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“Será lamentável Álvaro 
renunciar para disputar 
governo em 2022”, afirma 
Sérgio Leocádio

Dominante no Bellator 
aos 33 anos, potiguar 
Patricio Pitbull mira 
em campeão do UFC

“Vou procurar manter o 
espírito de conciliação”, 
diz novo desembargador 
do TRT-RN

POLÍTICA. 2 | Delegado analisa 
um possível cenário para 
as próximas eleições. Ele 
acredita que o prefeito Álvaro 
Dias precisa focar em Natal 
e que será “lamentável” caso 
renuncie para disputar governo

MMA. 16 | Lutador é destaque 
mundial e é conhecido pelo 
poder de nocaute incomum. 
Recentemente, ele desafiou 
o campeão do UFC. Em 
entrevista, o atleta falou sobre 
os planos para o futuro

PERFIL. 4 | Eduardo Serrano 
da Rocha foi escolhido pelo 
presidente Jair Bolsonaro para 
assumir vaga. Novo integrante 
do TRT da 21ª Região tem 36 
anos de experiência e já foi 
presidente do América F.C.

BELLATOR

Somente metade dos alunos da rede 
estadual do RN acessa ensino online
PÁGINA 7 | De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Educação (Seec), só 50% dos alunos matriculados conseguiram ter acesso às aulas virtuais ao 
longo da pandemia da Covid-19. Ao Agora RN, estudantes relataram dificuldades em acompanhar conteúdos durante o período de suspensão das atividades presenciais no estado

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Aulas presenciais foram suspensas em março, assim que a pandemia da Covid-19 se tornou uma realidade no Rio Grande do Norte. Previsão, agora, é de que a retomada das atividades aconteça em fevereiro do próximo ano



Presidente do PSL em Natal, o 
delegado Sérgio Leocádio, que 
� cou em terceiro lugar na dis-

puta pela prefeitura de Natal neste 
ano, considera “lamentável” a hipó-
tese do prefeito reeleito Álvaro Dias 
(PSDB) renunciar ao mandato em 
2022, para disputar o cargo de gover-
nador do Estado.

“Se isso acontecer é lamentável. 
Acho que a gente precisa assumir os 
compromissos, e principalmente ele, 
que teve votação expressiva, uma 
eleição com mais de 56% dos votos”, 
a� rmou Leocádio, em entrevista ao 
Agora RN. Para Leocádio, “candida-
to com votação expressiva precisa 
focar em Natal, até para retribuir a 
con� ança da população nele. Mas a 
decisão é dele”.

Recentemente, o vereador Feli-
pe Alves (PDT) e o presidente do PV 
em Natal, Carlos Alberto Medeiros, 
levantaram a possibilidade de Álvaro 
concorrer nas eleições de 2022 contra 
a atual governadora Fátima Bezerra 
(PT). O prefeito reeleito de Natal, que 
tomará posse para o segundo manda-
to no próximo dia 1º de janeiro, tem 
dito que vai completar o mandato 
integralmente.

RESULTADO ELEITORAL
Sérgio Leocádio disse ser “extre-

mamente positivo” o resultado das 
eleições em Natal. Largando na últi-
ma posição, segundo as pesquisas fei-
tas no início da campanha eleitoral, 
ele chegou a � car em segundo lugar 
nas pesquisas, mas foi ultrapassado 
na reta � nal pelo candidato da gover-
nadora Fátima, o senador Jean Paul 
Prates (PT).  “Foi positivo, uma expe-
riência única na minha vida. Disputei 
a eleição de chapa majoritária extre-
mamente sozinho, não contei com 
o apoio nem do presidente estadual 
do meu partido, nem do deputado 
federal do meu partido, que inclusive 
apoiou abertamente outro candida-
to. Mas tive o apoio fundamental das 
pessoas de Natal, homens e mulheres 
de bem que acreditaram que a gente 
pode fazer uma administração públi-
ca moderna, de resultado, com foco 
no combate à corrupção”, a� rmou.

Ao analisar a situação adminis-
trativa da capital potiguar, Sérgio 
Leocádio, avalia que o prefeito Álva-
ro Dias terá um grande desa� o pela 
frente. Além da situação � scal da 
prefeitura não ser das melhores, o 

chefe do executivo reeleito precisará 
enfrentar o desemprego e a retoma-
da do turismo. “Precisa recuperar a 
cidade para o turismo. Uma cidade 
como Natal não pode ter praias urba-
nas abandonadas do jeito que estão”, 
disse o delegado. 

O segundo desa� o de Álvaro, se-
gundo Leocádio, será tirar o Plano 
Diretor do papel. “Tanto o fomento 
do turismo como a construção ci-
vil dependem desse instrumento 
importante”. A saúde, a educação e 
a segurança, por � m, também são 
setores que necessitam de atenção 
permanente. A segurança em Natal 
é uma coisa terrível. Somos a quarta 
cidade mais violenta do mundo, e 
isso requer um foco grande da prefei-
tura, preventivamente e priorizando 
a Guarda Municipal, porque sem 
segurança o turista não vem visitar a 
cidade”.

DIREITA DESUNIDA
Com cinco candidatos da direita 

em Natal, e nenhum deles com apoio 
do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), Sérgio Leocádio disse que 
foi o mais votado entre os expoentes 
dessa ala da política local porque não 
foi radical nem quis pegar carona 
com o presidente. “Eu tive uma vota-
ção muito expressiva, e não fui a di-
reita radical, não peguei carona com 
Bolsonaro, não tirei foto com Bolso-
naro. Sou direita propositiva, direita 
de menos Estado e mais população. 
Essa é a minha linha de direita. Estou 
aberto e vou continuar aberto com 
essa linha sem nenhum radicalismo”.

Sobre a união do grupo para 2022, 
Leocádio disse que não foi procurado 
por ninguém. “Quanto ao futuro, vale 
a re� exão, ver quantos votos cada 
segmento da direita teve e o mais im-
portante é sentir o que a população an-
seia. Posso te dizer abertamente que 
confundem direita com Bolsonaro, e 
uma coisa é uma coisa e outra é outra. 
Bolsonaro deixou bem claro porque 
não apoiou ninguém em Natal. Quem 
se rotulou bolsonarista, tiraram foto 
com ele, não teve o apoio dele”.

ELEIÇÕES 2022
Leocádio permanece como pre-

sidente do PSL. De acordo com o 
delegado, o partido está fazendo uma 
reavaliação a nível nacional e espera 
fortalecer o PSL no RN. Sobre 2022, 
diz ser muito cedo.

“Tem que torcer para que o pre-
feito faça uma boa gestão na prefei-
tura. Acho que o foco foi para uma 
Natal melhor. Daqui a dois anos o 
PSL vai vir forte para eleição. Prema-
turo pensar em governo. Coloco meu 
nome à decisão do partido, sobretu-
do ao presidente nacional, deputado 
federal Luciano Bivar”, sublinhou o 
delegado Leocádio.
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-somente a promover o debate 
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dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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“NOVO” E “EXPERIÊNCIA” NA POLÍTICA

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

“TIME” DE NORDESTINOS
As preocupações seriam 

em relação a presidência da 
república, as eleições majoritárias 
(governador e senador) e bancadas 
proporcionais (deputados). Sabe-se, 
que as primeiras articulações 
nascem em Pernambuco, onde se 
fala no ex-ministro do TCU, José 
Múcio Monteiro para governador. A 
ideia seria a formação de um “time 
de governadores nordestinos”, com 
nomes expressivos, de bom trânsito 
em Brasília, independentemente de 
partidos, como Cássio Cunha Lima 
(Paraíba), Rogério Marinho (RN) e 
ACM Netto (Bahia).

PROPOSTAS & VERDADE
O movimento exigiria como 

pré-requisito que os candidatos 
mostrassem previamente “propostas 
concretas” (executivo e legislativo), 
falando a verdade, sem temor 
da perda de votos, anunciando 
inclusive as medidas amargas, a 
serem exigidas na reconstrução do 

país, após a pandemia. A estratégia 
suprapartidária começaria com 
a mobilização de partidos e 
coligações, no sentido de que fosse 
de� nido como critério na formação 
de chapas em 2022, a “credibilidade 
dos candidatos”, considerando 
currículos pessoais de e� ciência 
comprovada. Certamente, o 
eleitor aspira dispor de melhores 
opções em 2022, na hora de votar. 
Somente com esse processo seletivo 
responsável poderá ocorrer a 
recuperação da crença na política, 
o único meio de fortalecimento 
da democracia brasileira. A 
interrogação é sobre quem iria 
liderar um movimento desse tipo? 
Quem?

PERDA IRREPARÁVEL
O falecimento do jurista 

Francisco Xavier Pinheiro foi uma 
perda irreparável. Erudito e de 
competência notória marcou a sua 
passagem na docência, magistratura 
e advocacia.

Lúcida a observação de João Amoedo, do Partido Novo. Ele reconhece 
que haverá recuperação da política brasileira, com a volta à cena 
de nomes respeitáveis, sem máculas éticas. Fala-se no surgimento 

de movimento “suprapartidário”, para o lançamento de candidatos 
na eleição de 2022, que possuam a indispensável vocação pública, 
preparo intelectual e credibilidade pessoal para o exercício de mandatos. 
A inspiração viria de Joe Biden nos EEUU, onde “valeram” a longa 
experiência e a trajetória política do indicado. O movimento se propõe 
conciliar o “novo” com a “experiência comprovada”, sem discriminar 
pela idade, atividade pro� ssional, ou o fato de já estar na política há 
tempo. O objetivo seria barrar “aventureiros”, “carreiristas”, “oportunistas”, 
travestidos de renovadores, quando, na verdade, são aproveitadores de 
governos, meros “factóides da moralidade”. Esses tipos oneram o país, 
tanto quanto os corruptos. A febre do “novo” em 2018 deixou exemplos 
melancólicos como o de Witzel no RJ.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

“Será lamentável Álvaro renunciar 
para disputar governo em 2022”
PROJEÇÃO  | Sérgio Leocádio analisa um possível cenário para as próximas eleições. Ele acredita que o 
prefeito Álvaro Dias precisa focar em Natal e que será “lamentável” caso renuncie para disputar o governo

Delegado Sérgio Leocádio ficou em terceiro lugar nas eleições para a Prefeitura de Natal

DESAFIOS DE ÁLVARO 
SÃO GIGANTESCOS 

Eu tive uma votação muito 
expressiva, e não fui a direita 
radical, não peguei carona 
com Bolsonaro, não tirei foto 
com Bolsonaro. Sou direita 
propositiva, direita de menos 
Estado e mais população. 
Essa é minha linha”

“
SÉRGIO LEOCÁDIO
PRESIDENTE DO PSL EM NATAL

1. O acordo do Brexit desatou o “nó” entre o Reino Unido e a União 
Europeia.

2.    O dia 31 dezembro seria a data fatal para formalizar a saída. 
Com as “idas” e “vindas” decorrentes das exorbitantes exigências 

inglesas, começou a faltar comida em Londres.  Milhares de 
caminhões com alimentos eram retidos no Canal da Mancha, pelos 
riscos da Covid19. Tais fatos levaram o primeiro ministro a transigir 
e aceitar o acordo.

