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Após Carnaval, RN registra 212 
óbitos e 10 mil casos de Covid-19
PANDEMIA. 9 | Segundo dados epidemiológicos da Sesap, no dia 16 de fevereiro, casos confirmados de Covid-19 eram 157.422 e óbitos eram 3.424. Nesta terça-feira 2, os casos 
atingiram o número de 168.171 e as mortes chegaram a 3.636. Aumento de casos se reflete também no número de internações, já que a taxa de ocupação de leitos se mantém alta

REUTERS/DIEGO VARA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RNREPRODUÇÃO

No começo da pandemia do coronavírus, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, indicou e recomendou o uso da cloroquina para casos graves da Covid-19, que antes era usado apenas no tratamento da malária e do lúpus

UFRN anuncia novo
concurso com 22 vagas

Combate à pandemia é 
prioridade, diz Hermes

OPORTUNIDADE. 7 | Inscrições começam 
no dia 3 de maio e seguem até 7 de 
junho, com taxa de R$ 80

ENTREVISTA. 5 | Vereador de Natal 
pelo PTB fala sobre enfrentamento da 
Covid-19 e outros projetos do mandato

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Concurso terá também cadastro reserva

Vereador Hermes Câmara (PTB)

IMUNIZAÇÃO. 10 | Para receber 
a primeira dose, idoso precisa 
apresentar comprovante de 
residência de Natal, cartão 
de vacinação e documento de 
identidade com foto. Capital 
potiguar conta com três pontos 
de vacinação drive-thru e mais 
dez salas de imunização em 
Unidades Básicas de Saúde, que 
funcionam durante a semana 

MEDICAMENTO. 8 | Sesap recebeu 143 mil 
comprimidos de cloroquina do Ministério da 
Saúde e distribuiu, até o momento, 139.370
doses aos municípios potiguares. Uso 
do remédio, no entanto, não é recomendado 
pelo Estado para o tratamento da Covid-19
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COTA DE SACRIFÍCIO

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, diz que foi acordado nesta terça-
feira 2 com a ligação do ministro da Economia, Paulo Guedes, às sete 
da manhã. Segundo o chefe da instituição que representa os bancos 

do País, Guedes pediu mais uma “cota de sacrifício”, que é pagar um 
imposto maior durante seis meses para compensar a perda na arrecadação 
provocada pela isenção da tributação sobre o diesel e gás de cozinha dada 
pelo presidente Jair Bolsonaro. Sidney diz que entendeu o pedido, mas avisa: 
o sacrifício tem que ser temporário e vai ter consequência no encarecimento 
do crédito para pessoas e empresas no momento de retomada da economia. 
“É possível antever esse aumento de custo no spread bancário”, diz ele. O 
spread é a diferença entre o que os bancos pagam para captar e o que eles 
cobram dos clientes. Aumentar o spread significa que os financiamentos e 
empréstimos terão um custo maior.

LAÇO REFEITO
O ex-ministro da Saúde Luiz 

Henrique Mandetta fez as pazes 
com a cúpula do DEM, na semana 
passada. Mandetta permanecerá no 
partido, que se comprometeu a dar 
apoio logístico e de comunicação para 
que ele viaje pelo País, nos próximos 
meses, e tente tornar viável seu nome 
para a disputa presidencial de 2022.

SEGURO-DESEMPREGO I
A proposta da equipe econômica 

para reeditar a medida provisória 
936, que autoriza negociações para 
redução de jornada e salários ou 
suspensão de contrato, prevê que 
trabalhadores que fecharem os 
acordos tenham direito a menos 
parcelas de seguro-desemprego, caso 
sejam demitidos no futuro.

SEGURO-DESEMPREGO II
Segundo fontes, a ideia é 

permitir que a nova rodada do 
programa seja viabilizada sem 
impacto sobre as contas públicas. 
Na prática, o empregado anteciparia 
o acesso ao seguro para compensar 
as perdas salariais previstas nos 
acordos. A proposta enfrenta forte 
resistência das centrais sindicais e de 
parlamentares.

ESQUERDA X DIREITA
O ex-prefeito Fernando Haddad 

(PT) colocou Ciro Gomes (PDT) no 
rol de pré-candidatos de direita à 
Presidência da República ao lado de, 
entre outros, Sergio Moro, João Doria 
e Luciano Huck. A fala provocou 
reação e contribuiu para intensi� car 
a divisão dentro da esquerda. O 
presidente do PDT, Carlos Lupi, 
reagiu com ironia: “Se (Ciro) não 
é ser de esquerda, o que é? Dar 
mais dinheiro aos bancos que FHC 
(Fernando Henrique Cardoso)?”

PRISÃO DE GENTILLI
A Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados pediu ao 

ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que decrete a prisão do humorista Danilo Gentili por um tuíte feito na 
semana passada, quando a Casa discutia a PEC da Impunidade. Na peça, 
os advogados alegam violação à Lei de Segurança Nacional, comparam 
a publicação à invasão do Capitólio americano, em janeiro, e pedem 
abertura de inquérito.

TRÉGUA NA POLITICAGEM
No dia 25, Gentili escreveu nas 

redes sociais: “Eu só acreditaria que 
esse país tem jeito se a população 
entrasse agora na câmara e 
socasse todo deputado que está 
nesse momento discutindo PEC 
de imunidade parlamentar”. Na 
ocasião, os deputados discutiam 
proposta que cria novas regras 
de imunidade parlamentar. A 
votação acabou sendo adiada e 
uma comissão especial irá avaliar a 

medida.

GRAVE AMEAÇA
Para a Procuradoria da 

Câmara o tuíte de Gentili 
representa “grave ameaça à ordem 
pública” e um ataque ao Poder 
Legislativo. Os procuradores 
ainda comparam o caso com 
a invasão do Capitólio, feita 
por extremistas que buscavam 
anular a nomeação de Joe Biden à 
presidência dos Estados Unidos.

O presidente da Câmara, de-
putado Arthur Lira (PP-AL), 
anunciou nesta terça-feira 2 

um acordo com governadores para 
destinar R$ 14,5 bilhões do Orçamento 
da União de 2021 para a área da saúde. 
Deste total, R$ 12 bilhões serão oriun-
dos de emendas parlamentares e R$ 
2,5 bilhões do fundo emergencial de 
combate à pandemia de Covid-19.

Segundo Lira, será criado um gru-
po com um governador de cada região 
do País, representantes do Congresso 
Nacional e do Ministério da Saúde pa-
ra acompanhar a importação de insu-
mos e a fabricação das vacinas no País.

O coordenador do Fórum dos Go-
vernadores, Wellington Dias (gover-
nador do Piauí), ressaltou que há uma 
promessa do Governo Federal de vaci-
nar 50 milhões de pessoas até maio.

“Temos essa perspectiva de sair des-
sa situação de superlotação dos hospi-
tais e desse número elevado de óbitos. E 
a boa notícia que foi superado o proble-
ma que impedia contrato com P� zer e 
Janssen. Foi colocado um aceno de bai-
xar a temperatura, e isso é uma tarefa 
que depende de todos nós, e temos que 
estar focados no nosso inimigo comum 
que é o coronavírus”, a� rmou Dias.

Já o governador do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, destacou que é 
necessário consolidar um cronograma 

nacional para vacinas e um orçamento 
direcionado para assegurar abertura e 
manutenção de leitos hospitalares.

“[Há] necessidade de um crono-
grama mais avançado para as vacinas, 
orçamento para leitos. O presidente 
[da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)] se 
comprometeu a votar rapidamente os 
temas relacionados à covid, em relação 
às medidas provisórias, dando priori-
dade para as votações do Congresso 
Nacional”, argumentou Casagrande.

AÇÃO NO STF
Por 3 a 2, a Segunda Turma do Su-

premo Tribunal Federal (STF) decidiu 
nesta terça-feira arquivar a denúncia 
de organização criminosa apresen-

tada pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) contra Arthur Lira 
e outros três parlamentares no caso 
conhecido como “quadrilhão do PP”. 
O resultado marca mais uma derrota 
da Operação Lava Jato no Supremo.

A decisão da Segunda Turma tam-
bém bene� cia os deputados Aguinal-
do Ribeiro (PP-PB) e Eduardo da Fon-
te (PP-PE) e o senador Ciro Nogueira 
(PP-PI), todos investigados no âmbito 
de um inquérito que apura desvios 
bilionários na Petrobrás. Segundo a 
PGR, o esquema também teria atin-
gido a Caixa Econômica Federal e o 
Ministério das Cidades, com objetivo 
de obter propina de forma estável e 
“pro� ssionalizada”.

PANDEMIA | Segundo Lira, será criado um grupo com um governador de cada região do País, representantes
do Congresso e do Ministério da Saúde para acompanhar a importação de insumos e a fabricação das vacinas

Acordo com governadores destina 
R$ 14,5 bilhões para saúde pública

Diante do aumento signi� cativo 
do número de crimes cibernéticos 
ocorridos no Brasil, o deputado fede-
ral Walter Alves (MDB-RN) apresentou 
um projeto de lei na Câmara dos De-
putados que aumenta a pena do crime 
de acesso indevido a sistema informa-
tizado, assim como da subtração não 
autorizada de dados. 

“A prática desse tipo de delito tem 
se tornado cada dia mais comum. Em 
razão da pandemia causada pelo novo 
coronavírus, esses crimes dispararam, 
evidenciando que a pena hoje prevista 
não tem se mostrado su� ciente para 
reprimir a conduta criminosa”, explica 
Walter Alves. 

Atualmente, os crimes ciberné-
ticos – previstos na Lei 12.737/12 – 

geram detenção de três meses a dois 
anos, além de multa. A proposta de 
Walter aumenta a penalidade para de-
tenção de um a oito anos, e pagamen-
to de multa.

A busca de informações pessoais 
e bancárias de brasileiros na chamada 
dark web cresceu 108% nos últimos 
meses. Além disso, em janeiro, foi 
identi� cado um vazamento de dados 
em massa que colocou em vulnerabi-
lidade mais de 220 milhões de pessoas.

Para o deputado Walter Alves, é 
preciso reagir contra os delitos. “Não 
resta dúvida que a legislação deve ser 
alterada para que esse tipo de crime 
receba uma punição mais rigorosa, 
proporcional à sua extrema gravida-
de”, conclui.

Crimes cibernéticos: Walter propõe 
aumentar pena para roubo de dados

PROJETO DE LEI

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado Arthur Lira (PP-AL) e governadores durante encontro em Brasília para discutir orçamento

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado federal Walter Alves (MDB-RN)
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WALDEMIR BARRETO / SENADO

No momento em que discute de 
onde tirar dinheiro para uma 
nova rodada de auxílio emer-

gencial, o Congresso se prepara para 
derrotar o governo e tomar o controle 
de fatia maior do Orçamento. Além do 
que já têm direito por meio de emen-
das, deputados e senadores querem 
aumentar em R$ 18,4 bilhões o valor 
em que podem indicar a destinação. 
Desta forma, caberá aos parlamenta-
res dizer como e com o que o Executi-
vo vai gastar R$ 34,7 bilhões do dinhei-
ro público neste ano.

Não é a primeira vez que o Con-
gresso tenta ampliar o montante das 
emendas parlamentares, nome dado 
às indicações feitas ao Orçamento 
para destinar recursos a redutos elei-
torais de políticos. No ano passado, 
por exemplo, houve uma queda de 
braço com o governo de Jair Bolsonaro 
pelas chamadas emendas de relator, 
que somavam cerca de R$ 30 bilhões. 
A manobra, tratada na época como 
“chantagem” pelo Palácio do Planalto, 
foi vetada pelo presidente.

Os deputados e senadores, porém, 
não saíram de mão abanando e foram 
contemplados ao indicar o destino de 
recursos para o combate à pandemia 
de Covid-19. O governo também abriu 
o cofre para eleger aliados nos coman-
dos da Câmara e do Senado. Foram 
ao menos R$ 3 bilhões em recursos 

extraordinários liberados para ajudar 
a angariar votos em favor do deputa-
do Arthur Lira (Progressistas-AL) e do 
senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Agora, o Planalto conta com o 
apoio destes aliados para conter o 
apetite de parlamentares por recur-
sos públicos. A deputada Flávia Ar-
ruda (PL-DF), escolhida por Lira para 
presidir a comissão de Orçamento, 
observou que os valores ainda estão 
em discussão. “Esse número (R$ 18,4 
bilhões) é das dezenas de emendas 
apresentadas, mas não foi aprovado 
ainda”, disse ela. A votação do relatório 

final na comissão está marcada para o 
próximo dia 23.

O meio usado pelos parlamenta-
res para indicar os R$ 18,4 bilhões a 
mais foram as chamadas emendas de 
comissões, em que cada colegiado da 
Câmara e do Senado entra em acordo 
para apontar o destino dos recursos.

Em dezembro, o Congresso abriu 
caminho para transformar as emen-
das de comissões em impositivas, ou 
seja, quando o governo é obrigado a 
pagar. Bolsonaro vetou esse trecho 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), mas deputados e senadores 

agora se preparam para derrubar o 
veto. Uma sessão para analisar a deci-
são do presidente está prevista para a 
primeira quinzena do mês.

Técnicos do governo alegam não 
haver espaço no Orçamento para 
aumentar as despesas com emendas 
e, caso o valor a mais seja aprovado, 
o Congresso deverá indicar de onde 
pretende cortar. Se o Planalto con-
seguir evitar a derrota e mantiver o 
veto, apenas as emendas individuais 
e de bancadas – que totalizam R$ 16,4 
bilhões – estarão garantidas para os 
parlamentares.

JUSTIFICATIVA
Para justificar o aumento de re-

cursos das emendas, parlamentares 
alegam que governadores e prefeitos 
tiveram queda nos repasses neste iní-
cio de ano, enquanto ainda enfrentam 
restrições por causa da pandemia de 
Covid-19. Sem o chamado “Orçamen-
to de guerra”, que aumentou a destina-
ção de dinheiro da União para Estados 
e municípios em 2020, afirmam que é 
preciso incrementar o caixa dos gover-
nos locais neste ano também.

“Na Saúde, nós poderemos ter 
problemas muito sérios a partir do se-
gundo semestre”, afirmou a deputada 
Carmen Zanotto (Cidadania-SC).

As emendas para saúde, porém, 
representam uma fatia pequena das 

indicações das comissões – R$ 1,6 bi-
lhão. O maior valor, de R$ 4,8 bilhões, 
tem como objetivo irrigar o Programa 
Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronam-
pe), que financiou pequenos negócios 
no ano passado em função da crise 
de Covid-19, mas não tem orçamento 
para este ano.

