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Estado abre leitos e 
Prefeitura do Natal 
anuncia instalação 
de “Hospital Dia”

Senado aprova projeto 
que abre caminho para 
governo voltar a pagar 
auxílio emergencial

Nova lei que proíbe 
passageiros em pé nos 
ônibus de Natal aguarda 
sanção de Álvaro Dias

ASSISTÊNCIA. 2 | Texto aprovado pelos 
senadores prevê limite de R$ 44 bilhões 
para o pagamento. Agora na Câmara, 
proposta precisa do apoio de, no mínimo, 
308 votos de 513 deputados

Sandro Pimentel tem 
votos anulados, e 
Jacó deverá assumir 
mandato na Assembleia

Ministério Público 
deflagra operação 
contra facção criminosa 
em seis cidades do RN

COMBATE À PANDEMIA. 9 | Governo do 
Estado e Prefeitura do Natal investem 
na ampliação do atendimento dentro do 
sistema público de saúde, em momento 
crítico da pandemia do coronavírus

MOBILIDADE. 4 | Iniciativa do vereador 
Raniere Barbosa (Avante) já foi aprovada 
pela Câmara Municipal junto com 
obrigatoriedade de limpeza dos ônibus a 
cada viagem. Falta sanção do prefeito

REVIRAVOLTA. 5 | Deputado estadual foi 
cassado pela Justiça Eleitoral de forma 
definitiva em 2020, mas continuou no 
exercício do mandato porque não havia 
chegado ordem para ele deixar o cargo

AÇÃO. 7 | Ao todo, operação “Dia da 
Coruja” cumpriu 25 mandados de prisão 
em Jucurutu, São Rafael, Triunfo Potiguar, 
Mossoró, Assu e Acari nesta quinta-feira 4. 
Investigações foram iniciadas pelo Gaeco

COVID-19 CAUSOU DUAS VEZES MAIS 
MORTES DO QUE HOMICÍDIOS NO RN

BALANÇO. 8 | Em dados absolutos, de março de 2020 (mês 
de aparecimento do coronavírus no Rio Grande do Norte) até 
janeiro de 2021, a Covid-19 matou 2.581 pessoas, enquanto 

1.116 potiguares foram vítimas de homicídios dolosos. Além 
disso, o RN registrou outras 228 Condutas Violentas Letais 
Intencionais (CVLI) como latrocínio, lesão corporal seguida 

de morte, feminicídio e intervenção policial. Em média, 234 
pessoas morreram de Covid-19 todos os meses no estado, 
enquanto cerca 122 potiguares foram vítimas da violência.

PANDEMIA

Durante o primeiro pico da pandemia
em julho, 767 pessoas morreram de 
Covid-19 no Rio Grande do Norte
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O Senado aprovou a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) emergencial, formula-

da para destravar o auxílio emergen-
cial, em segundo turno, com 62 votos 
favoráveis e 14 contrários.  Os sena-
dores estipularam em R$ 44 bilhões o 
limite para o custo total da retomada 
do benefício. O governo ainda não 
divulgou, porém, detalhes da volta 
do auxílio, como os valores, a quan-
tidade de prestações e nem quando 
começará o pagamento.

Embora houvesse divergência 
em relação à trava do gasto total, a 
equipe econômica conseguiu man-
tê-la. Se de um lado, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, saiu vito-
rioso por também incluir no texto os 
gatilhos para contenção de despesas 
no futuro, de outro, o governo preci-
sou se conformar com a retirada de 
alguns pontos, como o � m da obri-
gação de gastos mínimos em saúde 
e educação.

O texto agora segue para a Câ-
mara dos Deputados, onde também 
precisa ser aprovado em duas vota-
ções, com apoio de três quintos dos 
deputados (308 de 513). Segundo o 
presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), a maioria dos líderes con-
cordou com o rito acelerado e a ma-
téria deve ser votada diretamente no 
plenário, sem passar por comissões.

A proposta aprovada não detalha 
valores, duração ou condições para o 

novo auxílio emergencial. O texto 
� exibiliza regras � scais para abrir es-
paço para a retomada do benefício, 
incluindo o teto de gastos (a regra 
que proíbe que as despesas cresçam 
em ritmo superior à in� ação) e a 
meta � scal, que prevê um rombo de 
R$ 247,1 bilhões para as contas do 
governo neste ano. Ou seja, com a 
aprovação da PEC, os gastos com o 
auxílio � cam de fora dessas regras. 
No entanto, o governo vai precisar 
se endividar para pagar o benefício 
em um momento em que a relação 
dívida pública e PIB se aproxima de 
100%.

Para a nova rodada, o governo 

programa valores que vão de R$ 
150 (um único membro na família) 
a R$ 375 (mães chefes de família). A 
maior parte dos contemplados com 
a nova rodada deve ganhar R$ 250. O 
benefício, dessa vez, deve ser restrito 
a apenas uma pessoa da família e es-
tá previsto para ser pago em quatro 
meses (março, abril, maio e junho).

O texto também prevê dois novos 
marcos � scais para permitir o acio-
namento de gatilhos de contenção 
de despesas em caso de necessidade 
(emergência � scal, quando despesas 
obrigatórias superam 95% das recei-
tas, e calamidade pública de âmbito 
nacional, decretada pelo Congresso).

REGRAS FISCAIS  | Agora na Câmara, proposta precisa do apoio de, no mínimo, 308 votos de 513 deputados, 
em duas votações; em seguida, governo deve enviar uma MP com valores e condições do novo benefício

Senado aprovou proposta por 62 votos a 14 contrários. Agora, projeto segue para a Câmara

Senado aprova em 2º turno PEC que 
retoma auxílio, com contrapartidas

EDILSON RODRIGUES / AGÊNCIA SENADO

Então coordenador da força-tare-
fa da Operação Lava Jato, o pro-
curador Deltan Dallagnol falou 

em um áudio enviado a colegas sobre 
uma conversa que manteve com a 
juíza Gabriela Hardt a respeito do pro-
cesso do sítio de Atibaia (SP), em que o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) era réu. Hardt havia assumido a 
ação após a saída de Sergio Moro.

No áudio, Deltan conta que encon-
trou Hardt, perguntou sobre o proces-
so do ex-presidente e ouviu como res-
posta que o caso seria sentenciado, o 
que de fato ocorreu menos de um mês 
depois.

Para a defesa de Lula, as mensagens 
mostram que “os procuradores queriam 
a qualquer custo impor nova condena-
ção” a Lula. “E a pressão foi atendida com 
a sentença”, dizem os defensores.

Os advogados de Lula a� rmam ain-
da que os procuradores do Ministério 
Público Federal temiam uma mudança 
no andamento dos processos da Lava 
Jato assim que fosse de� nido o novo 
titular da 13ª Vara Federal de Curitiba 
— o cargo de Hardt é de substituta do 
titular da Vara.

Em 10 de janeiro de 2019, em áu-
dio, Deltan comentou sobre um encon-
tro com a magistrada. “Perguntei dos 

casos né, perguntei primeiro do caso 
do sítio, se ela ia sentenciar.”.

Hardt, segundo Deltan, mostrou 
uma pilha de papel, que era uma cópia 
das alegações � nais da defesa de Lula 
no processo do sítio, com cerca de 
1.600 páginas. A magistrada pontuou 
que tinha outros “500 casos”. “Que 
horas eu vou fazer isso aqui? Só se eu 
vier aqui e trabalhar da meia noite às 
seis”, teria dito Hardt, segundo Deltan. 
O procurador, então, explica que ela 
está sobrecarregada, mas que ela iria 
“sentenciar o sítio”.

O MPF e a juíza negaram irregula-
ridades.

Deltan diz que juíza se comprometeu 
a sentenciar caso do sítio de Atibaia

EM ÁUDIO

CONSÓRCIO EM PROL DA VACINA

redacao@agorarn.com.br

TRISTE PROJEÇÃO
O médico e neurocientista Miguel 

Nicolelis disse que a possibilidade 
de o Brasil ultrapassar a marca de 3 
mil mortes diárias por Covid-19 nas 
próximas semanas passou a ser real.

CATÁSTROFE
“Nós podemos ter a maior 

catástrofe humanitária do século 21 em 
nossas mãos. A possibilidade de cruzar 
2.000 óbitos diários nos próximos dias 
é absolutamente real. A possibilidade 
de cruzarmos 3.000 mortes diárias 
nas próximas semanas passou a ser 
real. Se você tiver 2.000 óbitos por dia 
em 90 dias, ou 3.000 óbitos por 90 dias, 
estamos falando de 180 mil a 270 mil 
pessoas mortas em três meses. Nós 
dobraríamos o número de óbitos. Isso 
já é um genocídio, só que ninguém 
ainda usou a palavra. O que são 250 
mil mortes sendo que a vasta maioria 
poderia ter sido evitada?”, disse o 
pesquisador, em entrevista ao El País

SAÍDA DA POUPANÇA
A poupança fechou o mês de 

fevereiro de 2021 com nova saída de 
recursos, no segundo mês seguido de 
saques superiores aos depósitos após 
dez meses consecutivos de captações. 
Segundo o Banco Central, saíram da 
poupança R$ 5,832 bilhões no mês 

passado. É o maior volume de retiradas 
para meses de fevereiro desde 2016, 
quando as saídas somaram R$ 6,638 
bilhões.

AÇÕES PARA SÃO PEDRO
O deputado Ezequiel Ferreira 

(PSDB), presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte, apresentou uma série de 
requerimentos com o objetivo de 
buscar investimentos para o Potengi 
potiguar. O parlamentar solicita 
contribuições para a segurança 
pública, saúde, recursos hídricos e 
infraestrutura da região. A primeira 
solicitação é de uma ambulância 
para a cidade de São Pedro.

DISPUTA IDEOLÓGICA
O deputado estadual Nelter 

Queiroz (MDB) é contra o 
fechamento total do comércio como 
medida de prevenção da Covid-19. 
Ele também lamenta as disputas 
políticas no momento em que o País 
vive o pior momento da pandemia. 
“Enquanto estamos concentrando 
esforços pra salvar vidas, também 
estamos perdendo tempo com uma 
guerra ideológica e política, que gira 
em torno da pandemia, que muito 
está prejudicando nossa população”, 
frisou.

Na lista dos interessados, há 7 prefeituras potiguares: Alto do 
Rodrigues, Apodi, Assu, Caicó, Itaú, Jardim do Serió e Serra Negra do 
Norte. Além disso, a Prefeitura de Pau dos Ferros solicitou orçamento 
aos laboratórios Oxford e Butantã para aquisição de doses.

ORIGEM DOS RECURSOS
Os recursos previstos para a 

compra de vacinas poderão ser 
colocados à disposição por meio 
dos municípios consorciados, de 
aporte de recursos federais e de 
eventuais doações nacionais e 
internacionais.

CRITÉRIOS
A FNP afirma que qualquer 

município poderá ser inte-
grante do consórcio, mesmo 
após a fundação da iniciativa, 
que tem sua primeira assem-
bleia planejada para o dia 22 
de março.

Mais de 1 mil prefeituras de todos os estados já manifestaram 
interesse em participar do consórcio público para aquisição direta 
de vacinas contra a Covid-19. A iniciativa é da Frente Nacional de 

Prefeitos (FNP), que no dia 1º realizou reunião virtual com mais de 300 
gestores municipais para discutir a formação do grupo, que tem o objetivo 
de dar suporte às cidades caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), do 
governo federal, não supra a demanda. A previsão é de que o consórcio seja 
constituído até 22 de março. Prefeitos e governadores têm se articulado 
na tentativa de comprar novas doses diante da demora do governo Jair 
Bolsonaro em garantir lotes suficientes para a campanha nacional. Os 
prefeitos têm até esta sexta-feira (5) para aderirem ao consórcio.

POTIGUARES INTERESSADOS

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA
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ALAN SANTOS / PR

Na semana com os piores nú-
meros da pandemia da Co-
vid-19 no Brasil, o presidente 

Jair Bolsonaro afirmou nesta quin-
ta-feira (4) que é preciso “enfrentar o 
problema de peito aberto” e parar de 
“frescura”. Bolsonaro voltou a apelar 
para que governadores e prefeitos 
não adotem medidas restritivas para 
conter a crise sanitária.

