – SEAC/RN, no uso de suas atribuições estatutárias vem pelo presente Edital, convocar as Empresas 
de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do Rio Grande do Norte, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 16 de dezembro de 2020, às 16:00 horas,  em primeira 
convocação, e às 16.30 horas, em última convocação, com qualquer número de presentes, tendo como local a ser 
realizada a sede do SEAC/RN, situado no Corporate Tower Center, à Avenida Amintas Barros, 3700 – Torre B – Sala 
1806 – Lagoa Nova – RN, para deliberação da seguinte ordem do dia: a) Apreciação, discussão e deliberação sobre a 
pauta de reivindicações do ano de 2021 do seguinte sindicato: SINDLIMP; b) Discussão e deliberação para fixar o piso 
salarial das categorias; c) Concessão de poderes à diretoria para manter negociação coletiva, celebrar convenção 
coletiva de trabalho com o sindicato laboral; d) Autorizar o ajuizamento do Dissídio Coletivo, caso as negociações com 
a sindicato laboral, resulte infrutífera, autorizando a outorga de mandato para constituição de advogado; f) Assuntos 
gerais.  

Natal/RN, 11 de dezembro de 2020. 
DIRETORIA 
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SINDPREST/RN  
SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A Diretoria do SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDPREST/RN, no uso de suas atribuições estatutárias, vem pelo presente 
edital convocar os representantes legais de todas as empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra do 
Estado do Rio Grande do Norte, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária no dia 16 de dezembro de 
2020, às 17:00 horas, em primeira convocação, e às 17:30 hs., em segunda convocação, com qualquer número e 
presentes, na sede do SINDPREST situada no endereço Corporate Tower Center – CTC na Avenida Amintas Barros, 
3700 – Torre B – Sala 1806 – Lagoa Nova – Natal/RN, para deliberação da seguinte ordem do dia: a) Apreciação, 
discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações do ano de 2020 dos seguintes sindicatos: Sindicato das 
Secretárias, Sindmoto, Sintel, Sitmóvel, Sintgel, Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia, Sindpd, Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica, Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Mecânica e 
Material Elétrico, Sindicato dos Enf. Hosp., Sindeautopeças, Sintracomp, Sindicato Telec. e Telef., Fenatec, Sintest, 
Sintracomp ou Sindicato da Construção Civil de Mossoró e Região, Sindicato Refrig. Ar Condicionado, Sindicato Ind. 
Gráficos, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Cargas, Sipern, Sintro/RN, Sindconam/RN, Sindhoteleiros do 
RN e Mossoró, Sintrahpam e Sinmed, Fenabci, Sindern, Fenatest e Sinvern e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Estado do RN; b) Discussão e deliberação para fixar o piso salarial das categorias; c) Concessão de poderes à diretoria 
para manter negociação coletiva, celebrar convenção coletiva de trabalho com o sindicato laboral; d) Autorizar o 
ajuizamento do Dissídio Coletivo, caso as negociações com a sindicato laboral, resulte infrutífera, autorizando a outorga 
de mandato para constituição de advogado; e e) Assuntos gerais.  

Natal/RN, 11 de dezembro de 2020. 
DIRETORIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.012.001/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem 
interessar, que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020, tendo 
como objeto: aquisição de material permanente Médico-Hospitalar. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – 
Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 11 de 
dezembro de 2020 às 08hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 23 de 
dezembro de 2020 às 12hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 23 de dezembro de 2020 às 
12hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus 
A n e x o s .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-
3902.

Jardim do Seridó/RN, em 10 de dezembro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

PROCESSO DE DESPESA Nº 826.588/2020

01 – ADJUDICO a vencedora da Chamada Pública nº 001/2020 – ao Grupo Formal 
COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO - COAFS, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.426.441/0001-64, saiu vencedora no item: 3; totalizando 
o valor de R$ 8.320,00 (Oito mil, trezentos e vinte reais). Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios oriundos da Agricultura familiar para composição dos lanches ou 
refeições que serão fornecidos na alimentação escolar após o retorno das aulas, 
bem como, conforme a necessidade, para suprir a elaboração dos kits de gêneros 
da alimentação escolar que será distribuído aos alunos matriculados nas escolas e 
creches municipais.
02 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o 
julgamento da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a Chamada Pública 
nº 001/2020 com início 26  de outubro de 2020, realizada em 20 de novembro de 2020 
(sexta-feira), nos termos do artigo 14, da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução/CD/FNDE nº 
26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02 de abril de 
2015, mantendo a Adjudicação exarada no processo proveniente da supra mencionada, 
em favor da empresa relacionada anteriormente:
03. DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa.

