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Paulinho Freire ganha 
apoio para a eleição da 
Federação das Câmaras

Porto de Natal suspende 
embarque de contêineres 
por quatro semanas

Idosos institucionalizados 
ainda não receberam 1ª 
dose da Coronavac

DISPUTA. 2 | Vereador Paulinho 
Freire (PDT), que preside a Câmara 
Municipal do Natal, ganhou apoio de 
presidentes de Casas Legislativas de 
todas as regiões do Estado para a 
sucessão da diretoria da Fecam, que 
acontece em 5 de fevereiro

EXPORTAÇÃO. 4 | Porto suspendeu 
por um mês a movimentação de 
containeres pelo terminal por causa 
de problemas em máquinas do 
Operador Portuário. Codern trabalha 
para sanar o problema até retomada 
da safra de frutas deste ano

NATAL. 11 | SMS alega que os idosos 
receberam recentemente vacina 
contra pneumonia e que, por isso, 
não podem receber a Coronavac 
agora. Porém, não há previsão para o 
início da imunização nos lares. Estela 
(foto ao lado) diz que está ansiosa

OPORTUNIDADE. 5 | De acordo 
com a nova lei estadual que 
definiu revisão anual do Plano 
Plurianual (PPA) para o período 

entre 2021 e 2023, publicada 
nesta quinta-feira 21, o governo 
planeja que os futuros certames 
incluam vagas para as áreas de 

segurança, educação, tributação 
e tecnologia da informação. 
Recursos utilizados virão do 
Orçamento Geral do Estado. 

Segundo a Secretaria de Estado 
da Administração (Searh), os 
certames serão necessários 
para repor o quadro devido ao 

número de servidores que estão 
se aposentando. Antes da revisão 
do (PPA), havia a perspectiva de 
13 concursos públicos.

Governo do Estado prevê 15 
concursos públicos até 2023

Idosos institucionalizados 
ainda não receberam 1ª 
dose da Coronavac

 SMS alega que os idosos 
receberam recentemente vacina 
contra pneumonia e que, por isso, 
não podem receber a Coronavac 
agora. Porém, não há previsão para o 
início da imunização nos lares. Estela 
(foto ao lado) diz que está ansiosa

RN É O ÚNICO ESTADO DO BRASIL QUE NÃO 
RECEBEU DOSES PARA VACINAR INDÍGENAS

Povos indígenas que vivem no estado ficaram de fora da primeira 
etapa de vacinação contra a Covid-19. Justificativa do Ministério da 

Saúde é de que o RN não possui terras demarcadas oficialmente 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Pág. 9
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CARTA DE BOLSONARO A BIDEN 
CONTÉM ERRO DE HISTÓRIA

MENTIRAS IGNORADAS
As notícias sobre “problemas” 

com a China e a Índia eram fake 
news. Ambas foram desfeitas por 
declarações do governo chinês e do 
dono da Sinovac e pela liberação das 
vacinas indianas. Mas as mentiras 
serão outra vez ignoradas pelas 
“agências de checagem”. Eles se 
protegem.

DERROTA IMPREVISTA
O STF fez história com a recusa 

do ministro Ricardo Lewandowski, 
ontem, de afastar o ministro 
Eduardo Pazzuelo (Saúde). A liminar 
era do partido Rede, aquele que 
curiosamente ganha (quase) todas 
no tribunal.

PARCERIA NOTÓRIA
O slogan do deputado Marcel 

van Hattem (Novo-RS) na disputa 
pela presidência da Câmara prevê “+ 
independência”. Adversários ironizam 
dizendo que “essa parte ele precisa 
combinar com o STF e o Rede”.

ABUSO NO PODER
O deputado Major Vitor Hugo 

(PSL-GO) conta que Rodrigo Maia 
criou muitas di� culdades para que a 
maioria da bancada do PSL exercesse 
o direito de apoiar Arthur Lira para a 
presidência da Casa.

LABIRINTO PERNAMBUCANO
Amigos atribuem o acanhado 

desempenho de João Campos ao 
fato de a prefeitura do Recife estar 
“quebrada”. Geraldo Julio, o ex, não 
parece preocupado: mal deixou a 
prefeitura, ganhou uma secretaria 
estadual. 

A elogiada carta de Jair Bolsonaro a Joe Biden contém um erro 
histórico: ao contrário do que diz o documento, foi a Argentina e não os 
Estados Unidos o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. 
Consultando o site do Ministério das Relações Exteriores, o diplomata que 
ajudou na carta encontraria a linha do tempo que atribui aos argentinos o 
gesto de 5 de agosto de 1823, onze meses após o “grito de independência” 
de D. Pedro I às margens plácidas do Rio Ipiranga.

OUTRA VERSÃO
Somente em maio de 1824 

o presidente americano James 
Monroe receberia o embaixador 
brasileiro para o� cializar o 
reconhecimento.

MUDANÇA GRADUAL
Estudo de 2017 do Centro 

de História e Documentação 

Diplomática da Fundação 
Alexandre de Gusmão, cravou: o 
primeiro foi a Argentina.

PAPEL PASSADO
O argentino Valentin Gómez 

foi portador de carta ao chanceler 
brasileiro do seu líder Bernardino 
Rivadavia, reconhecendo nossa 
independência. 

Os pesquisadores da vacina de Oxford/AstraZeneca vão fazer a “quebra 
do cego”, revelando a todos os voluntários do estudo quem recebeu o 
imunizante ou placebo. De acordo com o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, a quebra do cego seria feita até 10 dias depois da vacina ser 
autorizada, o que ocorreu no domingo (17), e os voluntários foram contatados 
para agendar apresentação a partir de segunda (25), quando saberão se já estão 
imunizados e o grupo de controle será vacinado. Os contatos começaram no dia 
seguinte à autorização da Anvisa. “É o � m da dúvida e a garantia de estar imune”, 
disse um dos voluntários. Ao receberem a ligação, os pesquisadores pediram 
aos voluntários que levassem consigo o cartão de vacinação para registro 
da imunização. Vale lembrar que o placebo do estudo é a vacina MenACWY. 
Protege de meningite e sepse causada por meningococo dos grupos A, C, W e 
Y. O procedimento é padrão e similar ao adotado pelos pesquisadores da P� zer/
BionTech, que já começaram a vacinar quem recebeu placebo.

O vereador Paulinho Freire (PDT), 
que preside a Câmara Muni-
cipal do Natal, ganhou apoio 

nesta quinta-feira 21 de presidentes de 
Casas Legislativas de todas as regiões 
do Estado para a eleição da diretoria 
da Federação das Câmaras Municipais 
do Rio Grande do Norte (Fecam). A 
eleição acontecerá no próximo dia 5 
de fevereiro.

No encontro desta quinta-feira 
com os representantes das Câmaras, 
Paulinho Freire apresentou alguns 
projetos que pretende implementar 
caso conquiste mais uma vez o co-
mando da Fecam – entidada da qual 
também já foi presidente.

Destaque para a proposta de 
transformar as Câmaras Municipais 
em minis Centrais do Cidadão. A ideia 

é que as sedes dos Legislativos pelo 
interior do Estado possam oferecer os 
serviços que são disponibilizados, co-
mo emissão de documentos. 

O objetivo, além de permitir maior 
acesso da população as ações gover-
namentais, é aproximar o cidadão das 
suas respectivas Câmaras. Neste sen-
tido, Paulinho revelou inclusive que 
já tem uma reunião agendada com a 
governadora Fátima Bezerra (PT) para 
tratar do tema.

“Estamos focados no fortaleci-
mento dos legislativos municipais, 
não só das cidades polos, como prin-
cipalmente das cidades médias e pe-
quenas dando o apoio necessário para 
crescimento de cada Casa. Queremos 
criar formas de participação dos ve-
readores e desenvolver a autonomia 

municipal no contexto federativo. 
Por essa e outras razões que aceita-
mos nosso nome novamente para a 
Fecam”, frisou Paulinho Freire, que já 
presidiu a federação.

Vereador mais votado de Caicó, 
Ivanildo do Hospital, esteve presente 
na reunião. “Estamos unidos para de-
senvolver gestões para que as câmaras 
tenham autonomia legislativa, recur-
sos humanos e � nanceiros essenciais 
ao seu regular funcionamento.”, desta-
cou o presidente da Câmara de Caicó.

Jéssica Queiroga, presidente da 
Câmara de Olho D’água do Borges 
também defende maior atenção aos 
Legislativos de menor porte. “Nosso 
compromisso será articular e apoiar 
essas Câmaras para acelerar o desen-
volvimento”, encerrou.

Paulinho Freire ganha apoio na disputa 
para presidir Federação das Câmaras

ELEIÇÕES

IMPEDIMENTO |  Maioria dos pedidos de impeachment contra o presidente da República foi protocolada a 
partir do início da pandemia da Covid-19. No total, 61 documentos solicitam a saída do presidente do cargo

As falhas do governo federal no 
combate à covid-19 � zeram 
explodir os pedidos de impea-

chment contra o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido). Desde o início de 
seu mandato, 61 foram protocolados 
na Câmara dos Deputados; apenas 7 
pedidos são anteriores a março do ano 
passado, quando teve início a pande-
mia

A crise sanitária nacional e a falta 
de oxigênio que provocou a morte de 
pacientes no Amazonas e no Pará são 
base também para uma nova denúncia 
coletiva que, pela primeira vez, une cin-
co partidos de oposição (PT, PDT, PSB, 
Rede e PCdoB) e deve ser protocolada 
até o � m da semana.

Há 56 pedidos de impeachment 
parados sob responsabilidade da 
presidência da Câmara, a quem cabe 
submeter as denúncias ou não à aná-
lise dos deputados. Outros 5 foram ar-
quivados por questões formais, como 
a falta de assinaturas. Embora tenha 
evitado analisar as denúncias e esteja 
prestes a encerrar seu mandato à fren-
te da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
disse no início da semana que será 
“inevitável” discutir o impeachment de 
Bolsonaro “no futuro”.

A pressão de partidos e movi-
mentos sociais para que Bolsonaro 

seja processado por crime de respon-
sabilidade cresceu signi� cativamente 
nas últimas semanas e consolida a 
tendência iniciada com a pandemia. 
Panelaços voltaram a ser registrados 
após o caos em Manaus. Do total de 
56 pedidos ativos de impeachment, 10 
foram protocolados em maio do ano 
passado, 13 em abril e 14 em março. Ao 
menos 26 das denúncias contra o chefe 
do Executivo citam sua participação 
em manifestações antidemocráticas, 
em atos e falas contra o Congresso Na-

cional e o Supremo Tribunal Federal; 21 
pedidos tratam diretamente de ações 
do presidente no combate à covid-19.

Entre os 21 pedidos que tratam da 
pandemia, os motivos citados incluem 
a interferência de Bolsonaro em ações 
de distanciamento social promovidas 
por Estados e municípios, a promoção 
de medicamentos sem e� cácia com-
provada contra a Covid-19 e a partici-
pação em aglomerações sem máscara.

Em julho, um documento assinado 
por personalidades como Chico Buar-
que, Walter Casagrande, Frei Betto e 
Dira Paes a� rmava que “o presidente 
minimizou o problema desde que o 
SARS-CoV-2 (...) chegou ao país, ora 
mencionando tratar-se de uma ‘gripe-
zinha’, ora buscando realizar campa-
nhas contra o distanciamento social”. 
A denúncia conclui que Bolsonaro 
cometeu crimes de responsabilidade 
contra a segurança do País, contra a 
probidade na administração e contra a 
existência da União. 

O documento mais antigo em 
análise é de 13 de março de 2019, foi 
apresentado pela advogada e artista 
plástica Diva Maria dos Santos e se 
refere a uma publicação de Bolsonaro 
no twitter, citando “golden shower” em 
que dois homens aparecem em atos 
obscenos no carnaval.

Presidente Jair Bolsonaro: alvo de críticas 

Covid-19 multiplica pedidos de 
impeachment de Bolsonaro

AFP



3POLÍTICA|  SEXTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2021

ÁLVARO SEGUE SURFANDO NA 
ONDA DA COVID-19. ATÉ QUANDO?

Depois de vencer no 1º turno uma eleição contra 12 adversários, muito 
por causa de sua postura adotada durante a pandemia, o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias (PSDB), segue surfando na onda da Covid-19. 

O prefeito, reeleito e já empossado para o novo mandato, dedica-se a 
continuar tentando extrair créditos políticos da crise sanitária. Se bem 
que, na primeira oportunidade de aproveitamento político da crise neste 
mandato – o início da campanha de vacinação –, o resultado foi mais 
negativo que positivo, tendo em vista a tentativa de Álvaro de furar a fila 
para ser o primeiro a tomar o imunizante. A repercussão negativa foi tanta 
que ele teve de recuar da decisão. A última jogada foi recepcionar doentes 
vindos de Manaus. A Prefeitura do Natal colocou à disposição 30 leitos do 
hospital de campanha – que não dispõe de UTI – para atender aos “irmãos” 
amazonenses, nas palavras do próprio Álvaro. E o prefeito foi em pessoa 
de madrugada recepcionar os pacientes. Quais serão as próximas cenas 
midiáticas do prefeito frente à Covid?

JUSTIÇA | Processo pode anular votos de candidato nas eleições de 2018 e, com o recálculo, alterar o quadro 
da banca potiguar na Câmara Federal, com a saída de Beto Rosado (PP) e entrada Fernando Mineiro (PT)

O Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) deve  apreciar nesta sex-
ta-feira 22  o pedido de impug-

nação e indeferimento do registro de 
candidatura de Kericlis Alves Ribeiro, o 
“Kerinho”, a deputado federal nas elei-
ções de 2018.