A indicação foi aprovada por se-
nadores na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado, que 
discute tornar o programa permanen-
te. “Os senadores não vão se furtar, em 
momento nenhum, de estar ao lado, 
de proteger e de ajudar para que o 
microempresário continue vivo, res-
pirando”, afirmou o senador Jorginho 
Mello (PL-SC), autor do projeto que 
criou o Pronampe e da emenda de R$ 
4,8 bilhões. Vice-líder do governo e um 
dos principais aliados de Bolsonaro no 
Senado, Jorginho não apontou, no en-
tanto, de onde sairão os recursos para 
o programa.

O líder do governo no Congresso, 
senador Eduardo Gomes (MDB-TO), 
disse acreditar que o valor das emen-
das de comissão caia nos próximos 
dias.  “Essas emendas não guardam 
coerência nenhuma com o que vai ser 
aprovado, porque não tem dinheiro 
para isso”, admitiu. Segundo o sena-
dor, é usual que o valor seja reduzido 
na versão final do Orçamento.

Congresso prevê mais R$ 18 bi
para emendas parlamentares
PARLAMENTO | Deputados e senadores querem ampliar verba em que podem indicar a destinação. Com isso, caberá ao Legislativo definir o gasto de R$ 34,7 bilhões do dinheiro 
público em 2021. Meio usado pelos parlamentares para indicar verba a mais foram as emendas de comissões, em que cada colegiado entra em acordo para apontar orçamento

Deputados e senadores tentam articular controle de fatia maior do Orçamento Geral da União

O senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), filho mais 
velho do presidente Jair Bol-

sonaro, negou nesta terça-feira 2 
qualquer irregularidade na compra 
de uma mansão em Brasília pelo va-
lor de R$ 5,97 milhões. Segundo ele, a 
imprensa “tenta construir uma nar-
rativa criminosa”.

A escritura pública da compra 
do imóvel, divulgada pela imprensa 
nacional, registra a aquisição da casa 
por Flávio e sua mulher, Fernanda An-
tunes Bolsonaro.

Foram pagos à vista R$ 2,87 mi-
lhões. Os R$ 3,1 milhões restantes 
foram financiados em 360 meses pelo 
BRB (Banco de Brasília), com taxa de 
juros nominal de 3,65% ao ano. O va-
lor é abaixo da inflação, que ficou em 
4,52% em 2020.

Em vídeo, o senador disse que 
não há nada de errado com o valor 
pago como entrada, que ele diz ter 

conseguido depois de vender uma 
casa e uma franquia que tinha no Rio 
de Janeiro. Já sobre a taxa de financia-
mento, declarou que foi dada baseada 
na renda da família “como qualquer 
outra pessoa”.

A casa adquirida pelo senador fica 
no Lago Sul, área nobre de Brasília. 
Tem 936 m² de área construída e 2.400 
m² no total. De acordo com a escritu-
ra, o valor a ser pago mensalmente é 
de R$ 18.040,27.

De acordo com o documento, o 
senador tem R$ 28.307,68 de renda e 
sua mulher, R$ 8.650. A prestação con-
sumiria 49% dos ganhos do casal.

“Eu vendi um imóvel que eu tinha 
no Rio de Janeiro, vendi uma franquia 
que possuía, também no Rio de Janei-
ro, e dei entrada numa casa aqui em 
Brasília. E a maior parte do valor des-
sa casa está sendo financiada com o 
banco com uma taxa que foi aprovada 
conforme o rendimento familiar, co-

mo qualquer pessoa no bBrasil pode 
fazer”, declarou o senador.

Depois de o caso ser divulgado, 
Flávio disse que teve seus dados pes-
soais como o endereço divulgados e 
que, por isso, pediu ao Gabinete de Se-
gurança Institucional (GSI), órgão que 
cuida da segurança da Presidência da 
República, que reforce a proteção pró-
xima à sua casa.

CASO DAS RACHADINHAS
Flávio é suspeito de ser um dos be-

neficiários de recursos de esquema de 
“rachadinha” em seu antigo gabinete 
na Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro. Sua mulher, Fernanda Antu-
nes, teria recebido em 2011, em espé-
cie, R$ 25.000 de Fabrício Queiroz.

Queiroz foi assessor no gabinete 
de Flávio de 2007 a 2018. É policial mi-
litar aposentado e tem ligações com a 
família Bolsonaro há mais de 30 anos. 
Atualmente, está em prisão domiciliar.

Flávio nega irregularidades em 
compra de mansão de R$ 6 milhões

BRASÍLIA

O Ministério Público Federal 
(MPF) apresentou nesta terça-
-feira 2 uma denúncia ao Supe-

rior Tribunal de Justiça (STJ) contra o 
governador afastado do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel (PSC), 4 desembar-
gadores do TRT-RJ (Tribunal Regional 
do Trabalho do Rio de Janeiro) e mais 
13 pessoas por crimes como corrup-
ção ativa e passiva, peculato, lavagem 
de dinheiro e organização criminosa.

Os desembargadores denuncia-
dos são: Marcos Pinto da Cruz, Anto-
nio Carlos de Azevedo Rodrigues, José 
da Fonseca Martins e Fernando An-
tônio Zorzenon da Silva. Assim como 
Witzel, todos têm foro junto ao STJ.

De acordo com o MPF, o rol de 
envolvidos nesta ação penal inclui 
ainda o juiz do Trabalho Múcio 
Nascimento Borges, o pastor Eve-
raldo e familiares das autoridades. 
Essa foi a 4ª denúncia apresentada 
pelo MPF contra Witzel.

Mais cedo, a Polícia Federal defla-

grou a operação Mais Valia, que inves-
tiga os desembargadores do TRT-RJ 
(Tribunal Regional do Trabalho do Rio 
de Janeiro). Foram cumpridos 11 man-
datos de prisão. As ordens judiciais 
foram expedidas por Nancy Aldrighi, 
ministra do STJ, que é relatora do caso 
no Tribunal.

No documento, a subprocurado-
ra-geral da República Lindôra Araújo 
defende a perda dos cargos públicos 
do governador, dos 4 desembargado-
res e dos demais agentes públicos que 
participaram dos delitos. Solicita ain-
da que os denunciados devolvam aos 
cofres públicos R$ 32,6 milhões, entre 
indenização e danos morais à União.

Apesar do oferecimento da de-
núncia, a subprocuradora da Repú-
blica afirma que, com o avançar das 
investigações, inclusive com a defla-
gração de novas medidas cautelares 
autorizadas nesta terça-feira, outros 
fatos ilícitos poderão ser esclarecidos 
e serem abertas novas ações penais.

MPF denuncia Witzel, 4 
desembargadores e mais 13

JUSTIÇA
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EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Depois de o presidente Jair Bol-
sonaro determinar a troca do 
presidente da Petrobras, o que 

abriu questionamentos sobre a per-
manência do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, no governo, o ministro 
disse que só vai embora se alguém 
mostrar “que estou fazendo algo mui-
to errado”.

“Tenho noção de compromisso 
enquanto puder ser útil e gozar da 
confiança do presidente. Se o presi-
dente não confiar em meu trabalho, 
sou demissível em 30 segundos. Se eu 
estiver conseguindo ajudar o Brasil, 
fazendo as coisas que acredito, devo 
continuar. Ofensa não me tira daqui, 
nem o medo, o combate, o vento, a 
chuva”, afirmou.

Guedes gravou na última sexta-fei-
ra 26 podcast com o youtuber Thiago 
Nigro, do canal Primo Rico, que foi ao 
ar no início da manhã desta terça-feira 
2. Ele disse ter uma missão e se sentir 
responsável por esse desafio.

“Consigo ter uma comunicação 
boa com o presidente de um lado e 
com a centro-direita de outro. O que 
me tira daqui é a perda da confiança 
do presidente e ir para o caminho erra-
do. Se tiver que empurrar o Brasil para 
o caminho errado, prefiro sair. Isso não 
aconteceu, tenho recebido apoio do 
presidente e do Congresso para ir na 
direção certa”, assegurou.  

O ministro está apostando suas 
fichas na aprovação pelos parlamen-
tares da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que autoriza o paga-
mento de uma nova rodada do auxílio 
emergencial e, ao mesmo tempo, cria 
uma espécie de “protocolo” de crise 
para o futuro, com acionamento de 
medidas de contenção de gastos auto-
maticamente.

O ministro aproveitou o programa 
para fazer um longo desabafo sobre 
seus problemas no governo. “Piratas 

privados estão colocando boato no 
jornal todo dia, dizendo que o ministro 
vai cair, ministro brigou com presiden-
te, presidente brigou com o ministro. 
Tem políticos que querem contribuir 
com o futuro do Brasil, mas tem um 
pedaço que é o pântano”, afirmou.

Guedes contemporizou dizendo 
que os políticos podem “brigar entre 
si”, mas que ele não pode brigar com 
ninguém. “A maioria esmagadora do 
Congresso é reformista, mas tem meia 
dúzia por cento que está com maus 
desígnios”, completou.  “Há pedra no 
caminho de vez em quando, mas cai, 
levanta de novo. O saldo é vastamente 
positivo, estamos conseguindo andar.”

Em uma versão “paz e amor”, Gue-
des disse que está se tornando “um ser 
humano melhor” e que não pode “pen-
sar só nos números”. “A confusão está 
tão grande que estou sendo obrigado 
a ficar mais sereno. Só vou conseguir 
entregar o produto se ficar calmo. Está 
todo mundo nervoso demais, eu que 
sou nervoso, tenho que ficar calmo”, 
completou.  

O ministro falou ainda de 
“narrativas idiotas” que o co-
locam como uma pessoa que 
quer reduzir gastos com saúde e 
educação. O relatório da PEC do 
senador Marcio Bittar (MDB-CE) 
previa originalmente o fim dos 
dois pisos. No texto da PEC que o 
governo enviou ao Congresso, em 
novembro de 2019, estava pro-
posta a fusão dos dois mínimos 
para que o gestor gastasse da for-

ma como quisesse.
“Quem é o idiota que seria 

contra a saúde? Como posso ser 
contra educação se sou produto 
da educação? São narrativas idio-
tas, despreparadas, odientas”.

Guedes disse que o pagamen-
to do auxílio emergencial sem 
contrapartidas fiscais seria “caó-
tico para o Brasil”. “Isso teria um 
efeito muito ruim para o Brasil. É 
o que aprendemos ano passado, 
não podemos repetir”, afirmou. O 
ministro lembrou que, em 2020, 
como contrapartida à ajuda fe-
deral para Estados e municípios, 
o Congresso aprovou o congela-
mento dos salários dos servido-
res públicos por dois anos, o que 
rendeu uma economia de R$ 150 
bilhões.

“Tentar empurrar o custo pa-
ra outras gerações, juros come-
çam a subir, acaba o crescimento 
econômico, endividamento em 
bola de neve, confiança de inves-
tidores desaparece. É o caminho 
da miséria, da Venezuela, da Ar-
gentina”.

 “Se fizer errado, Brasil vira 
Argentina em seis meses e Vene-
zuela em um ano e meio. Estou 
exagerando, leva uns três anos 
para virar a Argentina e uns cin-
co ou seis para virar a Venezuela. 
Mas para virar Alemanha e Esta-
dos Unidos, é dez, quinze anos 
em outra direção”, completou.

O ministro afirmou estar 
perdendo “perdendo bastante di-
nheiro” estando no governo e dis-
se ter entrado no governo “meio 

inadvertidamente”. “O presidente 
tem ótimas intenções, responsa-
bilidade e compromisso com o 
País. Parti da ideia de que vindo 
para cá teria apoio do presidente 
para fazer mudanças. O presiden-
te também quer mudanças, isso 
nos aproximou”, completou.

Guedes disse ainda que nun-
ca pensou que seria o ministro 
que mais aumentaria gastos 
públicos no Brasil. Isso, de fato, 
aconteceu em 2020 por causa 
das despesas relacionadas ao 
combate da covid-19. “O destino 
me tornou pessoa que gastou 
muito, mas gastei com consciên-
cia tranquila porque sei que era 
compromisso com a saúde dos 
brasileiros e com a recuperação 
econômica.”

Guedes diz que só sai se alguém 
mostrar que ele faz “algo errado”
ECONOMIA | Em participação em podcast de youtuber, o ministro afirmou que tem uma comunicação boa com o presidente e com a centro-direita e que “piratas privados” espalham 
boatos de que ele vai cair. Ministro está apostando suas fichas na aprovação pelos parlamentares da PEC que autoriza o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

Depois de ser criticado por 
governadores por distorcer 
informações de repasses finan-

ceiros para o combate da pandemia de 
Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta terça-feira 2 que as trans-
ferências a estados e municípios mos-
tram “uma verdade”. Mesmo assim, 
Bolsonaro afirmou que o governo não 
quer “provocar ninguém” e atribuiu ao 
ministro das Comunicações, Fábio Fa-

ria, a divulgação dos números errados.
Bolsonaro disse que os dados 

divulgados pelo governo sobre os re-
passes são da Secretaria Especial de 
Comunicação Social (Secom). “Ali é o 
bruto que receberam, transferências 
diretas e indiretas, auxílio emergen-
cial. O valor bruto que está ali. Não 
queremos provocar ninguém. Os 
dados foram feitos pela Secom. Fábio 
Faria, que é ministro, divulgou aquilo 

lá. E é uma verdade que está ali, nada 
mais além disso”, observou Bolsonaro 
em conversa com apoiadores, na en-
trada do Palácio da Alvorada.

O presidente ouviu de uma mu-
lher agradecimentos pela divulgação 
dos valores repassados. “Muita gente 
reclamando aí da exposição, estão 
pedindo mais... Alguns governadores 
(estão) pedindo mais recursos aí”, res-
pondeu o presidente.Presidente Jair Bolsonaro divulgou dados distorcidos sobre envio de verbas para os estados

“Não queremos provocar”, afirma 
Bolsonaro sobre repasses a estados

FINANÇAS

Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do podcast Primo Rico, do youtuber Thiago Nigro, e desabafou sobre cenário econômico do País

'SE FIZER ERRADO, VIRA 
ARGENTINA EM SEIS 
MESES E VENEZUELA EM 
UM ANO E MEIO'
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esporte, pretendemos incentivá-lo 
como forma de fortalecer a edu-
cação. Tenho muitos amigos que 
conseguiram bolsas em escolas 
através do esporte. Se a gente con-
seguir colocar o aluno dentro de 

sala de aula e atrelar com judô, jiu-
-jitsu, dança, o que for, a gente vai 
ter uma realidade muito melhor a 
médio e longo prazo.