Jardim do Seridó/RN, em 10 de dezembro de 2020
José Amazan Silva
Prefeito Municipal
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A jornalista Andréia Sadi abriu 
o Instagram para que os seguidores 
fizessem perguntas. Ela falou sobre 
o trabalho na Rede Globo e sobre a 
gestação dos gêmeos Pedro e João, 
de seu relacionamento com André 
Rizek, do SporTV. Ela comentou 
sobre a escolha dos nomes. “Eu 
escolhi e avisei para o André Rizek 
(brincadeira, mas o marquei caso 
ele queira direito de resposta)”, 
disse.

A atriz Leticia Spiller pediu desculpas após a repercussão nas redes 
sociais de algumas falas suas em uma entrevista feita na terça-feira, 8, na 
qual comentou as denúncias de assédio sexual contra o humorista Marcius 
Melhem, inclusive por parte da atriz Dani Calabresa. Leticia disse que 
ficou “muito triste com a repercussão” da entrevista, e fez uma publicação 
no Instagram e alguns stories para “esclarecer” suas falas. “Eu jamais, 
em nenhum momento da minha vida, eu apoiei ou apoiaria alguém que 
cometeu um ato de abuso, ou de assédio, ou de violência, pelo contrário, 
instintivamente eu tendo sempre a ficar do lado da vítima, especialmente 
se for uma mulher”, disse.

ANDRÉIA SADI FALA 
SOBRE COMO SE 
DEU A ESCOLHA DOS 
NOMES DOS FILHOS

LETICIA SPILLER PEDE 
DESCULPAS APÓS COMENTÁRIOS 
SOBRE CASO DE DANI CALABRESA

ESCOLHENDO VINHO NO RESTAURANTE
Você já foi a um restaurante e ficou sem 

saber qual vinho escolher?  Ou meio sem 
jeito quando o mesmo chega à mesa e não 
sabe que procedimento deve tomar?  Vou 
te ensinar bem resumidamente, mas com 
toda certeza, depois dessa postagem, sua 
reação não será a mesma. 

1.  Carta de vinhos - Quando o garçom 
chegar a mesa, ele vai te mostrar o rótulo do 
vinho, confira se está de acordo com o que 
você pediu e confirme. 

2.  Rolha – o próximo passo, o garçom 
vai abrir o vinho e tirar a rolha da garrafa, 
onde deixará em cima da mesa para que 
você averigue a rolha e notar se existe al-
gum odor estranho. Lembrando que, a ro-
lha dever estar úmida, se ela estiver seca ou 
rachada, algum problema existe. Faça este 
procedimento e informe se a rolha estará 
ou não em boas condições. 

3. Aroma – o garçom irá servir a taça 
a quem pediu o vinho e vai aguardar você 
sentir os aromas da bebida. Você vai gi-
rar a taça para que um maior número de 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA

Juntos há 12 anos, 
e casados há 10, Astrid 
Fontenelle e Fausto Franco 
já estão há praticamente 
sete meses sem se ver. É que 
o marido da apresentadora 
do GNT mora em Salvador, 
onde é secretário de 
turismo do estado da Bahia, 
enquanto a jornalista vive 
em São Paulo. A pandemia 
do novo coronavírus os 
manteve fisicamente 
distantes.

PELA PANDEMIA, 
ASTRID FONTENELLE 
ESTÁ HÁ 7 MESES SEM 
ENCONTRAR O MARIDO
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VINHO HARMONIZAÇÃO

Vinho Branco
Peixes, risotos, frutos do mar, queijos 

frescos, aves e carnes brancas, 
saladas e pratos com vegetais. 

Sobremesa: Creme brûlée.

Vinho Rosé
Pizza (em especial a 4 queijos), 

aperitivos de salmão, 
carnes magras e grelhadas.

Vinho Tinto leve
Queijos brie e camembert, massas 

com molho funghi e alguns embutidos.

Vinho Tinto encorpado
Carnes vermelhas e pratos que 
são servidos com molhos mais 

apimentados.

compostos entrem em contato com o 
ar e assim, mais aromas conseguirá ser 
identificados! Após a rotação, coloque um 
pouco na boca e sinta os sabores e depois 
engula. Se o vinho estiver agradável ao seu 
paladar, avise ao garçom que ele irá servir 
imediatamente. 