O presidente também disse que 
gostaria de ter o poder para definir a 
política de enfrentamento ao vírus. 
Contrário a medidas de fechamento, 
Bolsonaro voltou a elogiar o “homem 
do campo” por ter continuado a produ-
zir durante a pandemia da Covid-19.

“Vocês (produtores rurais) não fi-
caram em casa, não se acovardaram, 
nós temos que enfrentar os nossos 
problemas, chega de frescura e de mi-
mimi. Vão ficar chorando até quando? 
Temos que enfrentar os problemas”, 
disse em evento de inauguração de 
trecho da ferrovia Norte-Sul, em São 
Simão (GO).

“Respeitar, obviamente, os idosos, 
aqueles que têm doenças, comorbida-
des, mas onde vai parar o Brasil se nós 
pararmos? A própria Bíblia diz, em 365 
citações, ela diz: não temas”, declarou. 
O presidente repetiu o argumento 

de que foi impedido de decidir sobre 
políticas de combate ao vírus no País, 
apesar de a fala não ser verdadeira.

Desde o ano passado, Bolsonaro 
alega que o Supremo Tribunal Fede-

ral tirou dele a possibilidade de agir 
na pandemia, deixando isso para os 
Estados e municípios. A Corte deci-
diu em abril de 2020, contudo, que a 
União, Estados, municípios e o DF têm 

“competência concorrente” na área da 
saúde pública para realizar ações que 
reduzam o impacto da Covid-19.

“Eu apelo aqui, já que foi me cas-
trada a autoridade, para governadores 

e prefeitos: repensem a política de fe-
char tudo, o povo quer trabalhar”, afir-
mou. “Vamos combater o vírus, mas 
não de forma ignorante, burra, suicida. 
Como eu gostaria de ter o poder, como 
deveria ser meu, para definir essa po-
lítica. Para isso que muitos de vocês 
votaram em mim”, disse.

Na quarta (3), após um ano de 
pandemia, Bolsonaro afirmou que 
tinha um plano próprio e pronto para 
o enfrentamento da doença, mas se re-
cusou a dar detalhes. Ele argumentou 
que, para colocar o plano em prática, 
precisaria de autoridade e que para tal 
aguardava uma autorização do STF. 
Nesta quinta, Bolsonaro afirmou que 
foi eleito para “comandar o Brasil” e 
disse esperar “que esse poder seja res-
tabelecido”.

“Até quando vamos ficar dentro de 
casa? Até quando vai se fechar tudo? 
Ninguém aguenta mais isso. Lamen-
tamos as mortes, repito, mas tem que 
ter uma solução”, indagou em sua 
fala no evento desta quinta. “Se nós 
destruirmos a nossa economia, pode 
esquecer um montão de coisa. Vamos 
ser algo como países colônias no pas-
sado, e não queremos isso. Vamos de 
peito aberto enfrentar o problema”, 
declarou.

“Chega de frescura e mimimi. Vão 
chorar até quando?”, diz Bolsonaro
PANDEMIA  | Na semana com os piores números da pandemia de coronavírus no Brasil, presidente afirma que é preciso “enfrentar o problema de peito aberto” e pede
que governadores e prefeitos não adotem medidas restritivas. Presidente voltou a mentir ao dizer que foi impedido de decidir sobre políticas de combate ao vírus no País

Presidente Jair Bolsonaro elogiou “homem do campo” por ter continuado a produzir durante a pandemia, apesar das restrições de circulação

MÍDIA NINJA / REPRODUÇÃO

Depois de ter anunciado, nesta 
quinta-feira (4), o fim do Gru-
po de Atuação Especializada 

no Combate à Corrupção (Gaecc), o 
Ministério Público do Rio de Janeiro 
criou uma força-tarefa específica 
para concluir a investigação que pro-
cura responder quem mandou matar 
a vereadora Marielle Franco (PSOL) e 
seu motorista, Anderson Gomes, em 
março de 2018. A coordenadora será 
a promotora Simone Sibilio.

A promotora escolhida fazia par-
te do Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado (Ga-
eco), mas deixou a unidade, na qual 
já conduzia o inquérito sobre a morte 
de Marielle e Anderson, por causa da 
redução da equipe de trabalho.

O procurador-geral de Justiça 
do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, 
empossado este ano, afirmou ter 
convidado a promotora para ser co-
ordenadora do Gaeco. São cerca de 
15 procedimentos de investigação 
relacionados ao principal, que apura 
os mandantes da execução.

“Eu a convidei. Por razões que 
não vou citar aqui, ela não aceitou. 
Mas aceitou ser coordenadora dessa 
força-tarefa. E, assim, eu convidei o 
promotor Bruno Gangoni, que era 
subcoordenador do antigo Gaeco pa-

ra a função, e ele aceitou”, explicou.
Na força-tarefa, Simone Sibilio 

terá o suporte da promotora Letícia 
Emile. Os demais membros da equi-
pe serão anunciados nos próximos 
dias pelo MP-RJ.

Vereadora Marielle Franco, morta com seu motorista no Rio de Janeiro em março de 2018

MP cria força-tarefa para concluir 
apuração sobre morte de Marielle

RIO DE JANEIRO
CEARÁ PLANO DE INOVAÇÃO

O deputado estadual Lucíl-
vio Girão (PP-CE) sugeriu nesta 
quinta-feira (4) que o governa-
dor do Ceará, Camilo Santana 
(PT), estude a imposição de 
restrições ao comércio e con-
sumo de bebidas alcoólicas em 
restaurantes e outros estabele-
cimentos do estado.

A sugestão ocorreu durante 
fala do deputado, que é médico, 
em defesa da determinação de 
lockdown rígido em Fortaleza.

“Eu queria que ele estudas-
se isso, álcool zero. Eu mesmo, 
que gosto de uma cervejinha, 
já cortei, porque diminui a imu-
nidade. Poderia ver um jeito de 
bloquear essa venda, porque 
tenho certeza que iria diminuir 
muito as aglomerações”, afirma.

“Se você vai em um restau-
rante e pede um vinho, uma 
cerveja, se não tiver, você vai 
embora”, destacou.

A Apsen, maior fabricante 
de hidroxicloroquina do Brasil, 
firmou dois empréstimos do BN-
DES no valor total de R$ 153 mi-
lhões e já recebeu R$ 20 milhões 
do banco no ano passado para 
investir no “plano de inovação” 
da companhia, segundo apura-
ção do jornal Folha de S. Paulo.

Do montante financiado, 
R$ 58,9 milhões devem ser des-
tinados para “ampliar a capaci-
dade produtiva e de embalagem 
no complexo industrial da Ap-
sen, em São Paulo”.

O jornal paulistano lembra 
que o presidente da empresa, 
Renato Spallicci, é um antigo 
apoiador de Jair Bolsonaro.

Desde o início da pandemia, 
Bolsonaro defendeu inúmeras 
vezes o uso do medicamento, 
mesmo sem qualquer compro-
vação científica de que o medi-
camento serve para a Covid-19.

DEPUTADO SUGERE 
“ÁLCOOL ZERO” 
PARA EVITAR 
CORONAVÍRUS

FABRICANTE DE 
CLOROQUINA 
RECEBEU R$ 20 
MILHÕES DO BNDES
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Um projeto de lei aprovado pela 
Câmara Municipal na semana 
passada proíbe as empresas 

de ônibus de Natal de transportarem 
passageiros em pé enquanto durar o 
estado de calamidade pública provo-
cado pela pandemia do novo corona-
vírus. A medida busca evitar aglome-
rações dentro do transporte público, 
no momento em que o número de 
casos de Covid-19 tem crescido na 
capital potiguar.

Para entrar em vigor, a lei ain-
da precisa ser sancionada pelo 
prefeito Álvaro Dias (PSDB), que 
ainda não se pronunciou sobre a 
proposta. A tramitação na Câmara 
foi encerrada no último dia 24 de 
fevereiro, com a aprovação do texto 
no plenário da Casa.

A proibição do transporte de pas-
sageiros em pé foi uma iniciativa do 
vereador Raniere Barbosa (Avante) 
durante as discussões de um pro-
jeto de lei que obriga as empresas a 
adotarem uma série de medidas para 
evitar o contágio pela Covid-19 den-
tro do transporte público.

O projeto original – de autoria 
do vereador Anderson Lopes (Soli-
dariedade) – autorizava o transporte 
de usuários em pé nos horários de 
pico, desde que respeitado o distan-
ciamento social de 1,5 metro entre os 
passageiros. Uma emenda apresenta-
da por Raniere Barbosa, e aprovada 
pelos demais parlamentares, retirou 
essa autorização, mesmo que excep-
cional nos horários de pico.

Ao Agora RN, Raniere Barbosa 
destacou que a medida busca dar 
mais segurança sanitária para os pas-
sageiros que precisam se arriscar dia-
riamente nos ônibus para trabalhar e 
voltar para casa. “Um dos maiores 
vetores de transmissão é o transpor-
te público, devido à aglomeração 
em um espaço pequeno e fechado. 
Se as pessoas forem transportadas 
sentadas, haverá o distanciamento 
e a segurança sanitária”, afirmou o 
vereador.

 Além de proibir o transporte de 
passageiros em pé, a lei obriga as em-
presas a realizarem uma sanitização 
completa nos ônibus antes de iniciar 
cada viagem. O produto a ser utiliza-
do deverá ser álcool a 70% ou alguma 
outra preparação virucida. O texto 
também proíbe o transporte de pas-
sageiros sem máscara e determina 
que as janelas deverão permanecer 
abertas, para estimular a circulação 
de ar dentro do transporte.

Uma emenda que garantia o re-
torno de 100% da frota nos ônibus 
foi rejeitada. Relatora da proposta na 
Comissão de Justiça, a vereadora Ni-
na Souza (PDT) alega que a medida 
seria inconstitucional.

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

ANA LUIZA VILA NOVA / AGORA RN

Lei que proíbe passageiros em pé 
nos ônibus de Natal aguarda sanção
MOBILIDADE | Proibição do transporte de passageiros em pé foi uma iniciativa do vereador Raniere Barbosa (Avante) durante as discussões de um projeto de lei que obriga as 
empresas a adotarem uma série de medidas para evitar o contágio pela Covid-19 dentro do transporte público, como a sanitização frequente antes da saída dos veículos dos terminais

Raniere Barbosa (Avante) foi autor da emenda que garantiu proibição para que passageiros sejam transportados em pé nos ônibus de Natal

Secretário municipal de Mobilidade Urbana, Paulo César Medeiros, anuncia ações para reduzir aglomerações dentro do transporte público

PREFEITURA ANUNCIA 
MUDANÇAS NAS 
LINHAS PARA EVITAR 
AGLOMERAÇÕES

Depois de usuários reclama-
rem de superlotação nos ônibus, 
a Prefeitura do Natal anunciou 
nesta quinta-feira (4) mudanças 
em algumas linhas. Ficou defi-
nido que, nos horários de pico, 
os 15 principais itinerários terão 

um reforço na frota. Os ônibus 
sairão de horários em que as li-
nhas rodam ociosas (com poucos 
passageiros), como no meio das 
manhãs e à tarde.

O secretário municipal de 
Mobilidade Urbana, Paulo César 
de Medeiros, afirmou que a rea-
dequação já vinha sendo estuda-
da e será implantada de forma 
emergencial no período crítico da 
pandemia.

“A solução que a gente propõe 
é usar a ociosidade de algumas ho-

ras para cobrir os períodos de pico, 
e nós temos convicção de que vai 
funcionar e vamos ficar acompa-
nhando todos os dias, todas ho-
ras”, afirmou o secretário.

“O problema da superlotação 
está de manhã, e mais fortemente 
à tarde. Então a gente deslocou as 
viagens que estavam no entre pico 
para esses períodos”, disse, expli-
cando o aumento de 30% das via-
gens nos períodos de pico, de acor-
do com levantamento realizado.

De acordo com o secretário, o 

acompanhamento será contínuo 
para detectar se ainda há aglome-
ração e assim tomar novas medi-
das. “A gente sabe que o transporte 
público provoca aglomeração e, 
portanto, pode provocar o agra-
vamento da contaminação. Mas 
só não acho que seja decisivo para 
este quadro que a gente tá vivendo, 
pois são muitos fatores que contri-
buem”, afirmou Paulo César. Ele 
cita os meses em que o transporte 
público continuou com diminui-
ção de frota e nem por isso houve 
registro de aumento de casos da 
Covid-19 em Natal.