O processo pode anular os 8.990 
votos do então candidato nas eleições 
de 2018, e, com isso, alterar o quadro 
de representantes da Câmara Federal. 
A decisão da justiça eleitoral analisa 
pedido feito por Fernando Mineiro 
(PT) para impugnar a candidatura de 
Kerinho. A defesa do petista alega que 
Kerinho não cumpriu a regra de des-
compatibilização do serviço público.

Segundo o pedido feito pela defesa 
de Fernando Mineiro, uma certidão 
emitida pela Prefeitura de Monte Ale-
gre informa que Kerinho ocupou cargo 

comissionado na Secretaria de Traba-
lho, Habitação e Assistência Social en-
tre 1º de fevereiro e 30 de dezembro de 
2018. Ou seja, além do prazo estipulado 
para que ele deixasse o cargo público 
— em agosto daquele ano. Assim, os 
votos obtidos por Kerinho devem ser 
invalidados. A defesa de Kerinho, no 
entanto, diz que a declaração é falsa.

Para o andamento do processo, o 
juiz pediu à Prefeitura de Monte Alegre 
informe se Kerinho exerceu o cargo 
comissionado no período apontado 

por Fernando Mineiro. Também se pe-
diu que o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) informe se há registro de 
obrigações previdenciárias decorren-
tes de vínculo funcional de Kerinho 
com Monte Alegre no período que es-
pecificou.

Caso Kerinho seja declarado inele-
gível, os votos que ele obteve nas elei-
ções 2018 serão anulados. Desta forma, 
a definição dos representantes para a 
Câmara teria um novo cálculo do quo-
ciente eleitoral, o que tiraria uma vaga 
da coligação “100% RN I”, formada por 
Progressistas, MDB, Podemos, DEM 
e PDT, e beneficiaria a coligação “Do 
Lado Certo”, formada por PT, PCdoB 
e PHS. Na prática, sairia Beto Rosado 
(PP), que conquistou 71 mil votos, e en-
traria Fernando Mineiro, que obteve 98 
mil votos nas eleições de 2018.

Tribunal Regional Eleitoral deve 
analisar “caso Kerinho” nesta sexta

Uma ex-servidora fantasma da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte (ALRN) foi 

condenada pela Justiça potiguar a 
ressarcir R$ 1.662,068,92, por impro-
bidade administrativa. Valor é equiva-
lente ao prejuízo ao erário estadual em 
decorrência do pagamento da remu-
neração recebida sem prestar serviço 
público, no período de agosto de 2013 
a fevereiro de 2018.

De acordo com o Ministério Públi-
co do RN, Maria de Fátima Nunes do 
Rêgo Siqueira, foi lotada no cargo de 
Assistente Parlamentar de Nível Supe-
rior para a Subsecretaria de Material e 
Patrimônio em 16 de agosto de 2012 e 
permaneceu formalmente nessa lota-
ção até fevereiro de 2018, quando foi 
designada para o Núcleo de Gestão de 

Compras de Bens e Serviços.
Os registros de frequência dos 

servidores só começaram a ser feitos 
a partir de 2013 de forma manual, por 
isso o período para ressarcimento co-
meça a contar deste ano e não de 2012.

O MPRN afirmou que conseguiu 
demonstrar em ação civil pública que 
inexiste registro de frequência da ex-
-servidora, com provas testemunhais 
de todos os servidores que atuavam 
no setor à época dos fatos que cor-
roboram com as alegações, somado 
à ausência de indícios de que Maria 
de Fátima desempenhava suas ativi-
dades. Alguns servidores antigos do 
Poder Legislativo relataram inclusive 
desconhecer a fisionomia da mulher, 
uma vez que nunca tiveram contato 
com ela.

Para definir pela condenação, a 
Justiça também levou em conside-
ração o fato de não ser crível que um 
servidor efetivo que tenha desempe-
nhado regularmente suas funções 
durante toda sua vida funcional não se 
recorde minimamente das atividades 
exercidas, ou, ainda, em quais locais 
trabalhou, o que foi alegado por Maria 
de Fátima em depoimento.

Na sentença, ainda foi ressaltado 
que a “desorganização administrativa” 
da Assembleia Legislativa não consti-
tui situação apta a justificar falta de as-
siduidade do servidor, tendo em vista 
que o agente público deve ter conhe-
cimento inequívoco de seus deveres 
funcionais e da jornada de trabalho, 
dos quais deve estar ciente ao assumir 
a função ou cargo público.

Ex-servidora fantasma da ALRN é 
condenada a devolver R$ 1,6 milhão

SENTENÇA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

 Caso analisado pela Justiça Eleitoral pode fazer com que Fernando Mineiro (PT-RN) ganhe a vaga de Beto Rosado (PP-RN) na Câmara Federal

Caso Kerinho seja declarado inelegível, 
os votos dele nas eleições 2018 serão 
anulados, modificando a composição 

dos eleitos à Câmara Federal

PUNIÇÃO PARA OS FURÕES I

FUTURO DE ELEQUICINA III
O suposto diálogo, porém, foi 

negado por Taveira. Ao Agora RN, 
o prefeito de Parnamirim disse que 
“não procede” a informação de que 
ele teria chamado Elequicina Santos 
para ser secretária de sua gestão. 
Marcondes Pinheiro segue à frente 
da área – ele que acumula também a 
pasta de Segurança e Defesa Social.

AGORA É MULTA 
O aumento no número de casos 

de Covid-19 levou a Prefeitura 
de Portalegre, no Alto Oeste, a 
endurecer as medidas restritivas para 
diminuir a circulação de pessoas 
nas ruas.  A partir de agora, quem 
estiver contaminado com o novo 
coronavírus e for flagrado fora de 
casa poderá ser multado em R$ 300. 
A decisão foi tomada pelo prefeito Zé 
Augusto (DEM).

 DANOS MORAIS
O deputado federal Eduardo 

Bolsonaro (PSL-SP), filho do 
presidente Jair Bolsonaro, foi 
condenado a indenizar a jornalista 

Patrícia Campos Mello, repórter 
da Folha, em R$ 30 mil por danos 
morais. A decisão é do juiz Luiz 
Gustavo Esteves, da 11ª Vara Cível de 
São Paulo. Ele ainda determinou o 
pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios no valor de 
15% da condenação. Cabe recurso.

LULA COM COVID
Lula tentou esconder, mas 

Mônica Bergamo revelou ontem. 
O ex-presidente, que confirmou a 
informação após o post da colunista, 
foi diagnosticado com Covid-19 
no dia 26 de dezembro em Cuba e 
precisou ficar 14 dias de quarentena 
no país. 

TERRA DA FARINHA
O município de Brejinho, 

localizado na região Agreste 
Potiguar, ganhou oficialmente nesta 
quinta-feira 21 o título de “Terra da 
Farinha” no Rio Grande do Norte. 
A homenagem foi reconhecida em 
uma lei aprovada pela Assembleia 
Legislativa e sancionada pela 
governadora Fátima Bezerra (PT).

O prefeito de Caicó, Dr. Tadeu (PSDB), demitiu nesta quinta-feira 21 
dois servidores que, apesar de não estarem no grupo prioritário para 
receber a vacina contra a Covid-19, conseguiram ter acesso a doses do 
imunizante e postaram o ato de vacinação nas redes sociais.

PUNIÇÃO PARA OS FURÕES II
As portarias que oficializam 

as demissões já foram publicadas 
no site da prefeitura. Com a 
decisão, foram exonerados os 
servidores Almir Pereira de 
Araújo Neto, subcoordenador de 
Saneamento e Oficina Sanitária, 
e Jedson Juan Alves Cardoso, 
diretor do Departamento da 
Central de Abastecimento 
Farmacêutico. Os dois ocupavam 
cargos comissionados na gestão 
municipal.

FUTURO DE ELEQUICINA I
Demitida no início do mês 

pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), do cargo de secretária 
municipal de Mobilidade Urbana, a 
engenheira civil Elequicina Santos 
passou a ter o nome cogitado, nos 
últimos dias, para assumir um 
cargo na Prefeitura de Parnamirim, 
na mesma área.

FUTURO DE ELEQUICINA II
A ex-secretária das gestões de 

Carlos Eduardo Alves e Álvaro Dias, 
em Natal, teria sido convidada pelo 
prefeito de Parnamirim, Rosano 
Taveira (Republicanos), para ser 
secretária no município vizinho 
também na área de trânsito.

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA
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Dos três senadores que integram 
a bancada do Rio Grande do 
Norte no Senado Federal, ape-

nas um decidiu em quem vai votar 
para assumir a Mesa Diretora da Casa: 
Jean Paul Prates (PT-RN). Os demais, 
Styvenson Valentim (Podemos-RN) e 
Zenaide Maia (PROS-RN) ainda não 
escolheram quem eles querem que 
seja o sucessor de Davi Alcolumbre 
(DEM-AP).

Há quase dez dias da eleição, que 
acontece em 1º de fevereiro, apesar 
da vigente pandemia causada pelo 
coronavírus, Styvenson Valentim (Po-
demos-RN) participa de um encontro 
com o candidato à presidência do 
Senado Federal, Rodrigo Pacheco 
(Democratas-MG). O parlamentar 
potiguar quer conhecer quais serão 
as marcas de um possível mandato 
do postulante mineiro. A conversa 
acontece nesta sexta-feira 22. Segundo 
apurou a reportagem do Agora RN, 
Styvenson conversou anteriormente 
com Simone Tebet (MDB-MS). Até o 

momento, ele ainda não indicou em 
quem votará. 

Pacheco e Tebet são os favoritos 
para assumirem o comando da Casa, 
que deve se estender até 2022. Para ser 
eleito, o candidato precisa de 41 dos 81 

votos.
“Ainda não defini meu voto para a 

presidência do Senado, porque me sin-
to na obrigação de avaliar com cuida-
do o que cada candidato pensa quan-
do assumir o posto. Também espero 

a conversa que terei com o senador 
Rodrigo Pacheco, pessoalmente, antes 
de me decidir. Já tive uma conversa 
com a senadora Simone Tebet e, mes-
mo o meu partido, o Podemos, tendo 
fechado apoio à candidatura dela, eu 
tenho total liberdade de escolha”, disse 
Valentim.

A senadora Zenaide Maia tam-
bém não deliberou sobre sua decisão. 
A parlamentar, no entanto, integra o 
PROS, sigla que já declarou o apoio a 
Pacheco. Caso essas declarações se-
jam reforçadas na urna, o candidato 
emedebista já conta com 68% dos 
votos necessários para se eleger no 
biênio 2021-2022.

A disputa pela presidência do Se-
nado Federal engloba, ainda, Major 
Olimpio (PSL-SP) e Jorge Kajuru (Cida-
dania-GO). 

Apesar do voto ser secreto, o se-
nador Jean adiantou para reportagem 
que vai votar em Pacheco. A decisão, 
de acordo com o parlamentar poti-
guar, se deve às conversas que os sena-

dores tiveram, tanto individualmente 
quanto em conjunto com a bancada 
do PT. 

“Ele (Pacheco) assumiu compro-
misso de atuar com postura indepen-
dente e de ouvir e defender princípios 
fundamentais para o Partido dos Tra-
balhadores”, comenta.

O senador revela que entregou ao 
candidato um documento com oito 
ações para enfrentar a “agenda de 
retrocessos do Governo Bolsonaro”. 
Segundo Jean, Pacheco concordou 
em empunhar essas bandeiras que 
são, por exemplo, a defesa da vida, a 
economia para todos, o combate à 
fome e a defesa do meio ambiente e 
do desenvolvimento sustentável. O 
parlamentar, apesar disso, reconhece 
que a eleição deste biênio conta com 
“candidatos de alto nível”. 

Ele, ainda, demonstra “grande 
admiração” pela trajetória de Tebet, 
porém, “acho que a sua postulação tar-
dou demais, em meio à dubiedade do 
governismo emedebista”.

No RN, apenas um senador definiu voto 
para eleição à presidência do Senado
DISPUTA |  Há quase dez dias da eleição para o Senado Federal, que acontece em 1º de fevereiro, apenas o senador Jean Paul Prates (PT-RN) definiu voto por Rodrigo Pacheco 
(Democratas-MG). Já Styvenson Valentim (Podemos-RN) e Zenaide Maia (PROS-RN) ainda não escolheram quem eles querem que seja o sucessor de Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Senadores do RN: Jean (PT-RN), Zenaide Maia (PROS-RN) e Styvenson Valentim (Podemos-RN)

CONHEÇA OS CANDIDATOS:

RODRIGO PACHECO

Rodrigo Pacheco lançou sua candidatura 
por meio de um manifesto em que se 
compromete, entre outras coisas, a 
garantir as liberdades, a democracia, as 
estabilidades social, política e econômica 
do Brasil, bem como a segurança jurídica, a 
ética e a moralidade pública, com respeito às 
leis e à Constituição.

MAJOR OLIMPIO

O senador Major Olimpio anunciou que 
concorre à presidência do Senado. Ele 
justifica sua candidatura por entender que 
o presidente da República, Jair Bolsonaro, 
tem se aproximado do PT, que apoia a 
candidatura de Rodrigo Pacheco.

SIMONE TEBET

Candidata do MDB à presidência do Senado, 
Simone Tebet ocupa papel de destaque nos 
trabalhos da Câmara Alta do Congresso 
Nacional. Ela é a presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), o mais 
importante colegiado da Casa, e responsável 
por fazer a primeira análise formal de todos 
os projetos que chegam aos senadores.