4. Harmonização – depois vem a par-
te mais gostosa, a de você combinar o vi-
nho com a comida que irá pedir. Acha que 
é somente escolher o vinho? Pois então, 
vá além!!! Para você ter uma experiência 
gastronômica e deliciosa ao paladar, tudo 
deve ser levado em consideração: o tipo e 
o corte da carne, o ponto de cozimento, a 
quantidade ou combinação de temperos e 
a forma como o alimento é servido.

HARMONIZANDO VINHO E CAMARÃOPara pratos em que o camarão é o ingrediente principal, frito, grelhado, ou ao bafo, sem molho, você pode apostar em um vinho branco com muita acidez, como um Sauvignon Blanc ou até mesmo um Torrontés, que é leve e refrescante, fácil de beber e harmoniza com frutos do mar.

!
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“MAIS
 UM JOÃO” 

AUDIOVISUAL | Curta-metragem do cineasta potiguar Athos Muniz será lançado 
nesta sexta-feira 11, às 20h. Exibição online traz também bate-papo com elenco

A história de um jovem de classe 
média à procura de emprego 
e já desacreditado em meio à 

crise financeira é pano de fundo para 
o curta-metragem “Mais um João”. 
O filme, que foi produzido durante 
a pandemia e gravado no mês de 
setembro, será lançado de forma 
remota nesta sexta-feira 11, com 
exibição online e bate-papo aberto 
ao público com equipe de direção e 
elenco.

O ponto de partida da narrativa 
foi o desemprego enfrentado por 
muitos brasileiros que, aliás, foi 
agravado nos últimos meses em 
decorrência da pandemia da 
Covid-19. “Partindo deste ponto, 
comecei a observar o comportamento 
econômico do país e da população 
por onde eu passava, em viagens a 
trabalho ou quando estava andando 

QRCODE

Acesse para conferir a 
estreia do curta
“Mais um João”

no YouTube

de ônibus, indo para o mestrado na 
UFRN e em outros cenários da cidade, 
antes da pandemia chegar ao Brasil. 
Foi observando aqueles profissionais 
do mercado informal que entravam 

e saiam dos ônibus, tentando tirar 
algum sustento para sobreviver, que 
comecei a desenhar a narrativa. O 
processo da concepção do filme ao set 
de gravação durou três anos”, contou 
o diretor e roteirista, Athos Muniz.

A estreia do filme será transmitida 
através do YouTube. Após a exibição, 
parte da equipe de mais de 30 
profissionais da produção participará 
de um bate-papo com o público, 
pelo chat do canal. “Mais um João” 
é uma realização da Com ArTe 
Produções em coprodução com a 
Praia Filmes HD e a Wow Produções, 
tem patrocínios da Prefeitura do 
Natal e do D Beach Resort, por meio 
do programa de incentivo à Cultura 
Djalma Maranhão. O filme tem apoio 
cultural do Sebrae, da empresa de 
transportes Cidade do Natal e da 
Clínica Cristina Hahn.

FOTOS: LUANA TAYZE

IAN RASSARI

Cenas do curta foram gravadas em setembro, seguindo as medidas de prevenção à Covid-19

Talentoso cineasta potiguar, Athos Muniz dirigiu o curta-metragem “Mais um João”

Luísa Nascim contou que está empolgada para o lançamento da coletânea de remixes 

Com direção musical de Luísa 
Nascim e equipe, o EP “Luísa e 
os Alquimistas Remixes Vol. 1” 

será lançado hoje em todas as platafor-
mas digitais, pela Pólen Aceleradora. 
A coletânea vai revisitar o trabalho da 
banda com novas versões de músicas, 
com destaque para o single “Cadernin 
(Piseiro)”, que contou com a participa-
ção de Potyguara Bardo. A música foi 
lançada na última semana e já possui 
clipe no YouTube. “Nossa proposta é 
revisitar a trajetória da banda crian-
do versões de músicas presentes nos 
nossos três discos já lançados: Cobra 
Coral, Vekanandra e Jaguatirica Print. 
Fiquei super feliz com o convite, mas 
ciente dos desafios. Eu costumo tra-
balhar de uma forma mais confortável 
em relação ao prazo. Foi aí que surgiu a 
ideia de revisitar e repaginar as músi-
cas e convidar artistas que admiramos 
e que já tínhamos alguma relação de 
parceria”, contou Luísa.

O single “Cadernin (Piseiro)” já es-
tava sendo preparado desde o meio do 
ano. “Nós vimos a potência da versão 
e chamamos a Potyguara porque já é 
uma faixa que ela vinha cantando nas 
próprias lives. Regravamos vozes, cria-
mos linhas de sanfonas, baixos, guitar-
ras, beat, tudo novo“, revelou a cantora.