3.    Todos perderam, mas a vaidade e o nacionalismo xenófobo dos 
ingleses fazem com que a conta seja mais alta para o Reino Unido. 

A história comprovará.

4.    A China deve ultrapassar os EUA como maior economia global 
em 2028 e não mais em 2033. Já no Brasil é prevista queda de 

5% em 2020, porém o país estará entre as 12 maiores economias. 
Chegaria ao 9º posto, somente em 2035.

5.    Enquanto isto, muitas “especulações” sobre os rumos do leilão 
da tecnologia 5G no Brasil (???).

OLHO ABERTO
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A eleição de 2020 na capital 
potiguar marcou a aposen-
tadoria de três nomes que os 

natalenses se acostumaram a ver na 
Câmara Municipal: Eleika Bezerra 
(PSL), Franklin Capistrano (PSB) e 
Fernando Lucena (PT). Os três encer-
ram os mandatos como vereadores 
na próxima quinta-feira 31, último dia 
da legislatura atual. Dos três, somen-
te Lucena (PT) tentou a reeleição no 
pleito deste ano, mas com 1.788 votos 
não conseguiu renovar o mandato. 
O petista deixa a Casa após 16 anos 
dedicados à legislatura natalense e se 
despede de forma definitiva, segundo 
ele próprio. O ainda parlamentar faz 
um balanço positivo da atuação na 
fiscalização, sobretudo na área da 
saúde, mas faz ressalvas às dificulda-
des do cargo.

“O bom é renovar mesmo. Isso faz 
muito bem para a democracia e eu fiz 
minha parte. Hoje pode-se dizer que 
eu estou aposentado e não pretendo 
mais ser candidato a vereador em Na-
tal. Foram 16 anos de uma fiscaliza-
ção muito intensa que eu tentei fazer, 
muitas vezes a gente não consegue 
alcançar o que a gente espera porque 
não depende apenas da gente. Posso 
dizer que tentei e lutei pela saúde, 
inclusive na pandemia -- onde vimos 
que a saúde é o ponto central dos 
problemas do nosso povo”, destacou 
o vereador de 68 anos.

Embora esteja “aposentado” da 
Câmara, Lucena não descarta con-
correr nas eleições de 2022 para “tra-
zer opinião ao debate”. Em dois anos, 
os eleitores potiguares irão às urnas 
para eleger presidente, governador, 
senador e deputados distritais e fede-
rais. “Não serei mais candidato a ve-
reador. No entanto, a política é muito 
dinâmica. A bagunça que é o governo 
Bolsonaro está aí nos mostrando 
todos os dias que é preciso ter um 
contraponto. Acho que concorrer ao 
Senado seria bacana. A minha ideia 
é entrar para o debate, dar opinião. 
Se ganhar, ganhou, se não, vou con-
tinuar fiscalizando do mesmo jeito”, 
pontuou Lucena.

“NÃO PRETENDO ME TRANCAR”
Aos 78 anos, Eleika Bezerra se re-

tira definitivamente da vida política 
na Câmara. Após oito anos de verea-
dora defendendo a bandeira da edu-
cação, pela qual se elegeu duas vezes, 
em 2020 ela sequer quis concorrer ao 
cago, influenciada por familiares. Em-
bora afastada da vida pública a partir 
de 2021, a professora aposentada da 
UFRN garante que continuará ativa 
politicamente à frente do Instituto de 
Desenvolvimento da Educação (IDE).

“Não foi uma decisão fácil, mas a 
gente tem que assumir os desdobra-
mentos das nossas opções de vida. 

Sou orientadora educacional e tra-
balhei muito isso com meus alunos. 
Na vida nós estamos sempre diante 
de opções. Sou cidadã e sou política, 
assim como todo mundo. Existem 
coisas pelas quais irei batalhar. Não 
pretendo me trancar, mas agora es-
pero descansar um pouco e refletir 
neste mês de janeiro”, contou Eleika.

Durante o discurso de despedida 
no plenário da Câmara, na última 
quinta 24, a vereadora agradeceu aos 
próprios eleitores e pediu que o co-
legiado siga lutando por uma cidade 
mais justa. “Agora, enquanto cidadã, 
meu trabalho terá novas estratégias. 
Gostaria de informar que cumpri 
com os compromissos de campanha 
assumidos publicamente, como a 
doação integral do meu salário de 
vereadora, que contemplou cerca de 
16 instituições de idosos, crianças 
e pessoas com deficiência. Saio po-
dendo olhar no olho de qualquer um. 
Respeito, respeito e respeito. Só assim 
todos seremos mais felizes”, disse.

Com 28 anos de legislatura na 
Câmara de Natal, Franklin Capis-
trano também decidiu se aposen-
tar da vida pública aos 77 anos. 
Médico psiquiatra de formação, 
Capistrano não se candidatou à 
reeleição neste ano. No plenário 
da Câmara, ele enfatizou a atua-
ção nas comissões de saúde e de 
direitos humanos em quase três 
décadas como vereador.

Filiado ao PSB, Dr. Franklin 
é paraibano, nasceu na cidade 
de Monteiro e começou sua ati-
vidade política no movimento 
estudantil. Já na capital potiguar, 
os primeiros passos na política 
chamaram a atenção dos colegas 
do colégio Atheneu. Durante sua 
carreira na área, chegou a presi-
dência do poder Legislativo nata-
lense no biênio 2015-2016.

“São 28 anos como vereador, 
foram 33 mil votos somando to-
das as campanhas ao longo deste 
período e gostaria de agradecer 
a confiança dos eleitores que me 
colocaram como representante 
da cidade do Natal. De norte a 
sul, de leste a oeste, estive presen-
te em todos os bairros de Natal 
fazendo um trabalho de solida-
riedade principalmente com as 
comunidades mais necessitadas 
de uma saúde mental mais ade-
quada. Deixei o meu legado, a 
marca do meu trabalho e fui ho-
menageado com o título de cida-
dão do Rio Grande do Norte pela 
Assembleia Legislativa”, afirmou 
o vereador.

Vereadores se despedem da Câmara 
Municipal; “Missão cumprida”
NATAL | Eleição de 2020 marcou o fim dos mandatos de vereadores experientes: Eleika Bezerra (PSL), Fernando Lucena (PT) e Franklin Capistrano (PSB). Após anos dedicados à 
atuação política, eles encerram as atuações na Câmara Municipal com orgulho e gratidão, anunciando “aposentadoria”. Dos três, somente Lucena tentou a reeleição no último pleito

Após sete mandatos como vereador de Natal, o médico Franklin Capistrano decidiu se aposentar da vida política aos 77 anos

APOSENTADORIA APÓS 
SETE MANDATOS

Professora aposentada da UFRN, a vereadora Eleika Bezerra (PSL) decidiu que vai continuar politicamente ativa à frente do IDE

Vereador Fernando Lucena (PT) tentou a reeleição neste ano, recebeu 1.788 votos, mas não conseguiu a cadeira na Câmara Municipal
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“VOU PROCURAR MANTER O 
ESPÍRITO DE CONCILIAÇÃO”, DIZ 
NOVO DESEMBARGADOR DO TRT
PERFIL  | O então advogado trabalhista, 
Eduardo Serrano da Rocha, foi escolhido 
pelo presidente Jair Bolsonaro para 
assumir a vaga do desembargador 
Eduardo Serrano da Rocha, que morreu 
em 2019. Novo integrante do TRT da 21ª 
Região já foi presidente do América F.C.

ELPÍDIO JÚNIOR

O novo desembargador do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-RN), Eduardo Ser-

rano da Rocha, tomou posse na segun-
da-feira 21. A nomeação do advogado 
de 35 anos de atuação trabalhista foi 
realizada pelo presidente Jair Bolsona-
ro na semana passada. A vaga, destina-
da aos advogados, em conformidade 
com o quinto constitucional, foi aberta 
em janeiro de 2019, após o falecimento 
do desembargador José Rêgo Júnior.

Formado em Direito pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Eduardo Rocha pretende dar 
continuidade ao trabalho desenvolvi-
do pelo desembargador anterior, que 
tinha fama de ser um grande concilia-
dor por buscar o diálogo e a harmonia 
entre a classe trabalhadora e o setor 
empresarial. José Rêgo Júnior atuou, 
por exemplo, em várias ações de dissí-
dio coletivo envolvendo motoristas e o 
Sindicato das Empresas de Transpor-
tes Urbanos (SETURN).

“Fui colega na advocacia do de-
sembargador José Rêgo. Inclusive, par-
ticipei de algumas negociações coleti-
vas em Mossoró com ele. Ele sempre 
teve esse perfil conciliatório, que, aliás, 
é o perfil do advogado trabalhista em 
sua essência. A maioria dos advogados 
trabalhistas tem esse perfil de ordem 
conciliatória. Não é à toa que o Código 
de Processo Civil mais recente e atual 
defende que os advogados sejam partí-
cipes do processo no intuito de resolvê-
-los”, comentou.

Eduardo Rocha revela que possui 
o mesmo perfil de ordem conciliató-
ria, e justifica sua afirmação com base 
no apoio que recebeu de federações 
patronais e sindicatos de empregados 
e empregadores. “Esse espírito de con-
ciliação eu sempre tive e vou procurar 
mantê-lo”, reforçou o advogado que, 
assim como Marcelo de Barros Dan-
tas e Marisa Rodrigues de Almeida 
Diógenes, teve o nome incluso na lista 
tríplice encaminhada à Presidência da 
República.

Na lista com três posições diferen-
tes, o atual desembargador ocupava 
a segunda. Na visão Eduardo Rocha, 
todos os nomes apresentados têm 
plena capacidade de ascender ao car-
go que foi selecionado para assumir, 

Recentemente nomeado desembargador do TRT-RN, Eduardo Rocha tem mais de 35 anos de experiência na advocacia

mas que, no seu cas o em particular, a 
experiência com advocacia trabalhis-
ta, compreendendo as demandas dos 
empregados e empregadores, e o apoio 
político contribuíram para o resultado 
alcançado. Ele destaca que isso, entre-
tanto, não gera demérito aos demais.

“Do ponto de vista de militância, 
chegamos ao TRT com 36 anos de 
advocacia plenamente trabalhista e 
advogando nos dois lados, conhecen-
do os dois lados do balcão, como se 
diz. Eu imagino, então, que isso tenha 
exercido influência. Mas, obviamente, 
as classes produtoras, tanto as classes 
empresariais, como os sindicatos de 
empregados me deram apoio. Isso 
deixa orgulhoso e vaidoso, até porque 
nessa última escolha de cunho político 
tivemos o apoio da classe política do 
nosso estado, que viam em meu nome, 
alguém capaz de, na qualidade de ma-
gistrado, distribuir a boa justiça, sem 
radicalismo”, pontuou.

CASO GUARARAPES
O Pleno do Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) 
decidiu, em julgamento ocorrido no 
início deste mês, que inexiste vínculo 
trabalhista entre o Grupo Guararapes 
e os empregados de facções têxteis, 
em processo decorrente de ação do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) 
amplamente divulgada pela imprensa.