KAJURU

O senador Kajuru anunciou que também está 
na disputa pela presidência, mas adiantou 
que vai apoiar a candidatura de Simone 
Tebet. De acordo com o senador, seu nome 
foi lançado como forma de “marcar posição” 
em pronunciamento que fará no dia da 
eleição como protesto à atual Presidência do 
Senado.
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JOSÉ ALDENIR /  AGORA RN

O Rio Grande do Norte deve ter 
15 novos concursos públicos 
até 2023. O número de seleções 

públicas previsto para os próximos 
três anos foi definido na revisão anual 
do Plano Plurianual (PPA) do Estado. 
Os recursos a serem utilizados nos 
processos são do Orçamento Geral do 
Estado.

Segundo a lei que definiu as regras 
do PPA, publicada nesta quinta-feira 
21 no Diário Oficial do Estado, o go-
verno estadual alterou a meta prevista 
para o período. Antes da revisão do 
documento, havia a perspectiva de 13 
concursos, mas o número foi amplia-
do para 15.

Sobre isso, a titular da Secretaria 
de Estado da Administração (Searh), 
Virgínia Ferreira, explica que o au-
mento se deve ao planejamento dos 
órgãos, já que o PPA é um documento 
que pode ser atualizado anualmente 

mediante a revisão do planejamento e 
redefinição das metas do governo.

“Certamente surgirão novas de-

mandas de força de trabalho, tendo 
em vista que os servidores estão se 
aposentando e nós precisamos repor 

o quadro efetivo, obedecendo, claro, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal”, co-
menta. A secretária esclarece também 
que o fato de conter no PPA a previsão 
de realização de concurso público não 
quer dizer, necessariamente, que eles 
acontecerão.

“O PPA é uma peça de planeja-
mento e nele deve conter todas as in-
tenções dos governos para um período 
de 4 anos. No processo de planejamen-
to, que resulta no PPA, os órgãos da 
Administração Estadual apresentam 
as demandas de concurso público, 
com base no planejamento interno da 
sua força de trabalho, e nós inserimos 
no Plano Plurianual”, destaca.

A previsão é de que concursos, 
caso aconteçam, contemplem áreas, 
como da segurança pública, educação, 
tributação e tecnologia da informa-
ção, por exemplo.

Apesar das metas terem sido esta-

belecidas, o quantitativo de vagas só é 
definido mediante autorização para a 
realização dos certames, que é prece-
dida de impacto financeiro na folha 
de pagamento. Quando isso acontece? 
Quando se prevê na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orça-
mentária Anual (LOA) a realização do 
concurso para determinado ano.

O Plano Plurianual é o documento 
que define as prioridades do governo 
para o período de quatro anos, poden-
do ser revisado a cada ano. O docu-
mento traça as políticas públicas para 
alcançar os resultados esperados ao 
bem-estar da população nas diversas 
áreas. O planejamento governamental 
é uma atividade permanente da admi-
nistração pública, além de se consti-
tuir em função essencial de Estado. O 
PPA potiguar, com as ações previstas 
entre 2020 e 2023, começou a ser dis-
cutido em 2019.

Governo do RN prevê 15 novos 
concursos públicos até 2023
OPORTUNIDADE | Segundo nova lei estadual que definiu revisão anual do Plano Plurianual para o período entre 2021 e 2023, publicada nesta quinta-feira 21, governo estadual prevê que 
os futuros certames incluam vagas para as áreas de segurança, educação, tributação e tecnologia da informação. Recursos utilizados virão do Orçamento Geral do Estado

Secretária Vírginia Ferreira: “Servidores estão se aposentando e precisamos repor o quadro”



O grupo Agora RN estreia 
nesta sexta-feira 22 o blog 
“Direto Natal” com notícias 

do mundo jurídico produzido pelo 
advogado potiguar Hugo Lima. A 
plataforma será agregada ao portal 
do Agora RN. 

Segundo o advogado, o blog 
tem a premissa de ampliar ainda 
mais a interlocução com a comu-
nidade jurídica. “O Direito Natal é 
abastecido com publicações diá-
rias sobre todas as áreas do direito 
e da sociedade. Esse espaço conta-
rá com diversos temas, abordando 
atualizações relevantes do meio 
jurídico em suas variadas esferas”, 
explica.

Ainda segundo Hugo Lima, que 
é sócio do escritório Lima Cortez 
Advogados Associados, diretor edi-
tor do IG jurídico e diretor adjunto 
da Escola Superior de Advocacia da 
Ordem dos Advogados do Brasil do 
Rio Grande do Norte, o novo blog 
também quer facilitar o entendi-
mento dos termos jurídicos e das 

discussões que envolvem a advoca-
cia para o grande público. 

“O mundo jurídico está em 
constante aperfeiçoamento. São 
novas leis, jurisprudências e outras 
notícias jurídicas que mudam a 
todo momento e trazem novidades 
aos operadores do Direito e aos ci-
dadãos que por muitas vezes mal 
sabem da existência das legisla-
ções”, encerra.
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O Porto de Natal suspendeu 
por um mês a movimenta-
ção de containeres pelo ter-

minal por causa de problemas em 
máquinas do Operador Portuário.  
Em nota distribuída nesta quinta-
-feira 21 a Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte (Codern), que ad-
ministra o terminal, informou que o 
operador trabalha para sanar o pro-
blema. Mas omitiu o fato do proble-
ma se arrastar desde o último dia 11, 
quando os trabalhadores portuários 
denunciaram a quebra dos equipa-
mentos responsáveis pela movimen-
tação das cargas.

Ao Agora RN, o secretário esta-
dual da Agricultura, Guilherme Sal-
danha, disse que uma reunião está 
sendo agenda com a diretoria da Co-
dern para a próxima semana justa-
mente para discutir essa paralisação 
temporária a um mês do início da 
safra de frutas para a Europa e Ásia. 

Enquanto isso, os exportadores 
precisarão embarcar sua mercadoria 
pelo porto de Mucurípe, no Ceará. 

Segundo informa a Codern, as 
operações por Natal seguirão nor-
malmente para os navios de trigo, 
sendo mantido para os próximos 
dias um novo embarque de açúcar. 

Nesta quinta-feira, a diretoria 
da Companhia se reuniu com re-
presentantes dos trabalhadores 

portuários para, segundo a nota à 
imprensa, “reafirmar seu respeito 
e preocupação com a categoria”. 

Para Guilherme Saldanha, é preciso 
avaliar soluções mais efetivas para 
que novas paralisações não voltem a 

ocorrer em plena safra de frutas, con-
siderando a proximidade do porto de 
Natal da Europa, que economiza um 
dia de viagem para os exportadores. 

“No entanto, nosso porto já 
enfrentou problemas com drogas 
dentro da carga e tem um operador 
portuário que falha em seu trabalho 
e isso traz consequência econômicas 
para o estado e insegurança para os 
trabalhadores”, lembrou. 

O resto da mensagem da Codern 
distribuída nesta quinta-feira é pura-
mente retórica, ressaltando que “ esta 
Companhia mantém o compromisso 
inalienável com o desenvolvimento 
do Brasil, do Estado do Rio Gran-
de do Norte e da Cidade do Natal”. 
Mais cedo, Saldanha afirmou que a 
questão logística preocupa muito, 
pois as empresas de transporte não 
estão mais querendo “que os navios 
parem aqui e os produtores têm que 
procurar outros portos”.

Em reportagem do Agora RN de 
dezembro de 2020, trabalhadores do 
porto informaram que três máquinas 
responsáveis por movimentar os con-
têineres refrigerados, estariam quebra-
dos e fora de operação. Outro respon-
sável pelos contêineres vazios também 
estaria fora de ação. 

Porto de Natal suspende embarque 
de contêineres por quatro semanas
TERMINAL PORTUÁRIO | Secretaria Estadual da Agricultura marcou reunião na próxima semana com a administradora do porto, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, para 
discutir a paralisação temporária das atividades. Problema nas máquinas que movimentam contêineres acontece a um mês do início da safra de frutas para a Europa e Ásia

Problema se arrasta desde o último dia 11, quando os trabalhadores portuários denunciaram a quebra dos equipamentos do terminal 

ANEEL

ANEEL

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
sancionou uma lei que proíbe 

as empresas de fornecimento de água, 
energia, telefone e gás canalizado de 
cortarem o abastecimento para clien-
tes inadimplentes às sextas-feiras, fins 
de semana e feriados.

A norma, que tinha sido aprovada 
pela Assembleia Legislativa, entrou 
em vigor nesta quinta-feira 21, com 
a publicação dos detalhes no Diário 
Oficial do Estado. O autor do projeto 
é o deputado Francisco do PT. A partir 
da publicação da lei, o corte no forne-
cimento para consumidores em dívida 
só poderá ocorrer entre segunda e as 
16h da sexta-feira, exceto feriados.

A exceção fica para os casos de cor-
te de ligações clandestinas, acidentes 
envolvendo a rede de abastecimento 
ou eventuais manutenções preventi-
vas – neste último caso, precisam ser 
comunicadas previamente aos consu-
midores.

 Além disso, a lei define que “o corte 

do fornecimento de água, energia elé-
trica, gás canalizado e telefone por falta 
de pagamento das tarifas respectivas 
somente poderá ocorrer mediante pré-
via comunicação por parte da empresa 

prestadora do serviço ao consumidor, 
exigindo-se para tanto, a presença de 
algum morador ou familiar na resi-
dência, para que possa ser assinado o 
termo de notificação do corte”. 

Corte no fornecimento por dívida só poderá ocorrer entre segunda e as 16h da sexta-feira

Advogado Hugo Lima: “Direito Natal”

Lei limita corte de serviços água, 
luz, telefone e gás em todo o RN

SERVIÇOS

Blog Direito Natal estreia 
nesta sexta-feira no Agora RN

MEIO JURÍDICO
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O governo da Índia autorizou as 
exportações comerciais de va-
cinas contra a Covid-19, disse 

o secretário de Relações Exteriores 
indiano, Harsh Vardhan Shringla, à 
agência de notícias Reuters. As primei-
ras doses da vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e pela Astra-
Zeneca, que são fabricadas pelo Ins-
tituto Serum da Índia (SII), começam 
a ser enviadas para Brasil e Marrocos 
nesta sexta-feira 22.

Até o momento, a Índia havia 
apenas enviado remessas de vacinas, 
gratuitas, a países vizinhos. Segundo 
o consulado em São Paulo, um avião 
do Instituto Serum partirá da Índia na 
sexta e deve desembarcar no aeropor-
to de Guarulhos ainda no sábado 22. 
De lá, o carregamento será enviado 
para a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), no Rio de Janeiro, para ser eti-
quetado e armazenado.

O governo indiano havia suspen-
dido a exportação de doses até iniciar 
seu próprio programa doméstico de 
imunização, no fim de semana pas-
sado. No início desta semana, enviou 
carregamentos gratuitos para países 
vizinhos, incluindo Butão, Maldivas, 
Bangladesh e Nepal. O Brasil vinha 
enfrentando dificuldades para liberar 
uma carga de 2 milhões de doses que 
comprou do Instituto Serum. 

Na quarta 20, o ministro das Re-
lações Exteriores brasileiro, Ernesto 
Araújo, disse que não havia prazo para 
receber o carregamento, mas negou 
que problemas políticos e diplomá-
ticos com a Índia tenham atrasado a 
entrega. “Em relação ao prazo para 
entrega das vacinas que estamos im-
portando da Índia, eu não posso men-

cionar agora um prazo, mas queria rei-
terar que está bem encaminhado e que 
estou conduzindo pessoalmente as 
conversações com as autoridades da 
Índia”, afirmou o chanceler brasileiro. 

Na semana passada, após ex-
pectativa de que as vacinas fossem 
enviadas para o Brasil já no último 
fim de semana, o porta-voz do Minis-
tério das Relações Exteriores da Índia, 
Anurag Srivastava, afirmou que era 
muito cedo para dar respostas sobre 
exportações das vacinas produzidas 
no país, já que a campanha nacional 

de imunização ainda estava só come-
çando. Pouco depois, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou, sem detalhar, que 
a viagem poderia ocorrer “daqui a dois, 
três dias”. Na segunda 18, o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que 
a diferença de fuso horário complicou 
as negociações.

O secretário das Relações Exte-
riores da Índia disse à Reuters que o 
fornecimento comercial da vacina 
começa na sexta-feira. Na quarta 20, 
o país começou a enviar suas primei-
ras doses para o país vizinho, Butão. 

Shringla explicou que as remessas es-
tão de acordo com o compromisso do 
primeiro-ministro Narendra Modi de 
que as capacidades de produção da Ín-
dia seriam usadas para “toda a huma-
nidade” para combater a pandemia. 

“Seguindo essa visão, responde-
mos positivamente aos pedidos de pa-
íses de todo o mundo de fornecimento 
de vacinas manufaturadas na Índia, 
começando pelos nossos vizinhos”, 
disse ele, referindo-se ao fornecimento 
gratuito. “O fornecimento das quan-
tidades comercialmente contratadas 

também começará a partir de amanhã 
(sexta-feira 22), começando por Brasil 
e Marrocos, seguidos de África do Sul e 
Arábia Saudita”, acrescentou.

FÁTIMA E OUTROS GOVERNADORES 
COBRAM A JAIR BOLSONARO  
NEGOCIAÇÃO POR INSUMOS

O Fórum Nacional de Governado-
res enviou, nesta quarta-feira 20, um 
documento oficial endereçado ao pre-
sidente da República Jair Bolsonaro 
cobrando que ele mantenha um diálo-
go diplomático com os representantes 
da China e Índia, com o objetivo de 
manter a chegada de insumos neces-
sários à produção de vacinas no Brasil. 