Para as outras duas faixas, “Bre-
chó/Olhos de Tocha” e “Vekanandra”, 
o trabalho foi feito a distância. “Resol-
vemos chamar as DJs, cantoras, com-
positoras e produtoras musicais Luana 
Flores e Saskia. Estou super empolgada 
com esse lançamento!”, celebrou Luísa.

Novos 
remixes

MÚSICA
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MÁSCARA NELES! 
O documento assinado em 

conjunto, nesta quarta-feira, pelas 
secretarias de Saúde do Estado e 
do município de Natal, e divulgado 
na noite de ontem, revelando que o 
Rio Grande do Norte tem o primeiro 
caso confirmado de reinfecção 
por coronavírus do Brasil, revela, 
principalmente, que mesmo aqueles 
que já tiveram a doença não podem 
estar por aí circulando sem máscara! 

SEM CHANCE 
O caso também reforça pesquisa 

que indicava apenas três meses 
de imunidade para quem tivesse 
a covid, além de comprovar que a 
reinfecção se deu por uma linhagem 
de coronavirus diferente da primeira 
infecção. Então, não, não dá para sair 
por aí comemorando como se tivesse 
recebido o ‘ticket’ para a entrada na 
terra dos imunes ao SarsCov2. 

INCANSAVELMENTE 
Por isso mesmo que no final 

da nota pede-se que a população 
mantenha “incansavelmente” 
as medidas de biossegurança: 
máscara, higienização das mãos e 
distanciamento. 

ROGÉRIO QUERIDINHO 
Mais um deputado estadual 

aproveitou discurso na Assembleia 
Legislativa para fazer elogios a Rogério 
Marinho, ministro do Desenvolvimento 
Regional, que, dizem, poderá até virar 
candidato a governador do RN em 2022. 
Depois de Francisco do PT, foi a vez de 
Nélter Queiroz mostrar a satisfação em 
participar dos eventos recentemente 
promovidos pelo conterrâneo em 
território potiguar. 

SATISFEITO 
O emedebista falou sobre a visita 

às obras da Barragem de Oiticica, 
localizada no município de Jucurutu, 
seu reduto eleitoral. Nélter elogiou o 
fato de uma ideia sua ter sido incluída 
por Rogério no projeto: a obra da 
estrada que dá acesso à RN- 118, trecho 
que liga a Comunidade Arueira a Nova 
Barra de Santana. 

LOUROS 
O parlamentar destacou a 

importância da obra para a economia, 
turismo e, principalmente, para os 
moradores da região e entregou os 
‘louros’ a Rogério. “Eu agradeço e faço 
aqui o nosso reconhecimento pelo 
empenho do ministro Rogério Marinho 
em trabalhar pelo desenvolvimento do 
nosso Estado”, disse ele. 

PEDIDO 
O deputado federal General Girão 

pediu ajuda pessoalmente ao ministro 
da Justiça André Mendonça para 
combater os constantes assaltos em 
fazendas do interior do RN. A conversa 
aconteceu nesta quarta e foi gravada e 
postada no Instagram do parlamentar. 
Para Girão, esse tipo de crime tem 
gerado uma situação “que está ficando 
cada vez pior”.

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>> Um estudo liderado por 

especialistas da Universidade de 
Stanford, nos Estados Unidos, 
indicou que a imunidade 
adquirida por pessoas que 
tiveram a covid-19 não é 
duradoura, normalmente 
diminuindo progressivamente 
com o passar de poucos meses. 
A conclusão gerou preocupação 
com a eficácia a longo prazo de 
algumas vacinas desenvolvidas 

mais celeridade e segurança ao 
processo logístico de imunização da 
população brasileira.  

>>Deu no Estadão que ameaças 
a mulheres eleitas expõem ação 
coordenada de ódio na internet 
e uma investigação que envolve a 
Interpol. “Eleitas em 2020 relatam 
ameaças de morte, ofensas 
raciais e LGBTfóbicas; ‘Nossas 
vozes incomodam’, diz primeira 
vereadora negra de Curitiba”. 

contra a doença. O estudo saiu 
na publicação científica Science 
Immunology.  

>>O Ministério da Saúde e a Azul 
Linhas Aéreas anunciaram, nesta 
quarta-feira (9), uma parceria para 
distribuição gratuita de vacinas contra 
a Covid-19 para todo o país. De acordo 
com o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, a parceria vai garantir 
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APOIO 
O ministro da Justiça garantiu ao 

deputado que a informação é importante 
e será incluída no planejamento de 
atuação do sistema de força tarefa no 
combate ao crime organizado que vem 
sendo criado pelo Ministério da Justiça.  