Os estudos apresentados 
pela STTU apontam que houve 
uma redução de 66% de passa-
geiros usando o transporte pú-
blico por dia na capital. Antes da 
pandemia eram cerca de 330 mil 
e, hoje, cerca de 144 mil. O nú-
mero de viagens mensais feitas 
hoje, para atender essa deman-
da, é de 85 mil, uma redução de 
40% em comparação com o perí-
odo pré-pandêmico.

As adequações começaram 
a ser implantadas ainda nesta 
quinta-feira em algumas linhas e 
deverão estar funcionando plena-
mente a partir de segunda-feira 
(8). A Secretaria pediu ainda que a 
população evite usar o transporte 
público quando não for estrita-
mente necessário.

As linhas que terão aumento 
da frota nos horários de pico são: 
73, 50, 08, 29, 60, 64, 43, 07, 77, 79, 
84, 35, 02, 15 e 75.

Um dos maiores vetores 
de transmissão é o 
transporte público, devido 
à aglomeração em um 
espaço pequeno e fechado. 
Se as pessoas forem 
transportadas sentadas, 
haverá o distanciamento e a 
segurança sanitária”

“
RANIERE BARBOSA
VEREADOR - AVANTE
AUTOR DA EMENDA INCLUÍDA NO 
PROJETO DE LEI E QUE GARANTE 
TRANSPORTE APENAS DE PASSA-
GEIROS SENTADOS
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A Câmara Municipal de 
Natal suspendeu pelo período 
de uma semana todas as 
atividades legislativas da Casa. 
A medida foi iniciada na última 
terça-feira (2) e foi tomada 
devido ao aumento exponencial 
do número de casos de infecção 
por Covid-19 em todo o Rio Grande do Norte, bem 

como na taxa de ocupação dos 
hospitais públicos e particulares da 
capital potiguar.

Durante a suspensão, o 
Plenário poderá se reunir 
excepcionalmente, por convocação 
do Presidente, de forma virtual, 
através do Sistema de Deliberação 

Remota (SDR).

CÂMARA DE NATAL SUSPENDE ATIVIDADES LEGISLATIVAS POR UMA SEMANA

Responsáveis pela elaboração das leis em 
andamento no Poder Legislativo, acompanhamento 
das ações do Poder Executivo e também por 
promoverem debates, discussões com a sociedade 
sobre as temáticas de interesse da população, as 
Comissões Permanentes foram o tema da primeira 
Sessão Ordinária do ano na Câmara Municipal.

Os vereadores votaram e escolheram a composição 
das doze comissões da Casa para o ano de 2021. Dos 
novatos nesta atual legislatura, seis assumiram pela 
primeira vez uma Comissão.

Saiba quem foram os escolhidos para presidir as 
Comissões Permanentes:

Legislação, Justiça e Redação Final - Kleber 
Fernandes (PSDB);

Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização - 
Raniere Barbosa (Avante);

Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação 
- Aldo Clemente (PDT);

Saúde, Previdência e de Assistência Social - Preto 
Aquino (PSD);

Defesa do Consumidor - Camila Araújo (PSD);
Defesa dos Direitos das Pessoas com Defi ciência e 

Mobilidade Reduzida - Tércio Tinoco (PP);
Ética Parlamentar - Eriko Jácome (MDB);
Indústria, Turismo, Comércio e 

Empreendedorismo - Hermes Câmara (PTB);
Defesa dos Direitos Humanos, Proteção das Mulheres, 

dos Idosos, Trabalho e Igualdade - Divaneide Basílio (PT);
Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação 

- Júlia Arruda (PCdoB);
Transportes, Legislação Participativa e Assuntos 

Metropolitanos - Milklei Leite (PV);
Desporto e Qualidade de Vida - Luciano 

Nascimento (PTB).

NOVA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

LIDERANÇAS
A vereadora Nina Souza (PDT) assumiu a liderança do poder 

Executivo na Câmara Municipal do Natal. Com a função, a parlamentar 
terá o objetivo de aprimorar e aproximar o debate entre os vereadores 
e a prefeitura nas decisões que tratam da aprovação de matérias e 
requerimentos que busquem atender as necessidades da população 
natalense. Nina Souza já atuou como líder na gestão do ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves e estava na condição de vice-líder. Já a vereadora 
Brisa Bracchi (PT) foi escolhida para assumir a liderança da oposição, 
tendo como vice-líder a vereadora Ana Paula (PL).

DESINFECÇÃO
Visando reforçar as 

medidas de combate 
e a prevenção ao novo 
coronavírus, a Câmara 
Municipal de Natal recebe 
nesta sexta-feira (5) um serviço 
de desinfecção realizado 
pelo Comando Conjunto Rio 
Grande do Norte e Paraíba, 
composto pela Marinha do 
Brasil (Comando do 3º Distrito 
Naval), Exército Brasileiro 
(7ª Brigada de Infantaria 
Motorizada) e Força Aérea 
Brasileira (ALA 10).

A iniciativa complementa 

medidas de prevenção já adotadas 
pela Câmara para manter os 
serviços em funcionamento em 
meio à pandemia da Covid-19, 
como a limitação para o acesso 
e a circulação de pessoas nos 
setores da Casa e gabinetes dos 
parlamentares.

NOTAS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O ministro Luis Felipe Salomão, 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), decidiu anular todos os 

votos recebidos pelo deputado estadu-
al Sandro Pimentel (PSOL) nas eleições 
de 2018. A decisão é liminar e dela cabe 
recurso, mas o cumprimento deve ser 
imediato e urgente, decidiu o ministro.

Com isso, uma nova totalização 
dos votos deverá ser realizada pela 
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Nor-
te nos próximos dias, o que levará de 
volta à Assembleia Legislativa o ex-de-
putado Jacó Jácome (PSD), e não um 
suplente do PSOL, como se esperava.

Acusado pelo Ministério Público 
de cometer irregularidades na arreca-
dação de recursos para a sua campa-
nha em 2018, Sandro Pimentel teve o 
mandato cassado pela Justiça Eleitoral 
de forma defi nitiva em outubro do ano 
passado, por unanimidade.

O deputado continuou no exercí-
cio do mandato na Assembleia, porém, 
porque não havia chegado a ordem pa-

ra ele deixar o cargo. A expectativa do 
PSOL era que a Justiça determinasse a 
posse de um suplente do mesmo parti-
do – que seria Professor Luís Carlos, já 
que Robério Paulino assumiu manda-

to de vereador em Natal.
Na decisão – que foi proferida na 

última terça-feira (2), o ministro Luis 
Felipe Salomão alegou que, apesar 
de haver resoluções apontando que, 

nesses casos, o suplente herda o man-
dato, há jurisprudência no TSE para 
anular todos os votos de candidatos 
que foram cassados posteriormente 
por incorrer em “falsidade, fraude ou 
coação” durante o processo eleitoral.

Para não ferir a própria resolução, 
o TSE tem se amparado no artigo 222 
do Código Eleitoral, que aponta que são 
nulos, sob qualquer hipótese, os votos 
obtidos através de fraude – caso de San-
dro Pimentel, segundo concluiu a Justiça.

Em nota, Sandro Pimentel classifi -
cou a decisão como “lamentável”. “Mas, 
independente do que aconteça, seguire-
mos fi rmes e certos da necessidade de 
transformar esse mundo. Nossas lutas 
não tiveram início com um mandato 
parlamentar e, certamente, não se en-
cerrarão com ele. Seguimos, ao lado dos 
trabalhadores e trabalhadoras”, desta-
cou o parlamentar, que deve deixar nos 
próximos dias a Assembleia.

O deputado, que foi eleito após 
receber quase 20 mil votos, foi cassa-

do por ter recebido, durante a cam-
panha eleitoral de 2018, R$ 35 mil por 
meio de vários depósitos de dinheiro 
em espécie.

Com isso, Sandro Pimentel des-
respeitou um trecho da legislação 
que determina que doações acima 
de R$ 1.064,10 aconteçam a partir de 
transferência eletrônica identifi cada. 
O objetivo da norma é possibilitar o 
rastreamento da origem do dinheiro, 
o que não foi possível no caso do par-
lamentar, apesar de ele ter apontado 
extratos bancários mostrando que 
possuía recursos em uma conta par-
ticular.

O PSOL, partido do deputado, 
alegou na época do julgamento do 
processo que houve apenas um “erro 
técnico” na campanha, “o que nada in-
terfere na lisura ou na seriedade de sua 
escolha pelo voto popular”. A legenda 
também argumentou que o erro não 
justifi ca uma medida drástica como a 
perda do mandato.

Sandro Pimentel tem votos anulados, 
e Jacó deverá assumir mandato na AL
NOVA TOTALIZAÇÃO  | Acusado pelo Ministério Público de cometer irregularidades na arrecadação de recursos para a sua campanha em 2018, Sandro Pimentel teve o mandato 
cassado pela Justiça Eleitoral de forma definitiva em outubro do ano passado, mas continuou no exercício do mandato porque não havia chegado ordem para ele deixar o cargo

Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) deverá dar lugar a Jacó Jácome (PSD) na ALRN

M
ARINHA BR

ELPÍDIO JÚNIOR
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mobilizam vários segmentos em-
presariais, como o próprio governo 
estadual, cujas políticas públicas 
interagem com esse tema.

Para o coordenador do Mais 
RN, José Bezerra Marinho, tudo 
isso resume a tarefa essencial do 
programa, que é de construir a 
retomada gradual da economia na 
pós-pandemia.

“Contribuímos com o Go-
verno do Estado e recebemos a 
contribuição das demais federa-
ções e em 2021, a despeito das in-
certezas geradas pela pandemia, 
manteremos  todas as atividades 
econômicas no radar nas salas de 
situação, buscando solucionar 
gargalos e propor saídas”, acres-
centa Bezerra.

“E, no caso da economia do 
mar, com o valioso trabalho de 
Gabriel Calzavada, que é uma au-
toridade nacional sobre o assunto, 
como também um líder empresa-
rial, com uma historia importante 
no setor”.

O que a economia do mar po-
de gerar: viveiros em mar aberto, 
incremento ao turismo ligado a 
todos os ecossistemas marinhos, 
além de incremento à logística de 
manutenção e reequipamento dos 
barcos oceânicos e pesqueiros da-
qui até o continente africano.

“Por isso, a economia do mar 
é uma guinada grande com todas 
as suas possibilidades integradas 
a partir do nosso litoral”, resume 
Marinho.

AGORA RN - Qual o tamanho 
dos danos da pandemia para a pes-
ca oceânica?

GABRIEL CALZAVARA - O 
nosso setor, assim como os demais, 
aqui e no mundo, passa para uma 
situação de muita dificuldade. 
Trabalhamos com alimentos dire-
cionados para o mercado de peixe 
fresco também consumido cru e 
isto exige uma logística de distri-
buição muito rápida pela condição 
de alta perecibilidade do produto. 
Some-se a isto o fato de 70% do nos-
so produto – e, portanto, do nosso 
faturamento - se destinar ao merca-
do internacional, o que exige muita 
agilidade e rapidez. Então, essa crise 
sanitária impactou diretamente na 
demanda e nos acessos aos merca-
dos pelo principal modal utilizado 
pelo setor, que é o aéreo.

AGORA RN - O senhor está se 
referindo aqui ao apagão aéreo de 
2020 com a pandemia?

GABRIEL - Com a pandemia, 
os restaurantes fecharam e os 
acessos aos principais mercados 
– os EUA, por exemplo, Miami, 
Nova Iorque, Boston, Califórnia – 
tiveram severas restrições de voos 
especialmente do Brasil. Só para se 

ter uma ideia, dos 24 voos sema-
nais da Latam para Miami, hoje só 
existem cinco ou seis. Dos sete voos 
semanais para Nova Iorque antes 
da pandemia, hoje restaram três. 
Além disso, as conexões desses 
voos representam um risco muito 
elevado em função de atrasos que 
acontecem frequentemente.

 

AGORA RN - O senhor poderia 
nos dar uma ideia dos reflexos dos 
custos do setor com a pandemia?