AGORA RN - Como o sr. preten-
de atuar dentro das comunidades?

HERMES CÂMARA - O eleitor 
deu uma resposta clara. A maioria 
dos vereadores tem envolvimento 
com comunidades. Não só aquelas 
de bairros, mas também as organi-
zadas, como as da igreja, que eu fa-
ço parte. A campanha já mostrou 
isso. Quem esteve mais perto do 
povo sobressaiu e se elegeu. Vejo 
isso como algo positivo. Isso é mui-
to importante e fortalece o parla-
mento, porque traz os problemas 
urgentes das comunidades para 
dentro da Câmara. Nosso objetivo 
é ter esse diálogo direto com a so-
ciedade para ouvir os problemas 
e poder resolver da maneira mais 
rápida possível, sobretudo agora 
na pandemia. Temos esse canal 

aberto com a população. Não exis-
te mais espaço para vereador de 
mesa.

AGORA RN - Como está o seu 
acompanhamento das discussões 
do Plano Diretor de Natal?

HERMES CÂMARA - O Pla-
no Diretor de Natal engessou 
a cidade. Alguns bairros foram 
esvaziados. Petrópolis às 19h é 
um deserto. No Barro Vermelho, 
em uma rápida passagem, você 
encontra 15 casas para vender. 
E em alguns bairros tradicionais 
da Zona Norte, é assim também. 
Quando você vai a São Gonçalo 
do Amarante, Extremoz e Parna-
mirim, acontece um boom imo-
biliário. Então alguma coisa está 
errada. Isso precisa ser discutido 
para que a gente se adeque de 
forma coerente e respeitando o 
meio ambiente, mas pensando 
no desenvolvimento. Isso preci-
sa ser ajustado até mesmo em 

relação ao turismo, que é uma 
das maiores fontes econômicas 
da cidade. Estamos atentos pa-
ra que essa revisão busque esse 
equilíbrio para uma cidade mais 
moderna e atrativa.

O empresário Hermes Câ-
mara chega ao Legislativo 
de Natal pela primeira vez 

após uma tentativa frustrada em 
2016. Eleito vereador pelo PTB 
com 2.751 votos, ele pretende focar 
na atuação comunitária, políticas 
públicas para a juventude e incen-
tivo ao esporte. Faixa preta em ju-
dô e jiu-jitsu, o agora parlamentar 
vê o esporte como uma ponte para 
inserção das pessoas em outros se-
tores da sociedade.

O gosto pela atuação política 
em pautas humanitárias surgiu na 
adolescência durante encontros 
na igreja, conta o vereador. Nesta 
entrevista concedida ao Agora 
RN, Hermes fala sobre as priorida-
des do mandato, enfrentamento à 
pandemia por parte do Legislativo, 
Plano Diretor de Natal e Mobilida-
de Urbana. Confira:

AGORA RN - É uma responsabi-
lidade a mais assumir o primeiro 
mandato em um cenário de pan-
demia? Como isso alterou seu pla-
nejamento?

HERMES CÂMARA - Em 
2016, tentei a eleição para vereador 
e não consegui. Uma semana de-
pois, nós já estávamos fazendo as 
atividades que a gente sempre fez: 
Dia das Crianças, Natal, Semana 
Santa com a entrega de peixes nas 
comunidades... São coisas corri-
queiras que já fazíamos antes de 
ter um mandato. Com a pandemia, 
nós tivemos que nos adaptar, mas 
essa base nos ajudou bastante. 
Esse mundo virtual não era o meu 
mundo. Sempre gostei do cara a 
cara, de pessoas, conversar. A pan-
demia tirou esse calor humano.

AGORA RN - Quais serão suas 
prioridades?

HERMES CÂMARA - Imagi-
návamos fazer um mandato com 
projetos sociais, ações ligadas à 
igreja, ao esporte e a essa comu-
nidade de rua que vem crescendo 
cada vez mais. No entanto, a gente 
se depara com o crescimento da 
pandemia. Então, a nossa prio-
ridade é diminuir a ação trágica 
da Covid-19. Esse é o nosso foco 
imediato para tentar melhorar as 
condições em que o coronavírus 
está nos colocando. Em relação ao 

“FOCO IMEDIATO É DIMINUIR A 
AÇÃO TRÁGICA DA COVID-19”,
DIZ VEREADOR HERMES CÂMARA
ENTREVISTA | Gosto pela atuação política em pautas 
humanitárias surgiu na adolescência durante 
encontros na igreja, conta o vereador Hermes 
Câmara, um dos estreantes da Câmara de Natal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Nossa prioridade é 
diminuir a ação trágica da 
Covid-19. Esse é o nosso 
foco imediato para tentar 
melhorar as condições em 
que o coronavírus está nos 
colocando”

“
HERMES CÂMARA
VEREADOR DE NATAL - PTB

O eleitor deu uma resposta 
clara. A maioria dos 
vereadores tem envolvimento 
com comunidades. Temos 
esse canal aberto com a 
população. Não existe
mais espaço para
vereador de mesa”

“
HERMES CÂMARA
VEREADOR DE NATAL - PTB
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FABIANO TRINDADE / GOVERNO DO RN

A readequação das escolas da 
rede estadual para o retorno 
das aulas presenciais, quando 

as condições sanitárias permitirem, 
foi tema de reunião da governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, 
com representantes do Ministério Pú-
blico Estadual e da Defensoria Pública. 
As aulas presenciais deveriam ter sido 
retomadas em fevereiro, mas o agrava-
mento dos indicadores da pandemia 
levou o Estado, mais uma vez, a con-
tinuar com atividades não presenciais.

Na reunião, foram discutidas 
questões como teleaulas, transporte 
e merenda escolar, contratação de 
professores, de psicólogos e inclusão 
digital. A rede estadual tem 217 mil 
estudantes, matriculados em 2020. As 
aulas presenciais foram suspensas no 
ano passado, quando foi editado o de-
creto de calamidade em função do alto 
número de infectados e de mortes pe-
la Covid-19 no Brasil. Essa suspensão 
exigiu das redes de ensino reorganiza-
rem seus currículos e as formas de in-
teração com os estudantes, buscando 
garantir suas aprendizagens e o direito 
à educação.

O Governo do Rio Grande do Nor-
te se dispõe a contratar professores 
temporários para substituir profissio-
nais da educação com comorbidades 
e que só terão condições de voltar à sa-
la de aula quando a pandemia estiver 
controlada. O professor Marcos Lael, 
subsecretário de Educação, informou 
que edital nesse sentido está em fase 
de análise do impacto financeiro pela 
Secretaria de Administração, devendo 
ser lançado tão logo sejam superados 

aspectos legais para a contratação.
A governadora Fátima Bezerra pe-

diu empenho da equipe para superar 
os entraves burocráticos, solicitando 
apoio dos órgãos de fiscalização para 
garantir as condições institucionais de 
substituição dos professores com co-
morbidades (hipertensão arterial sis-
têmica, diabetes, câncer, cardiopatias 
etc.) por trabalhadores temporários 
– “nunca vi tanta burocracia como no 
serviço público” -, e voltou a defender 
a inclusão dos profissionais da Educa-
ção, como prioridade entre os grupos 

prioritários do Plano Nacional de Imu-
nização contra o coronavírus.

Outra questão tratada na reunião 
foi a adoção de um sistema misto (au-
las remotas e presenciais), mas essa 
proposta esbarra na baixa cobertura 
de internet de alta velocidade, espe-
cialmente no interior do RN, o que 
limita o acesso dos estudantes às aulas 
e dificulta baixar arquivos de áudio ou 
vídeo. Nesse sentido, esforços devem 
ser envidados para ampliar a inclusão 
digital nos diversos municípios do RN, 
em uma ação articulada com o Mi-

nistério Público, prefeituras, setores 
produtivos, associações e sociedade 
em geral.

Fátima destacou as preocupações 
do Governo do Estado com a garan-
tia das condições de sobrevivência e 
de vida da população. “Temos uma 
reunião com o presidente da Câmara 
dos Deputados para discutir o auxílio 
emergencial e a questão das vacinas. 
Precisamos antecipar a vacinação dos 
profissionais da educação para que as 
aulas possam ser reiniciadas com se-
gurança”, disse a governadora.

Participaram da reunião virtual 
o procurador-geral de Justiça do Rio 
Grande do Norte, Eudo Leite; os pro-
motores Isabelita Garcia e Marcus Al-
ves e Cláudia Carvalho; os deputados 
Francisco do PT, líder do Governo na 

Assembleia Legislativa, e Isolda Dan-
tas (PT), presidente da Comissão de 
Educação da ALRN; Marcus Vinicius, 
da Defensoria Pública; o subprocura-
dor do Estado José Santana e a adjunta 
do Gabinete Civil, Socorro Batista. Pela 
Secretaria de Educação participaram, 
além do subsecretário Marcos Lael, as 
professoras Márcia Gurgel, secretária 
adjunta; Magnólia Morais, coordena-
dora dos órgãos regionais de ensino; e 
Glauciane Pinheiro, coordenadora de 
Desenvolvimento Escolar.

Governo do RN discute preparação 
de escolas para o retorno das aulas
EDUCAÇÃO | Reunião com representantes do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e da Defensoria Pública discutiu questões como teleaulas, transporte 
e merenda escolar, contratação de professores, de psicólogos e inclusão digital. Rede estadual tem 217 mil estudantes e está com aulas suspensas devido à pandemia de Covid-19

Governadora Fátima Bezerra durante reunião para discutir planejamento das escolas da rede estadual de ensino para volta às aulas presenciais

TWITTER / REPRODUÇÃO

Representantes de 18 estados e do 
Distrito Federal visitaram, nesta 
terça-feira 2, as instalações da 

farmacêutica União Química, no Dis-
trito Federal. A empresa é responsável 
pela produção do ingrediente farma-
cêutico ativo (IFA) da vacina russa 
Sputnik V. O vice-governador Antenor 
Roberto (PCdoB) representou o Rio 
Grande do Norte.

A produção do IFA ocorre para fins 
de teste e a fabricação em escala co-
mercial ainda depende da aprovação 
do imunizante pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os 
estados querem a liberação célere da 
vacina para que o início da produção 
em larga escala ocorra o quanto antes.

Técnicos do Ministério da Saúde 
que acompanharam a visita afirmaram 
que estão com o contrato da Sputnik V 
em mãos. Se autorizado, 10 milhões de 
doses prometidas para março chega-
rão prontas da Rússia para atender ao 
Programa Nacional de Imunização.

“Isso se soma à estratégia de ga-
rantir a vacinação do grupo de maior 
risco até [no máximo] o mês de abril, 
início de maio”, disse o governador do 
Piauí, Wellington Dias. O governador 
acrescentou que a União Química de-
ve apresentar, até a próxima semana, 
ao Fórum de Governadores, um cro-
nograma para a produção própria da 
Sputinik V.

“Acredito que vão ter condições 
de início de produção no mês de abril, 
com capacidade de 8 milhões de doses 
ao mês. Com base nisso [queremos 
saber] o que é possível, além do que já 
está contratado, o que é possível acres-
centar de entrega entre abril e julho”, 
acrescentou na saída da visita.Vice-governador Antenor Roberto (PCdoB) representou o Rio Grande do Norte na visita

Governadores querem rapidez para 
liberar produção da Sputnik no País

IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19

Temos uma reunião para 
discutir o auxílio emergencial 
e a questão das vacinas. 
Precisamos antecipar a 
vacinação dos profissionais 
da educação para que as 
aulas possam ser reiniciadas 
com segurança”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

10 milhões
número de doses da Sputnik que 

podem chegar ao Brasil em março
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REPRODUÇÃO

O preço do botijão de gás de 13 
quilos deverá chegar a até R$ 
97 no Rio Grande do Norte, de 

acordo com o Sindicato dos Revende-
dores Autorizados de Gás Liquefeito 
de Petróleo (Singás-RN). O anúncio do 
possível aumento vem após a Petro-
bras anunciar alta de 5,2% no preço do 
gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás 
de cozinha.

O novo preço começou a valer às 
0h desta terça-feira 2 nas refi narias do 
país, conforme anúncio da Petrobras. 
O preço fi cou em R$ 3,05 por quilo (R$ 
0,15 mais caro), ou seja, R$ 36,69 por 
13 kg (R$ 1,90 mais caro). A Petrobras 
afi rma que segue os preços do produto 
no mercado internacional.

O aumento ao consumidor fi nal 
deverá variar entre R$ 4 e R$ 5 e deverá 
começar a ser repassado ao consumi-
dor com a renovação do estoque do 
produto até esta quarta-feira 3. 

Aumento deve começar a valer nesta quarta

Após aumento, preço do botijão de 
gás pode chegar a R$ 97 no RN 

SINDICATO 

OPORTUNIDADE  | Inscrições começam no dia 3 de maio e seguem até 7 de junho, com taxa de R$ 80. 
Provas serão aplicadas no dia 4 de julho, nos municípios de Natal, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz

A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) di-
vulgou edital para realização 

de concurso público voltado ao provi-
mento de cargos técnico-administra-
tivos em educação. São 22 vagas para 
cargos de níveis superior e médio nos 
campi de Natal, Macaíba, Caicó, Cur-
rais Novos e Santa Cruz (veja o edital 
no agorarn.com.br

Segundo a UFRN, os programas se-
rão divulgados no próximo dia 10 e as 
inscrições poderão ser feitas entre os 
dias de 3 de maio e 7 de junho, no site 
da Comperve. A taxa de inscrição custa 
R$ 80. A seleção terá provas de conhe-
cimentos básicos e específi cos (Língua 
Portuguesa, Legislação e Conhecimen-
tos Específi cos de cada área), mediante 
aplicação de provas objetivas e discur-
siva (redação), de caráter eliminatório e 
classifi catório.

Os cargos de nível superior são: 
Odontólogo, Enfermeiro, Médico/Área 
Psiquiatria, Médico/Área Ortopedia, 
Médico/Área Pediatria, Médico/Área 
Anestesiologia, Médico/Área Cirurgia 
Geral, Contador e Pedagogo. Para o 
nível médio, as vagas são para: Técnico 
em Contabilidade, Técnico de Labo-

ratório/Área Biotério, Técnico em La-
boratório/Área Química, Técnico em 
Tecnologia da Informação e Assistente 
em Administração.