Sem estes insumos, nem o Insti-
tuto Butantan nem a Fiocruz podem 
produzir as doses das vacinas já au-
torizadas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). O docu-
mento é assinado pela governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, 
o governador do Piauí, Wellington 
Dias, além de Renan Filho (AL), Wal-
dez Goés (AP), Camilo Santana (CE), 
Renato Casagrande (ES), Flávio Dino 
(MA), Mauro Mendes (MT), Romeu 
Zema (MG), Helder Barbalho (PA), 
João Azevedo (PB), Paulo Câmara (PE), 
Eduardo Leite (RS), João Doria (SP) e 
Belivaldo Chagas (SE). 

O texto do documento “trata da 
premente necessidade de manuten-
ção do fornecimento externo dos 
insumos empregados na produção de 
vacinas contra a Covid-19 no Brasil”, 
diz. “Nesse sentido, solicitam a essa 
Presidência que seja avaliada a possi-
bilidade de estabelecimento de diálo-
go diplomático com os governos dos 
países provedores dos insumos”.

Índia libera exportação de vacina 
para o Brasil; envio começa hoje
IMUNIZAÇÃO | País receberá 2 milhões de doses das vacinas Oxford/AstraZeneca adquiridas pela Fiocruz; Índia havia segurado remessas das doses da vacina contra a Covid-19 e,  
por isso, o Fórum Nacional de Governadores cobrou ao presidente Jair Bolsonaro um diálogo diplomático com os países fornecedores de insumos para a produção dos imunizantes 

Caixa com doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 produzidas na Índia serão enviadas ao Brasil hoje

FERNANDO VIVAS/GOVERNO DA BAHIA 

O presidente do Consórcio Nor-
deste e também membro do 
Fórum dos Governadores, 

Wellington Dias (PT), solicitou a pror-
rogação do estado de calamidade 
pública no Brasil ao presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) por mais 180 dias. 
O ofício foi assinado em nome dos dois 
colegiados. Fazem parte do Consórcio 
todos os governadores dos nove esta-
dos nordestinos. 

A justificativa dos gestores esta-
duais é de que o estado de calamidade 
pública seja prorrogado pelo fato de 
não haver previsão da imunização de 

toda a população, além do aumento 
do número de casos confirmados, da 
ocupação de leitos e elevação na taxa 
de transmissibilidade do novo corona-
vírus. 

“Essa iniciativa asseguraria a conti-
nuidade de ações de proteção àqueles 
que vivem em situação de vulnerabili-
dade social e que necessitam de auxí-
lios correspondentes”, declararam os 
governadores no ofício. 

O adiamento do estado de calami-
dade é importante também, segundo o 
Consórcio Nordeste, para o prolonga-
mento dos auxílios financeiros pagos 

pelo Governo Federal. A falta deste pa-
gamento pode causar, de acordo com 
Wellington Dias, um impacto negativo 
na economia do país e o crescimento 
do desemprego. Na prática, com o re-
conhecimento do estado de calamida-
de, o governo pode aumentar o gasto 
público e descumprir a meta fiscal 
prevista para o ano. 

Em março de 2020, o Senado apro-
vou o projeto de decreto legislativo que 
reconhece o estado de calamidade pú-
blica no país em razão da pandemia de 
coronavírus. O decreto ficou em vigor 
até o dia 31 de dezembro de 2020. Fazem parte do Consórcio todos os governadores dos nove estados nordestinos

Governadores pedem prorrogação 
do estado de calamidade no País

CONSÓRCIO NORDESTE
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ANA LUIZA VILA NOVA
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Pessoas aglomeradas na fila de 
espera, mesas com papeladas 
desorganizadas, aplicação de 

vacina antes da checagem de escala de 
trabalho ou em profissionais que não 
se enquadram no grupo prioritário, en-
fermeiras confusas na hora de preparar 
fichas e longas esperas para idosos que 
não foram vacinados, já que não estão 
no atual grupo prioritário. Esses são 
os cenários que marcaram o segundo 
dia de vacinação contra a Covid-19 em 
Natal. Mesmo com o reforço nas fisca-
lizações e com as visitas de equipes do 
Ministério Público do Rio Grande do 
Norte nos postos, as falhas acontece-
ram novamente.

No ponto de vacinação do Sho-
pping Via Direta, na Zona Sul da ca-
pital potiguar, o espaço destinado à 
vacinação de pedestres é em ambiente 
fechado e a fila formada entre as pesso-
as que esperavam sua vez causou aglo-
meração nos corredores do shopping, 
sem distanciamento mínimo ou outras 
medidas para minimizar o contato. 

No mesmo local, a enfermeira 
Sandra Varela de Lima, de 50 anos, 
que trabalha na central de material do 
Hospital Walfredo Gurgel foi barrada de 
tomar a vacina, após duas outras com-
panheiras de setor terem sido, minutos 
antes, imunizadas na frente dela. A en-
fermeira questionou a situação a uma 
das coordenadoras presentes no ponto, 
que imediatamente entrou em contato 
com a Diretora do Departamento de 
Vigilância em Saúde da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), Juliana Araújo, 
para verificar se o setor fazia parte do 
grupo prioritário. A resposta foi nega-
tiva. 

Entretanto, Sandra viu as duas ami-

Segundo dia de vacinação em Natal é 
marcado por falhas e aglomerações
COVID-19 | Mesmo com fiscalização reforçada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, erros foram cometidos durante as aplicações das doses da Coronavac na capital 
potiguar. Profissionais que não estão no grupo prioritário foram imunizados e idosos passaram horas na fila do drive-thru, sem informações necessárias sobre a aplicação 

No Via Direta, na Zona Sul de Natal, a vacinação para pedestres teve aglomeração em ambiente fechado 

Idoso esperou por duas horas em fila do drive-thru e descobriu que não seria vacinado

gas, que também não se encaixavam na 
prioridade, saírem da sala de vacinação 
com o cartão preenchido com a primei-
ra dose. Apesar desse acontecimento, 
alguns vacinados presentes no local 
afirmaram que a checagem de docu-
mentos neste ponto foi feita cerca de 
quatro vezes, em diferentes níveis da 
espera e por diferentes profissionais. 

Já nos pontos drive-thru, o cenário 
é um pouco mais desordenado. Em visi-
ta ao ponto do Palácio dos Esportes, na 
Zona Leste da cidade, a reportagem do 
Agora RN flagrou, por duas vezes, enfer-
meiras aplicando doses da Coronavac 
antes da checagem dos documentos 
que comprovassem a atuação na linha 

de frente. Alguns profissionais presen-
tes estavam confusos na hora de ques-
tionar e preparar a ficha com os dados 
dos vacinados. Foram verificadas tam-
bém mesas de trabalho com papeis e 
fichas bagunçadas, sem separação por 
função ou relevância.

Outro caso registrado foi o de 
um idoso de 77 anos que afirmou ter 
passado duas horas na fila de carros, 
achando que seria vacinado. Somente 
quando chegou ao ponto, foi informa-
do pela equipe presente no local que 
idosos ainda não estão aptos para rece-
berem as doses. Sebastião José da Silva 
questionou o fato de não ter um fiscal 
de enfermagem andando na fila para 

detectar esses casos e avisar as pessoas 
antecipadamente. “Fiquei esse tempo 
todo na fila. Desde às 8h esperando e só 
foram me avisar que idosos acima de 75 
não poderiam tomar quando chegou 
minha vez”, relatou. 

Juliana Araújo, da SMS, argumen-
tou que é humanamente impossível 
chegar em todos os carros, devido ao 
tamanho da fila, e inibir todas as falhas. 
Ainda reforçou à população que se in-
forme diariamente sobre o processo de 
vacinação e pediu aos profissionais de 
saúde que hajam de boa fé ao buscar 
a imunização. “Nós gostaríamos de 
poder vacinar a todos nesse momento, 
mas infelizmente só recebemos um ter-
ço das doses previstas, então tivemos 
que racionar o que já estava raciona-
do. Pedimos a população que procure 
informações oficiais antes de se dirigir 
aos pontos, e aos profissionais de saúde 
que tenham boa fé e respeitem o grupo 
prioritário. Sem querer tirar vantagem 
da situação”, reforçou.

Neste primeiro momento, só rece-
berão a primeira dose da imunização 
profissionais que atuam na linha de 
frente de combate ao coronavírus, com 
vínculo comprovado. Estes profissio-
nais devem se dirigir ao local de vaci-
nação munidos de documento de iden-
tificação com foto e escala de trabalho 
assinado pelo supervisor da unidade de 
saúde. Após as denúncias de irregulari-
dades e pessoas “furando a fila” nesta 
quarta 20, os profissionais de saúde co-
meçaram a assinar uma declaração de 
que as documentações apresentadas à 
equipe de vacinação são verdadeiras. 
O Ministério Público do Rio Grande 
do Norte está recebendo denúncias de 
crimes ou falhas no processo de imu-
nização através do Disque Denúncia 
127 ou mensagem de Whatsapp para o 
número (84) 98863-4585 .

PÚBLICO A SER VACINADO:

Todos os profissionais de 
saúde que estão atuando na 
linha de frente do combate 

ao coronavírus das seguintes 
unidades:

UPAs
Hospital Giselda Trigueiro 
Hospital de Campanha

Pronto Atendimento 
Odontológico Morton Mariz
Maternidades públicas e 

privadas
Prontos-socorros públicos e 

privados 
UTIs e os Centros Covid de 

Natal

Nas seguintes unidades, 
somente serão vacinados 
os profissionais que atuam 

diretamente no atendimento 
ao paciente com Covid-19:

Hospital Universitário Onofre 
Lopes

Hospital Maria Alice
Hospital de Pediatria Nivaldo 

Júnior
Hospital João Machado

No caso do Samu/Transporte 
sanitário, serão vacinados os 
servidores intervencionistas. 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RNJOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Só devem receber a dose da Coronavac os profissionais que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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BRUNO VITAL
REPÓRTER

Os cerca de 8 mil indígenas que 
vivem no Rio Grande do Norte 
� caram de fora do grupo que 

está sendo vacinado contra a Covid-19 
nesta primeira etapa, que teve início 
na terça-feira 19. O estado potiguar é o 
único do Brasil que não recebeu doses 
para imunização dos povos que vivem 
nas 14 aldeias espalhadas por nove mu-
nicípios.

O Ministério da Saúde enviou 
82.440 doses, o que seria su� ciente para 
imunizar cerca de 41 mil potiguares, 
uma vez que a Coronavac é administra-
da em duas aplicações. As doses foram 
divididas entre pro� ssionais da saúde 
(37.848), pessoas com de� ciência (10) 
e idosos com 60 anos ou mais institu-
cionalizadas (2.346), mas nenhuma foi 
enviada para aplicação na população 
indígena, que está entre os grupos 
prioritários. A justi� cativa do informe 
técnico do Ministério da Saúde é de que 
o Rio Grande do Norte não possui ter-
ras indígenas demarcadas o� cialmente 
pela Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai). Portanto, para o Departamento de 
Saúde Indígena (Desai) — órgão ligado 
ao governo federal — não há indígenas 
vivendo no Rio Grande do Norte, embo-
ra cerca de 6 mil indígenas das etnias 
Potiguara, Tapuia Paiacú e Tapuia este-
jam organizados em 14 aldeias. Outros 
2 mil índios vivem em centros urbanos 
(não-aldeados).

“Acho isso uma vergonha, a gente 
vinha acompanhando com a certeza de 
que seríamos vacinados e fomos pegos 
de surpresa. Isso causou muita indigna-
ção em todas as lideranças do estado. 
O governo federal usou essa artimanha 
para retirar nossos direitos. Agora eu 
acreditava que a nossa governadora 
pudesse garantir essas doses para os 
povos indígenas do Rio Grande do 
Norte. Mais uma vez fomos excluídos, 
passados para trás”, comentou Francis-
ca Bezerra, indígena da etnia Tapará e 
coordenadora da Articulação de Povos 
Indígenas do Nordeste (Apoinme).

Apesar do gargalo no Rio Grande 
do Norte, um índio da etnia potiguara 
foi vacinado na Paraíba, que recebeu 
10,4 mil doses para imunizar os indí-
genas do estado. Trata-se de Genildo 
Avelar, de 44 anos, que pertence ao 
grupo de risco por ser hipertenso e dia-
bético. A exclusão dos povos indígenas 
do início da campanha de imunização 
contra a Covid-19 no RN reforça a im-
portância da luta pela demarcação das 
terras no estado, a� rma a cacique Fran-
cisca Bezerra. “Eu não digo nem que a 

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RN é o único estado do Brasil que não 
recebeu doses para vacinar indígenas
IMUNIZAÇÃO | Povos indígenas 
ficaram de fora da primeira etapa 
de vacinação contra a Covid-19. 
Justificativa do Ministério da 
Saúde é de que estado não 
possui terras demarcadas

Exclusão dos povos indígenas do início da campanha de imunização no RN reforça a importância da luta pela demarcação das terras no estado

gente quer ser reconhecido, digo que a 
gente quer ser respeitado. Muita gente 
sabe que o estado não tem terra demar-
cada e não é de hoje, mas todo mundo 
sabe que a gente existe. Nós já estamos 
aqui e fomos os primeiros a chegar. 
Corremos sérios riscos por não termos 
nossas terras demarcadas, expostos a 
fazendeiros e imobiliários que a gente 
não sabe quem é. Temos problemas 
também com queimadas, que destro-
em nossa natureza prejudicando nossa 
fauna e � ora. É muito constrangedor e 
desrespeitoso”, acrescentou.

De maneira independente, o Fó-
rum de Lideranças dos Mendonças 
irá tentar se reunir com a Secretaria 

Estadual de Saúde Pública (Sesap) 
para cobrar ações do governo do RN 
sobre o assunto. Os Mendonças estão 
distribuídos em 6 aldeias na região do 
Mato Grande potiguar, sendo 5 em João 
Câmara e uma em Jardim de Angicos.