GABRIEL - Por exemplo, o 
aumento vertiginoso do preço do 
frete. Em julho de 2020, se pagava 
US$ 1,10 pelo quilo do frete e ago-
ra em fevereiro de 2021 esse valor 

A Covid-19 chegou a seu pri-
meiro ano não só intensa-
mente monitorada e deba-

tida pela Federação da Indústria 
do Rio Grande do Norte (Fiern), 
como desde o ano passado solu-
ções têm sido encaminhadas con-
tra as deletérias consequências 
econômicas da pandemia.

Um instrumento valioso nessa 
luta, entre tantas outras estraté-
gias, são as Salas de Situação ins-
taladas no âmbito do Programa 
Mais RN.

Com isso, energias renováveis, 
petróleo e gás, turismo e cons-
trução civil acabam de ganhar a 
companhia da chamada “econo-
mia do mar”, representada pelas 
importantíssimas atividades da 
aquicultura e da pesca.

Trata-se de mais um de tantos 
outros setores que precisarão do 
apoio não só do governo estadual, 
mas como de toda a sociedade, pe-
la importância sócio-econômica 
que representa para milhares de 
potiguares que integram a cadeia 
produtiva.

“É um dos segmentos mais 
estratégicos do RN”, avalia Pedro 
Albuquerque, assessor técnico da 
Fiern, onde trabalha no Departa-
mento de Pesquisa e Economia.

“Especialmente por nossa 
condição geográfica, a pesca do 
atum e a carcinicultura terão pro-
tagonismo na retomada da econo-
mia”, acrescenta.

Hoje, o Rio Grande do Norte 
emprega a soma do que o Ceará, 
Pernambuco e Paraíba absorvem 
no setor. E, ao longo dos anos, ba-
teu recordes de exportação, com 
uma pequena queda em 2019, mas 
com recuperação em 2020 tanto 
em toneladas exportadas quanto 
pelos valores faturados em dólar.

“É um setor, portanto, que já 
apresenta recuperação de 2019 
para cá, emprega muito, utiliza 
muita tecnologia  porque os na-
vios e barcos que saem para a pes-
ca oceânica demandam isso, o que 
mobiliza uma cadeia produtiva se-
ja de manutenção, de combustível 
e a própria cadeia de alimentos”, 
sustenta o especialista.

Dentro desse contexto, as Salas 
de Situação têm sido fundamen-
tais e suas sessões virtuais não só 

MAIS RN COMEÇA A PENSAR 
FUTURO DA ECONOMIA DO MAR
NO PÓS-PANDEMIA DA COVID-19

mais que dobrou, passando para 
US$ 2,25. Esses aumentos também 
se deram na questão do óleo diesel, 
um dos insumos mais importan-
tes – justamente com a isca, que 
também é importada – para o 
produtor. Em março de 2020, nós 
pagávamos R$ 2,93 pelo litro do 
diesel e agora R$ 4,09. E essa é uma 
situação que realmente impacta 
muito a nossa atividade pela queda 
de demanda e aumento exorbi-
tante dos custos operacionais de 
distribuição, mesmo com o preço 
do dólar mais favorável ao produ-
tor. Diga-se, um ganho relativo, já 
que todo o nosso material de pesca 
– repetindo -  é importado, impac-
tando diretamente o câmbio.

AGORA RN - O que o setor tem 
feito para mitigar essa crise histó-
rica?

GABRIEL - O que nós temos 
feito é buscar solução a partir da 
união do setor e na articulação 
com alguns atores, como a Federa-
ção da Indústria, que tem sido fun-
damental para que a gente possa 
buscar soluções e alternativas. Esse 
novo modelo da Sala de Situação 
que foi implementado dentro do 
Mais RN por meio da Fiern nos 
tem possibilitado negociar com 
importantes agentes financeiros 
de desenvolvimento, como o Ban-
co do Nordeste e o Banco do Brasil, 
linhas de Crédito mais acessíveis e 
adequadas para que possamos re-
compor parte do nosso capital de 
giro e ter um pouco de fôlego para 
avançar.

AGORA RN - Qual é a situação 
atual da frota pesqueira potiguar?

GABRIEL - Neste momento, 
metade da frota pesqueira do Es-
tado está parada, refletindo a situ-
ação global da pandemia. No início 
da crise sanitária, nós tínhamos 
em torno de 40 a 50 embarcações 
pescando atum e hoje esse número 
não passa de 18 a 20, porque as em-
presas foram obrigadas a demitir e 
reduzir suas tripulações. Uma mão 
de obra qualificada que exige mui-
to treinamento e, portanto, investi-
mento das empresas.

AGORA RN - Qual é a sua maior 
preocupação neste momento co-
mo empresário?

GABRIEL - São várias, mas o 
que mais me preocupa neste mo-
mento  é a falta de vacinas e e essa 
guerra inconsequente entre Gover-
no Federal e os estados. É muito 
irracional o que acontece. Mas te-
mos que seguir em frente.

Temos buscado solução a 
partir da união do setor e 
na articulação com alguns 
atores, como a Federação 
da Indústria, que tem sido 
fundamental para que a 
gente possa buscar soluções 
e alternativas”

“
GABRIEL CALZAVARA
PRES. SIND. IND. DA PESCA

FIERN / REPRODUÇÃO

ENTREVISTA |  Trata-se de mais um de tantos outros setores que 
precisarão do apoio não só do governo estadual, mas como 
de toda a sociedade, pela importância sócio-econômica que 
representa para milhares de potiguares que integram a cadeia

ENTREVISTA COM
GABRIEL CALZAVARA, 
PRESIDENTE DO SINDICATO 
DA INDÚSTRIA DE PESCA
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AÇÃO | Ao todo, operação “Dia da Coruja” cumpriu 25 mandados de prisão em Jucurutu, São Rafael, Triunfo 
Potiguar, Mossoró, Assu e Acari nesta quinta-feira 4. Investigações foram iniciadas pelo Gaeco em 2019

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) deflagrou 
nesta quinta-feira 4 a operação 

“Dia da Coruja”. O objetivo foi desarti-
cular uma facção investigada pelo co-
metimento dos crimes de homicídio, 
tráfico de drogas, roubo, organização 
criminosa e porte ilegal de arma de fo-
go, entre outros, na cidade de Jucurutu 
e região.

Ao todo, a operação Dia da Co-
ruja cumpriu 25 mandados de prisão 
e outros 32, de busca e apreensão. A 
ação contou com a participação de 6 
promotores de Justiça, servidores do 
MPRN e ainda policiais militares. Além 
de Jucurutu, houve cumprimento de 
mandados nas cidades potiguares de 
São Rafael, Triunfo Potiguar, Mossoró, 
Assu e Acari. 

As investigações sobre os crimes 
cometidos pela facção em Jucurutu 
foram iniciadas pelo Gaeco, do MPRN, 
em fevereiro de 2019. “Com esse tra-
balho investigativo, obtivemos provas 
que permitirão desarticular a facção 
que vinha cometendo uma série de 
crimes em Jucurutu e região, especial-
mente o tráfico de drogas, com toda 
a cadeia de outros crimes e problema 
que essa prática ilícita acarreta”, expli-
cou o promotor de Justiça Fausto Fran-
ça, coordenador do Gaeco/MPRN.

O MPRN irá continuar investigan-
do se as pessoas presas têm envolvi-
mento com outros crimes. “Com essas 
prisões decorrentes da operação Dia 
da Coruja, acreditamos que haverá 
uma redução significativa no come-
timento de crimes em Jucurutu. De 
qualquer maneira, vamos continuar 
investigando se essas pessoas presas 
também cometeram outros crimes na 
região”, apontou Fausto França.

Segundo o órgão, o nome da ope-
ração é uma alusão a Jucurutu, que é 
uma espécie de coruja, e também à ave 
símbolo do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), do MPRN. MPRN irá continuar investigando se as pessoas presas têm envolvimento com outros crimes

MP deflagra operação contra facção 
criminosa em seis cidades do RN 

DIVULGAÇÃO / MPRN

A Prefeitura do Natal vai iniciar a 
vacinação dos indígenas nesta 
sexta-feira 5. A ação é atende a 

uma recomendação do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), que analisou o fa-
to do município ter devolvido as doses 
destinadas à população em questão. 
Atualmente, há 80 doses disponíveis, 
o que não é suficiente para atender a 
população composta por cerca de 170 
indígenas de 57 famílias que vivem no 
bairro Nossa Senhora da Apresenta-
ção, na Zona Norte da capital potiguar.

Os indígenas fazem parte dos gru-
pos prioritários de vacinação no Plano 
de Imunização Nacional, do Ministério 
da Saúde, pela população ser conside-
rada de alta vulnerabilidade social. A 
vacinação dos indígenas começou há 
cerca de uma semana em oito municí-
pios potiguares, que receberam 2.920 
doses das vacinas de Oxford/AstraZe-
neca destinadas a esse grupo, no dia 24 
de fevereiro. São eles: Goianinha, Baía 
Formosa, Assu, Apodi, João Câmara, 
Jardim de Angicos, Macaíba e Natal.

Na última terça-feira 2, o MPF re-
comendou ao secretário de saúde de 
Natal a destinação imediata de vacinas  
aos povos indígenas que vivem na capi-
tal potiguar. O prazo para retratação da 
Secretaria Municipal de Saúde de Natal 
(SMS) e adoção de providências era de 
48 horas. No documento, os procura-
dores da República Camões Boaven-
tura e Victor Mariz frisaram que “não 
cabe aos governos federais, estaduais 
ou municipais deixar de reconhecer a 
identidade dos povos indígenas”.

Natal inicia hoje vacinação  
de indígenas contra Covid-19 

APÓS RECOMENDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 037/2021
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
22/03/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO 
PLANIALMÉTRICO CADASTRAL NO MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN. Encontra-
se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO JOÃO LOPES LTDA, Inscrito no CNPJ: 09.459.395/0002-40, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação, Nº 2020-152928/TEC/LS-0274, com prazo de validade até 03/02/2027, para a atividade de 
Armazenamento e Revenda de Recipientes Transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), Classe II - 
com capacidade total de armazenamento de 1.560 Kg (equivalente a 120 botijões de 13 kg), do 
empreendimento localizado na RUA ANTÔNIO CIZILIO DE OLIVEIRA, nº 106 – SANTA PAZ – UPANEMA/RN.  

João Lopes da Silva Júnior – Diretor 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO): 

 
A POTIGUAR COMERCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE GLP LTDA (POTIGUAR GÁS), CNPJ: 
34.194.764/0003-49, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, 
localizada na Alameda dos Cajueiros, 12 – Presidente Costa e Silva, CEP: 59.625-540 no município de 
Mossoró-RN. 
 

Ana Livia Queiroz Almeida Lima - Diretora 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, 08.272.049.0001-05, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação do Projeto de Irrigação DIBA, localizado na Zona Rural do Município de 
Alto do Rodrigues. 

 
GUILHERME DE MORAES SALDANHA 

Secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca 
 

 
 

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva para os 
seguintes cargos:  

812/20 – Auxiliar de Saúde Bucal 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período de 
inscrições, que será de 08/03 a 15/03/2021. 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos (objetiva e discursiva), 
análise documental e entrevista.  

2x3,5 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , CNPJ: 00.980.113/0001-09 torna-se Público que requereu ao 
instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação para transporte de carga perigosa (combustíveis Líquidos) , Localizado na Rua R Desp Fabricio G 
Pedrosa, N° 2300, Ponta Negra, Natal-RN. 
 

Paulo Sergio Camara Rocha 
Proprietário 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
VENTOS PARAZINHENSES GERADORA EÓLICA S/A., inscrita no CNPJ: 17.205.697/0001-30, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Renovação da Licença Simplificada – RLS, em favor do empreendimento da Subestação São 
Miguel com capacidade Instalada de 100 MVA, localizado na Fazenda Santa Rita, em São Miguel do 
Gostoso/RN. 

VENTOS PARAZINHENSES GERADORA EÓLICA S/A 
 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

VENTOS PARAZINHENSES GERADORA EÓLICA S/A., inscrita no CNPJ: 17.205.697/0001-30, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença Simplificada – RLS, em favor do empreendimento da Linha de Transmissão de Energia Elétrica de 230Kv 
SE São Miguel, localizado na Fazenda Santa Rita, em Parazinho/RN. 
 