Apesar dos diferentes entendimen-
tos, cinco desembargadores - somando, 
assim, maioria - votaram que inexiste 
vínculo direto entre o Grupo Guarara-

pes e os empregados das facções e que 
a empresa somente responderá pelos 
débitos trabalhistas, subsidiariamente, 
quando exigir exclusividade ou tiver 
ingerência direta na produção.

Sobre o caso, o desembargador 
Eduardo Rocha diz que, embora não 
conheça com profundidade a deman-
da, ficou decidido uma uniformização 
da jurisprudência naquele aspecto. 
Essa ação, considerada por ele como 
um avanço no contexto de regime de 
ordem capitalista, deu uma boa sina-
lização de segurança para ambas as 
partes - empresa e trabalhadores.

“Se faz necessário termos empre-
gos, principalmente em locais onde há 
uma carência imensa de atividades de 
ordem econômica. Eu sempre fui a fa-
vor de que exista o regime de ordem ca-
pitalista. O que se pede é que o regime 
de ordem capitalista tenha um olhar de 
cunho social. Isso é previsto em todos 
os nossos códigos, quando há muitos 
anos, a própria propriedade tem que 
ter um fim de cunho social. Mas, sem 
a empresa, inexiste emprego. Isso é ób-
vio”, reforçou.

FUTEBOL
O desembargador Eduardo Rocha 

foi presidente do América Futebol 
Clube por duas vezes. A gestão mais 
recente foi no biênio 2018/2019, vinte 
anos depois de fazer o alvirrubro al-
cançar marcas históricas. Em sua pri-
meira gestão, ele levou a agremiação 
potiguar à primeira divisão do futebol 
nacional e ao inédito título de campeão 

do Nordeste.
 “Por força da legislação que rege a 

função dos magistrados, eu não posso 
ter protagonismo nem assumir car-
gos nessas entidades. Mas, em tempo 
algum, eu deixarei de ser torcedor do 
América, do qual fui presidente e dire-
tor por algumas vezes. Além disso, por 
ter sido presidente, sou conselheiro na-
to da agremiação, função à qual posso 
permanecer. O que não posso é ter car-
go de cunho diretivo. Não vou deixar de 
opinar em prol do América e do futebol 
nordestino como um todo”, sublinhou.

NOMEAÇÃO
Eduardo Serrano da Rocha foi no-

meado pelo presidente da República 
Jair Bolsonaro, em decreto publicado 
na última quinta-feira 17, para exercer 
o cargo de desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região 
(TRT-RN), assumindo a vaga do quinto 
constitucional, aberta em janeiro de 
2019, após o falecimento do desembar-
gador José Rêgo Júnior. A lista inicial de 
candidatos à vaga tinha seis nomes.

A atuação do novo desembarga-
dor do TRT-RN na advocacia soma 
mais de 35 anos. Ele é especialista em 
Direito do Trabalho pela FGV-Rio e em 
Direito do Trabalho e Processo do Tra-
balho pela UFRN. Também constam 
em seu currículo as experiências como 
presidente da Associação Norte-Rio-
grandense dos Advogados Trabalhis-
tas (Anamatra) e como conselheiro 
federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB).

A maioria dos advogados 
trabalhistas tem esse perfil 
de ordem conciliatória. Não 
é à toa que o Código de 
Processo Civil atual defende 
que os advogados sejam 
mais partícipes do processo 
no intuito de resolvê-lo”

Do ponto de vista de 
militância, chegamos ao TRT 
com 36 anos de advocacia 
plenamente trabalhista e 
advogando nos dois lados, 
conhecendo os dois lados 
do balcão, como se diz”

Eu sempre fui a favor de que 
exista o regime de ordem 
capitalista. O que se pede 
é que o capitalismo tenha 
um olhar de cunho social. 
Mas, sem empresa, inexiste 
emprego. Isso é óbvio”

Em tempo algum eu deixarei 
de ser torcedor do América, 
do qual fui presidente e 
diretor por algumas vezes. 
Não vou deixar de opinar em 
prol do América e do futebol 
nordestino como um todo”

“

“

“

“
EDUARDO ROCHA
DESEMBARGADOR
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PLANALTO NÃO SE METE NO SENA-
DO, APESAR DA PRESSÃO

RIO: STF GARANTE AGLOMERAÇÃO NO 
RÉVEILLON DE FAVELAS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SÓ MESMO NO BRASIL
Em São Paulo, um criminoso 

bene� ciado pelo “saidão de Natal” 
foi preso dez horas depois de ganhar 
liberdade “para celebrações com a 
família”. Ele foi � agrado roubando 
novamente. E voltou à cadeia.

GRANDE INVESTIDOR PODE
Mistério ainda não esclarecido: 

como o governador João Doria 
conseguiu entrar tão facilmente nos 
Estados Unidos, que fecharam suas 
fronteiras? A melhor aposta é que 
ele tem o “green card” de grande 
investidor.

PASSAPORTE NÃO BASTA
Muitos acham que o passaporte 

vermelho fraqueou a Doria o acesso 
aos EUA. Não. Nem diplomatas 
o conseguem. Para pisar em solo 
americano, diplomatas precisam 
passar 14 dias sob isolamento em 
um terceiro país.  

VACINA DEVE SER PARA TODOS
Ex-presidente da Anvisa, o 

médico sanitarista Gonzalo Vecina 
advertiu que não adianta vacinar 
apenas as populações de países 
ricos. Se não vacinar africanos, 

por exemplo, o vírus continuará 
circulando.

DETRAN DELIVERY
No Detran/RJ há uma diretoria 

especí� ca para vistorias em frotas 
de veículos de grandes empresas, 
públicas e privadas, além de órgãos 
públicos como Tribunal de Justiça. 
Mas aí servidores do TJRJ passaram 
a usar a regalia para furar a � la das 
vistorias. Ê Brasil.

MUDANÇA NA BAHIA
O juiz federal aposentado 

Ricardo Mandarino deixou o 
escritório do ex-presidente do 
STF, ministro aposentado Ayres 
Britto, para assumir a Secretaria de 
Segurança da Bahia. Sua posse será 
nesta segunda-feira.

FALTOU MALANDRAGEM
O Brasil paga o preço de 

não haver adotado a atitude de 
governantes mais malandros, que 
garantiram pequenas quantidades 
da P� zer, por exemplo, para dar a 
impressão de que “a vacina chegou”. 
Mas só os EUA terão vacinas em 
grandes quantidades ainda no 
primeiro trimestre.

O cancelamento das festas mais tradicionais de réveillon em 
decorrência da pandemia do coronavírus foi acertada e indiscutível, 
mas fez crescer o faturamento das festas em favelas cariocas, como no 
morro do Vidigal. Com a garantia do Supremo Tribunal Federal de que 
a polícia não pode realizar operações nos locais e sem a concorrência 
da mundialmente famosa virada de Copacabana, os ingressos estão à 
venda livremente e com outdoors espalhados pela cidade para chamar 
população e turistas.

SEM NEM CORAR
Os cartazes espalhados pela 

cidade falam de um festão com a 
“vista mais bonita e apaixonante” 
e “all inclusive”. A covid deve estar 
no pacote.

A ORIGEM
Em junho, o ministro Edson 

Fachin (STF), atendeu pedido do 

PSB e vetou operações policiais 
nas favelas do RJ enquanto durar 
a pandemia.

INDIGNAÇÃO
O procurador Marcelo Rocha 

Monteiro criticou a decisão e 
lembra que a polícia foi proibida 
de fazer perícia do caso do 
menino Kauã.

Parece criança mimada, mas é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). 
Contrariado com o veto do STF à sua reeleição e humilhado nas urnas de Macapá 
com derrotada do irmão, ele pressiona o governo a ajudá-lo a eleger o sucessor, 

como se o presidente Jair Bolsonaro tivesse obrigação de “retribuir” sua “colaboração” 
para aprovar matérias. Mas, apesar de acompanhar o assunto, o Planalto não vai se 
meter na disputa pela presidência do Senado, segundo ministro envolvido na área. 
Além de cobrar de Bolsonaro mais favores do que aqueles já recebidos, e foram muitos, 
Alcolumbre insinua assumir um “ministério importante”. O ainda presidente do Senado 
quer eleger Rodrigo Pacheco (DEM-DF) como sucessor, por isso pretende “percorrer 
o País” fazendo campanha.Alcolumbre acha que somente elegendo o sucessor será 
“respeitado” em Brasília. Ele teme retornar, sem escalas, ao baixíssimo clero do 
Senado.O problema é que para fazer sua “campanha” junto aos demais 80 “eleitores” 
Alcolumbre deve abusar da regalia de usar jatinhos da FAB.

DECLARAÇÃO | Presidente da República disse ter pressa em obter vacina “segura”. Brasil não tem previsão 
concreta para início da vacinação contra a Covid-19, enquanto mais de 30 países já iniciaram a imunização

O presidente Jair Bolsonaro a� r-
mou neste domingo 27, por 
meio de redes sociais, que 

existem quatro laboratórios desenvol-
vendo estudos clínicos de vacinas no 
país. O post, no entanto, ressalta que 
nenhum deles apresentou o pedido de 
uso emergencial ou de registro junto à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). O Brasil não tem previsão 
contreta para início da vacinação con-
tra a Covid-19, enquanto mais de 30 
países já iniciaram a imunização.

“Temos pressa em obter uma va-
cina, segura, e� caz e com qualidade, 
fabricada por laboratórios devida-
mente certi� cados. Mas a questão da 
responsabilidade por reações adversas 
de suas vacinas é um tema de grande 
impacto, e que precisa ser muito bem 
esclarecido”, a� rmou o presidente. 

Bolsonaro disse ainda que, caso 
exercesse pressões pela vacina, seria 
acusado de interferência e irrespon-
sabilidade. “Tão logo um laboratório 
apresente seu pedido de uso emer-
gencial, ou registro junto à Anvisa, e 
esta proceda a sua análise completa e 
o acolha, a vacina será ofertada a todos 
e de forma gratuita e não obrigatória”.

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse que todos os estados 
receberão a vacina simultaneamente. 
“Independentemente da quantidade 
da vacina, ela será distribuída igualita-
riamente dentro da proporcionalidade 
dos estados”. A previsão do Ministério 
da Saúde é que 24,7 milhões de doses 
de vacinas estejam disponíveis em ja-
neiro. “O cronograma de distribuição e 
imunização é um anexo do nosso pla-
no de imunização”, pontuou Pazuello, 

ao acrescentar que o cronograma pode 
sofrer mudanças. “Você faz a previsão 
quando contrata, mas às vezes adianta, 
às vezes atrasa, e a gente vai atualizan-
do esse cronograma”.

A expectativa de Pazuello é que 
alguns grupos prioritários comecem a 
receber a primeira dose da vacina con-
tra a Covid-19 no � m de janeiro. A vaci-
nação em massa deve começar a partir 
de fevereiro. A vacinação da população 
em geral deve começar cerca de quatro 
meses após o término da imunização 
dos grupos prioritários.