As provas serão aplicadas no dia 4 
de julho, nos municípios de Natal, Cai-
có, Currais Novos e Santa Cruz. Além 
das vagas existentes para provimento 
imediato, o concurso terá a formação 
de cadastro de reserva. 

Vale destacar que as nomeações 

para os cargos de Médico/ Área Psi-
quiatria (códigos 103 e 104), Técnico 
em Tecnologia da Informação (códigos 
204 e 205), Técnico de Laboratório/
Área Química (código 203) e Assistente 
em Administração (códigos 206, 207 e 
208) vão acontecer após a convocação 
e esgotamento da lista de aprovados 
nos concursos anteriores ainda vigen-
tes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN).

Além das vagas para provimento imediato, concurso terá a formação de cadastro de reserva

UFRN anuncia concurso com 22 
vagas para cargos em educação

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 032/2021
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 15/03/2021 às 10h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA DE 
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.  O recebimento das propostas será através do 
aplicativo Pregão on line, do portal de compras públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público que, após análise das razões 
apresentadas, resolve acolher a impugnação impetrada pela empresa FAN CARD 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - CNPJ n. º 09.205.425/0001-01, em face do Edital do 
Pregão Presencial nº 004/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
Prestação dos Serviços de Administração e Gerenciamento Informatizado Via Web (INTERNET), 
do Abastecimento de Veículos pertencentes à Frota Própria e Locada do Município de Areia 
Branca/RN, com Cartão Eletrônico com Chip, em Redes de Postos credenciados. A íntegra da 
referida decisão se encontra na posse do Pregoeiro e sua equipe, podendo ser consultada na sala da 
Comissão de Licitações, localizada na Rua Padre Antônio Joaquim - 03, Centro Administrativo, ou 
solicitada através do e-mail cplabedital@gmail.com.  Em face disso, fica remarcada para o dia 17 de 
março de 2021, às 09h00 (nove horas), horário local, a sessão do presente certame.

Areia Branca/RN, em 02 de março de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
BIOBRA – INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, 15.227.821/0001-32, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia com 
prazo de validade até 23/02/2023, em favor do empreendimento Condomínio de Lotes, localizada à BR 101, KM 
03, S/N, Distrito de Cajueiro – Touros/RN. 
 

Francisco Clemente Lozano 
Empresário 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. HECTOR DANIEL LACUSTA PEREZ, uruguaio, protético, portador do CPF/MF n° 057.628.867-51, 
portador do RNE de n° V499986, e, a Sra. FABÍOLA DE CARVALHO SILVA,  brasileira, servidora Pública, portadora do 
RG n° 1149955 – SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o n° 602.147.754-53, ambos, vivendo em relação estável entre si, 
domiciliados na Rua Marcos Barbosa, n° 236, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58011-050, que vem através de seu 
advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório 
profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.029,89m²(mil e vinte e nove metros e oitenta e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.033.04.3000.0020.1. e sequencial número 1.005489.8, CEP: 
59.178-000.  Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-01, de coordenadas N 9.309.565,250 m. e E 272.755,182 
m., situado no limite com o terreno de Wilson Gomes Machado, deste, segue com azimute de 132º33’21’’ e distância de 
20,55 m., confrontando neste trecho com o terreno de Wilson Gomes Machado, até o vértice P-02, de coordenadas N 
9.309.551,353 m. e E 272.770,318 m.; deste, segue com azimute de 225º14’09’’ e distância de 48,08m., confrontando 
neste trecho com o terreno de Genival Leandro Barbosa, até o vértice P-03, de coordenadas N 9.309.517,496 m. e E 
272.736,180 m.; deste, segue com azimute de 302º04’09 ‘’ e distância de 20,09 m., confrontando neste trecho com a Rua 
Projetada, até o vértice P-04, de coordenadas N 9.309.528,160 m. e E 272.719,160 m.; deste, segue com azimute de 
42º23’02’’ e distância de 28,05 m., confrontando neste trecho com a Rua Projetada, até o vértice P-05, de coordenadas N 
9.309.548,881 m. e E 272.738,070 m.; deste, segue com azimute de 44º03’45’’ e distância de 13,66 m., confrontando neste 
trecho com a Rua Projetada, até o vértice P-06, de coordenadas N 9.309.558,694 m. e E 272.747,567 m.; deste, segue 
com azimute de 49º16’24’’ e distância de 10,05 m., confrontando neste trecho com a Rua Projetada, até o vértice P-01, de 
coordenadas N 9.309.565,250 m. e E 272.755,182 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.  Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Genival Leandro Barbosa, o Sr. Wilson Gomes 
Machado, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 03.03.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 122.079/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, tendo como objeto: 
“AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0(ZERO) KM, TIPO DE AMBULÂNCIA FURGONETA, TIPO “A” DE 
SIMPLES REMOÇÃO”. LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” 
Acesso Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 03 de março de 2021 às 09hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 15 
de março de 2021 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 15 de março de 2021 às 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-
se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 02 de março de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 007/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 007/2021 - Processo Administrativo nº 545/2021 - Secretaria Municipal de 
Assistência Social que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços Funerários, com Fornecimento de Material (Urnas 
e Outros), Serviços de Preparação do Corpo e Traslados por Quilometragem, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Guamaré/RN, conforme quantidades, 
condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está 
marcada para o DIA 15 DE MARÇO 2021, ÀS 13h:30:00 (TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS)  - 
(HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 02 de Março de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 
SILVIO MARIZ ARAÚJO – ME, CNPJ: 35.662.691/0001-73, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada- LS, com 
prazo de validade até 19/02/2023, em favor do empreendimento para a Serviço de lubrificação e polimento de 
veículos automotores, localizada no Rua Severino Costa, n° 16, Walfredo Gurgel, Caicó/RN. CEP 59.300-000. 
 

SILVIO MARIZ ARAÚJO 
EMPRESÁRIO 

 
 

 

 

 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

 
SOL VERMELHO 2 GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ 37.888.439/0001-02, torna público que está 
solicitando do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada – LS, em favor do empreendimento Central Solar Sol Vermelho 2, localizada na zona rural 
denominada Lagoa de Baixo, Praia do Minhoto, no Município de Guamaré/RN – CEP: 59598-000. 

 
Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa 

Diretor 
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CAP R1 RONALD EXERCITO BRASILEIRO

ELIAS BERNARDO 
REPÓRTER

A Secretaria de Saúde Pública do 
Rio Grande do Norte (Sesap) 
recebeu 143 mil comprimidos 

de cloroquina em 2020 e distribuiu, 
até o momento, 139.370 comprimidos 
de 150 miligramas. Ao longo do ano 
passado, o Ministério da Saúde enviou 
quatro lotes do medicamento, sendo a 
última remessa em 20 de julho. 

 De acordo com o diretor adminis-
trativo da Unidade Central de Agentes 
Terapêuticos (Unicat), Thiago Vieira, 
o Estado possui em estoque 3.630 
unidades de cloroquina. Apesar de ser 
distribuído para os municípios poti-
guares, hospitais municipais e unida-
des regionais, o uso do medicamento 
não é recomendado para tratamento 
precoce da Covid-19.

“O Estado não recomenda a utili-
zação para casos de Covid-19, mas é 
obrigado a disponibilizar o medica-
mento que o Ministério da Saúde en-
via aos Estados. Houve uma pressão 
por parte dos médicos e representan-

tes do Governo Federal para o uso do 
medicamento no tratamento preco-
ce da doença, mas todos os estudos 
apontam que não há eficácia dele pa-
ra o coronavírus e que ele pode levar 
pacientes a apresentar complicações 
mais graves, como arritmias cardía-
cas”, declarou Thiago Vieira. 

Segundo a médica infectologista 
Marise Reis, integrante do comitê 
científico que assessora o Governo 
do Estado, a cloroquina é uma droga 
antiga utilizada no tratamento anti-
malárico, também é um medicamen-
to anti-inflamatório, utilizado para 
tratar doenças reumáticas.

 Apesar das recomendações do 
Governo Federal desde o início da 
pandemia, Marise ressalta que “o re-
médio não é eficaz em nenhuma das 
fases da doença causada pelo corona-
vírus”. Para se proteger da Covid-19 
enquanto a vacina não chega para 
todos, a médica infectologista indica 
usar a máscara e cumprir o distancia-
mento social. 

Dentre os municípios que recebe-
ram cloroquina, Natal está em primei-

ro lugar com 28.120 comprimidos. Na 
sequência, vem Parnamirim (8.610), 
São Gonçalo do Amarante (2.910), 
Macaíba (2.300 mil), Ceará-Mirim 
(2.090), Mossoró (1.000) e Extremoz 
(820).

 Em 2019, foram distribuídos ape-
nas 460 comprimidos de cloroquina 
para tratamento da malária em to-

do o Rio Grande do Norte. O Estado 
não recebeu lotes do medicamento 
e a quantidade utilizada já existia no 
estoque de 2018, quando foram en-
viadas mil unidades do remédio pelo 
Ministério da Saúde.

Ao Agora RN, a Sesap esclareceu 
que não é possível saber quanto do 
medicamento foi utilizado por cada 
Município e que os estoques come-
çam a vencer a partir de 31 de agosto 
deste ano. A pasta ainda informou que 
não investiu na compra do remédio.

 De acordo com a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
medicamentos à base de cloroquina, 
distribuídos no âmbito de programas 
públicos governamentais, são utili-
zados no tratamento da malária e do 
lúpus.

RECOMENDAÇÕES 
Em março de 2020, ainda no início 

da pandemia da Covid-19, o Governo 
Federal, através do Ministério da Saú-
de, indicou o uso do medicamento pa-
ra casos graves da Covid-19. Em maio, 
o Ministério recomendou e publicou 

um documento com orientações para 
tratamento medicamentoso precoce 
de pacientes com diagnóstico de Co-
vid-19 com cloroquina e hidroxicloro-
quina. 

De acordo com um levantamento 
realizado pela CNN Brasil, por meio 
do acesso de dados obtidos pelo ve-
ículo, foram produzidos 3,23 milhões 
de comprimidos de cloroquina pela 
unidade farmacêutica do Exército 
brasileiro em 2020. Em janeiro deste 
ano, o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) encaminhou um ofício ao Mi-
nistério da Saúde e pediu a revogação 
de qualquer instrumento (nota téc-
nica, nota informativa, orientações, 
protocolos ou ofícios) que incenti-
vasse o uso do medicamento para 
Covid-19. 

A conselheira nacional de Saúde, 
Débora Melecchi, coordenadora da 
Comissão Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Assistência Farmacêuti-
ca (Cictaf) do CNS, afirmou que até o 
momento não existe qualquer evidên-
cia científica de medicamentos para 
tratamento da Covid-19. 

Rio Grande do Norte recebeu 143 mil 
comprimidos de cloroquina em 2020 
MEDICAMENTO | Sesap recebeu 143 mil comprimidos de cloroquina e distribuiu, até o momento, 139.370 comprimidos. Ao longo do ano passado, o Ministério da Saúde enviou quatro 
lotes do medicamento, sendo a última remessa em 20 de julho. Apesar de ser distribuído para os municípios potiguares, uso do remédio não é recomendado para tratamento da Covid

No começo da pandemia, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, indicou e recomendou o uso da cloroquina para casos graves da Covid-19, que antes era usado apenas no tratamento da malária e do lúpus

COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS

Natal - 28.120

Parnamirim - 8.610

São Gonçalo do Amarante 
- 2.910

Macaíba - 2.300

Extremoz - 820

Ceará-Mirim - 2.090

Mossoró - 1.000
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FOTOS: NEY DOUGLAS/AGORA RN

O Rio Grande do Norte regis-
trou 212 óbitos e 10.749 novos 
casos confirmados nas últi-

mas semanas, período após o Car-
naval. O aumento de casos se reflete 
também no número de internações, 
já que a taxa de ocupação de leitos 
críticos Covid se mantém acima de 
80% desde o último dia 18. Em 16 de 
fevereiro, eram 188 pacientes inter-
nados em leitos críticos no sistema 
público de saúde em todo o estado. 
Nesta terça-feira 2, o número de in-
ternados chegou a 270 às 17h, segun-
do a plataforma Regula RN.

De acordo com os dados epide-
miológicos da Secretaria Estadual 
da Saúde Pública (Sesap) de 16 de 
fevereiro, publicados no boletim do 
dia seguinte, os casos confirmados 
de Covid-19 eram 157.422 e os óbitos 
eram 3.424. Segundo o boletim desta 
terça 2, com dados do dia 1º, os casos 
confirmados subiram para 168.171. 
Ou seja, um aumento de 10.749. Já os 
óbitos chegaram a 3.636. Houve, por-
tanto, um aumento de 212 mortes.

Mesmo que o Estado e os muni-
cípios potiguares tenham proibido 
a realização de festas e eventos nos 
quatro dias em que, geralmente, são 
comemorados o Carnaval, diversas 
aglomerações clandestinas foram 
registradas pelos órgãos de fiscaliza-
ção. Em festas privadas ou em praias, 
cerca de 50 ocorrências foram aten-
didas pela Polícia Militar em todo o 
RN.

 Segundo o médico infectologista 
Alexandre Motta, o período foi signi-
ficativo para o colapso no sistema de 
saúde público e privado do estado. 
“Todos os períodos comemorativos 
que se seguiram do fim do ano pas-
sado para cá colaboraram muito, es-
pecialmente as festas de fim de ano e 
o Carnaval. As pessoas cansaram de 
ficar em casa e de não ter esperança 
pelo fim da pandemia. Os dias de 
Carnaval registraram diversas festas 
causando aglomerações, além das 
praias lotadas. Tudo isso, quando 
somado, nos leva a esse cenário que 
infelizmente vemos agora”, explicou 
Alexandre.

 Além das festividades de Car-
naval, novas variantes da Covid-19 
que chegaram ao RN impactam no 
crescimento da curva de infecções. 
No dia 20 de fevereiro, o Instituto de 
Medicina Tropical, da UFRN, confir-
mou a circulação de da variante P.1, 
inicialmente identificada em Ma-
naus (AM), e a P.2, registrada no Rio 
de Janeiro (RJ).

A linhagem encontrada em Ma-
naus, por exemplo, tem o dobro de 
carga viral se comparada às demais, 
conforme sugere um estudo realiza-
do pelo Instituto Leônidas & Maria 
Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia). 

Isso quer dizer que há uma maior 
presença do vírus no trato respirató-
rio e, portanto, as chances de alguém 
contaminado por essa variante 
transmitir o vírus para outras pesso-
as é maior.