VENTOS PARAZINHENSES GERADORA EÓLICA S/A 
 

 
 



8 CIDADES SEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2021 |

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

BRUNO VITAL
REPÓRTER

A Covid-19 é responsável por 
mais mortes do que a violên-
cia no Rio Grande do Norte. O 

número de pessoas que faleceram em 
função do coronavírus é maior que o 
dobro das mortes por homicídio. Em 
dados absolutos, de março de 2020 
(mês de aparecimento do vírus local-
mente) até janeiro de 2021, a Covid-19 
matou 2.581 pessoas, enquanto 1.116 
potiguares foram vítimas de homicí-
dios dolosos. As informações são da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) e da Secretaria Estadual da 
Segurança Pública e da Defesa Social 
(Sesed).

Além dos 1.116 homicídios, o RN 
registrou outras 228 Condutas Violen-
tas Letais Intencionais (CVLI) como 
latrocínio, lesão corporal seguida de 
morte, feminicídio e intervenção poli-
cial, no mesmo período de março do 
ano passado a janeiro de 2021. A soma 
de todos os crimes violentos letais 
ocorridos no período é de 1.344, ainda 
bem abaixo do número de mortes cau-
sadas pela pandemia.

Durante o primeiro pico da pande-
mia em julho, 767 pessoas morreram 
de Covid-19 no estado, número sete 
vezes maior do que o de óbitos causa-
dos por condutas violentas. Em média, 
234 pessoas morreram de Covid-19 
todos os meses no RN, enquanto cer-
ca 122 potiguares foram vítimas da 
violência. Confira o detalhamento por 
mês do comparativo entre mortes por 
Covid-19 e CVLIs no Rio Grande do 
Norte no gráfico ao lado.

Dezesseis dos 21 hospitais públi-
cos do Rio Grande do Norte estão com 
100% de ocupação dos leitos críticos 
para tratamento de pacientes com 
Covid-19. Neste cenário, apenas 17 lei-
tos estão disponíveis para atender 63 
pacientes que estão na lista de espera.

Em todo o estado, a média de ocu-
pação de leitos críticos está em 94,3%. 
A pior situação é da região Oeste, com 
uma taxa média de 94,8% de ocupa-
ção de leitos semi-UTI ou UTI. Seridó 
e Grande Natal apresentam 94,3% e 
93,4% de ocupação.

As informações são da plataforma 
Regula RN, da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap), que faz o moni-
toramento em tempo real das unida-
des de referência para acolhimento de 
casos de pessoas infectadas com coro-
navírus. Os dados foram consultados 
nesta quarta-feira 4.

Desde o dia 18 de fevereiro, o Rio 
Grande do Norte enfrenta altas taxas 
de ocupação de leitos críticos Covid, 
com índices seguidos acima de 80%. 
“Isso demonstra o tamanho da tra-
gédia que vamos vivenciar em breve. 
O Brasil será uma grande Manaus. O 

governo federal posterga a vacinação 
quando toda a população de risco já 
deveria estar vacinada”, comentou o 
médico infectologista Alexandre Mot-
ta.

Segundo a médica infectologista 
Marise Reis, professora da UFRN e 

integrante do comitê científico que 
assessora o Governo do Estado, a ma-
nutenção do índice de ocupação dos 
leitos de UTI acima de 80% indica a 
falência do sistema público de saúde. 
“É o esgotamento do sistema para dar 
conta do grande volume de casos. Isso 

significa risco altíssimo de muita gente 
precisar de leito de UTI e não ter. Nos-
sa situação atual é bastante delicada”, 
afirmou.  O RN acumula 3.675 mortes 
por Covid-19 e 170.289 casos confir-
mados da doença, de acordo com o 
último boletim epidemiológico.

Covid-19 causou duas vezes mais 
mortes do que homicídios no RN
BALANÇO | Em dados absolutos, de março de 2020 (mês de aparecimento do vírus localmente) até janeiro de 2021, a Covid-19 matou 2.581 pessoas, enquanto 1.116 potiguares foram 
vítimas de homicídios dolosos. Além disso, o RN registrou 228 Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLI) como latrocínio, lesão seguida de morte, feminicídio e intervenção policial

Durante o primeiro pico da pandemia em julho, 767 pessoas morreram de Covid-19 no Rio Grande do Norte, número sete vezes maior do que o de óbitos causados por condutas violentas

Isso demonstra o tamanho 
da tragédia que vamos 
vivenciar em breve. O Brasil 
será uma grande Manaus. 
O governo federal posterga 
a vacinação quando toda 
a população de risco já 
deveria estar vacinada”

“
ALEXANDRE MOTTA
MÉDICO INFECTOLOGISTA

É o esgotamento do sistema 
para dar conta do grande 
volume de casos. Isso 
significa risco altíssimo de 
muita gente precisar de 
leito de UTI e não ter. Nossa 
situação atual é bastante 
delicada”

“
MARISE REIS
MÉDICA INFECTOLOGISTA
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PREFEITURA DO NATAL

Em decorrência da elevada taxa 
de ocupação dos leitos destina-
dos aos pacientes com Covid-19 

no Rio Grande do Norte, o Governo 
do Estado e a Prefeitura do Natal in-
vestem na ampliação do atendimento 
dentro do sistema público de saúde, 
com o objetivo de tentar frear o avanço 
da pandemia. 

Por meio da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap), em parce-
ria com a Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo do Amarante, o Governo do 
Estado abrirá leitos Covid no Hospi-
tal de Campanha de São Gonçalo do 
Amarante, na Grande Natal.

Serão 10 leitos de UTI e 10 leitos 
clínicos destinados aos pacientes com 
sintomas ou diagnosticados com a 
Covid-19, totalizando 20 leitos. A ma-
nutenção dos leitos será custeada 70% 
pelo Governo do Estado e 30% pelo 
Município de São Gonçalo do Ama-
rante. 

O Governo do Estado também 
começou a instalação de novos leitos 
em Mossoró para atender à demanda 
de pacientes Covid da Região Oeste. 
Serão mais 29 leitos, distribuídos da 
seguinte maneira: 10 de UTI no Hos-
pital São Luiz e 16 leitos clínicos no 
Hospital Rafael Fernandes, mais uma 
UTI e dois outros leitos semi críticos 
no Hospital Regional Tarcísio Maia. 
Somando aos já existentes na cidade, 
a estrutura (adulto e pediatria) para 
atendimento de pacientes vítimas da 
doença passa a ser de 133 leitos.

Já a Prefeitura do Natal vai imple-
mentar o “Hospital Dia”, que funcio-
nará no Palácio dos Esportes, na Zona 
Leste da capital potiguar. O local vai 
funcionar com até 50 boxes com pol-
tronas e suporte de soro para oferecer 
atendimento médico rápido, levando 
aos pacientes o protocolo medica-
mentoso instituído pelo comitê cientí-
fico municipal. 

Além disso, será disponibilizada 
uma sala de urgência e emergência pa-
ra dar suporte aos casos mais graves. 
Vale ressaltar que os serviços presta-
dos pela equipe do Centro de Atendi-
mento contra a Covid que funciona 
também no Palácio dos Esportes vão 
continuar normalmente.

A expectativa é de que o “Hospital 
Dia” entre em funcionamento em até 
15 dias. De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), se houver 
necessidade, a mesma estrutura será 
replicada para os outros dois Centros 
de Enfrentamento a Covid que funcio-
nam no Ginásio Nélio Dias, na Zona 
Norte de Natal, e no Cemure, na Zona 
Oeste.

Segundo a Prefeitura, o fluxo de 
atendimento vai funcionar da seguinte 
forma: os pacientes que necessitarem 
de atendimento no “Hospital Dia” se-
rão encaminhados pelas Unidades Bá-

sicas de Saúde, UPAs e os Centros de 
Atendimento, podendo receber me-
dicação intravenosa para evitar uma 
possível internação. O espaço funcio-
nará de segunda a sexta, das 8h às 16h.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
disse na última quarta-feira 3 que 
pode publicar um novo decreto 
endurecendo medidas de restrição 
de circulação e até suspendendo 
algumas atividades, como for-
ma de tentar brecar o avanço da 
pandemia de Covid-19. Segundo 
a governadora, os termos do novo 
decreto ainda estão sendo discuti-
dos.

Fátima disse que as medidas a 
serem tomadas terão como objeti-
vo conter aglomerações no Estado 
e colaborar para o distanciamento 
social. Atualmente, está em vigor 
no Rio Grande do Norte um toque 
de recolher das 22h às 5h da ma-
nhã do dia seguinte. 

“As medidas eu não posso 
adiantar o conteúdo. Mas elas 
serão trabalhadas neste contexto. 
Tanto no ponto de vista do horário 
de funcionamento do toque de re-

colher, quanto no que diz respeito 
também à suspensão do funcio-

namento de algumas atividades”, 
declarou Fátima Bezerra, em en-

trevista ao canal Foro de Moscow, 
no YouTube.

Estado abre leitos e Prefeitura  
do Natal anuncia “Hospital Dia”
COMBATE À COVID-19 | Governo do Estado e Prefeitura do Natal investem na ampliação do atendimento dentro do sistema público de saúde, em momento crítico da pandemia. Mais vinte 
leitos serão abertos no Hospital de Campanha de São Gonçalo do Amarante. Já a instalação do chamado “Hospital Dia”, na Zona Leste da capital potiguar, deve acontecer em até 15 dias

Palácio dos Esportes vai funcionar com até 50 boxes com poltronas e suporte de soro para oferecer atendimento médico rápido, levando aos pacientes o protocolo medicamentoso do Município

GOVERNO DO RN PODE 
ANUNCIAR NOVAS 
MEDIDAS RESTRITIVAS  
EM BREVE 

NE
Y 

DO
UG

LA
S

Serão abertos no Hospital de Campanha de São Gonçalo 10 leitos de UTI e 10 leitos clínicos para os pacientes diagnosticados com Covid-19
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MEDIDA | Prefeitura decidiu limitar o número de familiares durante sepultamentos e determinou o fechamento 
das capelas dos cemitérios. Resolução, publicada no Diário Oficial do Município, é para evitar aglomerações 

A Prefeitura do Natal, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, restringiu 

temporariamente o acesso aos cemi-
térios públicos da cidade. A medida 
foi publicada no Diário Ofi cial do 
Município desta quinta-feira 4. 

A alteração, que limita desde o 
número de familiares e entes duran-
te o sepultamento até o fechamento 
das capelas dos cemitérios, leva em 
consideração o decreto reeditado 
nesta terça 2 que estabelece medidas 
de segurança sanitária, orientações 
e restrições visando à prevenção ao 
contágio pela Covid-19. 

De acordo com a portaria, o horá-
rio do expediente interno nos cemi-
térios do Bom Pastor I, Bom Pastor 
II, Alecrim, Igapó, Pajuçara, Redinha, 
Nova Descoberta e Ponta Negra não 
passará por alteração, ocorrendo nos 
dois turnos (7h às 11h e 13h às 17H) 
de domingo a domingo.

Já os serviços administrativos, 
tais como, retirada de documentos, 
atualizações cadastrais, transfe-
rência de titularidade, reformas ou 
construções nos jazigos/covas, den-
tre outros, serão realizados somente 
com agendamento prévio, sempre 
das 8h às 14h, no setor de Cemitérios 
da Semsur.

A fi m de evitar aglomerações, a 
Secretaria de Serviços Urbanos de 
Natal disponibiliza ainda a opção 
de atendimento telefônico para in-
formações e esclarecimentos de dú-
vidas. O número para contato é (84) 
3232-9843, estando ele ativo sempre 
das 8h às 14h, de segunda a sexta-fei-
ra.

A portaria publicada pela Prefei-
tura do Natal também determina o 
fechamento das capelas dos cemité-
rios do Alecrim e de Nova Descober-
ta. Como protocolo de segurança e 
para evitar a aglomeração e possível 

propagação do coronavírus, está ve-
dado o acesso aos cemitérios, exceto 
em casos de sepultamentos. 

Nestas situações, está liberada a 
presença de até 10 familiares. As ce-
rimônias de sepultamento também 
deverão ocorrer de forma ágil e com 
a maior praticidade possível. Em ca-
so de óbito por Covid-19, o enterro 
será realizado com a urna lacrada. 