Pazuello explicou que o ministério 
provavelmente vai receber mais de um 
tipo de imunizante, mas as pessoas 
receberão as duas doses da vacina de 
um mesmo laboratório, até porque são 
de tecnologias diferentes. Ele garantiu 
que a vacina será voluntária.

Vacina tem impacto que precisa ser 
bem esclarecido, aponta Bolsonaro

A Justiça atendeu pedido do 
prefeito eleito de Mossoró, 
Allyson Bezerra (Solidarieda-

de), e determinou prazo de 72 horas 
para a atual gestão do segundo maior 
município do Rio Grande do Norte 
entregar documentos solicitados 
pela equipe de transição.A decisão 
foi publicada pelo juiz plantonista 
Cláudio Mendes Júnior na última 
sexta-feira 25 - feriado de Natal.

Segundo a equipe de Allyson, os 
documentos não foram entregues e a 

ausência deles já compromete o pla-
nejamento da administração que vai 
começar no dia 1º de janeiro. 

O processo de transição entre 
a gestão da atual prefeita, Rosalba 
Ciarlini (PP), e a futura gestão, de 
Allyson Bezerra, começou no mês de 
novembro, após a eleição municipal 
de 2020. Caso haja descumprimento 
da decisão, a multa prevista é de R$ 
10 mil.

A equipe de transição da prefei-
tura de Mossoró a� rmou que está 

seguindo todo o trâmite legal e in-
formou ainda que entregou parte da 
documentação solicitada na última 
quarta 23. A equipe também assegu-
rou que toda a documentação será 
entregue até o dia 31 de dezembro. 

Entre as informações que ainda 
não teriam sido repassadas, estariam 
a relação de obras inacabadas ou 
paralisadas no município, a lista de 
cargos comissionados, além dos con-
vênios existentes e as folhas salariais 
em aberto, se existirem.

Transição: Justiça estabelece prazo 
para prefeitura entregar dados 

MOSSORÓ

Bolsonaro disse ainda que, caso exercesse pressões pela vacina, seria acusado de interferência e irresponsabilidade

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 

Declaração
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ANA LUIZA VILA NOVA 
ELIAS BERNARDO 

Desde o começo da quarentena 
decretada pela governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima 

Bezerra (PT), em março, crianças e 
adolescentes têm tido aulas em casa. 
Entretanto, cerca de metade do con-
tingente de alunos da rede pública 
não consegue acessar as aulas online. 
Apenas metade dos 217 mil estudan-
tes matriculados na rede estadual 
teve acesso ao ensino não presencial 
durante este ano, conforme informou 
ao Agora RN a secretária adjunta de 
Educação Márcia Gurgel. 

As escolas estaduais encerraram 
as aulas remotas na última sexta-feira 
18 e só retomam as atividades em 1º de 
fevereiro de 2021, para a conclusão do 
ano letivo de 2020 de forma híbrida, ou 
seja, com aulas presenciais e a distân-
cia. Já o ano letivo de 2021 iniciará no 
dia 4 de abril, conforme o calendário 
escolar, com matrículas realizadas 
automaticamente pelo sistema da Se-
cretaria Estadual de Educação (Seec). 
“Toda nossa equipe pedagógica tem 
trabalhado para que os alunos, mes-
mo em atividades não presenciais, 
permaneçam matriculados, numa ar-
ticulação entre o Estado e municípios”, 
afirmou Márcia. 

Durante a pandemia da Co-
vid-19, cerca de 90% das escolas 
estaduais realizaram atividades não 
presenciais, segundo a Seec. A pasta 
afirmou que ainda não pode divulgar 
os dados atualizados sobre os estu-
dantes evadidos neste ano, pois está 
aguardando o relatório de atividade 
referente a 2020 que será enviado pe-
las escolas nesta terça-feira 28. “Em 
agosto nós realizamos um questio-
nário e uma média de 50% dos alu-
nos estava conseguindo ter acesso 
às aulas. Para 2021, a expectativa é 
de que a gente consiga incluir 100% 
dos estudantes no modelo híbrido de 
ensino, o que será possível por meio 
do trabalho do ‘Busca Ativa’, que vai 
promover ações de trabalho nas es-
colas e comunidades para que a gen-
te possa ter o maior porte dos alunos 
de volta”, explicou a secretária. 

Ainda segundo Márcia, o RN foi 
um dos primeiros estados no Nordes-
te a aderir ao programa que busca 
combater a exclusão escolar, o “Busca 
Ativa”, uma iniciativa do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNI-
CEF). O programa já classificou 77 
municípios do estado com o selo de 
qualidade, pois conseguiram atender 
todas as metas em relação ao retorno 
dos alunos às escolas. Além do progra-
ma, a secretaria também orienta as es-
colas a sondar os alunos evadidos por 
meio do Sistema Integrado de Gestão 
da Educação, o SigEduc. 

Os impactos da pandemia no ensi-
no local foram sentidos pela potiguar 
Maria Rita Pinheiro, de 18 anos. A jo-
vem é aluna da Escola Estadual Adão 
Marcelo da Rocha, que fica em Taipu, 
município distante cerca de 55 quilô-
metros de Natal. À reportagem, ela re-
latou que só teve 12 encontros virtuais 
com professores durante todo o ano. 

“Fora isso, recebíamos as ativi-
dades nos grupos do WhatsApp para 
entregar virtualmente, mas tenho 
amigos que nem tinham internet e 
precisavam ir na escola imprimir a ati-
vidade, fazer e entregar lá. A gente teve 
aula de todas as disciplinas, mas foram 
muitas atividades pra fazer, não tinha 
prova e não consegui aprender todos 
os assuntos”, contou.  

Ela é aluna do 3º ano do ensino 
médio e acredita que a falta de aulas 
virtuais prejudicou a preparação para 
o Enem, que vai acontecer em janeiro. 
“Eu não me sinto nem 70% preparada 
para o Enem, só segurando na mão de 
Deus para fazer essa prova”, lamentou 
a estudante. A situação foi um pouco 
melhor para Quezia Silva, 17, estudan-
te do Centro Estadual de Educação 
Profissional Senador Jessé Pinto Feire 

(Cenep), que fica na Zona Leste da 
capital potiguar. Segundo ela, foi pos-
sível acompanhar totalmente as aulas 
a distância, desde julho. “Apesar de ter 
sido um ano difícil, meus amigos e eu 
conseguimos concluir 75% da nossa 
carga horária, cerca de 300 aulas, e va-
mos concluir o ano letivo em fevereiro 
de 2021l, pelo que sei. Alguns professo-
res nos davam aula pelo Google Meet, 
outros gravavam a aula e pediam as 
atividades pelo Google Forms. Eram 
no máximo duas aulas por dia”, relem-
brou a adolescente, que também se 
prepara para o Enem. 

“Eu tenho professores extrema-
mente qualificados no Cenep, que 
davam aulas específicas sobre os con-
teúdos do Enem. Por isso, me sinto 
preparada, mesmo sem estar em um 
cursinho preparatório específico. Eu 
organizei meu tempo livre e estudava 
uma, duas horas por dia para o Exa-
me”, disse Quezia.  

De acordo com a Seec, em 2020, as 
escolas públicas que ofertam o ensino 
fundamental e médio contabilizaram 
para o ano letivo 75% da carga horária 
prevista na estrutura curricular. Já os 
25% restantes devem ser concluídos 
até março de 2021, conforme uma por-
taria publicada no início de dezembro 
no Diário Oficial do Estado (DOE). Em 
novembro, a governadora assinou o 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), que estabelece medidas para 
uma retomada segura das aulas em 
fevereiro de 2021. O protocolo de segu-
rança sanitária deve ser apresentado 
até o dia 20 de janeiro, de acordo com 
o documento.

Somente metade dos alunos da rede 
estadual do RN acessa ensino online
PANDEMIA | De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Educação (Seec), só 50% dos alunos matriculados conseguiram ter acesso às aulas virtuais ao 
longo da pandemia da Covid-19. Ao Agora RN, estudantes relataram dificuldades em acompanhar conteúdos durante o período de suspensão das atividades presenciais no estado

Aulas presenciais estão marcadas para o retorno em fevereiro do próximo ano. De acordo com a Seec, as escolas públicas totalizaram 75% da carfa horária em 2020

770 MIL ESTUDANTES  DA REDE MUNICIPAL DE  
ENSINO ESPERAM PARA RETORNAR ÀS AULAS 

As aulas presenciais nos 167 
municípios potiguares estão 
marcadas para retornar no dia 
1º de fevereiro de 2021. São 2.199 
escolas públicas municipais no 
estado, 1.200 localizadas na Zona 
Rural e 999 na Zona Urbana. Dois 
municípios já retomaram as aulas 
presenciais, de maneira híbrida, 
ainda em 2020: Major Sales e Luiz 
Gomes. 

Cada município é responsá-
vel pela elaboração do próprio 
plano de retomada, com base no 
“Documento Potiguar: Diretrizes 
para retomada das atividades 
escolares nos sistemas estadual e 
municipais de ensino do Rio Gran-
de do Norte”, desenvolvido pela 
Secretaria de Estado da Educação 
da Cultura, do Esporte e do Lazer 
(SEEC) em parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação de 
Natal (SME), Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 
União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação do RN 
(UNDIME-RN) e outras unidades 
representativas. 

Segundo o documento, a re-
tomada das aulas deve acontecer 
em fases e de forma híbrida, inter-
calando aulas remotas e presen-
ciais. Além disso, alguns critérios 
deverão ser observados, especial-
mente os que se referem à situação 
epidemiológica de cada município 

e do estado: a taxa de contágio do 
município deve estar inferior a 1.0 
e o estado deve ter, pelo menos, 
30% dos leitos de UTI/Covid-19 
disponíveis. Recomenda-se tam-
bém que os alunos nas últimas 
classes voltem primeiro que os 
mais novos, por eles terem uma 
capacidade de compreensão da 
situação. 

Questionada sobre as dificul-
dades para a retomada, a UNDI-
ME-RN afirmou que as principais 
adversidades neste processo são 
as questões estruturais das es-
colas, visto que muitas precisam 
passar por adequações para con-
seguir manter as práticas de bios-
segurança recomendadas. “Não 
há dúvida que a pandemia deixa 
grandes prejuízos neste processo 
de ano escolar, mas a UNDIME-RN 
vem reforçando que o período le-
tivo não está perdido. Tem se feito 
muito esforço para que seja ofere-
cido aos(as) estudantes o direito 
para acesso e permanência à edu-
cação, tanto que tem se desenha-
do o Ciclo 2020/2021 avaliando 
todos os aspectos educacionais de 
cada estudantes nas escolas públi-
cas”, reforçou a entidade. Em Na-
tal, a Prefeitura determinou que a 
retomada seja feita a partir de 3 de 
fevereiro, em portaria publicada 
na última quinta-feira 25. As aulas 
serão de forma híbrida.