“O Rio Grande do Norte tem zero 
vacinas pros indígenas. O Ministério 
da Saúde diz que a terra precisa ser 
demarcada pro indígena ser vacinado. 
Quem demarca as terras é o poder pú-
blico federal, então a gente � ca à mercê 
do governo federal que aplica mais um 
projeto genocida ao não incluir os indí-
genas do estado nessa primeira etapa 
da vacinação. Fica aqui o meu repúdio 
ao governo federal e também ao estadu-
al que está sendo omisso nesse quesito”, 
ressaltou José Carlos, coordenador do 
Fórum de Lideranças dos Mendonças.

Além dos oito mil indígenas, entre 
aldeados e moradores de centros urba-
nos, cerca de 120 índios venezuelanos 
da etnia Warao vivem atualmente em 
solo potiguar. De acordo com � ales 
Dantas, presidente do Comitê Estadual 
Intersetorial de Atenção aos Refugia-
dos, Apátridas e Migrantes do RN (Ce-
ram). “Eles são povos muito nômades 
aqui no Brasil, então � ca um pouco 
difícil de fazer o rastreamento. Esse 
número de 120 é referente a um levan-
tamento que � zemos agora no começo 
de 2021. Metade desse pessoal é criança 
e os outros 60 tem uma média de idade 
de aproximadamente 26 anos, então 
são pessoas jovens em sua maioria. No 
entanto, eles serão incluídos no crono-
grama de vacinação, conforme o estado 
receber as doses e serão imunizados 
sem distinção de nacionalidade. A 
orientação é promover um tratamento 
igualitário, afastando condutas precon-
ceituosas”, destacou Dantas.

COVID-19 NA POPULAÇÃO INDÍGENA
O estado tem 56 casos con� rmados 

de Covid-19 e cinco mortes causadas 
pela doença, de acordo com um levan-
tamento da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) em parce-
ria com a Articulação dos Povos Indíge-
nas do RN (Apirn). Os dados foram con-
sultados na quinta-feira 21. A primeira 
morte de um indígena por Covid-19 no 
RN aconteceu em 14 de maio do ano 
passado. A vítima foi um índio urbano 
que morava na Zona Norte de Natal.

O QUE DIZ A SESAP?
A reportagem questionou gestão 

estadual para entender as tratativas 
junto ao governo federal. A Sesap infor-
mou que “pediu a correção e inclusão 
dos indígenas do estado como grupo 
prioritário para receber a vacinação”, 
e que fez a solicitação ao Programa 
Nacional de Imunização (PNI). A secre-
taria disse ainda que espera começar a 
vacinar indígenas “assim que a corre-
ção for feita e novas doses chegarem”. 
A reportagem entrou em contato com 
a Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(Sesai), subordinada ao Ministério da 
Saúde, mas não obteve retorno.

POVOS INDÍGENAS POLITICAMENTE CONSCIENTES E ORGANIZADOS EM ALDEIAS NO RN

1 - Apodi (Tapuia Paiacú) em Apodi;
2 - Caboclos (Potiguara) em Assu;
3 - Assentamento Marajó (Potiguara) em João Câmara;
4 - Amarelão (Potiguara) em João Câmara;
5 - Serrote de São Bento (Potiguara) em João Câmara;
6 - Açucena (Potiguara) em João Câmara;
7 - Assentamento Santa Terezinha (Potiguara) em João Câmara;
8 - Cachoeira/Nova Descoberta (Potiguara) em Jardim de Angicos;
9 - Tapará (Tapuia) em Macaíba e São Gonçalo do Amarante;
10 - Ladeira Grande (Tapuia) em São Gonçalo do Amarante;
11 - Lagoa do Mato (Tapuia) em Macaíba;
12 - Catu (Potiguara) em Goianinha e Canguaretama;
13 - Sagi Trabanda (Potiguara) em Baía Formosa;
14 - Jacú (Potiguara) em Baía Formosa.

Cerca de 6 mil indígenas das etnias Potiguara, Tapuia Paiacú e Tapuia estão organizados em 14 aldeias no Rio Grande do Norte

Entre aldeados e moradores de centros urbanos, cerca de 120 índios venezuelanos da etnia Warao vivem atualmente em solo potiguar
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 1/2021
PROCESSO N° 026.10007.002918/2020-87

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE
FORNECEDORES LATICINISTAS N° 001/2021

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RUAL - EMATER/RN, por 
intermédio do Diretor Geral, torna público que realizará no dia 04/02/2021, 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° 001/2021, 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 teressados pe lo  Si te :  www.emater. rn .gov.br,  E-mai l :  
cplemater.rn@gmail.com. 

Natal-RN, 21 de janeiro de 2021
CESAR JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor Geral - EMATER/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 
036/2020 com início 03 de dezembro de 2020, realizada em 17 de dezembro de 2020 
(quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 
1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 
9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório 
proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir: 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS. Empresa: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS 
EIRELI - CNPJ: 04.583.708/0001-73, saiu vencedora nos itens: 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 212 ; totalizando o valor de R$ 
253.745,00 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais). 
Empresa: MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME - CNPJ: 10.321.076/0001-72, saiu 
vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245 ; totalizando o valor de R$ 255.354,95 (duzentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Jardim do Seridó/RN, 20 de janeiro de 2021
Iago Silva de Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento 
da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 
038/2020 com início 11 de dezembro de 2020, realizada em 23 de dezembro de 2020 
(quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei 
nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas 
relacionadas a seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÉDICO-
HOSPITALAR. Empresa: CMED DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.444.829/0001-90, 
saiu vencedora nos itens: 4, 6; totalizando o valor de R$ 14.450,00 (quatorze mil, 
quatrocentos e cinquenta reais). Empresa: JM COMERCIO E REPRESENTACAO 
EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72, saiu vencedora no item: 3; totalizando o valor de 
R$ 5.200,00 (cinco mil, duzentos reais). Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - 
CNPJ: 10.719.048/0001-08, saiu vencedora nos itens: 2, 5; totalizando o valor de R$ 
4.775,00 (quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Jardim do Seridó/RN, 20 de janeiro de 2021
Iago Silva de Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato do 
Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no processo n° 1023/86-SEIJ) situada à Av. Rio Branco, 
760, Centro, na cidade de Natal/RN (CEP 59025-003) anexo ao 6° Ofício de Notas, em virtude da Intimação 
inicial não ter atingido os objetivos (comunicação direta com o convocado) e atendendo ao determinado em Lei 
(§4° do art. 26 da Lei n° 9.514/1997) vem por meio deste convocar o SR. Jefferson Alexandre Silva Cardoso, 
Fiduciante do apartamento n° 201 do bloco “B” do “Condomínio Cristo Redentor” da Rua Cícero Pinto, 340, 
esquina com Av. Nascimento de Castro, no Bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul desta capital (CEP 59054-
460) para que dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação deste Edital, 
efetue os devidos pagamentos das prestações vencidas e as que vencerem até aquela data, juros 
convencionais, penalidades e demais encargos contratuais decorrentes da aquisição com alienação fiduciária, 
firmada com o Banco Bradesco S/A, face ao Contrato n° 000931044-4 de 24.10.2018, nos termos dos atos 
registrais lançados nesta 2ª CRI, na matrícula n° 59.067. Alertando que, a não quitação do débito decorrente das 
prestações em atraso até a data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela consolidação) da 
propriedade (imóvel) ao Agente Fiduciário

K-21,22e23/01

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 

 Renovação de Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-LV-
0034-RN, localizado no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço de petróleo com o código 7-LV-0047-RN, 
localizado no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 03 (três) poços petrolíferos de códigos 7-LV-0056-RN, 7-
LV-0059-RN e 7-LV-0062-RN, localizados no Campo de Produção de Livramento, município de 
Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos 1-RMO-0001-RN e 
7-RMO-0006-RN, localizados no Campo de Produção de Rio Mossoró, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-CAC-0027D-RN-A, 
localizado no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero com código 3-LOG-
0003-RN, localizado no Campo de Produção de Logradouro, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero com código 1-GO-
0004-D-RN, localizado no Campo de Produção de Goes, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 
3-MZ-0003-RN, localizado no Campo de Produção de Marizeiro, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-FJ-0001-RN, 
localizado no Campo de Produção de Fazenda Junco, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LOR-0075-RN, 
localizado no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 03 (três) poço petrolífero de código 7-FC-0003-RN, 7-FC-
0006-RN e 7-FC-0009-RN, localizado no Campo de Produção de Fazenda Curral, município de 
Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 09 (nove) poço petrolífero de código 7-LOR-0072-RN-A, 
7-LOR-0073-RN-A, 7-LOR-0078-RN-A, 7-LOR-0082-RN-A, 7-LOR-0085-RN-A, 7-LOR-0077-RN-A, 7-
LOR-0081-RN-A, 7-LOR-0083-RN-A e 7-LOR-0086-RN-A, localizado no Campo de Produção de 
Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 
7-LOR-0089-RN, localizado no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero com código 7-BE-
0019-RN, localizado no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Juazeiro, 
localizada no Campo de Produção de Juazeiro, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos 7-FMQ-0033-RN e 
7-FMQ-0048-RN, localizados no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero com código 7-BAL-
0067A-RN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 
7-LOR-0075-RN, localizado no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (uma) Estação de Telecomunicação de Livramento, 
localizada no Campo de Produção de Mossoró, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Sistema de Injeção de Água para 10 (dez) poços injetores de 
água 4-LOR-0002-RN, 3-LOR-0004-RN, 7-LOR-0010-RN, 7-LOR-0016-RN, 7-LOR-0029-RN, 7-LOR-
0032-RN, 8-LOR-0056-RN, 8-LOR-0057-RN, 8-LOR-0064-RN e 8-LOR-0065-RN, localizado no 
Campo de Produção de Fazenda Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso entre os poços petrolíferos com códigos 7-
BAL-0017-RN e 7-BAL-0026-RN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município 
de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 
7-LOR-0070A-RN, localizado no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) Gasoduto CAC/LV 4” x 5 km, localizado no 
Campo de Produção de Cachoeirinha, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 
7-BE-0029A-RN, localizado no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe 
Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 
7-LOR-0069A-RN, localizado no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LOR-0070A-RN, 
localizado no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LOR-0069A-RN, 
localizado no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 3-CAC-0030-RN, 
localizado no Campo de Produção de Cachoeirinha, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 1- CS-0002-RN, 
localizado no Campo de Produção de Cordão de Sombra, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 1- CS-0002-
RN, localizado no Campo de Produção de Cordão de Sombra, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 1-LF-0002-
RN, localizado no Campo de Produção de Lagoa do Freire, município de Assú/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 

 
 
 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

SM COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 03.459.547/0001-48, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação de Nº 2014-082198/TEC/LO-0348, com prazo de validade até 07/03/2021, 
em favor do empreendimento de Transporte de Carga Perigosa de Combustíveis Líquidos (Gasolina, Etanol e 
Diesel) com capacidade total de armazenamento de 30 m³. Localizado na Rua Maranata, nº 425, Planalto, 
Natal-RN.  

SM COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 
Requerente/Proprietário 

 
OPORTUNIDADE | Construção da loja já foi iniciada na capital potiguar. Loja está sendo erguida no local de 
funcionava o antigo prédio do Hiper Bompreço e deve começar a funcionar no mês de junho deste ano

O grupo Ferreira Costa, considera-
da a maior rede de home center 
da região Nordeste, confirmou 

nesta quinta-feira 21 que sua nova loja, 
em Natal , será aberta no próximo mês 
de junho. A nova estrutura terá uma 
variedade de mais de 80 mil itens para 
casa, construção e decoração. Embora 
estejam dentro dos critérios para a va-
cinação na cidade, iniciada na última 
quarta-feira 20, os abrigos e casas de 
longa permanência ainda não sabem 
quando nem como será feita a imuni-
zação.  

Segundo a coordenadora do Lar 
da Vovozinha, Lila Carvalho, a explica-
ção dada pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) é de que recentemente os 
idosos foram vacinados contra pneu-
monia e que, só na semana que vem, 
podem receber a vacina. Porém, ape-
sar disso, os institutos não receberam 
informações sobre a previsão para o 
início da aplicação.

A construção da loja já foi iniciada. 
A loja está sendo erguida no local de 
funcionava o antigo prédio do Hiper 
Bompreço, no bairro de Capim Macio. 
O home center contará com 10 mil m² 
de área de vendas, além de espaço pa-
ra lojas de conveniência, estoque para 
pronta entrega no local e trará os ser-
viços do clube do profissional, lista de 
casamento, vendas corporativas e clica 
e retira para vendas do online.

De acordo com o grupo, serão 450 
vagas de emprego abertas inicialmen-
te. As vagas são para as funções ope-
racionais, para gerência e supervisão e 
também para as áreas de vendas, aten-
dimento, logística e administrativo, 
entre outros segmentos. As inscrições 
para concorrer às vagas podem ser fei-
tas pelo site.

Por causa da pandemia da Co-
vid-19, o processo seletivo acontecerá 
todo online. Com 136 anos de história, 
a Ferreira Costa, maior Home Center 
do Norte e Nordeste, está presente nos 
estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe 
e Paraíba.

Com a loja, a capital potiguar vai 
contar com uma variedade de mais 
de 70 mil itens para casa, construção 
e decoração. Com 10.000 m2 de área 
de vendas, o empreendimento ofere-
cerá espaço para vinte e cinco lojas 
de conveniência no mall, 472 vagas de 
estacionamento, estoque para pron-
ta entrega no local, serviços do clube 
do profissional, lista de casamento, 
vendas para empresas, bordados de 
toalhas, centro automotivo e inúmeros 
outros atrativos.