As pessoas de baixa renda que 
precisarem sepultar um familiar em 
um dos oito cemitérios da cidade es-
tão isentas de pagar a taxa no valor 
de R$ 237,00 referentes ao enterro 
ou exumação. Para estas pessoas, as 
isenções serão registradas no Livro 
Ata, diretamente nas Administrações 
dos Cemitérios, contendo todos os 
dados cadastrais do responsável pelo 
sepultamento e, ao fi m do período 
de emergência, o responsável deverá 
se dirigir à Semsur para formalizar o 
devido processo de isenção. 

Para evitar aglomerações, está vedado o acesso aos cemitérios públicos da capital potiguar, exceto em casos de sepultamentos

Natal limita presença de 10 
pessoas por sepultamento 

REPRODUÇÃO

OSistema Único de Saúde (SUS) 
vive o momento de maior lo-
tação desde o início da pande-

mia, mostra a série histórica de mapas 
divulgada nesta quinta-feira 4 pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O 
estudo reúne os mapas publicados em 
17 boletins do Observatório Covid-19 
Fiocruz, divulgados desde 17 de julho 
do ano passado. “Mesmo no período 
entre a segunda metade de julho e o 

mês de agosto, quando foram regis-
trados os maiores números de casos e 
óbitos, não tivemos um cenário como 
o atual, com a maioria dos estados e o 
Distrito Federal na zona de alerta críti-
ca”, analisa a fundação.

A situação de um estado é consi-
derada de alerta crítico quando a ocu-
pação das UTIs atinge 80% das vagas 
disponíveis para adultos no SUS. No 
último boletim da Fiocruz, somavam 

mais de 80% de ocupação nas UTIs: 
Acre (92%), Amazonas (92%), Bahia 
(83%), Ceará (93%), Distrito Federal 
(91%), Goiás (95%) Maranhão (86%), 
Mato Grosso (89%), Mato Grosso do 
Sul (88%), Pará ( 82%), Paraná (92%), 
Pernambuco (93%), Piauí (80%), Rio 
Grande do Norte (91%), Rio Grande do 
Sul (88%), Rondônia (97%), Roraima 
(82%), Santa Catarina (99%) e Tocan-
tins (86%).

Série histórica mostra agravamento 
na ocupação de UTIs da rede pública

PANDEMIA

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. ROBERTO MILLENAAR, argentino, solteiro, empresário, portador do CPF/MF de n° 827.311.520-87, 
portador da cédula de identidade RNE n° V629660-I, residente e domiciliado na Rua Tamanduá, n° 23, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-000, e o Sr. MARTIN CASTAÑON, argentino, solteiro, empresário, portador do passaporte 
argentino de n° AAA87224, válido até 18 de dezembro de 2022 e RNE de n° G123219-V, inscrito no CPF/MF n° 
712.230.494-93, residente e domiciliado na Rua do Céu, n° 141, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-000, por 
intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José, nº. 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tamanduá, n° 23, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 405,04m² (quatrocentos e cinco metros e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.002.04.2004.0000.0 e sequencial n° 1.000752.0, 
CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM – SIRGAS2000, MC-33ºW, de coordenadas N 9.310.874,199m e E 272.986,983m; deste segue confrontando com 
a SERVIDÃO DE PASSAGEM, com azimute de 151º37’16’’por uma distância de 16,83m até o vértice M2, de coordenadas 
N 9.310.859,390m e E 272.994,983m; deste segue confrontando com a propriedade de ANA MARIA MULLER, com 
azimute de 230º45’16’’ por uma distância de 24,26m até o vértice M3, de coordenadas N 9.310.844,044m e E 
272.976,198m.; deste segue confrontando com a RUA TAMANDUAR com azimute de 331º03’30’’ por uma distância de 
17,02m até o vértice M4, de coordenadas N 9.310.858,943m e E 272.967,959m; deste segue confrontando com a 
propriedade de EIVIND RAVNDAL, com azimute 51º16’13’’ por uma distância de 24,39m até o vértice M1, ponto inicial da 
descrição deste perímetro de 82,50m. 4–Imóvel usucapiendo: terreno urbano localizado na Rua Tamandúa, n° 23, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 405,04m².   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 270.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 
somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. EIVIND RAVNSAL, a Sra. ANA MARIA MULLER, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os 
nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e 
o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 05.03.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS QUEIMADAS LTDA- CNPJ: 33.517.496/0001-24, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Concessão de Licença Prévia, N02019-134681/TEC/LP -0063, com prazo de validade até 18/02/2022, para a 
atividade de revenda de combustíveis líquidos, do empreendimento localizado na R Soares Filgueiras, 1410–
Distrito de Queimadas, João Câmara/RN. 
 

Ricardo Bruno dos Santos - Diretor 

 

 
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
COMERCIAL RN LTDA, inscrito no CNPJ: 20.306.919/0001-15, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação 
para a atividade de Transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), do empreendimento localizado na Rua 
Rodolfo Garcia, 983-A - Centro – Ceará-Mirim/RN. 

 
 

Ricardo Bruno Silva dos Santos – Diretor 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Renovação 
de Licença de Operação Nº. 2020-153763/TEC/RLO-0967, com prazo de validade até 24/02/2027, para a 
atividade de extração mineral da substância Granito, na localidade Sítio Cascavel, Zona Rural do Município de 
Currais Novos/RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM Nº 848.285/1999. 
 

Sebastião Campos de Melo  
Diretor 

 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 2/2021
PROCESSO N° 026.10007.002918/2020-87

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE
FORNECEDORES LATICINISTAS N° 002/2021

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RN, por 
intermédio do Diretor Geral, torna público que realizará no dia 18/03/2021, às 10H, no 
auditório de sua sede, situada no Centro Administrativo do Estado, Bloco VI - Lagoa Nova - 
Natal/RN, o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE 
FORNECEDORES LATICINISTAS N° 002/2021, para credenciamento de fornecedores 
laticinistas, que tenham interesse em fornecer Leite Pasteurizado Integral, com vistas à 
operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos - modalidade Incentivo ao 
Consumo e a Produção de Leite. O edital com as demais especificações encontra-se à 
d ispos ição dos in teressados pe lo  S i te :  www.emater. rn .gov.br ,  e-mai l :  
cplemater.rn@gmail.com ou programadoleitern.tec@gmail.com.

Natal-RN, 04 de março de 2021
CESAR JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor Geral - EMATER/RN



A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, por meio da Secreta-
ria Municipal do Trabalho, As-

sistência Social e Cidadania (Semtasc) 
realizou nesta quarta-feira 3 a entrega 
de kits de frutas e verduras para famí-
lias em situação de vulnerabilidade 
social.

Na Escola Municipal Varela Barca, 
em Barreiros, foram entregues 250 kits, 
benefi ciando as famílias da localidade 
e também as do Conjunto de Todos, 
Loteamento e Horizonte. Em Regomo-
leiro 3, a entrega aconteceu na Escola 
Maurício Fernandes. 150 kits foram 
distribuídos. 

Na semana passada, a Semtasc já 
havia benefi ciado outras 400 famílias 
que fazem parte dos Serviços de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) do município. 

Essa ação faz parte do Compra Di-
reta, programa da Emater, e do Progra-
ma de Aquisição de Alimentos (PAA), 

realizado em parceria com a Prefeitura, 
Governo do RN e o Governo Federal.
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SUSTENTABILIDADE | Associação da comunidade de Pedrês agora espera reduzir os altos custos 
com energia elétrica, que era necessária para sistema de abastecimento e distribuição de água 

A  Associação de Desenvol-
vimento Comunitário Rai-
munda Dadá de Oliveira, da 

comunidade de Pedrês, no município 
de Caraúbas, recebeu do Governo do 
Rio Grande do Norte a implementa-
ção de uma usina fotovoltaica. 

Inicialmente, a associação havia 
sido benefi ciada com um projeto 
socioambiental que contemplou a 
perfuração de um poço artesiano, a 
ampliação da rede de abastecimen-
to com adutora de 6 quilômetros de 
extensão, a construção de uma caixa 
d'água elevada e aquisição de bomba 
submersa reserva. “A usina foi a saída 
que encontramos para combater os 
altos gastos com energia para colocar 
o sistema de acesso, abastecimento e 
distribuição de água para funcionar. 
Com a energia solar, a expectativa é 
de organizar a utilização de energia 
para sair de um gasto de R$800 para 
pagar apenas a taxa da companhia 
prestadora”, explicou a presidente da 
associação, Rita do Vale.

Por meio do Projeto de Desen-
volvimento Sustentável – Governo 
Cidadão, da Secretaria de Estado do 
Trabalho, da Habitação e da Assis-
tência Social (Sethas) e Banco Mun-
dial – o Governo investiu R$ 220,9 mil 
no sistema de acesso à água que con-
templa 85 famílias de benefi ciários, e 
outros R$ 12,9 mil, oriundos de restos 
e rendimentos do primeiro recurso, 
na usina de energia solar. Dessa ma-
neira será possível dar sustentabili-
dade de forma inovadora à iniciativa, 
diminuindo as difi culdades na convi-
vência com o semiárido e atendendo as metas e objetivos do projeto.

“Nosso empenho é de mudar, de 
fato, a realidade de quem amarga a 
seca. Para diminuir o desequilíbrio 
regional, não basta construir um sis-
tema adutor de qualidade. Para que o 
benefício chegue, é preciso que tenha 
sustentabilidade, por isso lutamos 
por soluções como a de Pedrês, em 
que foram adquiridos equipamen-
tos para a implementação da usina”, 
apontou o secretário de Gestão de 
Projetos e Metas e coordenador do 
Governo Cidadão, Fernando Mineiro.

Nas duas ações, o projeto está 
sendo administrado coletivamente 
pelos benefi ciários, com gestão esta-
belecida pelo grupo, distribuindo as 
tarefas entre os membros da mesma. 
Recentemente, a usina passou por 
inspeção feita pela equipe de enge-
nharia do projeto e está funcionando.

Usina passou por inspeção feita pela equipe de engenharia do projeto e segue funcionando

Comunidade de Caraúbas
ganha usina de energia solar

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Na semana passada, a Semtasc já havia beneficiado outras 400 famílias do município

Prefeitura de São Gonçalo entrega 
mais 400 kits de frutas e verduras

AUXÍLIO

Com a energia solar, a 
expectativa é de organizar 
a utilização de energia para 
sair de um gasto de R$800 
para pagar apenas a taxa da 
companhia prestadora"

“
RITA DO VALE
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. IVANALDO DOS SANTOS MELO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG n°002.494.326 – 
SSP/RN, inscrito sob o CPF/MF n° 092.797.524-64, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, n° 11, Centro, 
Várzea/RN, CEP: 59.185-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Águias, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 330,47m²(trezentos e tinta metros e quarenta e sete decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. LIMITA-SE: Ao norte com, Maria Fideles da 
Costa Silva, mede 24,60m. Ao sul com, Maria Fideles da Costa Silva, mede 21,70m. Ao leste com, Rua das Águias, mede 
11,85m. Ao oeste com, Marineide Abreu de Lima, mede 16,70m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 50.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. MARINEIDE ABREU DE LIMA, a Sra. MARIA 
FIDELES DA COSTA SILVA, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 05.03.2021 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174 – Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. ROBERTO PEREZ OLIVA CUELLAR, chileno, solteiro, licenciado em Educação Física, portador do 
CPF/MF n° 702.765.784-81, portador do RNE n° V820091-P, residente e domiciliado na Rua Murici, n° 33, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, 
Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.053,65m²(mil e cinquenta e três metros e sessenta e cinco decímetros quadrados quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.033.04.1741.0000.1 e sequencial n° 
1.006575.0.  Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM – SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N9.309.787,323m e E 273.032,973m; deste segue confrontando com 
a RUA MURICI, com azimute de 142°18’46’’ por uma distancia de 19,20m até o vértice V2, de coordenadas N 
9.309.772,129m e E 273.044,711m; deste segue confrontando com a propriedade de PAOLO ANDREA CAPPELLARI, 
com azimute de 233°20’42’’ por uma distanciade 54,10m até o vértice V3, de coordenadas N 9.309.739,834m e E 
273.001,311m; deste segue confrontando com a propriedade de Romildo Alves da Silva, com azimute de 322°59’03’’ por 
uma distancia de 19,84m até o vértice V4, de coordenadas N 9.309.755,675m e E 272.989,367m; deste segue 
confrontando com a propriedade de MARCELO SOARES MATOS, com azimute 54°01’42’’ por uma distância de 53,88m 
até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro de 147,02m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 130.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. PAOLO ANDREA CAPPELLARI, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 
matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 05.03.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Após concluir a transferência 
gradual e segura dos pacien-
tes, o Governo do Rio Gran-

de do Norte devolveu as chaves do 
imóvel onde funcionava o Hospital 
Estadual Doutor Ruy Pereira, em Na-
tal. A entrega ocorreu após reunião 
entre representantes das partes do 
contrato, locador e locatário, na Pro-
curadoria Geral do Estado (PGE-RN). 
A partir de então, o Estado não tem 
mais responsabilidade pelo imóvel. 