77
municípios conseguiram atender 
metas para o retorno presencial
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SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
Email: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

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

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

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

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

                                                                                  Tabeliã Pública 
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CIDADE DO SOL | Temperaturas devem ficar dentro da normalidade na capital potiguar durante a estação, mas 
incidência de radiação ultravioleta pode levar a altos índices de câncer de pele. Confira dicas de prevenção

Usar protetor solar é uma das dicas básicas para evitar problemas de pele, especialmente durante o período de veraneio

Verão em Natal: 
saiba como evitar os riscos 
do câncer de pele

BBC BRASIL

O  verão, que começou na últi-
ma segunda-feira 21, promete 
temperaturas máximas entre 

28ºC e 33º C em Natal, conhecida 
também como “Cidade do Sol”. Devi-
do à localização da capital potiguar, 
há uma alta incidência de radiação 
ultravioleta que pode levar a altos 
índices de câncer de pele não mela-
noma, que é o tipo mais comum da 
doença, como explica a médica der-
matologista Yara Freitas.

“Com o início da temporada de 
veraneio, se intensificam as ativida-
des ao ar livre, idas para a praia. Se 
não houver precauções, aumentam 
bastante as possibilidades de câncer 
de pele no futuro. O efeito danoso do 
sol é cumulativo - por isso, o câncer 
de pele não surge imediatamente, 
mas, com o passar dos anos, geral-
mente aparecem após os 30 ou 40 
anos, principalmente devido à radia-
ção ultravioleta”, esclareceu. 

O câncer de pele não melanoma 
pode se manifestar como carcinoma 
basocelular ou carcinoma espinoce-
lular, e ambos podem se apresentar 
como uma pequena ferida que não 
cicatriza ou até mesmo como um si-
nal avermelhado que pode se romper 
e sangrar.

“Uma lesão persistente que dura 

mais de dois meses, o ideal é que a 
pessoa procure assistência porque 
pode ser um câncer de pele. Na maio-
ria das vezes o tratamento é cirúrgico, 
e dependendo do estágio só a cirurgia 
já resolve”, informou a médica.

No entanto, no caso do câncer 
mais agressivo, do tipo melanoma, 
pode ser um pouco mais complica-
do. “Ele pode se manifestar como um 
sinal normal, que mudou de cor ou 
que cresceu, e pode ser um sinal que 
a pessoa já tinha ou pode ser um sinal 
novo. Nesse caso o ideal é que a pes-
soa passe por uma avaliação quando 
tiver qualquer lesão suspeita, e, se por 
acaso for diagnosticado o melanoma, 
o tratamento é um pouquinho mais 
complicado, além da cirurgia pode 
ser necessário um acompanhamen-
to, radioterapia, quimioterapia, vai 
depender do tipo e da profundidade”,

SAIBA MAIS

A prevenção é o melhor 
remédio, e para se 

proteger de problemas 
de pele a longo prazo, a 
dermatologista Yara dá 

algumas dicas:

1- Utilizar protetor solar com 
Fator de Proteção acima de 

30 em todas as áreas do 
corpo expostas ao sol;

2- Reaplicar o protetor solar 
a cada 3 horas;

3- Se tomar banho de 
mar ou de piscina, fazer 
a  reaplicação porque a 

maioria dos protetores sai 
na água;

4- Utilizar outras formas de 
barreira como: camisa de 
proteção, chapéu, viseira, 

óculos de sol;
5- Evitar exposição ao 
sol no horário de pico 

da radiação ultravioleta 
(aproximadamente das 9h 

às 15h);
6- Ingerir bastante líquido.

33ºC
é a temperatura máxima prevista 
para a capital potiguar no verão
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que  ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DA 
COMUNIDADE DOIS IRMÃOS (CNPJ Nº 07.986.062/0001-63), proprietária do imóvel rural denominado “FAZENDA 
DOIS IRMÃOS”; REQUEREU a retificação  do imóvel da Matrícula nº 1.265, denominada FAZENDA DOIS IRMÃOS,  
medindo  240,6275ha, deste Registro de Imóveis, de sua titularidade,  localizado na zona rural do município de 
Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta 
de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado “FAZENDA SERRA DO 
FEITICEIRO”, devidamente transcrita no Livro “3-E” de Transcrição das Transmissões,  sob o nº de ordem 2.492, desta 
Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros eou sucessores da empresa ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL 
S/A (CNPF nº 08.331.340/0002-98),  NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente 
os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos 
enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço 
registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a 
falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido 
de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar 
fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos 
tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem 
novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, 
§5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será 
publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã 
Pública, digitei e subscrevi. 

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

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

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

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

 Lajes/RN, 03 de dezembro de 2020. 
Fátima Rovane Medeiros 
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INICIATIVA INÉDITA | Plano foi elaborado por uma Comissão Especial, criada em 2019, constituída por 13 
membros e presidida pelo vice-governador Antenor Roberto. Política está estruturada em novas estratégias

O Governo do Rio Grande do 
Norte homologou o Plano Es-
tadual de Segurança Pública 

e Defesa Social, iniciativa inédita na 
história do estado. A validação foi fei-
ta pela governadora Fátima Bezerra 
(PT) durante reunião com os órgãos 
da Segurança Pública e representan-
tes da sociedade civil. “Há 2 anos, o 
RN estava mergulhado em um clima 
de insegurança que trazia falta de paz 
para a população, e os reflexos que is-
so trazia para o desenvolvimento eco-
nômico e social do nosso estado eram 
muito danosos”, lembrou a governa-
dora. “Temos muito ainda para trilhar 
e fazer para que esse direito funda-
mental seja plenamente respeitado e 
vivenciado pela população. Mas não 
tenho dúvidas de que o trabalho que 
nós estamos realizando, coletivamen-
te, já faz a diferença na vida de muitas 
pessoas”, completou.

O plano foi elaborado por uma 
Comissão Especial, criada em abril 
de 2019, constituída por 13 membros 
titulares e presidida pelo vice-gove 
rnador do estado, Antenor Roberto, 
a quem coube a condução da Política 
de Segurança estadual. Segundo o Go-
verno do RN, por ocasião da transição 
de governo em 2018, havia um quadro 
de calamidade financeira no Estado 
que repercutia na segurança pública, 
desde salários atrasados até o número 
de 55,4 mortes por cem mil habitantes, 
um dos mais altos do país, represen-
tando o dobro da média nacional.

O Governo então designou uma 
equipe para a área da Segurança Pú-

blica que passou a trabalhar de forma 
integrada. Como resultado, em apenas 
um ano de mandato, os índices de 
violência no estado foram reduzidos. 
“Traduzo aqui esse avanço em núme-
ros. Números que têm por trás sonhos, 
esperanças de viver melhor. Entre 
2019 e 2020, fruto das ações de estraté-
gias de segurança aqui no Estado, nós 
conseguimos poupar quase 700 vidas. 
Precisamente, 698 pessoas tiveram su-
as vidas preservadas graças à ação das 
forças de segurança pública do nosso 
estado”, disse Fátima.

O Estado desenvolveu diversas 
ações em consonância com a nova 
Política de Segurança Pública e Defesa 
Social do RN. Entre elas: o fortaleci-
mento de atividades de inteligência 
e investigação, com a criação do De-

partamento de Inteligência da Polícia 
Civil, a inauguração da nova sede do 
CIOSP em Mossoró, a instalação de 
quatro torres de comunicação em 
Natal, Caicó, Pau dos Ferros e Assú, 
garantida a ampliação do monitora-
mento na orla de Natal, executadas 
as reformas de delegacias, como a 13ª 
Delegacia de Polícia Civil (em Pajuça-
ra), a 4ª Delegacia de Polícia Civil (em 
Mãe Luíza) e a Delegacia Regional de 
Polícia Civil de Patu, a entrega de 132 
viaturas e nove motocicletas para a 
polícia civil e a ampliação do período 
de cobertura do serviço de atendimen-
to às mulheres para 24h.

Além disso, aumentou o investi-
mento em Segurança Pública, haven-
do destinado, em 2019, o valor de R$ 
1,09 bilhão para o setor (valor superior 
em R$ 129,54 milhões relativamente 
ao ano anterior). Para 2020, o valor es-
timado de investimento no setor foi de 
R$ 1,25 bilhão e para 2021, de acordo 
com a LOA, o montante orçado chega 
a R$ 1,45 bilhão.

Em janeiro de 2019, o Governo 
enviou um projeto de lei para Assem-
bleia Legislativa do RN propondo o 
fim do limite de vagas para mulheres 
na PMRN. Adicionado a isso, com a 
convocação de mais 340 aprovados 
no concurso público, totaliza a inclu-
são de 1.339 novos policiais militares, 
sendo 268 mulheres e 1.070 homens. 
Destaca-se ainda a recomposição do 
efetivo policial com a incorporação 
de 1.022 novos policiais militares nas 
fileiras da PMRN, sendo, desse total, 65 
mulheres.

Validação do Plano Estadual de Segurança Pública foi feita pela governadora Fátima Bezerra em reunião com repesentantes da sociedade civil

Governadora homologa 
Plano de Segurança Pública 
do Rio Grande do Norte

Há 2 anos, o RN estava 
mergulhado em um clima 
de insegurança. Temos 
muito ainda para trilhar, mas 
não tenho dúvidas de que 
o trabalho que estamos 
realizando já faz a diferença 
na vida das pessoas"

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA

ROBSON ARAÚJO



MADEIRA ILEGAL APREENDIDA 
PELA PRF ESTE ANO
SUPERA EM 95% A DE 2019

Talvez não esteja mais na 
memória, mas “a� xo” é o elemento 
que se junta ao radical e forma 
uma nova palavra com signi� cado 
diferente. Como vemos em ilegal, 
houve o acréscimo do morfema “i-”, 
que signi� ca “oposto”, “contrário”. 
O a� xo anexado antes do radical 
chama-se pre� xo; quando colocado 
depois do radical, é chamado de 
su� xo. 

Em relação ao tempo, “este(s)”, 
“esta(s)” e “isto” são empregados 
quando se quer indicar o tempo 
presente em relação ao momento 
em que se fala: “Neste mês venta 
muito” (o mês presente). “Esta tarde 
vou ao cinema” (a tarde presente). 
Na notícia, o emprego do pronome 
está perfeito: “este ano”.

“Esse(s)”, “essa(s)” e “isso” são 
usados quando se quer indicar o 
tempo passado há pouco ou o futuro 
em relação ao momento em que se 
fala: “Esse aumento do desemprego 
ocorreu em todos os países” (refere-
se a um fato do passado recente); 
“Nessa reunião escolheremos o novo 
presidente” (refere-se a uma reunião 
futura).

MOURA DUBEUX VOLTA 
COM TUDO PARA NATAL

Dos versos de Gonçalves Dias, 
para a gramática: Minha terra tem 
palmeiras/onde canta o sabiá/venho 
de não craseia/venho da crase há! 
Quem vai a Natal “vem de” Natal. 
Logo, não há acento indicando 
a crase. Quem vai à Bahia “vem 
da” Bahia. Portanto, há acento 
indicando a crase antes de Bahia. 
Essa é a dica diante de nomes de 
lugares.