De acordo com o grupo, serão 450 vagas de emprego abertas inicialmente

Home center que está chegando a 
Natal abre 450 vagas de emprego

REPRODUÇÃO

Aponte a câmera do celular para 
o QRCode acima e mande seu 

currículo para a empresa
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NATAL | SMS alega que os idosos receberam recentemente a vacina contra pneumonia e que, por isso, não 
podem receber a Coronavac agora. No entanto, não há previsão para o início da imunização nos lares

ELIAS BERNARDO
REPÓRTER

Enquanto algumas pessoas que 
não fazem parte do grupo prio-
ritário para receber a vacina em 

Natal foram imunizadas, os idosos que 
moram em Instituições de Longa Per-
manência da capital potiguar ainda não 
sabem quando irão receber a primeira 
dose da Coronavac. Embora estejam 
dentro dos critérios para a vacinação na 
cidade, iniciada na última quarta-feira 
20, os abrigos e casas de longa perma-
nência ainda não sabem quando nem 
como será feita a imunização.  Segundo 
a coordenadora do Lar da Vovozinha, 
Lila Carvalho, a explicação dada pela 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
é de que recentemente os idosos foram 
vacinados contra pneumonia e que, só 
na semana que vem, podem receber a 
vacina. Porém, apesar disso, os institu-
tos não receberam informações sobre a 
previsão para o início da aplicação.

“Os idosos receberam a vacina da 
pneumonia no dia 13 de janeiro e por 
isso o prazo para tomarem a da Covid 
é de 15 dias, portanto, na próxima quar-
ta feira 27. O que sabemos é que nesta 
quinta 21, a Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal iria se reunir com re-
presentantes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) para 
definir como será a logística do imu-
nizante para as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos, as ILPIs. Co-
mo será e quando, isso não sabemos”, 
confirmou Lila.

Segundo a coordenadora, os 36 ido-
sos da casa, que desde o início da pan-
demia estão isolados, sem visitas dos 
parentes, aguardam com ansiedade a 
chegada da Coronavac. Ela também 
acrescenta que esse momento significa 
poder respirar aliviado, mesmo que se-
ja uma segurança total para os idosos, 
que mesmo imunizados continuaram 
recebendo os cuidados do Lar da Vo-
vozinha, com todas as medidas de 
segurança necessárias. “É um começo 
e já  ficamos muito felizes com isso. Es-
peramos muito por essa imunização e 
espero que em breve todos estejam va-
cinados. Não apenas os idosos institu-
cionalizados, mas os demais idosos de 
todas as idades, todos os profissionais 
de saúde e também a população em 
geral”, comentou Lila. 

Por meio de uma profissional de 
saúde do Lar da Vovozinha, com dis-
tanciamento social, a reportagem do 
Agora RN conversou com Estela Lopes, 
de 76 anos, que observava na varanda 
de seu aposento o entardecer. Ela afir-
mou que está ansiosa para receber a 
aplicação da vacina, já que perdeu um 
sobrinho para a Covid-19 recentemen-
te. Por isso, também gostaria que a vaci-
na fosse para todos. “É uma expectativa 
muito grande, eu espero em Deus que 
ela chegue.Eu já perdi um sobrinho esse 
ano e também gostaria que essa vacina 
chegasse não só para os idosos, mas pa-
ra todos, para que não tenhamos essa 

Estela Lopes, de 76 anos, perdeu um sobrinho vítima da Covid-19 recentemente 

Idosas do Lar da Vovozinha aguardam a aplicação da primeira dose da Coronavac

Idosos institucionalizados ainda não 
receberam 1ª dose da Coronavac

FOTOS: JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

A Presidente da Comissão designada pela Portaria n° 439, de 15 de outubro de 2020, 
da Corregedoria-Geral do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, publicada 
no Boletim de Gestão de Pessoas — BGP em 15/10/2020 - Ano 4, Edição 10.10, que teve 
como último ato a Portaria n° 661, de 15 de dezembro de 2020, publicada no BGP Ano 4 
Edição 12.12, em 15 de dezembro de 2020, (https://boIetim.sigepe.pIanejamento.gov.br/
pubIicacao/detaIhar/49953), no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 
caput do arflgo 156 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, combinado com o art. 
256 do Código de Processo Civil, e ainda §5 do art. 33, IN n° 14 de 14 de novembro de 
2018 da CGU, NOTIFICA, pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e nao 
sabido, o Sr. Abraao Lincoln Ferreira da Cruz Júnior, CPF: *** 997.094** sobre sua 
condisao de acusado nos autos do Processo n° 21000.034444/2020-71, intimando-o 
a comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, à sede deste Órgão, situado na Esplanada 
dos Ministérios, Bloco D, Anexo, 1° andar, sala 134-B, Brasília, Distrito Federal ou 
contatar pelo e-mail corregedoria.geraI@agricuItura.gov.br e pelo telefone (61) 3218-
2691, a fim de tomar ciência dos fatos apurados e receber acesso externo integral aos 
presentes autos.

Esclarece-se que a eventual inércia do acusado não tem o condão de obstaculizar 
o andamento do processo, que será impulsionado de ofício.

Dinah Nazareth Varanda Paz
Presidente de Procedimento Correcional

EDITAL DE INTIMAÇÃO PAD

MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

CORREGEDORIA-GERAL
NÚCLEO PERMANENTE 
DISCIPLINAR

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LS 
 
Alpha Serviços e Construções Ltda., ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.104.393/0001-98, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Ambiental Simplificada - LS, objeto da operação de uma UTRSS – Unidade de 
Transbordo de Resíduos de Serviços de Saúde, situado à RN 313 – 82 A (Galpão 07), bairro Cajupiranga 
– Parnamirim/RN, CEP 59.156.400. 
 

Thiago Juscelino 
Sócio Empreendedor Responsável 

 

PEDIDO DE LA – LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA – Licença de Alteração 
referente a LS – Licença Simplificada Nº 2017- 111600/TEC/LS-0165, referente a extração mineral de areia 
para uso na construção civil, em uma área de 13.0 hectares com novo volume a ser extraído de 20.000 
m³/mês, localizada no leito fluvial do Rio Pajeú, dentro dos limites do imóvel rural Fazenda São José, zona 
rural de Angicos/RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor- Superintendente 

 
PEDIDO DE LA – LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA – Licença de Alteração 
referente a LS – Licença Simplificada Nº 2019- 132286/TEC/LS-0087, referente a extração mineral de areia 
para uso na construção civil, em uma área de 6.35 hectares com novo volume a ser extraído de 20.000 
m³/mês, localizada no leito fluvial do Riacho Cauã, dentro dos limites do imóvel rural Sítio Altamira-
Boqueirão, zona rural de Ruy Barbosa/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor- Superintendente 

 

PEDIDO DE LICENÇA SILPLIFICADA 
 

ERALDO BATISTA DA CRUZ, 082.645.614-62, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS para a Lavra de Areia, 
com produção de 1.000,0 m³/mês, localizada na localidade Varginha (Leito de Rio), s/n, Zona Rural, 
Equador – RN, CEP 59.355-000. 

 
Eraldo Batista da Cruz 

Proprietário 

 
 
 

PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 
Juarez Antônio de Sá Rabelo - Me, CNPJ: 19.879.482/0001-20, torna  público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a  RENOVAÇÃO 
LICENÇA SIMPLIFICADA, PARA CARCINICULTURA MARINHA,  localizado na Fazenda Casqueira  – Baia 
Formosa- RN.  

  
Juarez Antônio de Sá Rabelo 

PROPRIETÁRIO  

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
MARIA ALVES DE L BEZERRA - ME, CNPJ 01.026.356-67, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença Simplificada (LS). 
Para um Comércio de Madeira (sem beneficiamento), localizado na Rua Evaldo Augusto de Souza, 117, 
Núcleo Manoel Vieira, São Miguel/RN, CEP 59.920-000.  

 
MARIA ALVES DE L BEZERRA - ME  

Nome do Representante Legal 

 
 
 

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

PLANO A SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ: 23.249.596/0001-63, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Operação-LO, com validade: 21/01/2027, para Transporte de carga não perigosa, com capacidade total de 
51,94ton, localizado na Rua Barão de Curumatau, 2596, Lote 36, Lagoa Nova, Natal/RN. 

 
BRUNO ALVES DE LUCENA 

PROPRIETÁRIO 
 

 
 
 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO SANTA RITA LTDA - EPP, CNPJ 07.766.121/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A renovação de Licença 
de operação (RLO). Para um Transporte de cargas perigosas, localizado na Av Jose Xavier de Aquino, 1710, 
Jose Vicente do rego, São Miguel/RN, CEP 59.920-000.  

 
POSTO SANTA RITA LTDA - EPP 

Nome do Representante Legal 

 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA, CNPJ: 38.234.098/0001-14, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Regularização de Operação para uma indústria (envasamento de água adicionada de sais), 
localizada a Rua Silvia Bandeira de Melo, 40, Parque de Exposições, Parnamirim/RN. CEP: 59.146-640. 
 

PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ 
DIRETOR 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

WALFREDO LOPES & FILHOS LTDA, CNPJ: 04.634.597/0002-68, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação - LO, 
com prazo de validade até 20/01/2027, em favor do empreendimento para revenda de combustíveis 
líquidos (Gasolina Comum, Etanol, Diesel S10 e Diesel Comum), com capacidade de armazenamento 
de 75,00 m³ (setenta e cinco metros cúbicos). Conta ainda com a atividade de troca de óleo, com área 
construída de 1.268,76 m², localizado na Av. Coronel Martiniano, nº 1161, Centro, Caicó/RN. 

 
ROOSEVELT STARDI LOPES 

Proprietário  
 

doença, essa é a minha oração. Todos 
nós que estamos aqui temos família e 
nós queremos ver todos bem ”, contou. 

Já no Instituto Juvino Barreto, a ex-
pectativa pela vacina também é de que 
ela chegue o mais rápido possível. A ca-
sa tem hoje 55 idosos e 11 profissionais. 
“O que falta mesmo é a vacina’’, como 
explicou a diretora administrativa do 
espaço, irmã Rita de Cássia Cirqueira.

“Nós estamos aguardando o pesso-

al da Vigilância Sanitária ou da Saúde 
chegar com as vacinas. Já fizemos o 
cadastro dos 55 idosos no RN+Vacina, 
a prefeitura disse que eles seriam vaci-
nados, mas não informou a hora nem 
o momento. Todos querem ser vacina-
dos, as famílias também concordam e 
essa é a esperança de todos”, pontuou. 

A SMS não informou quando será 
iniciada a aplicação da Coronavac nas 
casas de abrigos de idosos.
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

O que foi duro de sofrer é doce de recordar. 

Provérbio italiano

“

QUANTO CUSTA?
O verbo “custar” é campeão de 

inadequações na língua falada. Tudo isso 
porque segue uma regra que, realmente, não 
é fácil de entender. No cotidiano, ouvimos e 
falamos frases como “Eu custo a acordar”, 
“Ela custa a entender”, “A empresária custou 
a demitir o funcionário”. Aí mora o problema.  
Quando signifi ca ser custoso, ser demorado,  
o verbo “custar” não deve ter como sujeito 
pessoa ou pronome reto. Corrigidas, as frases 
fi cariam assim: “Custa-me acordar”, “Custou-
lhe entender”, “Custou à empresária demitir 
o funcioná rio”. Nesses casos, o sujeito do 
verbo custar é uma oração. Porém, se o verbo 
‘custar” signifi car ser adquirido pelo preço 
de, admitirá como sujeito pessoa, animal 
ou coisa: “O jogador custou dez milhões de 
reais”, “Um carro novo custa cinquenta mil 
reais”.

DEPUTADO                                                                                                        
A disputa pela Presidência da Câmara 

dos Deputados esquenta o jogo político neste 
início de ano. Mas vale lembrar algo aos 
navegantes: “deputado” é palavra que se usa 

com a preposição “por”: deputado por São 
Paulo, deputado pela Bahia, deputado pelo 
Rio Grande do Norte. A palavra senador segue 
a mesma regra. Porém (sempre um porém), se 
o deputado for estadual, admite a preposição 
“de”: deputado estadual de São Paulo, 
deputado estadual do Rio Grande do Norte.

A DOMICÍLIO?
Nesta quarentena, quem não pediu 

comida em domicílio? A palavra “domicílio” 
deriva de “domus” (casa em Latim). Muitas 
pessoas confundem o uso da preposição que 
antecede essa palavra. Por isso, encontramos 
“em domicílio” e “a domicílio”. Mas as duas 
podem estar corretas. Vamos entender. Se 
digo “Aquele restaurante faz entregas em 
domicílio”, estou certo porque quem faz 
entregas o faz “em” algum lugar e não “a” 
algum lugar. Assim como em “O professor dá 
aulas em domicílio”, pois quem dá aulas o faz 
“em” algum lugar. Se, no entanto, o verbo da 
frase indicar movimento, devemos emprega r 
a preposição “a”: “O professor vai a domicílio”, 
“A comida chega a domicílio”; afi nal, quem vai 
vai “a” algum lugar, quem chega chega “a”.