UNÂNIME 
Por unanimidade, a Anvisa autorizou 

ontem o uso emergencial e temporário 
de vacinas contra a Covid-19 no país. Na 
prática, a medida acelera a entrada de 
uma vacina no Brasil, mesmo sem todos 
os estudos.  

COINCIDÊNCIA? 
A decisão da Anvisa ocorreu um 

dia depois do anúncio do ministro da 
Saúde, general Eduardo Pazuello, de que 
a vacina da Pfizer poderia começar a ser 
aplicada no final do mês. Mas a direção 
do órgão fez questão de afirmar que a 
definição teve caráter técnico. 

MEIO DE CHEGAR 
Um ponto que merece atenção: em 

recado aos governadores, a diretoria 
da Anvisa deixou claro que o pedido de 
uso emergencial deverá ser feito pelos 
próprios laboratórios - e não pelos 
governantes. 

DETALHE 
E o que significa uma autorização 

temporária e emergencial? A vacina que 
for autorizada temporariamente pode 
não ter todas as respostas ainda (exigidas 
para o registro definitivo), mas deverá 
comprovar que a vacina é eficaz e segura, 
e ela continuará sendo estudada e poderá 
ser suspensa a qualquer momento.  

 RECONHECENDO 
Deu no UOL que o deputado 

federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
admitiu que seu grupo político não 
foi bem nas eleições municipais deste 
ano e disse que, para evitar os mesmos 
erros em 2022, a solução é melhorar a 
comunicação. O discurso é de “vencer 
uma guerra de ideias”. 

ALÉM DE BOLSONARO 
A declaração foi dada pelo filho 

do presidente nesta terça-feira 8 ao 
Instituto Conservador-Liberal (ICL), 
do qual é presidente. Para uma plateia 
formada por ministros, secretários, 
parlamentares, militantes de direita 
e blogueiros, Eduardo afirmou que 
o movimento conservador precisa 
sobreviver a Jair Bolsonaro e não se 
limitar às disputas eleitorais. 

O deputado Albert Dickson, que se divide 
entre o paletó e o jaleco, mostrando 
o seu outro ambiente de trabalho fora 
da Assembleia Legislativa

O clique do deputado federal do RN 
General Girão ao lado do presidente 

Bolsonaro durante lançamento do 
Fórum da Controladoria Geral da 

União sobre o controle no combate à 
corrupção

Aquele papo sério em plena quarta-feira no plenário 
da Assembleia Legislativa entre o presidente 
da Casa Ezequiel Ferreira e os deputados Nelter 
Queiroz e Isolda Dantas
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Você terá grandes realizações pessoais nesta semana e 
novas oportunidades no trabalham chegarão para você. 
Matenha-se positivo e sem medo de liderar para não 
sabotar a si mesmo. Cuidado com as suas palavras, pense 
no que vai dizer para depois não se arrepender.

Você vai enfrentar problemas no trabalho esta semana, 
então tente se acalmar e equilibrar as emoções, 
buscando ficar mais positivo e preparado para qualquer 
imprevisto. Tudo vai dar certo! Não procure um amor 
que o deixou. 

Você terá um amplo crescimento nos estudos ou 
trabalho que o ajudará de forma muito positiva. Você 
está muito determinado a realizar seus planos, mas às 
vezes duvida; tente cumprir todos os seus objetivos sem 
pessimismo.

Tudo que você faz tem consequências, então sempre meça 
bem o que vai realizar e dizer para não ter problemas no 
futuro. Você é muito sensível e tem medo de se machucar, 
mas deve relaxar e não ficar na defensiva, especialmente 
em assuntos de amizade e trabalho.

Você enfrentará muita pressão no trabalho esta semana. 
Seu signo se sente vulnerável à pressão, então é preciso 
pensar duas vezes antes de falar ou fazer qualquer coisa, 
pois assim é possível evitar problemas. Serão dias de 
energias intensas em todos os sentidos.

Você tomará decisões esta semana que mudarão sua 
vida e isso o preencherá com energias positivas. Em 
07 de dezembro você terá sorte no trabalho ou com 
projetos que o ajudarão a crescer economicamente. 
Você precisa economizar para o futuro. 