O Hospital Ruy Pereira funciona-
va com 60 leitos, sendo 10 de UTI, e 
320 servidores. A unidade foi desa-

tivada e todos os seus pacientes e 
servidores foram transferidos para 
o Hospital Coronel Pedro Germano 
(Hospital da PM) e para o Hospital 
João Machado, ambos também loca-
lizados na capital potiguar. 

A transferência decorreu de um 
acordo feito entre o Estado e o Con-
selho Regional de Medicina do RN, 
diante da Justiça Federal, em 2019. A 
fi scalização da Vigilância Sanitária 
decidiu, na época, pela interdição do 
prédio devido à constatação de que 
existia risco, dada a impossibilidade 
de adequar a estrutura do hospital.

Estado devolve prédio do 
antigo Hospital Ruy Pereira

IMÓVEL
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

O mais forte é aquele que sabe vencer a si mesmo. 

Provérbio chinês

“

“

DURAÇÃO DO VINHO ABERTO
Estou aqui novamente falando 

um pouco de vinho e o que me 
perguntam mais é: quanto dura um 
vinho depois de aberto? Tem dia 
que só queremos uma única tacinha 
antes de dormir, no jantar ou para 
uma boa leitura, mas surge a dúvida 
do que fazer com o resto da garrafa, 
não é mesmo? 

Uma certeza que você deve ter é 
que depois de aberto, o vinho passa 
a oxidar imediatamente e passa a 
perder os seus aromas e sabores. 
Sim, um pouco de ar pode ser 
excelente, e é por isso que giramos 
nossa taça de vinho antes de tomar 
um gole, mas muito oxigênio leva à 
deterioração da bebida. 

Depois de alguns dias em 
contato com o ar, a cor do vinho 
começa a mudar e os aromas podem 
variar, se tornando até mesmo no 
vinagre mais puro. 

A vida útil do seu vinho gira em 
torno de alguns fatores, onde você 
deve saber:

Como você armazena sua 
bebida? 

Ele é branco ou tinto? 
Em uma garrafa ou caixa? 
É seco ou doce? 

FORMAS DE CONSERVAR O VINHO:
 Manter na vertical para 

minimizar a área de atuação do 
oxigênio. 

Passar o líquido para um 

recipiente menor, evitando 
alterações bruscas de temperatura e 
exposição solar. 

Após servir uma taça de vinho, 
tampe-o imediatamente mesmo 
se você for tomar outra taça em 
seguida. Isso ajudará no retardo da 
oxidação. 

Se você é um consumidor 
assíduo de vinho, considere ter uma 
rolha à vácuo, como o VacuVin. 
Esses aparelhos sugam o ar contido 
dentro da sua garrafa de vinho 
e diminui a probabilidade de 
oxidação. 

Guarde o vinho dentro da 
geladeira, mesmo se ainda for 
consumir no mesmo dia.  

ESPUMANTES (CHAMPAGNE, CAVA, 
PROSECCO)

Os  espumantes duram em torno 
de 1 a 2 dias na geladeira, desde que 
permaneçam vedados com tampa 
específi ca para não perder o gás. 
Mas, seu processo de elaboração 
interfere no tempo de vida útil deles.

BRANCOS ENCORPADOS (CHARDON-
NAY, SÉMILLON, MARSANNE)

Seu tempo de vida útil após 
aberto é de 2 a 3 dias na geladeira, 
com tampa. Os vinhos brancos 
encorpados possuem a tendência de 
durar menos do que os leves, pois 
muitos deles estagiam em barricas 
de carvalhos, sendo expostos ao 
oxigênio há mais tempo. 

BRANCOS LEVES E ROSÉS (SAU-
VIGNON BLANC, PINOT GRIGIO, 
RIESLING)

Os vinhos brancos leves e rosés 
duram até 3 dias na geladeira, 
sempre com tampa. Devido a acidez 

existente, eles podem suportar o 
algum tempo após abertos, mas 
lembre-se que a intensidade de 
aromas irão modifi car. 

TINTOS ENCORPADOS (CABERNET 
SAUVIGNON, MALBEC, TANNAT)

Esses vinhos duram cerca de 3 
a 4 dias na geladeira, com tampa. 
O seu tempo de duração está 
relacionado com sua quantidade, 
acidez, álcool e taninos, ou seja, 
quanto maior as concentrações 
desses três elementos mais tendem a 
durar após abertos.

TINTOS LEVES (GAMAY, PINOT NOIR, 
CARMÉNÈRE SEM CARVALHO)

O tempo de duração dos vinhos 
tintos leves é de 3 dias na geladeira, 
com tampa. Eles duram menos que 
os tintos mais estruturados, devido à 
baixa quantidade de taninos. 

FORTIFICADOS (MADEIRA, PORTO, 
JEREZ)

A duração dessas bebidas é 
longa, cerca de 15 a 20 dias na 
geladeira, com tampa. Isso é possível 
devido à adição de álcool  vínico e a 
quantidade de açúcares que estão 
presentes nos vinhos fortifi cados. 

DICA! 
E se não for consumir o vinho, 

congele para usar em algumas 
preparações na cozinha. Fica 
delicioso em diversas receitas! 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&

É bom relembrar a diferença entre 
“acender” e “ascender”. De uso comum, 
“acender” signifi ca incendiar, pôr 
fogo. Esse verbo não costuma causar 
desespero em que o emprega: “Pedro 
acendeu a fogueira”. Já “ascender” 
signifi ca subir, elevar-se. Deve ser 
associado ao substantivo ascensão: “O 
clube ascende no campeonato”.

MULHER TODA-PODEROSA
Dia desses, um repórter se 

referiu a Kamala Harris como a 
“toda-poderosa”.  A vice-presidente 
americana nunca foi “toda-poderosa”. 
Trata-se de um adjetivo composto. 
Nesse tipo de palavra, o primeiro 
elemento não varia. A mulher é “todo-
poderosa”; “As mulheres são todo-
poderosas”. A exceção é “surdo-mudo”, 
caso em que variam os dois elementos: 

“mulher surda-muda”, “mulheres 
surdas-mudas”.

PAULISTA - PAULISTANO
Os adjetivos referentes a países, 

estados, regiões, cidades ou localidades 
são conhecidos como adjetivos 
pátrios. É importante conhecê-los 
para evitar erros e construir frases 
mais concisas. “Paulistano”, por 
exemplo, refere-se àquele que nasce 
na cidade de São Paulo; o adjetivo 
relativo ao estado de São Paulo é 
“paulista”. Vamos ver outros, no 
mínimo, curiosos: “ludovicense” (São 
Luís); “barriga-verde” (Santa Catarina); 
“carioca” (cidade do Rio de Janeiro); 
“fl uminense” (estado do Rio de Janeiro); 
“manauara” (Manaus); “tricordiano” 
(Três Corações); “soteropolitano” 
(Salvador).

ACENDER – ASCENDER       
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DIVULGAÇÃO

A história do bandido-herói 
caraubense, Valdetário 
Carneiro, muito em breve 

será contada no audiovisual. Após 
escreverem o livro-reportagem 
“Valdetário Carneiro: A essência 
da bala”, sobre a vida do famoso 
assaltante potiguar, os jornalistas 
Rafael Barbosa e Paulo Nascimento 
se uniram à produtora Caboré 
Audiovisual para transformar a 
narrativa do livro em um documen-
tário curta-metragem chamado 
“Não queria ser o que fi zeram de 
mim”.

O projeto está sendo realizado 
a partir do edital de Fomento à 
Cultura Potiguar, da Fundação 
José Augusto, órgão estadual 
responsável pelo desenvolvimento 
e incentivo de atividades culturais 
no Rio Grande do Norte. 

O trabalho da equipe começou 
em 2020, mas precisou ser inter-
rompido por causa da pandemia 
de Covid-19.

 “Agora demos início à pri-
meira etapa de gravação. Semana 
passada já gravamos uma parte 
em Caraúbas, onde a gente pôde 

conversar e fi lmar com as duas ex-
-mulheres de Valdetário, os fi lhos 
dele, que não estão todos presentes 
no livro, e agora estamos aguar-
dando diminuir um pouco esse 
pico da pandemia para terminar 
as gravações no fi nal de março ou 
início de abril”, explicou a diretora 
e roteirista do documentário, 
Tereza Duarte.

Além da cidade de Caraúbas, 
outros dois cenários importantes 
na história de Valdetário Carneiro 
vão estar presentes no fi lme: Lucré-
cia e Mossoró.

Tanto Tereza Duarte quanto 
Rafael Barbosa acreditam que uma 
das cenas mais fortes presentes no 
fi lme será a fala das duas ex-espo-
sas de Valdetário, juntas, na casa 

onde ele foi morto em 2003, em 
Lucrécia. “Sempre que voltamos 
a uma história, acabamos desco-
brindo mais nuances dela, então o 
documentário trará isso”, contou 
Rafael.

“Nós tivemos depoimentos 
bem fortes, bem importantes para 
que as pessoas que leram o livro 
possam assistir em tela a emoção 
desses personagens, as ex-esposas, 
os fi lhos, dentro do cenário onde 
ele foi morto”, relatou Tereza.

Segundo Rafael, também serão 
ouvidos para o fi lme os jornalistas 
e testemunhas do que aconteceu 
na época, além de autoridades e 
policiais que investigaram e pren-
deram Valdetário Carneiro durante 
a vida criminosa dele. 

 Ainda não há uma data 
defi nida para o lançamento do 
documentário, mas, desde já, 
Tereza e Rafael revelam que a ideia 
é que seja lançado ainda este ano 
e exibido em festivais de cinema 
para que, futuramente, o curta-me-
tragem seja transformado em um 
longa-metragem documental. 

“A ideia é que a gente tente 

alcançar o maior número de 
pessoas, para que os espectadores 
conheçam um pouco mais sobre a 
vida de Valdetário, não só o que foi 
impresso pela mídia”, disse Tereza.

Valdetário Carneiro foi um dos 
assaltantes mais procurados do 
Nordeste entre os anos 1990 e 2000. 
Também fi cou conhecido por ar-
ranjar o assassinato de inimigos da 
família Benevides Carneiro, uma 
dos sobrenomes mais famosos do 
Oeste potiguar por serem crimi-
nosos.

Em 2000, Valdetário participou 
de uma das maiores fugas da peni-
tenciária de Alcaçuz, juntamente 
com outros 29 presos. Em 9 de 
novembro de 2003, foi morto com 
13 tiros em um confronto com a 
polícia em Lucrécia.

 O nome do documentário, 
“Não queria ser o que fi zeram de 
mim”, é uma frase que foi dita por 
Valdetário, que supostamente 
entrou para a vida do crime após 
ter sido preso pela primeira vez 
privado de liberdade por quase 
cinco anos por um crime que não 
cometeu. 

HISTÓRIA Equipe que participa da gravação do documentário sobre o famoso assaltante potiguar Valdetário Carneiro  

VALDETÁRIO CARNEIRO EM DOC
AUDIOVISUAL | Documentário “Não queria ser o que fizeram de mim”, que conta a história do assaltante potiguar, está sendo produzido e deve ser lançado ainda este ano

PAULO NASCIMENTO

Gravações já começaram e o documentário deve ser lançado ainda neste ano 
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Depois de meses assistindo o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, livre, 
leve e solto fazendo propaganda 
enganosa e mandando a população 
tomar ivermectina, além de 
distribuir o medicamento em todas 
as unidades de saúde contra covid da 
cidade, fi nalmente surge uma atitude 
contra esse tipo de politicagem 
criminosa, que, segundo indicam 
pesquisas, fez com que boa parte 
da população menosprezasse o que 
realmente funciona contra a doença: 
máscara e distanciamento social. 