Mas existe outra importante: 
com verbos de movimento (ir, 
chegar, voltar etc.) empregamos a 
preposição “a” quando se trata de 
algo rápido (Voltou a Natal; Vou à 
missa) e usamos “para” quando o 
movimento é longo ou duradouro 
(Voltou para a casa dos pais; 
Voltou para Natal). Deduzimos da 
notícia que a construtora citada 
permanecerá por  muito tempo aqui.

CHAMPANHE
Pre� ra o substantivo masculino: 

o champanhe.  Nascido na província 
de Champagne, o champanhe é 
francês. Bons espumantes derivados 
de outros países não podem ser 
chamados de “champanhe”. A 
França tem exclusividade no nome.
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Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA
GRANOLA SALGADACAFÉ DA MANHÃ 

SAUDÁVEL 
Hoje vou conversar com vocês e passar dicas pa-

ra você colocar em prática na sua vida e ter sempre 
uma alimentação saudável, começando pelo café da 
manhã. A escolha do alimento correto nas primei-
ras horas do dia é de extrema importância para que 
seja evitado durante todo o dia o cansaço, a fadiga e 
a compulsão alimentar. Nossa refeição deve ser nu-
tricionalmente equilibrada e adequada de: MACRO-
NUTRIENTES: proteínas, carboidratos e gorduras.

1. A proteína no café da manhã é de altamente 
importante para que seja garantida toda necessi-
dade do dia, facilitando a construção celular e mus-
cular, além de nos deixar mais saciados por mais 
tempo, evitando que a fome apareça logo após a 
refeição. Alguns alimentos ricos em proteínas para 
incluirmos no café da manhã são:

• O ovo que pode ser consumido como ovo me-
xido, grelhado ou cozido, como uma crepioca ou 
uma panqueca de banana ou até mesmo um bolo 
ou pão de queijo de frigideira. 

• Tofu que pode ser um Patê de tofu ou tofu me-
xido. 

• Leguminosas que são os feijões, grão de bico e 
etc. No café da manhã pode entrar como uma pasta 
de grão de bico (homus) ou de feijão branco com 
ervas ou tomate seco por exemplo ou ainda como 

SAL&

uma panqueca feita com farinha de grão de bico. O 
ideal é servir com algum cereal integral para com-
plementar a oferta de aminoácidos e formar uma 
proteína de alto valor biológico. Então, pode ser um 
biscoito de arroz integral ou um pão integral. 

• Queijos magros e de preferência mais artesa-
nais ou orgânicos como queijo branco, cottage, rico-
ta e mussarela de búfala.

2. O carboidrato também deve estar presente, 
nos atentando na qualidade dele, ou seja, deve ser 
um carboidrato complexo, de baixo índice glicêmi-
co, isto é, que não vai dar um pico de glicemia no 
sangue. Desta forma, não vai sinalizar para nosso 
cérebro que precisamos de mais carboidrato sim-
ples pouco tempo depois de comermos! Alguns 
exemplos de carboidratos de boa qualidade para o 
café da manhã:

• aveia - panqueca, mingau ou granola; 
• pães - sem glúten, integrais e de fermentação 

natural. 
• pãozinho de batata doce com chia. 
• bolos integrais sem glúten ( feitos em casa). 
• batata doce, inhame, cará ou mandioca cozi-

dos.
• tapioca com sementes (linhaça, gergelim, chia, 

etc).

Os grã os sã o ricos em diversos 
nutrientes essenciais aos seres hu-
manos como zinco, ferro, cobre, 
magné sio, fó sforo, vitamina E e vi-
taminas do complexo B. Conferem 
energia, porque contê m um exce-
lente carboidrato e tê m uma boa 
quantidade de proteí nas, mas seus 
principais nutrientes sã o as � bras. 
Aqui vai a receitinha de uma mega 
deliciosa e nutritiva! 

INGREDIENTES:
- 100g de semente de girassol 
- 100g de semente de abó bora crua 
- 50g de gergelim negro 
- 50g de gergelim branco 
- 30g de chia 
- 30g de linhaç a 
- 1 colher de chá  de cú rcuma 
- 1 colher de chá  de cominho 
- 1 colher de chá  de pá prica picante

 MODO DE PREPARO

- Misturar a sementes e levar a fogo baixo por aproximadamente 5 minutos.
- Apagar o fogo e adicionar os temperos. 
- Guardar em um pote de vidro com tampa. 
Obs.: você  pode utilizar 1 colher de sopa por dia em sua salada.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

PROJETO DE LEI DA CESSÃO DOS CRÉDITOS TEM PEDIDO DE VISTA NA ALRN

Parônimos são palavras que apresentam signi� cados diferentes embora sejam parecidas na gra� a ou na 
pronúncia.  É o caso de “cessão”, que – na notícia – signi� ca transferência de posse, cedência; “seção”, parte, setor: 
seção de cosméticos, seção de frutas; e “sessão”, tempo que dura uma reunião, um trabalho, um espetáculo.

ABRE ASPAS

Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela.

Marco Aurélio“

“

DIVULGAÇÃO
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Acantora potiguar Lilian Lee 
acaba de dar mais um passo 
na carreira musical. Em 

dezembro, ela lançou o segundo 
trabalho autoral: a música e 
clipe do single “Salve, Maria”. O 
primeiro, “Bonsoir”, deu início ao 
desenvolvimento do primeiro EP 
da artista, com nome ainda não 
divulgado. 

Agora, com “Salve, Maria”, 
Lilian pretende apresentar uma 
composição e sonoridade mais 
madura. O novo projeto narra uma 
história de paixão desenfreada e 
intensa que questiona os limites 
da realidade e da fantasia, e ainda 
se existe a possibilidade de ambos 
coexistirem em uma mesma 
versão. 

“Enquanto ‘Bonsoir’ surge com 
uma batida animada e mostra o 
quão fácil e leve é se apaixonar 
por alguém, ‘Salve, Maria’ é o 
contraponto que expõe um lado 
muito mais obscuro, misterioso e 
perturbado de uma mente que vive 
um romance solitário”, revelou a 
artista. “A textura instrumental é 
cheia de citações e referências do 
pop e do rock clássico, algumas 
bem evidentes e outras bem sutis, 
convidando os apreciadores para 
um divertido desa� o de caça aos 
tesouros musicais”, complementou  
o produtor James Bertisch. 

“Bonsoir” foi composta quando 
Lilian ainda estava no ensino 
médio. A música desenvolveu uma 
relação afetiva com as pessoas que 
a escutaram, reforçando assim 
o sentimento de conexão que a 
artista quer causar. 

Lilian Lee nasceu em Natal, 
mas hoje mora em Aracaju, capital 
sergipana. Começou a carreira 
musical aos 13 anos, em Portugal. 
Com a chegada no Sergipe, em 
2014, participou do festival musical 
“Um Banquinho, Uma Canção”, 
onde foi � nalista e conheceu os 
músicos que compõem sua banda. 
Atualmente, Lee está no processo 
de lançamento dos singles do 
primeiro EP. As músicas da cantora 
seguem o gênero pop e rock, com 
sutil in� uência da MPB.

Aponte a câmera do celular para 
o QRCode acima e siga para o canal 
de YouTube da cantora Lilian Lee

Salve, 
Maria

MÚSICA | Cantora potiguar Lilian Lee lançou o clipe 
da música “Salve, Maria”, single que prepara o terreno 

para o primeiro EP autoral da carreira da artista

Lilian Lee nasceu em Natal, mas atualmente mora em Aracaju. Ela começou a carreira musical aos 13 anos, em Portugal

Capa do novo single da cantora Lilian Lee. “Salve, Maria” foi lançado em dezembro 

DIVULGAÇÃO

O “Especial Literatura Em 
Casa” é uma extensão do 
“Sarau Quinta das Artes”, 

especialmente desenvolvido para 
o “Edital Poti Cultural do Sesc 
RN”. Professores, estudantes e 
demais interessados em literatura, 
especialmente a produzida no Rio 
Grande do Norte, poderão desfrutar 
de uma série de debates interativos 
com escritores, pesquisadores e 

demais pro� ssionais da área.  
Os encontros acontecerão 

nos dias 14, 21 e 28 de janeiro, às 
19h, através do canal o� cial do 
Sesc RN no YouTube e abordarão 
os seguintes eixos temáticos: 
valorização dos escritos literários 
potiguares; o processo criativo de 
construção da escrita literária; 
mercado editorial no Rio Grande do 
Norte e a projeção de seus autores 

fora dos limites do estado.
A temporada 2020 do Sarau 

Quinta das Artes tem o patrocínio 
da Cosern, Instituto Neoenergia e do 
Governo do Rio Grande do Norte, 
através da Fundação José Augusto, 
via Lei Câmara Cascudo. Conta com 
apoio da ASSEFIT RN (Associação 
dos Ex-Alunos das Escolas Federais, 
Industriais e Técnicas do RN) , IFRN 
e Cooperativa Cultural – UFRN.

Literatura em casa
2021
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O forró pulou do 6º para o 4º lugar 
entre os estilos mais ouvidos no 
Top 200 do Brasil no Spotify em 

2020. Os forrozeiros superaram os ra-
ppers brasileiros e os cantores de pop 
nacional, conforme os dados do Spoti-
fy -- umas das principais plataformas 
musicais. O estilo ainda não está no 
patamar de audiência do sertanejo, 
do funk e do pop internacional, mas 
foi o único entre eles que só aumentou 
a porcentagem de audiência de 2017 
até hoje. A subida do forró foi impul-
sionada pelo sucesso do duo baiano 
Barões da Pisadinha, que tem 8 das 20 
músicas do estilo mais tocadas no ano 
na parada do Spotify. “Recairei” foi um 
dos 10 hits que marcaram o ano. 

Em 2020, os hits internacionais 
recuperaram parte do espaço perdido 
para os sucessos nacionais em strea-
ming.Em 2019, nenhum artista estran-
geiro chegou ao nº 1 diário. Em 2020, 
Dua Lipa e Lady Gaga alcançaram o 
feito raro, ao menos por alguns dias. 
“Don’t start now”, de Dua Lipa, foi um 
dos 10 hits que marcaram o ano. No 
entanto, o funk foi o ritmo que mais 
se destacou neste ano. Davi Alexandre 
Magalhães de Almeida, mais conhe-
cido como MC Niack, ficou durante 
95 dias de 2020 no topo do ranking 
do Spotify do Brasil. Somados os hits 
“Oh Juliana” (65 dias) e “Na raba toma 
tapão” (30), ninguém se segurou mais 
no nº1 do que o MC Niack.