ABUNDANTE  

Considerado um assunto chato e 
difícil por boa parte dos falantes da língua 
portuguesa, o verbo não tem a simpatia 
de muita gente. Consequentemente, as 
palavras que fazem parte do assunto 
também não são vistas como atraentes. 
“Abundante” é o termo usado para o verbo 
que admite mais de uma forma, em geral, 
no particípio. Assim, verbos como acender 
e aceitar são considerados abundantes, 
uma vez que aceitam construções como 
“O professor havia acendido a luz da 
curiosidade em seus alunos”; “A luz da 
esperança será acesa com a chegada da 
vacina”. O que é importante observar, 
para não errar, é a forma verbal auxiliar 
do verbo abundante. Quando o auxiliar é 
o verbo ter ou o verbo haver, deve-se usar 
o particípio regular, conforme a primeira 
frase. No entanto, se o verbo acompanhante 
for ser ou estar, usa-se o particípio irregular, 
conforme o segundo exemplo.

“

UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO E SUA GRAVIDADE
Muito importante saber que os 

cuidados que devemos apresentar 
para termos uma alimentação 
saudável, não é somente na escolhas 
dos alimentos. Você deve saber que 
quando vamos esquentar nossa 
comida em vasilhas de resina ou 
quando utilizamos aquela espátula 
de plástico para mexer algo... tudo 
isso vai estar te causando malefícios 
pra sua saúde. Os utensílios que 
utilizamos de plástico, podem conter 
resina de melamina e formaldeídos 
que são libertados quando aquecidos. 
Em determinada quantidade, essas 

substâncias são tóxicas se ingeridas 
pelo corpo.

O QUE É MELAMINA?
Muitos confundem com melanina, 

mas existe uma enorme diferença. A 
melanina é uma proteína produzida 
pela pele e que ativa a proteção contra 
os raios solares e a pigmentação 
no corpo humano. É produzida 
pelos melanócitos, células da base 
da epiderme. Já a Melamina é um 
composto químico presente em quase 
todos os produtos, inclusive nos 
produtos conectados à gastronomia. 

Viram a diferença?
A melamina é uma substância 

alcalina, é possível fabricar através 
dela os CDs, DVDs, Blu-Rays, 
automóveis, artigos esportivos, quase 
todos os equipamentos eletrônicos. 
Mas, o que a melamina tem a ver com 
alimentação? TUDO! 

O composto é utilizado na 
fabricação de ração para animais, uso 
na fabricação de comidas e bebidas, 
além do uso em artigos para cozinha. 
Louças e pratos de melamina estão 
popularizados entre o público que 
consome na gastronomia. Mas quais 
seriam as vantagens do composto na 
área?

PLÁSTICO NO MICROONDAS 
Em temperaturas até 70ºC, o 

plástico libera a melamina numa 
quantidade ainda considerada 
segura para o corpo, mas acima 
disso e durante um período longo de 
utilização, vai prejudicar sua saúde. 
O limite de melamina na comida é 
de 30 mg/kg, para ser evitado, deve 
fi car atento a temperatura da panela. 
Enfatizando que, a degradação desse 
material plástico pode ser ainda 
maior com alimentos que contém 
algum ácido, principalmente frutas e 
vegetais, tornando a camada externa 
do plástico mais frágil e a liberação 

da melamina se torna mais rápida. 
A melamina vai te fazer mal, pois 
existem existem efeitos colaterais da 
ingestão e inalação dela, ocorrendo até 
durante o cozimento dos alimentos.  
Pode causar problemas respiratórios, 
no aparelho digestivo e também 
complicações renais. Isso acontece 
porque a substância causa irritação 
e até atrapalhar o funcionamento de 
órgãos.

MALEFÍCIOS
Quando ingeridas pode causar 

diarreia, náusea e vômitos. Quando 
inaladas, causa irritação ocular e no 
trato respiratório.

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
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O projeto Galeria Mulheres d’Arte 
é uma exposição virtual através 
da plataforma Instagram. 

O objetivo é unir a produção de 
mulheres das artes visuais do estado 
do Rio Grande do Norte, através de um 
mapeamento, para formular um livro 
virtual que será lançado no dia 14 de 
fevereiro. 

Serão selecionadas três mulheres 
inscritas no formulário. As artistas 
participarão de atividades e ganharão 
premiação remunerada. Durante a 
programação abordaremos temas 
sobre a produção da arte visual 
feminina no estado do RN, mercado de 
trabalho, representatividade no ramo, 
carreira e formação, arte e consumo, 

arte e gênero.
Sobre premiação e seleção: a 

primeira selecionada participará de 
uma live no per� l da galeria no dia 7 
de fevereiro, terá sua arte exposta no 
livro virtual e ganhará premiação de 
R$300. A segunda selecionada fará 
uma gravação de uma o� cina, que 
será postada no per� l do Instagram 

(@galeriamulheresdarte) no dia 10 de 
fevereiro, terá sua arte exposta no livro 
virtual e ganhará premiação de R$300. 

Já a terceira selecionada partici-
pará da live de lançamento do livro no 
dia 14 de fevereiro, terá sua arte expos-
ta no livro virtual e ganhará premiação 
de R$300. As inscrições são gratuitas e 
seguem até o dia 30 de janeiro. 

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima e acesse o formulário 

para inscrição no projeto 

FOTOS: NILSON ELOY

O FANTÁSTICO 

MULHERES D’ARTE

ONLINE  O espetáculo estará disponível no YouTube a partir das 17h de domingo 24

MUNDO DOS CONTOS
ESPETÁCULO | Companhia teatral 
“Flor do Sol” vai lançar no 
YouTube, no próximo domingo 
24, o conto infantil “Bruxa Ohane 
e Malandragem”, que desperta 
imaginário criativo e estimula o 
hábito da leitura entre as crianças

Há quase 10 meses com teatros 
e casas de cultura fechados 
para apresentações teatrais no 

Rio Grande do Norte, a Companhia 
Teatral “Flor do Sol” decidiu lançar 
na internet um conto infantil que faz 
parte do espetáculo “O Fantástico 
Mundo dos Contos”. O objetivo é 
oferecer aos pais e crianças uma 
opção de cultura e lazer, respeitando 
o momento atual de distanciamento 
social, com o consumo do material 
audiovisual de casa. 

A história utiliza a fantasia para 
estimular o hábito da leitura entre 
as crianças. O conto lançado será 
“Bruxa Ohane e Malandragem”, que 
conta a história de uma personagem 
encantada e seu � el escudeiro. O 
público é guiado por uma Fada, que 

narra o enredo a partir do momento 
em que os protagonistas descobrem a 
presença de intrusos no reino mágico 
em que vivem e passam a combatê-los. 
A ideia dos personagens, que brincam 
o tempo todo com a imaginação 
do público, é elaborar uma fórmula 

mágica, mas eles se atrapalham e a 
poção tem efeito inesperado. 

O elenco conta com as atrizes 
Clara Menezes, � alita Vaz e Camilla 
Natasha que atuam e também cantam 
no vídeo que será disponibilizado ao 
público às 17h do domingo 24, através 

do canal no YouTube da Com Arte 
Produções. Outro objetivo valioso da 
companhia é envolver pais e � lhos 
que costumavam ir ao teatro para que 
as plateias continuem a consumir 
linguagem teatral mesmo em casa, e 
assim, contribuir com a manutenção e 

a formação de público para quando os 
locais de apresentação reabrirem. 

“Queremos poder contribuir com a 
oferta de conteúdos infantis relevantes 
nas plataformas digitais. Hoje em dia 
as crianças, desde muito novinhas, já 
estão conectadas, consumindo uma 
avalanche de vídeos, principalmente 
no YouTube, e nem sempre com 
conteúdos adequados. Desejamos que 
o teatro possa ocupar esses espaços 
virtuais também”, contou � alita 
Vaz, uma das atrizes e produtoras do 
material audiovisual. O lançamento 
de “Bruxa Ohane e Malandragem” foi 
contemplado no edital de incentivo da 
prefeitura de Natal, através da Lei Aldir 
Blanc, criada para garantir o funcio-
namento de grupos e companhias 
afetados por causa da pandemia da 
Covid-19.

Aponte o celular para o QRCode 
acima e con� ra o espetáculo 

no domingo 24, às 17h

MAGIA  
O conto traz a 
história de uma 
personagem 
encantada e seu fi el 
escudeiro 
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NOVO EMBATE 
Nos holofotes do centro do poder 

em Brasília, o ministro potiguar do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, voltou a ser colocado em 
posto de embate com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. 

DESCONFIANÇA 
O motivo agora é o Marco do 

Saneamento. Mais precisamente o fato 
de a pasta de Rogério estar ‘segurando’ a 
publicação do decreto que regulamenta 
a nova legislação. O receio da Economia 
é de que haja mudanças no texto. O 
assunto está sendo abordado pela 
imprensa nacional. 

RENEGOCIAÇÃO AUTORIZADA 
Falando em Rogério, nesta 

quarta-feira ele comemorou “mais uma 
medida de apoio ao setor produtivo” 
do governo Bolsonaro: a autorização 
de renegociaç ã o de dí vidas de 
empreendedores com os Fundos de 
Investimento da Amazô nia (Finam) 
e do Nordeste (Finor). “Nossa meta é  
atender 1,7 mil empresas e contribuir 
com a geraç ã o de emprego e novos 
negó cios nessas regiõ es”, comentou o 
potiguar.

SEMPRE JUNTOS 
O ministro do Desenvolvimento 

Regional, a propósito, esteve mais uma 
vez na Assembleia Legislativa visitando, 
nesta quinta-feira, o presidente da 
Casa, deputado Ezequiel Ferreira. Estão 
sendo muitos os encontros da dupla 
tucana neste ‘verão’. 

DUPLA 
A conversa, segundo Ezequiel 

comentou em suas redes sociais, serviu 
para atualizar as informações “sobre 
as obras conduzidas pelo Ministé rio 
do Desenvolvimento Regional nos 
municí pios do RN”. 

Até rimou 
Mas será que a política tem fi cado 

sempre de fora dos papos entre o 
ministro e o presidente do Legislativo 
potiguar? Há quem diga que em 
algumas dessas reuniões planos são 
traçados para as eleições de 2022. 

 AÍ SIM! 
Boas notícias vindas do Executivo 

da capital? Dessa vez temos. É que 
foi sancionada, nesta quarta, pelo 
prefeito Álvaro Dias, a Lei que obrigada 
bares, cafés, quiosques, praças, 
centros, complexos gastronômicos, 
restaurantes, casas noturnas, casas 
de eventos e de shows, situados na 
capital Potiguar, a adotarem medidas 
de auxílio à mulher que se sentir em 
situação de risco.  

IMPORTÂNCIA 
De autoria do vereador Raneire 

Barbosa, a lei foi aprovada, por 
unanimidade, no dia 15 de dezembro 
de 2020, na Câmara Municipal de 
Natal. E, segundo o parlamentar, a 
decisão possui grande relevância, pois 
contribuirá para a redução dos casos de 
violência contra à mulher em Natal.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Deu na Folha: “Colapso 

em Manaus e derrapada na 
vacinação fortalecem base 
jurídica para impeachment 
de Bolsonaro. Pandemia da 
Covid soma-se a outras 22 
situações em que atos do 
presidente são passíveis de 
enquadramento como crime de 
responsabilidade”. 

>>Deu no El País: “O 

(PGR) a abertura de uma ação 
criminal contra Bolsonaro no 
Supremo Tribunal Federal (STF)”. 

>>Deu em O Globo: “Índia 
informa que enviará vacinas de 
Oxford/AstraZeneca para o Brasil 
na sexta. Informação foi dada por 
ministro das Relações Exteriores 
do país à Reuters; chegada 
do imunizante é central para 
campanha nacional de vacinação”. 

presidente Jair Bolsonaro fomenta 
‘sabotagens para retardar ou 
mesmo frustrar o processo de 
vacinação’ contra a covid-19 no 
Brasil. Essa é a tese de um grupo 
de 352 notáveis, formado por 
juristas, economistas, intelectuais 
e artistas, que solicitaram à 
Procuradoria Geral da República 

É PRECISO 
“Nosso mandato tenta criar 

mecanismo para o auxílio das 
mulheres na busca por ajuda junto aos 
estabelecimentos, evitando-se, desta 
forma constrangimentos, assédios e 
principalmente a violência”, destacou 
Raniere. 

 TENDÊNCIA 
Professora de políticas públicas na 

Universidade de Oxford, Anna Petherick 
comentou à imprensa que governos 
que não responderam bem à pandemia 
serão responsabilizados nas urnas. Um 
exemplo dado por ela para comprovar 
esse cenário foi a derrota de Donald 
Trump nos Estados Unidos. 

DE OLHO 
O El Pais publicou que Petherick, 

que é pesquisadora do Brasil desde 
antes da pandemia, tem acompanhado 
as respostas do governo brasileiro à 
crise de saúde pública para o Oxford 
Covid-19 Government Response 
Tracker (Monitor de Oxford das 
Respostas Governamentais à Covid-19, 
em tradução livre). Ela é formada em 
ciências naturais por Cambridge. 

OLHA QUEM SALVOU! 
O Ministro das Relações 

Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, 
compartilhou ontem em suas redes 
sociais uma charge ironizando o 
fato de que justamente o seu país, 
tão vilipendiado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, foi acionado para enviar 
oxigênio aos hospitais durante a crise no 
Amazonas.  

BOA RESPOSTA 
A imagem publicada pelo chanceler 

venezuelano mostra Bolsonaro 
segurando uma arma enquanto recebe 
oxigênio do presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro. A publicação ainda traz 
a frase “cada um dá o que tem”. 

PUNIDO 
A Justiça condenou o deputado 

federal Eduardo Bolsonaro a indenizar 
repórter do jornal Folha de S.Paulo por 
danos morais. E ainda fi xou punição 
para o fi lho do presidente, após ele ter 
ofendido com palavras de cunho sexual 
a jornalista. 