A taxa de ocupação na rede 
pública de saúde do RN chegou a 
90,91% na tarde desta terça-feira 2, 
às 17h, e 14 hospitais operavam com 
100% da capacidade. Atualmente, as 
quatro Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Natal, que atendem 
casos de urgência e emergência 
de Covid-19, estão todas lotadas e 
transferindo pacientes para outros 
hospitais todos os dias.

De acordo com o relatório 
“Rio Grande do Norte: uma nova 
onda”, divulgado pelo Laborató-
rio de Inovação Tecnológica em 
Saúde da UFRN (LAIS), no mês 
de fevereiro, entre os dias 12 e 
28, 39 pacientes perderam a vida 
antes de serem transferidos para 
um leito de UTI Covid. Destes, 23 
eram pacientes da Grande Natal.

Conforme o documento, 
antes do Carnaval, houve au-
mento gradual dos pedidos por 
internações em leitos de UTI nos 
hospitais do Rio Grande do Nor-
te que atuam no tratamento da 
Covid-19. A situação se agravou 
durante e uma semana após o 
Carnaval, com um aumento de 
48% nas solicitações de interna-
ção, segundo o LAIS. 

No mesmo período, dos pe-
didos por internações em leitos 
de UTI Covid, pelo menos 43 so-
licitações foram canceladas por 
impossibilidade de transporte, 
ou não havia transporte suficien-

te para a demanda. Do total de 
43 cancelamentos por falta de 
transportes, a Região Metropoli-
tana sozinha foi responsável por 
65% e Natal por 46% dos cance-
lamentos. 

O documento também apon-
tou que, até o dia 28 de fevereiro, 
existiam 485 pacientes inter-
nados com Covid-19 em todo 
o Estado. Desses, 251 estavam 
internados em leitos de UTI, ou 
seja, mais de 50% das ocupações 
eram de pacientes considerados 
graves.

 Os resultados obtidos pelo 
LAIS também apontaram que, 
diante da pressão por leitos 
Covid-19 em todo o RN, espe-
cialmente pela Região Metro-
politana de Natal, que está “ex-
portando” pacientes para outras 
regiões, a rede assistencial do 
Estado pode entrar em colapso, 
caso nada seja feito.

RECOMENDAÇÕES DO LAIS
O LAIS finaliza o relatório 

com recomendações específicas 
para o momento crítico da pan-
demia. Entre elas, está a sugestão 
de aumentar a frota de ônibus 
para 100%, particularmente a 
de Natal, uma vez que todas as 
atividades econômicas estão 
funcionando.  

Conforme o documento, o 
transporte de massa pode ser 
um grave vetor de transmissão, 
sobretudo quando está funcio-
nando de forma reduzida. Caso 
a frota de ônibus não retorne 
aos patamar de 100%, será ne-
cessário reduzir as atividades co-
merciais e deixar por até 21 dias 
somente os serviços essenciais 
funcionando, conforme indicado 
pelo relatório. 

Outra orientação é para que 
o poder público não recomende 
à população nenhum tipo de 
medicamento que não tenha 
aprovação pela Anvisa para uso 
específico contra a Covid-19. 

Esse tipo de promoção, se-
gundo o laboatório, pode passar 
a ilusão para sociedade de que as 
pessoas estão imunizadas contra 
o vírus, quando ainda não há evi-
dências científicas para isso.

Após Carnaval, RN registra 212 
óbitos e 10 mil casos de Covid-19
LEVANTAMENTO | Segundo dados epidemiológicos da Sesap, no dia 16 de fevereiro, casos confirmados de Covid-19 eram 157.422 e os óbitos eram 3.424. Nesta terça-feira 2, os casos 
atingiram o número de 168.171 e as mortes chegaram a 3.636. Aumento de casos se reflete também no número de internações, já que a taxa de ocupação de leitos se mantém alta

Taxa de ocupação de leitos críticos Covid nos hospitais públicos do Rio Grande do Norte se mantém acima de 80% desde o último dia 18

Taxa de ocupação na rede pública chegou a 90,91% na tarde desta terça-feira 2, às 17h, e 14 hospitais operavam com 100% da capacidade

39 PACIENTES 
MORRERAM À 
ESPERA DE LEITO 
COVID, DIZ LAIS

80%
é a taxa média de ocupação 

de leitos Covid nos últimos dias 
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A Prefeitura de Natal inicia nesta 
quarta-feira 3 a vacinação dos 
idosos com mais de 80 anos. 

Para ter acesso à vacina, o idoso pre-
cisa apresentar comprovante de resi-
dência de Natal, cartão de vacinação 
e documento de identidade com foto. 
Os locais da vacinação são os drive-
-thru do Palácio dos Esportes (Zona 
Leste), do Via Direta (Zona Sul) e o do 
Ginásio Nélio Dias (Zona Norte), das 
8h às 16h, de segunda à quinta-feira, 
e às sextas, das 8h às 13h. Nos drives 
do Via Direta e Ginásio Nélio Dias, 
também há sala de vacinação para 
pedestre.

Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS Natal), a estrutura de 
vacinação na capital potiguar conta 
ainda com mais 10 salas em Unidades 
Básicas de Saúde que funcionam de 
segunda à sexta-feira, de 8h às 12h30 
e de 13h30 às 16h. As unidades se lo-
calizam no Distrito Sanitário Norte I: 
UBS Pajuçara e UBS Nova Natal; Dis-
trito Sanitário Norte II: UBS Panatis e 
UBS Vale Dourado; Distrito Sanitário 
Leste: UBS São João e UBS Brasília 
Teimosa; Distrito Sanitário Oeste: 
UBS Felipe Camarão II e UBS Nazaré; 
Distrito Sanitário Sul: UBS Candelária 
e UBS Rosângela Lima.

Os idosos na faixa etária de 85 
anos começaram a se vacinar nesta 
segunda-feira 1º em Natal. A Prefeitu-
ra destinou um lote de 7.500 doses da 
vacina de Oxford para esta etapa da 
imunização. A procura nos pontos de 
vacinação foi intensa, mas os idosos 

comemoraram. “Estávamos aguar-
dando por esse momento. Estou mui-
to feliz e agora é seguir com todos os 
cuidados, aguardar a segunda dose 
e torcer para que mais vacinas che-
guem para todos”, disse Wilson Fer-
reira, de 85 anos. 

Já Francisco Pinheiro Pires, de 87 
anos, afirmou que nem sentiu a pica-
da da agulha. “Foi ligeiro demais. Não 
senti nenhuma dor e essa turma que 
está trabalhando aqui é muito baca-
na, trata todo mundo super bem. Es-
tou emocionado em receber a vacina. 
É um momento de muita esperança 
para todos nós”.

Também nesta segunda-feira 1º, 
a Prefeitura iniciou a segunda dose 
da vacinação dos idosos acamados. 

Na primeira etapa, 2.631 pacientes 
receberam a vacina em domicílio, 
com estratégia iniciada em 10 de 
fevereiro, e agora recebem o reforço 
da Coronavac. Caso algum idoso aca-
mado com cadastro realizado não te-
nha recebido ainda a primeira dose, 
a família deve procurar uma Unidade 
Básica de Saúde comunicando o fato 
que será agendado um dia para vaci-
nação.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Os profissionais de saúde que, por 

algum motivo, não puderam tomar a 
segunda dose da Coronavac devem 
comparecer em um dos pontos de 
vacinação da Prefeitura do Natal e 
tomar o imunizante.

IMUNIZAÇÃO | Idoso precisa apresentar comprovante de residência de Natal, cartão de vacinação  
e documento de identidade com foto. Capital potiguar conta com três pontos de vacinação drive-thru

Idosos com mais de 85 anos começaram a ser vacinados nesta segunda-feira 1º

Natal inicia hoje vacinação de 
idosos com mais de 80 anos

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O Ministério Público Federal 
(MPF) arquivou, nesta segun-
da-feira 1º, investigação sobre 

supostas irregularidades no plano 
estadual de vacinação contra a Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte. Uma 
notícia falsa havia se espalhado e 
dizia que o Governo do Estado havia 
perdido 4 mil doses da Coronavac. 
No entanto, esse número diz respeito 
apenas à estimativa de perda opera-
cional. 

O plano prevê a possibilidade de 
perder até 5% das doses enviadas 
pelo Ministério da Saúde ao estado. 
Diante dos esclarecimentos pres-
tados pela Sesap, o MPF arquivou a 
investigação. Ficou comprovado que, 
durante o primeiro mês de vacinação 
foi registrada a perda de apenas 10 
doses, que somadas às 61 doses em 
investigação por oscilações de tem-
peratura no armazenamento, não re-
presentam nem 1% do total recebido.

Investigação sobre perdas de vacina 
no Rio Grande do Norte é arquivada

MPF

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada – LS, 
com prazo de validade até 01/03/2027, em favor do acesso externo E1 ao Complexo Eólico Acauã, com uma 
extensão de 295,90 metros, localizado na Zona Rural do município de São Vicente/RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 

 
 

 
CONCESSAO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
Central Eólica Lagoa de Touros S.A., 14.790.931/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI – Licença de Instalação, 
com prazo de validade até 24/02/2025, em favor do empreendimento Central Eólica Lagoa de Touros I, com 
potência de 38,115 MW, localizado na Fazenda Fonseca, Zona Rural no Município de Touros/RN. 
 

Ranier Messias 
Representante Legal 

 

 
CONCESSAO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

  
Central Eólica Lagoa de Touros S.A., 14.790.931/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI – Licença de Instalação, 
com prazo de validade até 23/02/2025, em favor do empreendimento Central Eólica Lagoa de Touros II, com 
potência de 48,51 MW, localizado na Fazenda Fonseca, Zona Rural no Município de Touros/RN. 
  

Ranier Messias 
Representante Legal 

 

 

 
CONCESSAO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

  
Central Eólica Lagoa de Touros S.A., 14.790.931/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI – Licença de Instalação, 
com prazo de validade até 26/02/2025, em favor do empreendimento Central Eólica Lagoa de Touros V, com 
potência de 13,86 MW, localizado na Fazenda Fonseca, Zona Rural no Município de Touros/RN. 
  

Ranier Messias 
Representante Legal 

 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
CERÂMICA SÃO FRANCISCO II LTDA de CNPJ: 07.122.768/0001-87, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS –Licença Simplificada, com 
prazo de validade até 18/03/2027, em favor da Cerâmica São Francisco II Ltda, localizada no Sítio Caldeirão – Zona 
Rural – PARELHAS/RN. 
 

FRANCISLEY FABRICIO DE AZEVEDO 
Dir. Presidente 

 

 
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A CONSTRUTORA A GASPAR S.A CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada-LS. Para extração de AREIA, em uma área de 14,94(há), com volume de 1.500m³/mês, na 
Fazenda Alivio, Zona Rural de Lajes - RN. 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S.A  
Requerente/Proprietário 

 

 
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA DE OPERAÇÃO-LO 

 
A CONSTRUTORA A GASPAR S.A CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação LO, para transporte de cargas perigosas, com capacidade de 15 toneladas, localizado na rua Jundiaí 
nº 330, Tirol, Natal-RN. 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S.A  
Requerente/Proprietário 

 

 
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A CONSTRUTORA A GASPAR S.A CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada-LS. 
Para extração de SAIBRO, em uma área de 20 (há), com volume de 1.500m³/mês, na Fazenda São José Zona 
Rural de Pedra Preta-RN. 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S.A  
Requerente/Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FELIPE GABRIEL MEDEIROS DE OLIVEIRA 11631677462, CNPJ 31.187.643/0001-10, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – 
LS para um Serviço de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (LAVA JATO), localizado na 
Rua Emilio Vale, N° 41 – Centro – Cruzeta (RN) – 59.375-000.  
 

Felipe Gabriel Medeiros de Oliveira 
Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

PIUM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, 18.659.345/0001-17, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia, com prazo 
de validade até 23/02/2023, em favor de um loteamento urbano, localizada em Rodovia RN 313, s/n, Zona de 
Expansão Urbana I, Município de Nísia Floresta/RN.  

Silvio De Araújo Bezerra 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO EMAUS LTDA inscrito sobre CNPJ: 03.979.385/0001-79 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de 
Operação de nº 2016-100454/TEC/LO-0186, com validade de 22/03/2021 para uma Revenda de Combustíveis 
Líquidos com capacidade total de armazenamento de 120m3,Localizado na  RODOVIA BR101- 1999 – EMAUS 
– PARNAMIRIM – RN. 
 

JULIO CESAR DE MORAIS 
Sócio Proprietário. 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
POSTO DE COMBUSTÍVEL SV EIRELI, CNPJ: 37.107.706/0001-67, torna público recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença 
Prévia nº 2020-156395/TEC/LP-0096, com prazo de validade até 02/03/2023, em favor de um Posto de 
Revenda de Combustíveis, localizado a Rua Expedito Alves, S/N, Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN. 
 

VICTOR EMANOEL PEREIRA DE MORAES 
Proprietário 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
INDÚSTRIA DE TEMPERO REGINA LTDA, CNPJ: 10.704.112/0001-87, 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 para a Fabricação e comercialização de temperos, condimentos, molhos e vinagres, 
localizada na Avenida Alberto Maranhão, nº 100, Bairro Belo Horizonte, Mossoró-RN. 
 

Adelgício Diniz Rocha Neto 
Sócio Diretor 

 



O Ministério Público Federal 
(MPF) recomendou ao secre-
tário de saúde de Natal, George 

Antunes, a destinação imediata de va-
cinas contra a Covid-19 aos povos in-
dígenas que vivem na capital potiguar. 
São cerca de 80 famílias, incluindo 28 
venezuelanas da etnia Warao abriga-
das. Em desrespeito às diretrizes do 
Ministério da Saúde e da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública do RN 
(Sesap), Natal devolveu as doses des-
tinadas aos indígenas, alegando des-
conhecer sua presença no município. 
A recomendação concede prazo de 48 
horas para retratação da Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal (SMS) 
e adoção de providências. Não sendo 
possível a recuperação das vacinas 
dispensadas, o município deve fazer a 
reposição com recursos próprios.