Músicas que bombaram

Melhores séries do ano

RETROSPECTIVA 2020 | Forró cresceu no streaming e superou audição de rap e pop nacional, puxado pela pisadinha. Hits internacionais voltaram a crescer e levaram Dua Lipa e Lady 
Gaga ao topo no Brasil. No entanto, o ritmo que realmente foi destaque na plataforma durante este ano foi o funk: duas músicas do MC Niack passaram 95 dias no topo do Spotify

MC Niack é o artista que ficou mais tempo no topo do streaming no Brasil em 2020, juntando os hits “Oh Juliana” e “Na Raba Toma Tapão”

HITS QUE PASSARAM MAIS DIAS 
NO Nº1 DO STREAMING

Liberdade Provisória - Henrique e 
Juliano (79 dias)

Oh Juliana - Niack (65 dias)

Recairei - Barões da Pisadinha (64 
dias)

A Gente Fez Amor - Gusttavo Lima 
(56 dias)

Na Raba Toma Tapão - Niack (30 dias)

Desce Pro Play - Zaac, Anitta, Tyga 
(29 dias)

Braba - Luisa Sonza (4 dias)

Investe Em Mim - Jonas Esticado (4 
dias)

Amor ou o Litrão - Petter Ferraz e 
Menor Nico (3 dias)

Don’t Start Now - Dua Lipa (3 dias)

Ilusão (Cracolândia) - Hariel, Salvador, 
Ryan e Alok (3 dias)

Tudo Ok - Thiaguinho MT, JS e Milla 
(3 dias)

Sour Candy - Lady Gaga e Blackpink 
(2 dias)

STREAMING

As séries foram grandes com-
panhias em 2020, principal-
mente no início dos dias de 

isolamento social decretado em de-
corrência da pandemia da Covid-19. 
Ao longo dos últimos meses, o Ago-
ra RN indicou algumas produções 
audiovisuais para o entretenimento 
dentro de casa, com o intuito de aju-
dar a aliviar os dias de quarentena. 
Confira a seguir algumas das séries 
consideradas destaques do ano pela 
equipe. 

PEQUENOS INCÊNDIOS POR TODA 
PARTE 

Baseada no romance homôni-
mo de Celeste Ng, a minissérie de 8 
episódios “Pequenos Incêndios Por 
Toda Parte” se passa em 1997, Ohio, 
mostrando a convivência contur-
bada entre Elena Richardson, mãe 
de quatro filhos, e Mia Warren, uma 
mãe e artista que acaba de chegar na 

cidade. A obra trata de assuntos de-
licados como racismo e maternidade 
tóxica, com as brilhantes atuações 
das protagonistas Reese Withers-
poon e Kerry Washington.

THE CROWN
Esta série conta a história da 

Rainha Elizabeth II como uma jovem 
recém-casada que enfrenta a lide-
rança da monarquia mais famosa do 
mundo, enquanto estabelece um re-
lacionamento com o lendário primei-
ro-ministro Sir Winston Churchill. O 
Império Britânico está em declínio, o 
mundo político está em desordem, 
mas uma nova era está despontando. 
Os roteiros magistralmente pesqui-
sados de Peter Morgan revelam a 
jornada particular da Rainha por trás 
da fachada pública com ousadia e 
franqueza. A obra mostra o cobiçado 
mundo de poder e privilégios por trás 
das portas trancadas de Westminster 

e do Palácio de Buckingham. 

O GAMBITO DA RAINHA
A órfã de 9 anos, Beth Harmon, é 

quieta e, pelo que parece, nada notá-
vel. Isto é, até ela jogar sua primeira 
partida de xadrez. Seus sentidos fi-
cam mais aguçados, seu pensamento 
mais claro e, pela primeira vez em 
sua vida, ela se sente totalmente no 
controle. Aos 16 anos, ela está com-
petindo pelo campeonato U.S. Open. 
Mas, à medida que Beth aprimora 
suas habilidades no circuito profis-
sional, as apostas ficam mais altas, 
seu isolamento fica mais assustador 
e a ideia de escapar torna-se ainda 
mais tentadora.

A CAÇADA (HUNTERS)
Hunters acompanha um grupo 

de caçadores nazistas que busca jus-
tiça na Nova York dos anos 70. Seu 
principal objetivo é perseguir e ma-

tar centenas de veteranos do antigo 
regime, que escaparam da punição e 
começaram uma vida nova nos EUA. 
Tudo se complica quando a força-ta-
refa descobre que os apoiadores de 
Hitler planejam instaurar um Quar-
to Reich no país. Sob a liderança do 
filantropo judeu Meyer Offerman, a 
eclética equipe vai fazer de tudo para 
impedir essa perigosa conspiração - e 
de forma alguma vai se esquivar da 
violência para dificultar a vida dos 
fascistas.

A MALDIÇÃO DA MANSÃO BLY
Uma jovem governanta é con-

tratada por um homem para cuidar 
de sua sobrinha e sobrinho na casa 
de campo da família depois que eles 
caem sob seus cuidados. Logo após 
chegar à propriedade de Bly, a jovem 
começa a vivenciar acontecimentos 
estranhos e uma história sombria co-
meça a se desvendar. A série chamou 

a atenção dos espectadores que ado-
ram histórias de horror inteligentes.

A VIDA E A HISTÓRIA DE MADAM 
C.J. WALKER

Baseada em uma história real, a 
série narra a vida inspiradora da pio-
neira empreendedora afro-america-
na, Madam C.J. Walker, que construiu 
um império de cuidados com os ca-
belos que a tornou a primeira mulher 
milionária da América. Ela nasceu 
filha de escravos, casou aos 18 anos 
para fugir da pobreza, era abusada 
pelo marido, foi abandonada quando 
seu cabelo começou a cair por causa 
de alergias e para viver, ganhava US$ 
1,50 lavando roupas. Esse cenário 
parecia condenar uma mulher como 
ela, porém, com o próprio esforço, 
Walker mudou o destino. A série con-
ta com o talento da premiada atriz 
Octavia Spencer como protagonista, 
elevando a qualidade da produção.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Silvero Pereira também está no 

elenco do fi lme “Bem-vinda a 
Quixeramobim”, de Halder Gomes, 

totalmente realizado no Ceará.
Além de Marcos Palmeira, já 

existem diversos atores escalados 
para “Pantanal”, na Globo...Mas 

com ordens para que nada seja 
divulgado por enquanto.E outros 
estão sendo contatados. A produção 

está andando.Leandro Hassum 
prepara para o começo do ano 
a estreia do espetáculo “É noix, 

família”...Elisa Pinheiro e Wilma 
Melo também estão no elenco. 
Irene Ravache teve seu contrato 

renovado na Globo, mas sem 
ainda um novo trabalho defi nido.
Mariana Santos, por sua vez, está 
acertada para “Cara & Coragem”, 

novela de Cláudia Souto, na fi la das 
19h... Ricardo Pereira e Fabrício 

Oliveira também estão confi rmados 
para o mesmo elenco.Mas vale 
um ajuste: Mariana não vai ser 
disputada por Marcelo Serrado 
e Ricardo Pereira em “Cara & 

Coragem”...

Globo vai repetir no próximo “BBB” os acertos da edição anterior
A Globo, no próximo “Big 

Brother Brasil”, vai repetir a tática 
da edição passada, dividindo 
o grupo de participantes entre 
anônimos e pessoas especialmente 
convidadas, entre elas valores que 
se destacam nas redes sociais.

Uma fórmula que deu certo, 
ainda mais se considerarmos que 
os conhecidos entram na casa 
levando com eles indispensável 

barulho e um número de 
seguidores bem importante.

Esta próxima edição, segundo 
o diretor Boninho, terá a duração 
de 100 episódios, com estreia em 
25 de janeiro e estendendo-se até 
4 de maio. Será a sua edição mais 
longa.

Assim como aconteceu com 
a última “Fazenda”, é interessante 
observar como a repercussão 

começa muito antes do programa 
estrear, especialmente com as 
especulações em torno.

Poucas coisas na TV atual têm 
alcançado resultados tão bons.

Não por acaso, tanto para 
Globo como para a Record, são 
formatos hoje indispensáveis 
em suas grades de programação, 
por tudo que representam como 
audiência e faturamento.

TÁ DENTRO
Ana Beatriz Nogueira, a propósito 
de novelas das 21h na Globo, foi 
confi rmada no elenco de “Um 
Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo.
Essa, sim, será a substituta de 
“Amor de Mãe”. 

É DO JOGO
Boninho, diretor do “BBB”, em 

suas redes sociais, está sempre 
postando alguma coisa para estimular 
a curiosidade do público em torno 
de quem será chamado a participar. 
Mas nunca entrega nada. Os nomes, 
como sempre, só serão revelados no 
momento certo.

NOS PLANOS
Além do programa esportivo 

das segundas-feiras, o SBT tem 
em seus planos o lançamento de 
um outro, diário, nos moldes do 
“Globo Esporte”, curto e rápido. E 
isso, a partir do início dos jogos da 
“Libertadores” em 2021.

ÚNICO PROBLEMA
A ideia de estrear um jornal 

de esportes diário, assim como o 
programa feminino no � nal das 
manhãs, por enquanto são iniciativas 
da direção do SBT com apoio do seu 
departamento comercial. Mas, para 
os dois casos, ainda será necessário, 
que nem sempre é tranquilo, o “sinal 
verde” de Silvio Santos.

PERSPECTIVA

Ainda assim, no SBT, de 
forma bem positiva, já existe a 
expectativa da vida voltar ao normal 
nos primeiros meses de 2021. 
Evidentemente, com o retorno das 
produções e gravações de todos os 
programas.

RETOMADA
Nesses últimos meses, 

especialmente, o SBT fez um 
corte bem importante em suas 
equipes, sem um impacto maior 
na sua programação por causa 
das reprises. Mas para a volta de 
todas as produções será necessário 
novamente preencher várias posições 
de trabalho.

CAUTELA
A dramaturgia da Globo só irá 

estabelecer o calendário de� nitivo das 
suas novelas, dos diversos horários, 
no instante em que existir total 
segurança para isso. Por aí se entenda 
a vacina contra a Covid.

BALANÇO
“A Fazenda 12” atingiu mais de 118 

milhões de telespectadores no Brasil 
inteiro, durante sua exibição.

 JOÃO COTTA

HORÓSCOPO

Atenção você que é do signo de Áries, nesta sexta-feira, 
5 de julho poderá ter sucesso na sua carreira profi ssional, 
existe um grande potencial com suas networking (redes 
de contatos). Espere o tempo certo de casa coisa e tenha 
sucesso na vida.

A palavra neste momento é de foco para desenvolver 
o trabalho. E o tão exigido trabalho em equipe deve 
ser prioridade. Quando o assunto é desenvolvimento 
pessoal dedique tempo para a renovação iniciando 
pelo seu lar. 

Chegou o momento de pensar na tão sonhada 
promoção no serviço, nessa sexta, é um importante 
momento para buscar a resolução dos assuntos do dia 
a dia.  

Momento de austeridade quando o assunto é gasto 
busque economizar e evitar gastar mais do que ganha. 
Seriedade e posicionamento neste momento fará toda a 
diferença na sua vida. 

Neste momento especial da sua carreira terá 
rentabilidade fi nanceira. Com grande possibilidade 
de crescer na sua carreira profi ssional. Aproveite para 
descansar e buscar pratica o que gosta nas horas vagas. 

Busca por mudança imediata na equipe de 
trabalho. O momento de planejamento, controle e 
coordenação é ideal para economizar e desenvolver 
a vida fi nanceira. 