Essa semana você vai impulsionar sua vida no trabalho. 
Seu signo é muito responsável em tudo e sempre 
busca o sucesso, mas você também deve buscar boas 
oportunidades financeiras; invista no seu futuro e busque 
recompensas.

Você alcançará os objetivos que tem em mente e 
progredirá; serão dias de boa energia ao seu redor, 
apenas evite falar sobre seus planos no futuro para não 
atrair a inveja. A oportunidade para  um novo negócio 
pode sair muito bem.

Você deve perseverar esta semana; não desista tão 
facilmente e seja perfeccionista em tudo o que puder. 
Evite desanimar, mesmo que as coisas não saiam como 
esperado. A perseverança atrairá o sucesso merecido. 
Você terá muitas reuniões.

Serão dias de prosperidade e esta semana você dará 
continuidade aos seus objetivos pessoais. Tenha força 
para seguir em frente e finalizar qualquer projeto que 
tenha em mente. Às vezes, você é impulsivo e ciumento 
com o parceiro e isso é controle.

Você terá muito trabalho esta semana e colocará em 
dia todas as suas atividades; você precisa ordenar 
suas obrigações para que depois não se veja sobre 
tanta pressão. Tenha pensamentos mais positivos nos 
relacionamentos.

Você terá muita sorte em fazer mudanças positivas 
em sua vida esta semana. Seu signo passa por um 
momento de transformação de todas as energias e 
isso o ajudará a crescer profissionalmente, apenas 
tente se livrar dos maus pensamentos e da inveja.

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
nMudança no Entretenimento 

da Globo significa também 
estudos para volta de programas, 
lançamentos e... cancelamentos...
nTudo isso poderá ser constatado 

a partir de 2021. nO filme 
“Abusos”, com Vitor Frad e Hugo 
Moura já tem sua exibição sendo 

negociada para o streaming.nNeste 
domingo, a partir das 12h30, a 

Band transmite a final da temporada 
2020 da Stock Car, em Interlagos...
nNarração de Luc Monteiro, 

comentários de Reginaldo Leme e 
reportagens de Thiago Fagnani e 

Paloma Tocci.nO trabalho da atriz 
Eva Todor, morta em 2017, será 
relembrado no “Recordar é TV”, 
neste sábado, 21h, na TV Brasil.
nEspecial do “Cidade Alerta” 
na Record, recordando os fatos 
mais importantes abordados ao 
longo deste ano, irá ao ar no dia 
30, 22h30...nGrava na próxima 

segunda-feira, com apresentação de 
Luiz Bacci. n Hoje, programa ao 
vivo, haverá uma nova formação de 

“Roça” em “A Fazenda”.

Informação segura torna a TV mais indispensável na vida de todos

Nesses tempos tão 
complicados, o papel da televisão 
em especial, assim como o 
de outras mídias, tornou-se 
fundamental na vida das pessoas.

Afinal, com as restrições 
impostas, todos foram obrigados 
a ficar mais tempo em casa e a 
TV, desde o começo do necessário 
isolamento, foi transformada em 

um dos principais pontos de busca 
de informação. Da informação 
segura.

Assim como o entretenimento, 
com programas e novelas 
voltando a ser gravados durante 
a pandemia, também contribuiu 
para elevar de uma forma muito 
importante o número de aparelhos 
ligados.

A televisão mostrou-se, mais 
uma vez, indispensável, mantendo 
o papel essencial que sempre teve, 
apesar dos outros tantos meios 
hoje colocados à disposição.

O que se verifica, ainda 
em meio a tudo, é que há uma 
convivência harmônica. As opções 
se somam, sem que uma tire o 
lugar da outra.

 JOÃO MIGUEL JR.

FILA DO CAIXA
“Kubanacan”, de Carlos 
Lombardi, está de volta, agora 
no Globoplay. A trama, com 
Marcos Pasquim como pescador 
parrudo, foi um grande sucesso 
na sua primeira exibição em 
2003. Novela no cardápio, 
autor e elenco ficam, agora, 
na expectativa de uma posição 
da Globo sobre pagamento de 
direitos. De quando o dinheiro 
vai cair na conta.

POR ENQUANTO
A produção de “Topíssima 2” 

continua nos planos da Record para 
2021. Só que ainda não existe nada 
programado para o início da sua 
produção. Até a chegada de uma 
vacina, a ordem que vale é gravar uma 
novela de cada vez. 

CERTO É QUE...
“Gênesis” está em estúdio e depois 

dela está prevista a história de Rei 
Davi. A autora Cristianne Fridman 
ainda está trabalhando na sinopse. 
Serão 150 capítulos.