O MPF destaca que o Plano Nacio-
nal de Operacionalização da Vacina 
Contra a Covid-19, do Ministério da 
Saúde, incluiu as populações indíge-
nas no grupo prioritário da fase 1 de 
vacinação, por serem consideradas de 
elevada vulnerabilidade social. Diante 
disso, a Sesap solicitou doses para os 
povos indígenas potiguares, inclusive 
da capital

Os procuradores da República 
Camões Boaventura e Victor Mariz 
ressaltam que “não cabe aos gover-
nos federais, estaduais ou municipais 
deixar de reconhecer a identidade 
dos Povos Indígenas, sobretudo uti-
lizando disso como argumento para 
negar a efetivação de seus direitos 
específi cos, devendo, pelo contrário, 
respeitar sua autoidentifi cação e a 
suas instituições representativas e 
empreender esforços para imple-
mentação das políticas públicas ne-
cessárias à garantia de seus direitos”. 
Eles lembram que “na última década, 
os povos indígenas do estado têm se 
reorganizado e se articulado como 
Movimento Indígena em nível local, 
estadual e nacional, sendo irrazoável 
a negação de sua existência”. Dentre 
os direitos fundamentais das popula-
ções indígenas, está o acesso à saúde, 
que deve ser adequado aos seus valo-
res culturais.

INDÍGENAS NA CAPITAL POTIGUAR
A Comissão Técnica Local da 

Fundação Nacional do Índio em Natal 
(CTL-Funai) aponta a existência de 
1.662 famílias indígenas autodeclara-
das e assistidas pelo órgão indigenista 
no Rio Grande do Norte. Em Natal, 
residem cerca de 76 delas. O Fórum de 
Lideranças Mendonça informa que 57 
famílias da etnia Potiguara vivem na 
Zona Norte da capital potiguar, nos 
bairros de Nossa Senhora da Apresen-
tação, Cidade Praia e Jardim Progres-
so, em razão de migrações ocorridas 
na década de 1980, por causa dos aba-
los sísmicos no Município de João Câ-
mara. A CTL-Funai informou, ainda, a 
presença de 28 famílias indígenas da 
etnia Warao, migrantes da Venezuela, 

abrigadas na capital potiguar. 

DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS
Cabe ao Ministério Público a mis-

são constitucional de proteção e defe-
sa dos interesses difusos e coletivos, 
em especial das comunidades indí-
genas. Camões Boaventura esclarece 
que “o critério fundamental para que 
sejam garantidos os direitos diferen-
ciados à pessoa indígena, em caráter 
individual ou coletivo, é o do autor-
reconhecimento, independente da 
demarcação de seu território. Assim, 
devem ser reconhecidos e protegidos 
os valores e práticas sociais, culturais, 
religiosas e espirituais próprias desses 
povos".

Segundo o MPF, o silenciamento 
das populações indígenas no nordes-
te do Brasil foi um processo longo e 
contínuo, diante de diversos proces-
sos que tentaram reprimir e encobrir 
as especifi cidades étnicas ao longo 
dos séculos. No Rio Grande do Norte, 
a questão indígena é emblemática, 
como um dos primeiros territórios 
colonizados e um dos últimos a ter 
suas populações reconhecidas após a 
Constituição de 1988.

VACINAÇÃO DE INDÍGENAS NO RN
Com a chegada das vacinas para 

2.920 indígenas do Rio Grande do 
Norte, a vacinação para este públi-

co-alvo começou no dia 26 de feve-
reiro. A Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap) disponibilizou no dia 25 de 
fevereiro as doses para população 
indígena. São doses da fabricante As-
trazeneca-Fiocruz (Oxford) que foram 
distribuídas com escalonamento para 
todos os indígenas idosos e indígenas 
com comorbidades.

A vacinação dos indígenas só foi 
possível após insistência do Governo 
do Estado, através de ofícios e pedi-
dos encaminhados à Secretaria de 
Vigilância em Saúde e ao Programa 
Nacional de Imunização (PNI) do 
Ministério da Saúde solicitando a 
inclusão dos povos indígenas do RN 
na Campanha de Vacinação contra a 
Covid-19.

  As vacinas estão sendo aplicadas 
por equipes itinerantes da Sesap com 
apoio dos Municípios com escalona-
mento da população, priorizando os 
idosos e pessoas com comorbidades. 
“A estratégia de imunização in loco, 
além de garantir o acesso, possibilita 
que as equipes de saúde dos municí-
pios façam um reconhecimento desse 
local, na perspectiva de entender e 
perceber as condições sanitárias e 
as medidas de prevenção que estão 
sendo adotadas no combate ao co-
ronavírus. Além de um momento de 
vacinação é um momento de edu-
cação e saúde, onde estado e muni-
cípios informam à população todas 
as medidas necessárias para evitar a 
transmissão dentro dos territórios”, 
afi rmou Kelly Maia, coordenadora de 
Vigilância em Saúde da Sesap.

Nesta primeira etapa, oito mu-
nicípios foram contemplados com 
as doses, entre eles: Goianinha, Baía 
Formosa, Assu, Apodi, João Câmara, 
Jardim de Angicos, Macaíba e Natal.

De acordo com os dados da Sesap, 
o Rio Grande do Norte possui 6.067 
indígenas no território estadual, das 
etnias: potiguara, tapuia e tapuia 
paiacú. Estão distribuídos em 15 co-
munidades nos municípios de: Baía 
Formosa, Canguaretama, Goianinha, 
Macaíba, São Gonçalo do Amarante, 
Natal, Jardim de Angicos, João Câma-
ra, Assu e Apodi.
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CORONAVÍRUS | Capital potiguar devolveu vacinas que deveriam atender a cerca de 80 famílias indígenas, 
incluindo 28 venezuelanas abrigadas, alegando desconhecer a existência desses cidadãos, segundo o MPF

Após Natal devolver doses, MPF 
cobra imunização de indígenas 

O critério fundamental 
para que sejam garantidos 
os direitos diferenciados 
à pessoa indígena é o 
do autorreconhecimento, 
independente da 
demarcação de seu 
território"

“
CAMÕES BOAVENTURA
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Vacinação de indígenas começou na última sexta-feira 26 no Rio Grande do Norte

ASCOM/ GOVERNO DO RN

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174 – Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. JUSSARA MARIANO DE SOUZA, brasileira, ambientalista, divorciada, portadora da cédula de 
Identidade RG n° 755612, inscrita no CPF/MF n° 391.878.296-49, residente e domiciliada na Rua Água Viva, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de sua advogada, Dra. Gilsana Ferreira de Araujo, 
brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RN n° 16.750, com escritório profissional na Rua dos Pardais, s/n, Praia 
da Pipa, CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Água Viva, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 740,47m² (setecentos e quarenta metros e quarenta e sete decímetros quadrados), imóvel com 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN de n° 1.0101.021.01.0298.0000.3 e 
sequencial 10089802, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, com Ednaldo Barbosa 
com 22,77m; Ao Leste, com Gabriela Granja Porto Petraki com 32,06m; Ao Sul, com Rua Água Viva  com 26,36m; Ao 
Oeste, com José Samadhi da Silveira Pereira com 30,22m. Memorial correspondente ao serviço registrado no TRT n° 
BR20190094482.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. A requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. EDNALDO BARBOSA, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado 
artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes 
dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de 
usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 03.03.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174 – Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: o Sr. RONALDO DA ROCHA BRUNONI, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG n° 03.895.150-
5, inscrito sob o CPF/MF n° 594.299.767-53, e a Sra. IRACI DA SILVA BRUNONI, brasileira, casada, do lar, portadora 
do RG n° 12.369.306-1, inscrita sob o CPF/MF n° 736.098.117-49, ambos, residentes e domiciliados na Rua da 
Preguiça, n° 58, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo 
Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na 
Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Cruzeiro do Sul, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 817,79m² (oitocentos e dezessete metros e setenta e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.021.01.0204.0000.2 e sequencial 
número 1.003292.4, CEP: 59.178-000.(parcialmente). Com os seguintes limites e confrontações: ao norte, do ponto P1 
ao P2 com 38,33m com Sr. Cesar Alberto Rios; ao leste, do P2 ao P3 com 25,11m, com a Sr. Cícero Lourenço dos 
Santos; ao sul, do ponto P3 ao P4 com 34,10m, com o Sr. Ney de Azevedo Vitarelli e o Sr. Roland Alvarado Gutierez; 
ao oeste, do conto P4 ao P1 com 20,44m, com a Rua Cruzeiro do Sul. Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. CICERO LOURENÇO DOS SANTOS, o Sr. CESAR 
ALBERTO RIOS, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento 
acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no 
prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O 
presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – 
a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais 
acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e 
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 03.03.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. GISÉLIA SANTOS DA SILVA RAFAEL, brasileira, assistente social, viúva, portadora do Cartão Militar 
de Identificação n° 443095 – Marinha do Brasil, inscrita sob o CPF/MF n° 342.455.374-34, residente e domiciliado na Rua 
Alameda das Mansões, 218, Torre Tóquio, Apto. 602, Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-570, que vem através de seu 
advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório 
profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 200,00m²(duzentos metros quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de 
Tibau do Sul/RN. limitando-se:-  Ao norte:  Do V1 ou V4 Hailton Marinho de Souza                  medindo 20,00m; Ao sul: Do 
V2 ao V3 Adauto Barbosa Silveira - medindo 20,00m; Ao leste:   Do V3 ao V4 João Barboza da Silva - medindo 10,00m; 
Ao Oeste: Do V1 ao V2 Travessa Murici - medindo 10,00m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 25.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. João Barboza da Silva, o Sr. Adauto Barbosa 
Silveira, o Sr. Hailton Marinho de Souza, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 03.03.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Deve-se ter bastante atenção aos 
três verbos. “Emigrar” é sair (de um 
país para ir viver em outro) por certo 
tempo ou defi nitivamente: “Milhares 
de judeus emigraram da Polônia 
para Israel”; “imigrar” é estabelecer-
se em país estrangeiro, em geral 
defi nitivamente. 

 Pode ser, ainda, entrar e fi xar 
residência em cidade, estado ou 
região de seu próprio país, que não 
a sua de origem: “Durante a seca, o 
nordestino foi forçado a imigrar”; já 
“migrar” é mudar periodicamente de 
lugar, região, país: “Durante a guerra 
muitos europeus migraram para a 
América”.

VISAR

O verbo visar é um daqueles 
cuja mudança de transitividade 
implica mudança de signifi cado. 
Explico: “visar” pode signifi car 
“mirar”, “apontar” ou “pôr o visto”, 
“rubricar”. Nesse caso, é usado sem 
preposição: “visar o alvo”, “o gerente 
visou os documentos”. Contudo, 
quando signifi ca “ter em vista”, “ter 
como objetivo”, deve ser usado com 
preposição: “...visando ao próximo 
inverno”, “os acordos visavam a uma 
solução amigável”.

CHOVER
Na semana passada, a chuva 

causou transtorno em Natal. O verbo 
“chover”, empregado em sentido 
denotativo, indicando fenômeno da 

natureza, é impessoal, ou seja, não 
apresenta sujeito, fi cando sempre no 
singular: “Choveu muito”; “Choveu 
por duas horas”. Contudo, quando 
empregado em sentido fi gurado, 
“aceita” plural: “Choveram aplausos 
para o artista”.

TRÁFEGO - TRÁFICO
Tráfego nas estradas da 

Ecorodovias cai 9,5% desde o 
início da quarentena. A manchete 
acima nos ajuda a esclarecer uma 
dúvida muito comum. “Tráfego” é a 
circulação de veículos: “O tráfego, 
na Prudente de Morais, já foi 
restabelecido”; “tráfi co” é o comercio 
ilícito: “A polícia reprime o tráfi co de 
drogas”.
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
EMIGRAR – IMIGRAR - MIGRAR

ABRE ASPAS

Falar é uma necessidade, 
escutar é uma arte. 

Goethe“

“

REPRODUÇÃO

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

DIVULGAÇÃO

Hoje darei dicas de como escolher 
a sua fruta da forma correta, pois 
fruta boa é aquela que quando vamos 
comê-la, está no auge da doçura, 
perfeita para ser consumida in natura 
ou em saladas, sucos, drinques ou 
na comida. Terrível quando você 
escolhe sua fruta e quando chega em 
casa e abre, ela está podre ou não está 
saborosa.  

Você nunca deve comprar frutas 
que estejam com cascas moles, man-
chadas, mofadas ou com qualquer 
alteração em sua cor característica. 
A polpa também não pode estar 
amolecida e a casca não deve conter 
perfurações, rugas ou rachaduras. E, 
quando for sentir o aroma, qualquer 
modifi cação no cheiro característico 
da fruta, vai mostrar que ela está sem 
qualidade. Opte sempre pelas frutas 
da época, elas têm mais nutrientes 
e sabor. Além de serem fontes de 
vitaminas e nutrientes, as frutas são 
essenciais para uma dieta balanceada 
e saudável. Por isso, saber escolher 
sua fruta, seja no mercado ou em 
feiras livres, vai te garantir o sabor 
perfeito. Abaixo, dicas para você não 
errar!

ABACAXI 
Quando o aroma está bem doce, 

o abacaxi está bem maduro. Outra 
dica é dar uma apertadinha no fundo: 
quanto mais fi rme, mais verde. 

MELÃO
Deve ter cor forte e casca fi rme, 

porém rugosa. Se você sacudir o 
melão e perceber as sementes soltas, 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
VOCÊ SABE ESCOLHER CORRETAMENTE AS FRUTAS?

isso quer dizer que ele está maduro. 
Outra dica é o cheiro do melão, deve 
ter odor levemente frutado. Não 
compre os que estiverem com odor 
muito forte ou cheiro de mofo, pro 
avelhantado não estarão bons. 

MELANCIA 
Quanto mais alongada, mais 

aguada. Quanto mais redonda, mais 
doce. Se a haste da fruta estiver seca, 
quer dizer que ela está madura. Se es-
tiver verde, signifi ca que não comple-
tou o processo de amadurecimento. 
Importante observar as manchas na 
casca, se estiverem muito brancas (ou 
caso não tenha manchas), a melancia 
foi colhida muito verde, podendo 

não ser tão saborosa. Se as manchas 
forem amareladas, é um bom sinal: 
signifi ca que ela permaneceu mais 
tempo no chão enquanto completava 
o processo de amadurecimento. 

MARACUJÁ  
Dê preferência às frutas levemen-

te enrugadas, se elas estiverem enru-
gadas demais, quer dizer que passou 
do ponto. Ao chacoalhar a feira e você 
perceber uma grande quantidade 
de liquido, será um bom maracujá. 
Prefi ra os mais pesados, eles estarão 
mais maduros. 