Busque sempre soluções com novas ideias, poderá ser 
o sucesso da sua carreira profi ssional devido o destaque 
que sempre busca apresentar. Dia para deixar o orgulho 
de lado e buscar dialogar com amigos que estão distante 
e construir um novo caminho na sociedade. 

Administrar o tempo, identifi cando um planejamento para 
cumprimento. Quando o assunto é emprego ou busca por 
emprego oportunidades podem ser uma alternativa. 

Momento de novas ideias, é anunciado um novo 
caminho baseado em ideias e estratégias para atingir 
o resultado esperado. Chegou o momento e pensar 
também na qualidade de vida que pode fazer parte das 
decisões de hoje. 

Percepção para a facilidade fi nanceira, leitura e 
análise é necessário neste momento. Novas ideias no 
trabalho deverá mostrar alternativas. Na união, pode 
sentir que estão em uma fase muito importante.

Chegou o momento de mudança e essa mudança pode 
ser no serviço, neste momento é muita emoção pra você 
e para os amigos que estão sempre juntos. Evite todo 
e qualquer desentendimento  que possa prejudicar. 
Quando o assunto é romance busque adiar.  

Poderá aparecer oportunidades para trabalhar em outras 
cidades. Quando o assunto é saúde procure sempre 
prática exercício físico e alimentação saudável. Deixe a 
insegurança e desenvolva o pensamento positivo para 
conquistar o sucesso profi ssional e intelectual.

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)
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DOMINANTE NO BELLATOR, 
PATRICIO PITBULL MIRA EM 
CAMPEÃO DO UFC

 BELLATOR 

MMA | Atual campeão dos pesos pena e leve, Patricio Pitbull é destaque mundial e é o único atleta do Bellator a ter dois cinturões. Ele é conhecido por possuir um poder de nocaute 
incomum para sua categoria, além de um jiu-jitsu extremamente afiado. Em entrevista exclusiva ao Agora RN, o lutador potiguar de 33 anos falou sobre os planos para o futuro 

HELLINY FRANÇA 

De Mossoró para o mundo, Pa-
tricio Freire, mais conhecido 
como Patricio Pitbull, levou o 

Rio Grande do Norte para o topo do 
MMA mundial. Desde 2010 em uma 
das maiores franquias de artes marciais 
mistas do planeta, o evento americano 
Bellator, Pitbull segue fazendo história 
e batendo recordes. Atualmente ele 
é campeão de duas categorias na or-
ganização: dos pesos pena (categoria 
com limite de até 65 quilos) e leve (ca-
tegoria de até 70 quilos). O atleta de 33 
anos ostenta um cartel invejável com 
31 triunfos e 4 derrotas. Apesar de ter 
dois cinturões em casa, recentemente 
o potiguar desafiou o dono do título da 
categoria dos penas do UFC, o austra-
liano Alexander Volkanovski. 

Pitbull enfrentaria no dia 13 de 
março o português falastrão Pedro 
Carvalho, mas o embate foi cancelado 
às pressas no dia da luta por causa da 
pandemia do novo coronavírus. Patri-
cio precisou mudar seus treinos para 
continuar ativo e manter o condicio-
namento físico durante a quarentena. 
Apesar de algumas complicações no 
início, o lutador conseguiu manter a 
rotina. “Tivemos que fazer algumas 
adaptações, nas primeiras semanas da 
pandemia treinava em casa, depois foi 
tudo tranquilo. Tivemos os cuidados 
necessários para ninguém se contami-
nar, separamos os parceiros de treino, 
tudo como manda o protocolo”, disse o 
potiguar.

Conhecido por possuir um poder 
de nocaute incomum para sua catego-
ria, além de um jiu-jitsu afiado, Patricio 
sempre busca estudar bastante seus 
adversários antes das lutas, e com o 
português não foi diferente. O embate 
contra Pedro Carvalho aconteceu en-
tão em 12 de novembro. Carvalho, é 
inclusive, companheiro de academia de 
uma figura conhecida dos brasileiros: o 
irlandês Conor McGregor. O português 
não durou muito, acabou sendo nocau-
teado com um cruzado de esquerda aos 
2 minutos e 10 segundos do primeiro 
round. Confiante, Pitbull fez até uma 
previsão de como iria vencer Carvalho.

“Eu errei na previsão. Falei para 
ele que ia vencer por finalização em 2 
minutos, acabei vencendo por nocaute 
com 2 minutos e 10 segundos. Brinca-
deiras à parte, sempre me preparo para 
uma guerra, mas o objetivo é acabar 
com a luta o mais rápido possível. Vi as 
brechas e aproveitei”, relatou o atleta.

O combate era válido pelas quartas 

Patricio Pitbull tem 33 anos e ostenta um cartel invejável com 31 triunfos e 4 derrotas. Recentemente, ele desafiou o campeão do UFC

de final do GP dos penas do Bellator, 
Pitbull entrou na competição mesmo 
já sendo o campeão da categoria. Ago-
ra classificado para a semifinal, ele irá 
enfrentar o americano Emmanuel San-
chez, os dois já lutaram em 2018 e o bra-
sileiro saiu com a vitória. Se conseguir 
vencer o GP, Patricio leva para casa 1 
milhão de dólares (cerca de 5,4 milhões 
de reais).

Mesmo com 2 títulos, Pitbull quer 
chegar mais longe e conquistar outro 
cinturão na franquia, cravando um no-
vo recorde. Agora ele mira na divisão 
dos galos (categoria de limite de até 61 
quilos), cujo título pertence ao america-
no Juan Archuleta. “Eu gostaria de lutar 
pelo cinturão da categoria dos galos e 
ser o único campeão simultâneo de três 
categorias na história do esporte. Mas, 
com todo o atraso causado pela pande-
mia, não sei se vai fazer sentido para a 
organização agora. Vamos ver quando o 
GP acabar”, pontuou.

Patricio quer ir além do cage circu-
lar do Bellator, o atleta desafiou recen-
temente o campeão do peso pena do 
UFC, o australiano Alexander Volkano-
vski. Lutas entre atletas de organizações 
diferentes é comum dentro do boxe. 
Em 2017, o UFC se aventurou a fazer 
algo parecido e promoveu uma luta de 
boxe entre o lutador de MMA Conor 
McGregor e o ex-campeão da nobre 
arte, Floyd Mayweather. Por enquanto, 

o UFC não demonstrou interesse em 
realizar o evento com uma outra fran-
quia de MMA. “O UFC não tem coragem 
de fazer essa luta. Da parte do Bellator, 
eles dariam o ok sem pestanejar. Mas 
o futuro a Deus pertence. Quem sabe o 
cenário muda”, disse Pitbull.

Por hora, Patricio io pretende de-
fender o título dos leves ao menos uma 
vez antes de deixá-lo vago. A divisão é 
a mesma de seu irmão mais velho Pa-
tricky Pitbull, que vem subindo dentro 
da categoria e não tarda a se classificar 
para disputar o título. Como não quer 
lutar contra o irmão, Patricio vai deixar 

o cinturão e seguir na sua divisão de ori-
gem, a dos penas, onde é absoluto.

TÍTULOS E RECORDES
Dentro dos recordes alcançados, 

Patrício marca 9 vitórias em lutas que 
valem cinturão na organização, são 8 
em duelos do peso pena e uma vitória 
na única vez que disputou o cinturão 
dos leves. O potiguar também está há 4 
anos sem perder, sua última derrota foi 
em agosto de 2016, para o americano e 
ex-campeão do UFC, Ben Henderson.

Pitbull conquistou o título dos pe-
nas pela primeira vez em setembro de 
2014, quando venceu o americano Pat 
Curran por decisão unânime dos juízes. 
O lutador defendeu o cinturão por duas 
vezes até perder por decisão em novem-
bro de 2015 para um velho conhecido, 
o americano Daniel Straus. Os dois já 
haviam se enfrentado duas vezes, em 
maio de 2011 e em janeiro de 2015, e o 
potiguar tinha levado a melhor nos dois 
embates.

Em 2017, o brasileiro voltou a bater 
de frente com Straus e conseguiu fina-
lizar o adversário com um golpe de jiu-
-jitsu, a chamada guilhotina, trazendo o 
título de volta para casa. Após defender 
o cinturão dos penas duas vezes, Pitbull 
partiu para um novo desafio, foi para 
uma categoria mais pesada, a dos leves, 
que é inclusive a divisão do seu irmão 
mais velho, Patricky Pitbull.

Em 11 de maio de 2019 em Rose-
mont nos Estados Unidos, o potiguar 
enfrentou o campeão dos leves, o ame-
ricano Michael Chandler. Patricio preci-
sou apenas de 1 minuto e 1 segundo pa-
ra nocautear o adversário, se tornando 
o segundo atleta da franquia a ter dois 
títulos simultaneamente. O primeiro foi 
o americano Ryan Bader que era dono 
do cinturão dos meio-pesados e dos 
pesos pesados, porém perdeu o título 
dos meio-pesados em agosto deste ano. 
Portanto, agora Pitbull é o único atleta 
do Bellator a ter 2 cinturões.

Agora RN - Como foi a sua pre-
paração para a última luta? Você 
conseguiu manter a rotina durante 
a quarentena?

Patricio Pitbull - O evento foi 
cancelado no dia da luta. Tivemos 
que nos adaptar com a pandemia e 
foi complicado no início, mas tudo 
correu bem. Precisamos fazer al-
gumas adaptações e nas primeiras 
semanas da pandemia treinava em 
casa, depois foi tranquilo. Tivemos 
os cuidados necessários para nin-
guém se contaminar, separamos 
os parceiros de treino, tudo como 
manda o protocolo.

Agora RN - Vencendo o GP dos 
penas, qual é o outro desafio que 
você gostaria de enfrentar? Preten-
de continuar nas duas divisões?

Patricio Pitbull - Eu gostaria 
de lutar pelo cinturão da categoria 
dos galos e ser o único campeão 
simultâneo de 3 categorias na his-
tória do esporte. Mas com todo o 
atraso causado pela pandemia, não 
sei se vai fazer sentido para a orga-
nização agora. Vamos ver quando o 
GP acabar. Eu não gostaria de conti-
nuar nas duas divisões. Quero fazer 
uma defesa do cinturão do peso leve 
antes de abrir mão dele, mas minha 
categoria é a pena. Meu irmão está 
qualificado para disputar o cinturão 
dos leves e eu não lutarei contra ele, 
então nada mais justo que eu sair da 
categoria.

Agora RN - Você falou recente-
mente sobre lutar com Alexander 
Volkanovski. É possível? O UFC de-
monstrou algum interesse? 

Patricio Pitbull - O UFC não 
tem coragem de fazer essa luta. Da 
parte do Bellator, eles dariam o ok 
sem pestanejar. Mas o futuro a Deus 
pertence. Quem sabe o cenário mu-
da.

Eu gostaria de lutar pelo 
cinturão da categoria dos 
galos e ser o único campeão 
simultâneo de três categorias 
na história do esporte. Mas, 
com todo o atraso causado 
pela pandemia, não sei se 
vai fazer sentido agora”

“
PATRICIO PITBULL
LUTADOR