MELHOR ESQUECER?
O reality de futebol “Uma Vida, 

Um Sonho” parece assunto proibido, 
dentro e fora do SBT. Ninguém arrisca 
falar nada. Os organizadores, no último 
contato oficial, informaram que “será 
exibido a partir de 24 de janeiro de 2021, 
nas manhãs de domingo”. Sem mais.

PORÉM...
O problema é que nada andou 

nos últimos tempos em relação ao 
programa. Está tudo absolutamente 
parado e essa data já pode ser 
descartada. Os donos do projeto 
culpam o coronavírus pelos estragos, 

mas tudo dá a entender que não é só 
isso.

DOC DO BONI
A TV Cultura marcou para o dia 19, 

22h15, a exibição de um documentário 
sobre os 85 anos de José Bonifácio de 
Oliveira Sobrinho, o Boni. São muitos 
os depoimentos colhidos para este 
programa: Fernanda Montenegro, 
Jô Soares, Lima Duarte, Tarcísio 
Meira, Tony Ramos, Hans Donner, 
Ney Latorraca, Maitê Proença, Nizan 
Guanaes, Galvão Bueno, Roberto 
Carlos, Gloria Maria, Susana Vieira...

NA DELE
Babu Santana, ainda gravando 

“Salve-se Quem Puder” na Globo, fará 
uma live no seu canal do YouTube, 
domingo, a partir das 20h. Ele 
comemora a marca de mais de cem mil 
inscritos do canal.

JORNALISMO
Em um trabalho das redações e 

equipes do “Cidade Alerta” e “Jornal 
da Record”, até a noite desta sexta-
feira serão exibidas matérias do 
esconderijo no Paraguai do assassino 
Paulo Cupertino, matador da família 
de Rafael Miguel, ator de “Chiquititas”.
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IVAN STORTI/SANTOS FC

A segunda instância do Tribunal 
de Apelo de Milão, na Itália, 
condenou o atacante Robinho 

a nove anos de prisão, confirmando a 
decisão tomada em primeira instân-
cia. Dessa forma, o atacante brasileiro 
fica mais perto de ser apontado como 
culpado no caso de estupro coletivo, 
ao qual foi acusado em 2013 quando 
jogava pelo Milan.

Assim como em 2017, quando 
recebeu sua primeira sentença, Robi-
nho não compareceu à audiência, que 
teve início ao meio-dia (8h no horário 
de Brasília). De acordo com a legis-
lação italiana, a presença do jogador 
não era obrigatória.

Robinho e seu amigo Ricardo Fal-
co, que responde ao mesmo processo, 
devem recorrer da decisão. Se isso 
acontecer, o caso será encaminhado à 
terceira instância, representando a úl-
tima chance de absolvição. Enquanto 
aguardam a decisão final, que pode 
levar mais três anos, os réus seguem 
em liberdade.

Independentemente do resulta-

do, Robinho continua em liberdade 
porque as duas partes ainda podem 
recorrer ao julgamento em terceiro 

grau, que pode levar alguns meses pa-
ra ocorrer. Robinho tem a presunção 
de inocência assegurada até o trânsi-

to em julgado do processo, isto é, até 
que as fases de apelação se esgotem.

E isso ocorre somente quando 

um caso chega à Corte de Cassação, 
terceira e última instância da Justiça 
da Itália, equivalente ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), no Brasil. Só 
haverá aplicação de pena definitiva 
após condenação nesse grau, o que 
pode levar até dois anos.

A repercussão negativa sobre o 
caso de estupro fez com que Robi-
nho tivesse a contratação cancelada 
pelo Santos em outubro. Robinho foi 
anunciado como reforço pelo clube 
com vínculo por cinco meses e salário 
de R$ 1,5 mil, além de bônus de R$ 300 
mil de acordo com o número de jogos 
disputados. 

Tribunal italiano confirma pena e 
condena Robinho em 2ª instância
ESTUPRO | Tribunal de Apelo de Milão, na Itália, condenou o atacante Robinho a nove anos de prisão, confirmando a decisão tomada em primeira instância. Dessa forma, o atacante 
brasileiro fica mais perto de ser apontado como culpado no caso de estupro coletivo sofrido por uma jovem de origem albanesa, ao qual foi acusado em 2013 quando jogava pelo Milan

Independentemente do resultado, Robinho continua em liberdade porque as duas partes ainda podem recorrer ao julgamento em terceiro grau

A temporada de 2021 do Circuito 
Mundial de Surfe começou. 
Depois de quase um ano de 

paralisação por conta da pandemia 
do novo coronavírus, que provocou o 
cancelamento do campeonato de 2020, 
os surfistas caíram na água na quarta-
-feira para a disputa da primeira fase 
da etapa de Pipeline, no Havaí. Dos 11 
brasileiros na disputa, oito passaram 
direto à terceira fase - entre eles os 
campeões mundiais Italo Ferreira e Ga-
briel Medina - e outros três, incluindo 
Adriano de Souza, o Mineirinho, foram 
para a repescagem.