LARANJA E LIMÃO
Quanto mais brilhante e lisa a cas-

ca estiver, melhor estará. Repare ainda 
se não tem muitos machucados. 

UVA
Prefi ra os cachos cheios e fi rmes. 

Observe se a fruta se desprende 
facilmente do cacho. Se sim, é sinal de 
que ela já está muito madura.

MAÇÃ
Deve ter consistência fi rme, com a 

casca lisa e sem machucados. Escolha 
as maçãs mais vermelhas – elas são 
mais doces.

BANANA
A  parte amarela deve predominar 

sobre as manchas marrons e pretas. 
Quando for comprar bananas para 
amadurecer em casa, escolha as que 
estiverem fi rmes e com pontos verdes 
em sua casca (não escolha bananas 
totalmente verdes).

COMO ARMAZENAR AS FRUTAS
Para armazenar as frutas, procure 

sempre locais frescos, secos e longe de 
insetos. Mas, se a fruta estiver madura, 
o ideal é que sejam refrigeradas, pois 
são mais sensíveis, e, ao contrário, as 
frutas “verdes” devem fi car fora de 
refrigeração até que amadureçam por 
completo. Uma dica: antes de colocar 
qualquer fruta na geladeira, elas 
devem ser lavadas e higienizadas. E, 
somente depois de secas e embaladas 
em sacos apropriados é que elas 
podem ser guardadas na geladeira, 
desta forma evitamos a contaminação 
de outros produtos armazenados 
junto com elas.

Rendimento: 1 tigela grande
Tempo de preparo: 40 minutos

INGREDIENTES:
5 maçãs
5 pêssegos ou nectarinas
3 1/2 colheres de sopa de açúcar 
demerara ou refi nado (para 
caramelizar somente as maçãs, use 2 
1/2 colheres de sopa) OU 
3 1/2 colheres de sopa de óleo de 
coco ou manteiga (para caramelizar 
somente as maçãs, use 2 1/2 colheres 
de sopa)
canela a gosto (apenas para as maçãs)
5 ameixas
2 mãos cheias de uvas (cerca de 800g)
1 mão cheia de cerejas
folhas de hortelã ou manjericão para 
decorar

MODO DE PREPARO
Descasque as maçãs e corte-as em 
gomos (cada maçã dá de 8 a 10 gomos). 
Em fogo médio, derreta o óleo de coco 
ou a manteiga em uma frigideira e 
coloque os gomos lado a lado, uma 
camada por vez, de preferência. 
Polvilhe açúcar e canela. Assim que 
tiver formado uma casca fi na e dourada 
escura, vire os gomos e deixe dourar 
o outro lado. Retire as maçãs e repita 
o processo, fazendo apenas uma 
camada de cada vez. Se quiser, faça o 
mesmo com os pêssegos ou nectarinas. 
Lave, seque e corte as outras frutas, 
caso necessário. Depois que as frutas 
caramelizadas tiverem esfriado, junte 
todos os ingredientes e decore com 
folhas de hortelã ou manjericão.

RECEITA DE 
SALADA DE FRUTAS

Além de serem fontes de vitaminas, as frutas são essenciais para uma dieta balanceada 
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LITERATURA INTERATIVA

PERFIL | Premiado nacionalmente, poeta e contista Marcos Campos começa o ano com lançamento de três livros e um cordel

Velho conhecido da cena 
literária potiguar, o poeta e 
contista Marcos Campos inicia 

o ano de 2021 repleto de lançamentos. 
São três novos livros: “Algodão Doce”, 
“Atropelando Papai Noel” e “Absinto”, 
editados pela Caravela Selo Cultural, 
e um cordel: Cordel para Capistrano 
Abreu (2021). Todas as publicações 
foram produzidas através da Lei Aldir 
Blanc, em editais no âmbito estadual e 
municipal.

“Algodão Doce” é composto por 
contos e crônicas, que perpassam os 
temas de pandemia, relacionamentos 
afetivos, policiais e cotidiano. O livro 
foi lançado ainda no fi m de 2020 e 
já coleciona 17 prêmios, entre eles o 
primeiro lugar na categoria de contos 
na Lei Aldir Blanc da Prefeitura do 
Natal.  Segundo o autor, os contos 
são sobre sentimentos e percepções 
de alguns problemas sociais, como o 
consumo e o efeito manada presente 
na vida humana, além do último 
mais recente sofrido por todo ser 
humano: o isolamento social. Além 

POESIA Conhecido na cena literária potiguar, o poeta e contista Marcos Campos inicia 2021 com três novos livros : “Algodão Doce”, “Atropelando Papai Noel” e “Absinto”

LANÇAMENTOS Dois livros de Marcos Antônio serão lançados em breve

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

de referências a muitos outros autores 
e até mesmo cantores, como Clarice 
Lispector, Fiódor Dostoiévski, Duke 
Ellington e Clara Nunes.

“Em meus contos a gente pode 
encontrar de tudo um pouco, gosto 
de misturar situações essencialmente 
potiguares com outras totalmente 
fora daqui. Costumo brincar que eu 

não escrevo nada além do que outras 
pessoas já escreveram, mas escrevo 
de uma maneira diferente, com 
outras experimentações nos textos, 
faço sequestro de letras, imagens e 
páginas que se interagem. O livro é, 
sobretudo, interativo”, disse o escritor 
ao Agora RN.  Lançado em janeiro, 
“Cordel para Capistrano  Abreu” é uma  

homenagem ao historiador cearense, 
que se dedicou, sobretudo, ao estudo 
crítico da história colonial brasileira. 
Para o autor, sua importância se dá 
pelo fato de Capistrano de Abreu ter 
traçado uma escrita “de baixo para 
cima” sobre a colonização do país 
e ser um dos grandes estudiosos e 
conhecedores da linguagem indígena.

 “Algodão Doce” está disponível na 
Livraria Manimbu, no bairro Tirol, e 
na Cooperativa Cultural, na UFRN, e 
custa R$50. Já o cordel é cortesia para 
quem compra algum de seus livros e 
está sendo doado para instituições da 
cidade. Os dois outros lançamentos, 
“Atropelando Papai Noel” e “Absinto”, 
estão previstos para serem lançados 
nos meses de março e abril.

 
O AUTOR

Marcos Antônio Campos tem 
69 anos e é formado em Letras, 
Administração e Ciências Contábeis 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). É membro 
da Sociedade dos Poetas Vivos 
e Afi ns (SPVA-RN), do Instituto 
Histórico e Geográfi co (IHGRN) e 
da União Brasileiro dos Escritores 
(UBE-RN). Publicou “Um Bêbado 
Sonhador” (2016) e “Babel” (2018), 
além de ser organizador das obras 
“Pipa” e “Coletâneas pelo País”; foi 
também colaborador na obra “Terra 
Brasilis”.
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DANIELAFREIREDANIELA
REPASSES 

A semana começou com 
agentes do governo Fátima 
Bezerra criticando e respondendo 
a publicidade dada pelo ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, 
nas suas redes sociais, aos repasses 
feitos pelo governo Bolsonaro 
ao RN em 2020, que, segundo o 
potiguar, totalizam o valor de R$ 
18,3 bilhões.  

ESTRATÉGIA 
Fábio fez coro às últimas 

declarações dadas pelo chefe, 
o presidente Jair Bolsonaro, 
que sempre que pode diz que 
encaminhou valores espetaculares 
aos estados e ainda insinua que 
essas verbas deveriam ser usadas 
contra a pandemia.  

FALÁCIA 
Mas as coisas são bem 

diferentes do que querem fazer 
acreditar Bolsonaro e Fábio Faria, 
que tentam desviar a atenção 
da inefi ciência da gestão federal 
contra a pandemia, tentam 
tirar dos próprios ombros a 
responsabilidade. E a resposta 
veio contundente não apenas 
do Governo do RN, mas de 
governadores de todo o Brasil, que 
não admitem mais essa falácia.  

DESMASCARADA 
O secretário de Planejamento 

Aldemir Freire chamou de 
“desinformação” a postagem do 
ministro conterrâneo e criticou o 
fato de ele ter divulgado os números 
como se fossem um “favor” do 
governo federal com o Estado, 
quando, na verdade, os recursos 
anunciados são de repasses 
obrigatórios, coisa que qualquer 
outro governo teria que fazer.  

NÃO FAZ MAIS DO 
QUE A OBRIGAÇÃO 

A conta bolsonarista que Fábio 
repercute, na verdade, diz respeito 
aos repasses constitucionais 
a Estados e municípios, 
transferências voluntárias, 
pagamento a pessoas, como bolsa 
família, auxílio emergencial e etc, 
segundo explicou Aldemir. Que 
ressaltou: Mais de 80% dos repasses 
aos entes subnacionais é apenas 
repartição de tributos. Ou seja, são 
receitas pertencentes aos governos 
estaduais e municipais cuja 
arrecadação é feita pela União. 

ORÇAMENTO 
Na guerra para tentar combater 

a desinformação propagada pelo 
presidente, auxiliares e apoiadores, 
Fernando Mineiro afi rmou que o 
orçamento estadual total do RN 
em 2020 foi de R$ 12,8 bilhões. 
“Previsão de arrecadação de 
todos os recursos (próprios e 
transferidos). Bora cobrar do 
governo federal esses 18 bi”, disse 
ele.  

RÁPIDAS

>> Vacinas de Oxford e da Pfi zer reduzem em 90% a internação de 
idosos. Taxa média é obtida com o uso de apenas uma dose tanto da vacina 
Oxford/AstraZeneca quanto da Pfi zer/BioNTech. Cientistas constatam o 
efeito no Reino Unido, quatro semanas depois de indivíduos com ao menos 
70 anos receberem a primeira injeção. 

>> Do jornalista Jânio Vidal: “Aos 66, não quero furar fi la, passar na 
frente de ninguém, toma os meus cuidados, mas o que tenho visto de 
pessoas com perfi l não prioritário ostentando estar vacinadas, circulando 
feito besta fera, principalmente nas redes sociais, não posso deixar de sentir 
o drama e a tragédia das mortes que poderiam ter sido evitadas por uma 
vacinação cientifi camente mais criteriosa”. 

INVERDADE 
Nas redes sociais, a própria 

governadora Fátima Bezerra respondeu 
às insinuações que vem sendo feitas há 
muito tempo pelo ministro potiguar: 
de que a gestão bolsonarista enche 
o Rio Grande do Norte de dinheiro. 
“Lamentável que neste contexto de 
calamidade, o país à beira de um 
colapso hospitalar, quando o que 
mais precisamos é de união e ações 
concretas para salvar vidas, tenhamos 
que vir a público desmentir um quadro 
de inverdades como esse”, disse ela. 

VERDADE 
Fátima reforçou, assim como tem 

feito outros colegas governadores 
diante da narrativa criada pelo 
governo federal, que grande parte 
desses recursos que o presidente 
cita que enviou aos estados são 
oriundos das chamadas transferências 
constitucionais, ou obrigatórias, 
frutos da arrecadação de tributos dos 
próprios estados e municípios.  

ANTI-REPUBLICANO 
Isso signifi ca, repetindo, que os 

repasses espetaculares que Bolsonaro 
diz fazer ao RN e aos demais estados 
não são do Governo Federal, mas dos 
próprios estados! A União apenas 
recolhe e faz a redistribuição. “E isso 
não é favor! Nem da União para os 
estados, nem dos estados para os 
municípios. Que visão mais arcaica, 
fi siológica, anti-republicana! Isso 
é dever, isso é pacto federativo, 
como determina a nossa própria 
constituição”, ressaltou Fátima.

IMPUBLICÁVEL 
O YouTube retirou do ar uma das 

entrevistas concedidas pela médica 
Roberta Lacerda a emissoras de 
rádio de Natal, na semana passada, 
defendendo ‘tratamento precoce’ 
com ivermectina contra a covid19 e 
culpando, além das aglomerações, o 
não uso de forma ampla e ‘correta’, em 
sua visão, dos medicamentos contidos 
nesse kit pelo recrudescimento da 
doença e de internações. 

REALIDADE 
Lembrando que o kit defendido 

pela médica é o mesmo que é 
rechaçado pela OMS, pela Associação 
Médica Brasileira, pela Sociedade 
Brasileira de Infectologia, pela Anvisa e 
até pela FDA americana, por exemplo, 
por falta de comprovação científi ca de 
sua efi cácia.  

DIFÍCIL... 
Afi nal de contas, se o kit é tão 

bom, sendo usado da forma dita pela 
médica, se tem o efeito de evitar que 
grande parte das pessoas morram ou 
adoeçam gravemente, como ela diz 
acontecer, como explicar que não é 
usado em larga escala nos países ricos 
de primeiro mundo?   Se é tão bom e há 
42 pesquisas dizendo que é, segundo 
ela afi rmou, por que a Ciência não 
reconhece? A explicação da médica? 
Teoria da conspiração: a ivermectina “é 

remédio de pobre” e “não vende”. 

FAKE NEWS 
São vários pontos questionáveis da 

entrevista de Roberta Lacerda, além 
das afi rmações falsas de que Peru, 
México e África são cases de sucesso 
contra a covid por conta do uso da 
ivermectina. Informação enganosa e 
que já foi diversas vezes desmentida 
por agencias de checagem.  

É O CENÁRIO EM NATAL 
Como já afi rmou o cardiologista 

Bruno Caramelli, professor e 
pesquisador da Faculdade de 
Ciências Médicas da USP, “todos estão 
desesperados, mas temos de continuar 
lutando para que as pessoas não 
caiam no conto do vigário, que é pior. 
Há pessoas, médicos e autoridades 
veiculando uma mensagem 
extremamente perigosa sobre esses 
remédios”. 

SEM LÓGICA 
Roberta Lacerda também 

reclamou da falta de leitos no RN e 
disse que as pessoas estão morrendo 
por conta disso, quando, na verdade, 
o problema não é ocasionado pela 
falta de leito, mas pela falta de respeito 
e atenção da população às regras de 
uso de máscara e distanciamento – o 
leito de UTI, ou a falta dele, é uma 
consequência desses atos.  Os hospitais 
privados de Natal não param de abrir 
leitos e não dão conta. 

O MUNDO 
É assim no mundo todo. Se não, 

por que nos EUA, na Europa, nos países 
asiáticos e em muitos outros, não teve 
leito aberto que deu conta? São países 
com dinheiro para abrir quantos leitos 
fossem necessários. E por que também 
tiveram seus hospitais colapsados?  