Em clima de alto verão, a designer de joias Sheila 
Moraes em momento de descanso e em sintonia 
com as cores verde e azul

O recém empossado deputado estadual Eliabe Marques iniciou o 
mandato na ALRN com agenda ligada a sua área de experiência, a 
Segurança, visitando unidades policiais militares

Parte da família Viana, proprietária 
do Grupo Agora RN, reunida em confraternização: 
Matheus, Lissandra e Liana Viana
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Seu relacionamento com crianças e jovens eleva seu 
ânimo. Colocar uma máscara não combina com você. Se 
você sair, mantenha os pés no chão e não assuma que é 
invencível … Há sinais de falta de vitaminas.

Fé e ousadia. Você receberá boas notícias. Então vá para 
a sua caixa de correio sem se preocupar! Não aceite as 
coisas tão facilmente. Você se sentirá melhor se fi zer um 
esforço consigo mesmo. Desacelere.

Penteie suas fontes de informação e você certamente 
não estará perdendo seu tempo. Você precisa fazer as 
coisas corretamente e nada o impedirá, nem exagere 
… Essa é a única fraqueza nos seus níveis de energia.

Você sentirá que as coisas estão decolando rápido demais 
e conversar com outras pessoas permitirá que você 
acompanhe o ritmo. Você está completamente à vontade 
consigo mesmo e seu equilíbrio está fi cando mais forte. 

Seu otimismo é contagioso e você conhecerá novas 
pessoas. Você estará em sua melhor forma, então 
aproveite esta oportunidade para estar alerta a certos 
maus hábitos em seu estilo de vida.  

Seu bom humor o torna popular entre os que estão 
ao seu redor. Você será bom em disseminar isso e 
estará em sua melhor forma. Não tente enfrentar 
todos os desafi os de uma só vez. Pense na sua dieta. 

Você terá a chance de mudar de idéia sobre uma 
decisão tomada com muita pressa e será um dia 
produtivo. Você está no topo do mundo, mas seria 
uma boa ideia modifi car os maus hábitos que você já 
conheceu e depois se sentirá melhor ainda. 

Um confl ito que ocorre entre os que estão ao seu redor 
dará a você a chance de mostrar seus talentos como 
mediador. Você está em boa forma, quase zumbindo, até 
porque resistiu a certos desejos – agora dê tempo para 
sua vida privada. 

Suas mudanças nos seus padrões de trabalho estão 
lhe trazendo boa sorte. Não esconda nada! Você 
gastará menos energia se preservar momentos de 
solidão e intimidade. Há muita coisa acontecendo ao 
seu redor!. 

Você colherá as recompensas dos esforços envidados 
no mês passado. Agora isso será algo para comemorar! 
Um sentimento interno de bem-estar permitirá que 
você coloque um grande número de suas idéias em 
perspectiva. Serenidade vai fazer você mais forte. 

Você precisará mostrar paciência e diminuir a velocidade 
para liberar a tensão. Evite discussões turbulentas, pois 
isso consome sua energia. Você vencerá, nunca duvide. 
Meditar seria bom para recarregar suas baterias. 

Seu presente por ser controverso causará atrito, 
tente suavizar e pense no que você diz. Use hoje 
para abandonar velhos hábitos que atrapalham sua 
energia.

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 1CANAL 1

Bate-Rebate
Na Globo, a primeira temporada do 

“The Voice+” mal começou, e já foram 
abertas inscrições para a edição de 

2022. Ainda na Globo, a informação 
é que as gravações da série “Segunda 
Chamada” foram só transferidas por 

causa da pandemia...Mas que haverá 
sim, quando for possível, uma próxima 
temporada.A Band, diferentemente 

do que foi publicado neste espaço, 
informa que o “Você Torceu Aqui” 

já está no ar nas manhãs de sábado...
Mas só isso. Nada de material novo. 
São os mesmos jogos exibidos no ano 

passado...É o tal negócio, se quer 
ou tem que fazer, por que não faz 

direito?A estreia do Geraldo Luís, 
com “A Noite é Nossa” na quarta-feira, 

ao vivo, foi até quase uma da manhã 
de quinta...Ontem, primeiras horas 
da manhã, ele já estava cuidando do 
próximo programa.A Natpe 2021, 
neste ano realizada deforma virtual 
a partir de Miami, chegou ao fi m no 
dia de ontem... Entre as principais 
atrações, as séries dramáticas.  “The 

North Water", da BBC, foi uma das que 
mais chamou atenção.

Globo fecha questão e não negocia Série B com a Band
A Band, que já tem alguns 

campeonatos internacionais, 
tem procurado viabilizar novas 
propriedades esportivas e um dos 
seus objetivos, talvez o maior deles, 
sempre foi voltar com brasileiro da 
Série B.

Em 2020, nas negociações 
realizadas, a Globo optou por 

ceder apenas parte da competição, 
preservando para ela todas as 
partidas que envolviam algumas 
equipes, como Cruzeiro, Vitória e 
Náutico. Uma proposta que, por 
entraves comerciais, acaba não 
interessando.

Neste ano, em nova procura e 
um começo de conversa que até 

foi bem animador, as tratativas 
novamente se encerraram sem o 
fi nal que a Band esperava. 

O Grupo Globo, até por não 
ter ainda a relação completa das 
equipes que estarão na disputa, 
optou preservar a exclusividade 
da Série B para as TVs aberta e 
fechada. Assunto encerrado.

VINÍCIUS MUHAMMAD

GÊNESIS
No que depender de Eline Porto, 
também haverá música na fase 
Torre de Babel, em “Gênesis”. 
A atriz e cantora viverá a 
personagem Harete. Detalhe: 
Eline trabalhou nas novelas 
“Floribella” e “A Força do 
Querer”, atualmente em reprise.

OUTRA VIDA
Benedito Ruy Barbosa, hoje, aos 

90 anos e bem preparado fi sicamente, 
faz questão de cuidar do seu sítio, em 
Sorocaba(SP). 

Um pomar, com 20 tipos de frutas, 
e um lago cheio de peixes. Não quer 
nem ouvir falar de novelas.

ESTACA ZERO
Ênio Vivona, Oscar Pardini, René 

Vanorden e Zé Américo, do “Café com 
Bobagem”, por enquanto, continuam 
na Play FM do Grupo Bandeirantes.

Sobre o prometido programa na 
TV, a informação é nenhuma. Todos, 
vale lembrar, eram da “Praça” do SBT.

ASSUNTANDO
Até onde se sabe, ainda não houve 

nenhuma conversa muito menos 
convite, mas existe, sim, o interesse de 
alguns setores do esporte da Globo no 
trabalho de Edmundo, que deixou o 
Fox Sports em dezembro.

Uma negociação, informa-se, 
muito possível.

PÉ DENTRO
Mesmo sem uma coisa ter nada 

a ver com a outra, Edmundo foi 
convidado para atuar em “O Jogo que 
Mudou a História”, do José Júnior, 
série do Globoplay. Direção de Heitor 

Dhalia
E aceitou, claro.

PILOTANDO
Durante todo o dia de hoje, o SBT 

vai gravar o piloto do “Vem pra Cá”, 
com Ticiana Villas Boas e Ivan Moré.

Importante destacar que se trata 
de um piloto, desenvolvido de uma 
proposta da direção da emissora, 
mas que ainda será submetido para a 
aprovação de Silvio Santos.

ÚLTIMA FORMA
 Praticamente todas as produções 

de programas da Rede TV! retornaram 
das férias na quarta-feira.

Mas Luciana Gimenez, ao 
contrário do que chegou a ser 
informado, só voltará a gravar em 
fevereiro.

HOMENAGEM
A Globo está confi rmando para 

2 de fevereiro a exibição de “Todas 
as Mulheres do Mundo”, escrita por 
Jorge Furtado, a partir do fi lme do 
mesmo nome, produzido e dirigido 
por Domingos de Oliveira, falecido em 
2019.

A série tem as participações de 
Sophie Charlotte, Lília Cabral, Emílio 
Dantas, Maria Ribeiro, Maria Mariana 
e Mateus Nachtergaele no elenco.
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FABIANO DE OLIVEIRA

Autor do gol que deu o título 
de campeão do centenário ao 
América em 2015, o zagueiro 

Flávio Boaventura, está de volta ao 
time e se apresentará ao técnico Eva-
risto Piza na próxima segunda-feira 25, 
no Centro de Treinamento Dr. Abílio 
Medeiros, em Parnamirim.

A comemoração de Boaventura 
após marcar o gol que deu o título ao 
América, uma voadora em uma das 
bandeirinhas de escanteio do estádio 
Maria Lamas Farache, viralizou nas 
redes sociais.

Antes de virar ídolo, Boaventura 
enfrentou a desconfiança da torcida 
e precisou conquistar cada alvirrubro 
jogo após jogo. Enquanto esteve no 

clube entre 2015 e 2016, Flávio foi um 
dos atletas que mais defendeu o clube 
em jogos oficiais. Foram 50 jogos com 
a camisa alvirrubra e sete gols marca-
dos.

Com o retorno de Boaventura, o 
América segue com a reformulação do 
elenco para a temporada 2021. O time 
quatro semanas de preparação para 
voltar aos gramados, com a estreia 
marcada para 24 de fevereiro contra 
o Força e Luz, em Natal, na Arena das 
Dunas.

Na última semana, a direção do 
clube reformulou o elenco inteiro para 
a nova temporada. Pelo menos oito 
novos atletas foram contratados ao 
longo dos últimos dias. Os primeiros 

nomes contratados foram o centro-
avante Luan Silva, que estava no Frei 
Paulistano (SE) e o zagueiro Alisson 
Brand, que renovou seu contrato por 
mais uma temporada.

Na última segunda-feira 18, o clu-
be apresentou mais duas caras novas 
na temporada 2021, o goleiro Samuel 
Pires, de 32 anos, e o lateral direito Ira-
nilson, de 27, que estavam no futebol 
paraibano - Botafogo (PB) e Atlético 
(PB), respectivamente.

Na semana passada, América 
acertou com o lateral-esquerdo Fer-
nando, de 25 anos, destaque do Globo 
na temporada 2020, e o meia Clebinho, 
de 33, que estava no Uberlândia-MG, 
que defenderão o clube.

América anuncia 
retorno do zagueiro 
Flávio Boaventura
FUTEBOL | Zagueiro Flávio Boaventura está de volta ao time americano e se apresentará ao técnico Evaristo 
Piza na próxima segunda-feira 25, no Centro de Treinamento Dr. Abílio Medeiros, em Parnamirim

Zagueiro Flávio Boaventura foi o autor do gol que deu o título de campeão estadual, em 2015, no ano do centenário do América

Os Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, adiados em um 
ano por causa da pandemia 

do novo coronavírus, irão aconte-
cer em 2021. Isso é o que garante o 
alemão Thomas Bach, presidente 
do Comitê Olímpico Internacional 
(COI), que declarou nesta quinta-
-feira que está convencido de que 
o evento será disputado nas datas 
programadas - entre 23 de julho e 8 
de agosto -, acrescentando que “não 
há um plano B”.

“Nós temos, neste momento, 
nenhuma razão para acreditar que 
os Jogos Olímpicos de Tóquio não co-
meçarão no dia 23 de julho no está-
dio Olímpico de Tóquio. Isto é porque 
não há um plano B e porque estamos 
totalmente comprometidos em fazer 
estes Jogos seguros e bem-sucedi-
dos”, afirmou Bach em entrevista ao 
jornal japonês Kyodo News.

As declarações do presidente do 
COI acontecem em meio ao cresci-
mento do número de casos de co-
vid-19 no mundo e ao aumento das 
restrições no Japão, onde a popula-
ção japonesa cada vez mais se mos-
tra contrária à realização do evento 
esportivo.

No último dia 7, o governo do 

A estreia do time potiguar da 
Unimed/Aero acontece na 
próxima quarta-feira 27 pela 

segunda rodada da competição. o 
clube vai encarar o JF Vôlei (MG) no 
ginásio do Sesi Clube, em Natal, a 
partir das 19h.

O time potiguar, na verdade, es-
trearia neste sábado 23 contra o Vôlei 
Futuro (SP). No entanto, o clube pau-
lista teve cinco atletas que testaram 
positivo para a Covid-19. Com isso, 

COI garante que Olimpíadas 
serão disputadas em 2021

Time potiguar estreia na 
Superliga B de vôlei dia 27

POSICIONAMENTO

DISPUTA

Japão declarou estado de emergência 
em Tóquio e em algumas regiões da 
região metropolitana, com duração 
prevista de um mês. A entrada de 
cidadãos estrangeiros foi proibida no 
país - antes da virada do ano os privi-
légios concedidos a atletas já haviam 
sido retirados

Três dias depois, a imprensa ja-
ponesa publicou uma pesquisa que 
revelava que 80% dos japoneses são 
contra a realização dos Jogos de Tó-
quio-2020 no cenário atual.

Nesta semana, um porta-voz do 
governo confirmou a realização da 
Olimpíada e disse que a vacina não 
será um pré-requisito. Keith Mills, 
que foi vice-presidente do Comitê Or-
ganizador dos Jogos de Londres-2012, 
no entanto, mostrou-se pessimista: 
“Muito improvável de acontecer”.

a partida foi remarcada para 25 de 
fevereiro.

O Unimed/Aero garantiu a vaga 
no campeonato ao vencer a disputa 
do grupo 3 da Superliga C em 2020. 
Os potiguares chegam com reforços 
importantes dentro e fora de quadra 
para buscar um lugar na elite do vo-
leibol brasileiro, como o técnico Ale-
xandre Fadul, o levantador Marlon, o 
líbero Fábio Paes, o ponteiro Rogério 
Mineiro e o central Robert.
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JOGOS OLÍMPICOS 
DE TÓQUIO-2020 SERÃO DISPUTADOS 
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