Um ano após se consagrar em Pi-
peline, Italo iniciou a defesa do título 
da etapa e do Mundial contra o sul-afri-
cano Matthew McGillivray e o peruano 
Miguel Tudela. Mesmo com ondas pe-
quenas, o brasileiro passou em primei-
ro. “Foi um ano longo para todos, mas 
aproveitei minha família e tive tempo 
para treinar e surfar muito. Foi uma 
bateria muito difícil. Estava grande on-
tem (terça-feira) e hoje (quarta) estava 
diferente. Tive que fazer aéreos porque 
Pipeline estava diferente. Mas estou 
feliz de ter passado e estar competindo 
de novo”, comemorou.

No sufoco, em uma bateria com 
emoção até o último segundo, Medina 

e Mineirinho decidiram a segunda po-
sição na última série - o havaiano Josh 
Moniz passou em primeiro. Medina 
precisava de menos de 1 ponto para 
virar e pegou uma onda pequena. Acer-
tou a primeira manobra, mas caiu na 
segunda. Mesmo assim, o bicampeão 
mundial virou sobre o compatriota por 
5,60 a 5,57 no somatório.

Na outras baterias, Yago Dora, Fili-
pe Toledo e Caio Ibelli garantiram três 
vitórias brasileiras, enquanto que Jad-

son André, Deivid Silva e Miguel Pupo 
se classificaram em segundo. Já Peter-
son Crisanto e Alex Ribeiro ficaram em 
terceiro em suas baterias e também 
vão ter que passar pela repescagem.

Nesta fase, os dois melhores de ca-
da bateria seguirão vivos na etapa de 
Pipeline. Entre os 12 surfistas que dis-
putam a repescagem, dois já venceram 
a competição no Havaí: o campeão 
mundial Adriano de Souza e o austra-
liano Julian Wilson.

Um ano após se consagrar em Pipeline, Italo iniciou a defesa do título mundial de surfe 

Potiguar Italo Ferreira e mais dois 
brasileiros avançam em Pipeline

SURFE

GETTY IMAGES O Comitê Olímpico e Para-
límpico dos Estados Unidos 
(USOPC) surpreendeu nesta 

quinta-feira ao anunciar que não vai 
punir atletas por eventuais protestos 
e demonstrações de apoio a causas 
de justiça social ou racial. Além disso, 
a entidade pediu mudanças na Regra 
50 da Carta Olímpica, que impede es-
te tipo de manifestações nos eventos 
esportivos. “Tomamos a decisão de 
que os atletas do ‘Team USA’ não será 
punidos pelo USOPC por demonstra-
ções pacíficas e respeitosas em apoio 
à justiça social e racial para todos 
os seres humanos”, diz comunicado 
assinado pela CEO do Comitê, Sarah 
Hirshland.

“O USOPC valoriza as vozes dos 
atletas americanos e acredita no 
direito deles de defender causas de 
justiça social e racial e que eles são 
uma força positiva para a mudança, 
totalmente alinhados com os valo-
res fundamentais de igualdade que 
definem o ‘Team USA’”, completou a 
dirigente.

Além disso, a CEO pediu ao Co-
mitê Olímpico Internacional (COI) 
para alterar a controversa Regra 50, 
que impede “qualquer demonstra-
ção de propaganda política, religiosa 
ou racial em qualquer área, local ou 

equipamento da competição olím-
pica”. “Vamos continuar a trabalhar 
com o Comitê Olímpico Interna-
cional e com o Comitê Paralímpico 
Internacional para que consideram 
a possibilidade de fazer uma emen-
da na Seção 2.2 da Regra 50 da Carta 
Olímpica.” Ela alega que a questão 
dos direitos humanos não se en-
quadram nesta regra. “É necessário 
afirmar inequivocadamente que os 
direitos humanos não são uma ques-
tão política”, reforça. 

CEO do Comitê dos EUA, Sarah Hirshland

Comitê dos EUA diz que não 
punirá atletas por protestos
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2 anos
é o prazo para término do 

processo judicial de Robinho