LIGAÇÃO  
A médica também chamou de 

“narrativa pessoal” a associação que 
se tem feito do uso da ivermectina e 
do tratamento precoce com o maior 
descaso das pessoas com a covid19 e, 
consequentemente, com um maior 
número de infectados. Mas existem, sim, 
estudos que apontam nesse sentido.  

COMPROVADA 
Um deles, desenvolvido pela 

Fiocruz Amazônia e pela Universidade 
Federal do Amazonas, concluiu 
exatamente que em Manaus as 
pessoas que fi zeram ‘tratamento 
preventivo’ para a covid-19, com uso 
de medicamentos sem comprovação 
científi ca, tiveram uma maior taxa 
de infecção frente aos que não os 
utilizaram.  

DADOS ALÉM DA CONVERSA  
Dos participantes da pesquisa, 

38,64% dos que testaram positivo 
tinham tomado algum remédio para 
evitar a contaminação da doença. 
Enquanto entre os que não tomaram 
nada, a taxa de infecção fi cou em  
25,99%. 

Deputada federal Natália Bonavides pronta para a reunião com o
 possível presidenciável do PT Fernando Haddad e a bancada federal do partido

O empresário José Bezerra de Araújo, da Cirúrgica Bezerra, está feliz. Cooperado 
do Sicoob Rio Grande do Norte, ele ganhou um Mobi 0km na Campanha Invest+ da cooperativa.
 Além de resultados positivos, ainda ganhou um carro. Sujeito de sorte.
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“Vou dar o meu melhor”, garante Adriane 
Galisteu sobre o “Power Couple”

Muito feliz com a confi rmação 
do seu nome para a apresentação 
do “Power Couple”, Adriane 
Galisteu falou com a coluna.

“Estou voltando para a 
Record 20 anos depois. Aquela 
máxima, ‘o bom fi lho à casa 
torna’, está acontecendo 
comigo”.

Apaixonada por televisão, 

Adriane confessa que, mesmo 
em alguns momentos da sua 
vida, quando ocasionalmente se 
afasta do vídeo, ela não consegue 
se desligar. Faz questão de 
acompanhar tudo muito de perto.

“Sou apaixonada por reality 
show. De ‘BBB’ e ‘Fazenda’ a 
‘Power Couple’, assisto tudo e faço 
questão de participar de tudo. 

Sempre me envolvo inteiramente. 
Eu vejo, me divirto e gosto”.

E neste momento de 
pandemia, ela entende que os 
realities se transformaram no 
grande entretenimento, naquilo 
que a televisão pode oferecer 
de melhor e mais divertido para 
desviar um pouco a atenção e 
tensão das pessoas.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 O empresário Claudio Pessutti, 

morto em janeiro, planejava inaugurar 
um instituto com o nome da Hebe 
Camargo...Marcello, fi lho dela, 

vai analisar agora a retomada desse 
projeto, que estava muito adiantado. 
As gravações de “Verdades Secretas 

2”, escrita por Walcyr Carrasco, 
começam ofi cialmente no próximo dia  

10 no Rio de Janeiro...
Um trabalho para a Globoplay, que 
terá o seu ritmo de trabalho alterado 

por causa da pandemia...
Camila Queiroz e Romulo Estrela 

lideram o elenco.   
 Sobre Luciano Huck, a partir do 
ano que vem, ocupar o horário do 
“Domingão do Faustão”, nota do 

Daniel Castro no “Notícias da TV”, 
alguns diretores da Globo já falam 

abertamente sobre isso...
 Está faltando só o Luciano dizer 
que aceita.Netfl ix planeja o início 

das gravações da série sobre a vida de 
Ayrton Senna para agosto...

Chay Suede está escalado para o 
papel principal. Outros detalhes ainda 

são mantidos em segredo.

HORÓSCOPO

Imprima mais leveza nos relacionamentos. Novas 
amizades trarão chances para o amor, se você estiver 
disponível. Ótima integração com a equipe ou 
parceiros impulsionará novo empreendimento. Hora 
de encerrar um longo ciclo e renovar o ambiente.

Aproveite o dia com Lua em seu signo para cuidar 
da beleza, do corpo e da imagem. O foco na sua 
individualidade e harmonia nos relacionamentos 
próximos e de trabalho darão bem-estar. Rotina 
saudável, com atividade física e alimentação.

O foco nas relações de trabalho trará ótimos 
resultados hoje. Firme um contrato ou lance um 
projeto e garanta aumento de rendimentos. Valores 
e missão estarão mais claros e embasarão decisões. 
Marque presença nas redes.

Dia sujeito a distrações e devaneios. Talvez precise de 
mais horas de sono ou de momentos de relaxamento 
e meditação para restaurar suas energias. O amor 
inspirará novos projetos. Solte a imaginação. 
Atividades criativas ganharão força. 

O dia trará maior exposição, brilho e planos para o 
futuro. Relacionamentos profi ssionais aquecidos 
sinalizarão caminhos de maior realização e de 
satisfação pessoal. Espere por boas notícias e 
proposta estimulante hoje. 

A vida social será agitada hoje. Resgate uma 
amizade do passado, circule nas redes, agilize as 
comunicações e fi rme contatos relevantes. Conversas 
com o par ou associação num novo empreendimento 
defi nirão novos rumos. 

Bom momento para ganhar reputação e prestígio 
e brilhar publicamente. Um convite de viagem trará 
motivação. Pense com carinho no seu futuro e na sua 
missão. Mudança de ambiente e novas amizades darão 
nova direção à vida. 

Carreira em ascensão. Aproveite uma oportunidade de 
crescimento profi ssional e fi nanceiro. Você poderá iniciar 
um trabalho, ganhar projeção e equilibrar o orçamento. O 
futuro fi cará mais defi nido com as iniciativas e decisões 
de hoje. Desenvolva um projeto original. 

Converse com amigos, amplie contatos e coloque as 
comunicações em dia. Bom momento também para 
fi rmar acordos e aumentar a proximidade com irmãos. 
Parcerias e associações serão positivas nesta fase de 
abertura a novos relacionamentos.

Notícias de longe validarão suas convicções. Decida 
investimentos. Você poderá fi rmar bom negócio e 
fortalecer as bases materiais e afetivas. Sentimentos 
generosos fortalecerão a união no amor. Hora de 
estabilizar a vida íntima e viver com mais conforto.

Acerte contas e resolva assuntos fi nanceiros com calma. 
Você poderá ganhar prazo num pagamento e evitar 
imprevistos. O fi m do dia favorecerá acordos. Aprove 
um orçamento ou fi rme um contrato profi ssional e 
expanda a atuação. 

Aprofunde uma relação especial com troca de 
confi dências e mais cumplicidade. O amor inspirará 
mudanças e decisões do projeto de vida. Comece um 
novo ciclo! Tudo aberto para concretizar sonhos e 
aumentar sua segurança. 

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)
ESTÁ DIFÍCIL

Os funcionários da Rede TV! 
continuam protestando contra o 
fechamento da lanchonete, há mais 
de dois meses, que era a única que 
existia.bnExiste o entendimento que 
o assunto, por parte da direção, está 
sendo tratado com o maior pouco 
caso.

CIUMEIRA
A CNN Brasil tem investido 

bastante no vídeorrepórter Mathias 
Brotero, que já foi designado para 
viagens à Índia, Argentina e, semana 
passada, cobertura da enchente 
no Acre. Alguns companheiros 
de São Paulo e Brasília parecem 
incomodados.

MULHERES
A TV Cultura prepara uma 

programação especial em 
homenagem às mulheres, a partir 
do dia 7, com a exibição da versão 
curta-metragem de “Como Ela Faz?”. 
O documentário foi premiado no 
Hollywood Womens’s Film Festival 

E MAIS
Ainda como parte das 
comemorações, na próxima 
segunda-feira, no “Dia Internacional 
da Mulher”, Taís Araujo será a 
entrevistada no “Roda Viva”.
O “#Provoca”, do Marcelo Tas, terá 
Luiza Brunet, na terça, e a série 
“3 Teresas”, com Denise Fraga, 
Claudia Mello e Manoela Aliperti, 
será exibida no dia 13.

DIVULGAÇÃO

em 2020.

TÔ FORA
Jornalista Diogo Shelp 

pediu substituição no “3 em 1” 
da Jovem Pan. Fica só até esta 
próxima sexta-feira. O que se 
informa é que ele não aguenta 
mais as discussões com Rodrigo 
Constantino, seu companheiro de 
programa.

EM BUSCA
Ainda a propósito da JP, segue 

a procura de âncoras que já 
passaram por outras TVs. No caso, 
homens e mulheres. Em breve 
novidades.

BELO NÚMERO
A rádio do Craque Neto 

alcançou a marca de 97 mil 
acessos simultâneos na 
transmissão da última rodada 
do Campeonato Brasileiro. Até 
as emissoras mais tradicionais 
têm difi culdades de atingir um 
número tão signifi cativo.



A conquista recente do título bra-
sileiro colocou o Flamengo na 
liderança do ranking de clubes 

da CBF, ultrapassando o Palmeiras. A 
tabela foi divulgada pela entidade que 
dirige o futebol nacional na segunda-
-feira 1º, antes da definição do cam-
peão da Copa do Brasil.

O time da Gávea soma 16.768 
pontos, enquanto o alviverde paulista, 
campeão da Copa Libertadores, acu-
mula 16.110. O Grêmio, adversário do 
Palmeiras na final da Copa do Brasil, é 
o terceiro colocado, com 15.180.

Vice-campeão brasileiro, o Inter-
nacional pulou do nono para o quarto 
lugar (13.310 pontos), seguido pelo 
Athletico-PR, que tem 12.968. Já o Cru-
zeiro, que atuou o ano de 2020 na Série 
B do Brasileiro e não conseguiu o aces-
so, caiu do quarto para o décimo posto, 

com 11.768 pontos.
Outros três times paulistas estão 

entre os dez primeiros. Finalista da 
Libertadores, o Santos é o sexto colo-
cado (12.776 pontos), à frente do Co-
rinthians, que tem 12.032. O oitavo co-

locado é o São Paulo (11.870), seguido 
pelo Atlético-MG, com 11.789 pontos.

O ranking de clubes da CBF, além 
de posicionar os times com melhor 
campanha na temporada, também 
serve para classificar times menores 

nas várias competições nacionais.
Uma nova versão será divulgada 

na semana que vem, após a definição 
da Copa do Brasil, com o segundo jogo 
entre Palmeiras e Grêmio, no Allianz 
Parque, domingo 7.
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ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Flamengo ultrapassa Palmeiras e é 
o líder do ranking dos clubes da CBF
FUTEBOL | Equipe rubro-negra 
assume ponta após conquistar 
o bicampeonato do Brasileirão. 
Uma nova versão será divulgada 
na semana que vem, após a 
definição da Copa do Brasil

Elenco do Flamengo levanta título de bicampeão brasileiro no Morumbi após derrota por 2 a 1 para o São Paulo na última rodada do campeonato

MUNDOCELL_@

AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

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

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

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

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

TRIG
MULTIMARCAS

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

Por trás do Nordestão do Cidade Jardim

CONFIRA O TOP 10 DA CBF:

1 Flamengo (16.768)

2 Palmeiras (16.110)

3 Grêmio (15.180)

4 Internacional (13.310)

5 Athletico (12.968)

6 Santos (12.776)

7 Corinthians (12.032)

8 São Paulo (11.870)

9 Atlético-MG (11.789)

10 Cruzeiro (11.768)

GAZETA ESPORTIVA / REPRODUÇÃO

O Corinthians avalia pedir o 
adiamento do clássico desta 
quarta-feira 3 diante do Pal-

meiras, pelo Campeonato Paulista. 
O clube alvinegro detectou um pos-
sível surto de Covid-19 entre funcio-
nários, membros da comissão técni-
ca e dirigentes. Caso essa suspeita 
se confirme, pretende formalizar à 
Federação Paulista de Futebol (FPF) 
o pedido para a partida ser remarca-
da para outra data por questões de 
segurança.

O consultor médico do Corin-
thians, Joaquim Grava, afirmou que 
alguns funcionários apresentaram 
sintomas leves, mas novas amos-
tras nos testes PCR foram colhidas 
para confirmar com mais clareza a 
situação.

O clube só deve se pronunciar 
sobre o caso após receber uma nova 
remessa de exames. A FPF ainda não 
recebeu o pedido do Corinthians para 
adiar o clássico. A partida válida pela 
segunda rodada está marcada para as 
19h desta quarta-feira, na Neo Quími-
ca Arena.

O Corinthians estreou pela com-
petição no último domingo 28, ao 
empatar sem gols diante do Red Bull 
Bragantino, em Bragança Paulista. Já 
o Palmeiras ainda não jogou pelo Es-

tadual de 2021.
O Corinthians tem sido cuida-

doso ao tratar desse possível surto 
porque em janeiro deste ano o clube 
enfrentou um problema antes de jogo 
pelo Campeonato Brasileiro.

O laboratório apontou que dez 
casos de coronavírus no elenco, e 
vários atletas não puderam enfrentar 
o Bahia, em Salvador. Porém, a con-
traprova foi refeita e todos os que ha-
viam testado positivo apresentaram 
resultado negativo para a Covid-19.

Médico do Corinthians, Joaquim Grava

Covid-19: Corinthians pode 
pedir adiamento de clássico

SUSPEITA DE SURTO
COPA DO BRASIL

A CBF realizou na tarde desta 
terça-feira 2 o sorteio das partidas 
pela primeira fase da Copa do 
Brasil. A competição vai seguir 
o mesmo modelo da disputa da 
temporada 2020, com as duas 
primeiras fases com apenas uma 
partida. Em caso de empate, o 
visitante é o classificado.

O ABC vai ao Espírito Santo 
enfrentar o Rio Branco de Ven-
da Nova. Caso saia do estado ca-
pixaba classificado para a próxi-
ma fase, enfrenta o classificado 
da partida entre Moto Club-MA 
e Botafogo-RJ.

Já o América vai ao Distrito 
Federal enfrentar o Real Brasí-
lia. Basta um empate para que o 
alvirrubro passe para a segunda 
fase, para enfrentar o vencedor 
do duelo entre São Raimundo-
-RR e Cruzeiro-MG.

Outras 12 equipes já estão 
classificadas para as próximas 
fases, mas só vão entrar em 
campo a partir da 3ª fase. Entre 
elas, o atual campeão brasileiro, 
o Flamengo, e o campeão da Li-
bertadores, o Palmeiras.

ABC E AMÉRICA 
CONHECEM 
ADVERSÁRIOS DA 
PRIMEIRA FASE