PEDIDO 
O vereador da capital Robério 

Paulino protocolou pedido de 
investigação no Ministério Público 
do Rio Grande do Norte sobre 
“publicidade indevida pela Prefeitura 
do Natal do uso de medicamento 
Ivermectina para combater a 
Covid-19”.  

PUBLICIDADE INDEVIDA 
No documento, o vereador pede 

ao MP que o prefeito Álvaro Dias 
esclareça os motivos pelos quais 
insiste em estimular a população 
ao o uso profi lático contra o 
coronavírus de um remédio sem 
comprovação de efi cácia pela 
científi ca, tendo o seu uso contra 
a covid condenado inclusive pela 
Organização Mundial de Saúde, pela 
Associação Médica Brasileira, pela 
Sociedade Brasileira de Infectologia 
e de Pneumologia, pela Anvisa por 
mais dezenas de órgãos reguladores 
da saúde pelo mundo. 

PERIGOSO 
Robério ressalta exatamente 

isso no documento entregue ao MP, 
que “a OMS e a própria fabricante 
do medicamento já publicitaram 
sobre a inefi cácia” da ivermectina e 
“passaram a não recomendar o uso 
que não seja exclusivamente para 
os casos estabelecidos na posologia 
medicamentosa”. 

DINHEIRO JOGADO FORA 
O parlamentar de Natal diz 

que já há investigação no Supremo 
Tribunal Federal e em vários Estados, 
além de ações civis e criminais “por 
questões de saúde pública e possível 
malversação do erário” na compra 
desse fármaco para distribuição, 
como tem feito desde o início da 
pandemia a gestão de Álvaro Dias. 

PRIMEIRO A VIDA, 
DEPOIS ECONOMIA 

O secretário de Saúde de 
Natal, George Antunes, concorda 
que o fechamento de atividades 
comerciais é condição necessária 
neste momento contra o avanço 
da covid19 na capital potiguar. Em 
entrevista esta semana ao programa 
Na Hora do Café, na 95 FM, ele 
afi rmou: “Não existe economia 
sem a vida. O bem maior, está lá na 
Constituição, é a vida”. 

RÁPIDAS
>>O Brasil tem recorde e 

ultrapassa EUA em média de 
mortes diárias por Covid-19 
por milhão de habitantes. 
Informação é do projeto 
de transparência de dados 
Our World in Data, ligado 
à Universidade de Oxford. 
Os dois países são os mais 
atingidos em relação ao total 
de mortes acumuladas pela 
doença. 

>>Jogando no time do 
vírus: “Chega de frescura 
e mimimi. Vão chorar até 
quando?”, disse Bolsonaro 
após recorde de mortes por 
covid. N

a semana com mais 
registros de infecções no 
Brasil, o presidente pediu 
a governadores e prefeitos 
que não adotem medidas 
restritivas. 

  

>>De um ministro da 
Suprema Corte ao jornalista 
Josias de Souza: “Os brasileiros 
são seres azarados. Os mortos 
por covid logo somarão 300 
mil. Perdem a vida antes de 
conhecer os talentos ocultos 
do chefe da nação, Morrem 
sem saber que é um gênio o 
presidente do Brasil”. 

Quando dois ministros portiguares se encontram. Reunião entre Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, 
e de Fábio Faria, das Comunicações.  Em pauta, demandas para municípios do RN

Deputada estadual Cristiane Dantas comemorando o aniversário da filha Marina. “Dona de uma 
personalidade única e de um coração gigante”, relatou a mamãe coruja

FUTURO PRÓXIMO SOMBRIO 
O médico e neurocientista Miguel 

Nicolelis, que deixou o comando 
do comitê cientifi co do Consórcio 
Nordeste por considerar que os 
governadores da região estavam 
praticamente seguindo a cartilha do 
governo federal frente à pandemia, 
deixando as coisas correrem frouxas, 
disse que a possibilidade de o Brasil 
ultrapassar a marca de 3 mil mortes 
diárias por covid-19 nas próximas 
semanas passou a ser real. “Vamos 
entrar numa situação de guerra 
explícita”, disse ele ao El País. 

 LEITOS 
O Governo do RN não parou de 

abrir leitos para tratamento covid 
desde o início da pandemia, ao 
contrário do que quer impor a falácia 
da rede bolsonarista aqui no Estado. 
Na verdade, foram abertos mais de 
600 leitos desde o ano passado e mais 
de 140 estão sendo estruturados neste 
momento.  

NÃO BASTA 
Outros estados brasileiros 

também não estão dando conta 
de tratar infectados apenas com a 
abertura de novos leitos, assim como 
país nenhum no mundo conseguiu, 
nem os mais ricos. O mundo inteiro 
mostrou que abrir vagas em hospitais 
não resolve o problema e que doentes 
continuarão a surgir aos montes se 
não houver distanciamento social, 
uso correto de máscaras e fi nalmente 
vacinas. 

NÃO HÁ ALTERNATIVA 
E nesta quarta-feira, quando 

o Brasil registou 1910 mortes por 
covid19 em 24 horas e o RN aparecia 
com 95,2% dos leitos críticos 
ocupados, com fi la de espera para as 
UTIs de nada menos que 61 pessoas, 
a governadora Fátima Bezerra 
fi nalmente sinalizou, através de 
publicações em suas redes sociais, 
que irá aumentar o nível de restrições 
em território potiguar. 

ISOLAMENTO 
“Nesse cenário, não basta só 

abrir leitos. É preciso adotar medidas 
sanitárias restritivas mais duras”, disse 
Fátima no Twitter. Para ela, se um 
grande isolamento não ocorrer em 
todo o país o cenário será ainda mais 
devastador, e isso já é confi rmado por 
centenas de especialistas da área da 
saúde e da epidemiologia.  

DECRETO 
As informações são de que nesta 

sexta-feira chega decreto novo no 
RN, que incluirá a paralisação de 
serviços não essenciais. “O sistema 
de saúde brasileiro está à beira de um 
apagão e nós não temos condições 
de perder ainda mais vidas”, disse 
a governadora, que avaliou que o 
Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde tem razão em suas 
recomendações mais recentes para 
lidar com o atual cenário. 

RESTRIÇÕES 
Entre as recomendações do 

Conass estão toque de recolher 
unifi cado em todo o Brasil 
começando às oito da noite até as 
6 da manhã e durante os fi nais de 
semana, suspensão das atividades 
presenciais de todos os níveis da 
educação, fechamento das praias e 
bares, adoção de trabalho remoto 
– quando for possível – nos setores 
público e privado, proibição de 
eventos presenciais como shows, 
congressos, atividades religiosas, 
esportivas e correlatas em todo 
território nacional, entre outros. Isso 
tudo por no mínimo 14 dias. 

MARIELLE PRESENTE 
A vereadora Divaneide Basílio 

vai representar em Natal a chamada 
“Agenda Marielle Franco”, de ações 
elaboradas pelo Instituto que atua em 
território nacional e leva o nome da 
vereadora carioca assassinada pela 
milícia do Rio de Janeiro. O propósito 
dessa agenda é multiplicar em todo 
Brasil 12 Projetos de Lei apresentados 
por Marielle nas áreas de Direitos 
das Mulheres, política antirracista e 
Direitos Humanos. Essa ação marca o 
início das atividades de março, mês de 
luta das mulheres. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A partir de hoje, estudos, comunicações e contatos 
estarão acelerados. Novas amizades chegarão por um 
curso, ou pelas redes, e agitarão o clima. Ingresso num 
novo grupo movimentará a vida numa nova direção. 
Atividades comerciais também estarão aquecidas. 

A partir de hoje, conte com maior autoconfi ança e 
horizontes mais amplos. Harmonia nas relações de 
trabalho e atividades gostosas tornarão o cotidiano mais 
agradável. Aproxime quem está longe com palavras 
carinhosas e motivadoras.

Despesas poderão aumentar a partir de hoje. Fase 
positiva também para iniciar um empreendimento e 
ganhar mais. A paciência estará curta com situações 
repetitivas e relacionamentos confusos. Talvez precise 
de mais tempo para resolver assuntos íntimos.

Com Lua em seu signo durante o dia, emoções estarão 
à fl or da pele. Desejos de mudanças fi carão mais fortes a 
partir de hoje. Entendimento com a família viabilizará novo 
projeto. Espere por surpresa gostosa no amor e embarque 
num clima mágico. 

A entrada de Marte em seu signo anuncia uma época 
de conquistas e de maior autonomia. Conte com mais 
coragem, ousadia, poder de decisão e realize seus 
desejos. O dia trará oportunidade de trabalho e de 
evolução da carreira. Invista no seu futuro.

Novos relacionamentos chegarão com tudo a 
partir de hoje. Resgate uma antiga relação e amplie 
contatos nas redes. Encare confl itos e diferenças de 
frente num relacionamento próximo e comece nova 
fase na vida íntima. 

Aprofunde uma relação e conquiste relevância. 
Trânsito num ambiente diferente ou mudanças 
na equipe trarão observações precisas e soluções 
estratégicas. Conte com criatividade e entusiasmo 
para desenvolver novo projeto. 

Inicie atividades. A partir de hoje, Marte acelerará a 
produção no trabalho e os cuidados com a saúde. 
Intensifi que o treino ou comece um programa de 
exercícios físicos. Movimentar o corpo será fundamental 
para diminuir o estresse e melhorar a disposição. 

Convite estimulante de uma amizade e conversas 
esclarecedoras iluminarão o futuro. Bom momento 
para mudanças e entendimento nas relações. 
Aproveite o dia para organizar a casa e a rotina, 
resolver assuntos de família e cuidar das necessidades.

Dê um passo maior na carreira. O dia anuncia 
popularidade e projeção profi ssional. Bom momento 
para fi rmar acordos fi nanceiros, planejar compras e fazer 
bons negócios. A partir de hoje, Marte trará mais atitude, 
conquistas importantes e decisões de vida.

Lance um projeto e impulsione o trabalho. Novo 
empreendimento decolará. A partir de hoje, Marte trará 
conquistas na carreira e decisões sobre o futuro. Ótimo 
momento para iniciar parcerias e ampliar sua rede de 
infl uências. 

Entusiasmo com novos planos. Escolhas fi carão 
mais claras. Comece novo ciclo de vida. Momento 
de fé e de solução de confl itos. Resolva assuntos de 
família, vença burocracias, acerte a documentação 
ou pendência jurídica. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O que até aqui era apenas um papo 
de corredor, acaba se confi rmando...

A Rede TV! vai mesmo 
promover mudanças na sua grade 
de programação...O lado triste 
da história é que a sua produção 

própria será ainda mais diminuída...
Os novos programas que estão 

sendo anunciados, inclusive na faixa 
nobre, são terceirizados...Ou seja, 

compradores de horário.
Marina Ruy Barbosa está entre 

dois próximos trabalhos na Globo: 
uma novela ou “Paraíso Perdido”, da 
Globoplay ...A série até chegou a 

ser dada como certa, mas parece que 
agora a situação mudou um pouco...
De qualquer forma, vale lembrar 
que Marina já está se preparando 
para a série falada em inglês “Rio 
Connection”, em parceria com a 

Sony. “Falas da Vida” e “Falas de 
Sabedoria” também entram na fi la de 
especiais da Globo.A Band colocou 
seis cotas másters da F1 à disposição 
do mercado...A Claro, que apoia 
pilotos e equipes, já é a primeira 

patrocinadora da categoria.

Planos futuros do SBT ainda dependem 
da aprovação de Silvio Santos

O SBT, para este ano, já tem 
defi nida a estreia do programa 
das manhãs, uma revista 
eletrônica, no dia 22, que não 
será, prevalecendo a vontade da 
sua direção, o único movimento 
de grade importante neste 
primeiro semestre.

A devida ressalva torna-se 
necessária, porque todos os 
estudos desenvolvidos ao longo 

dos últimos meses, em busca de 
melhores resultados, ainda terão 
que passar pela aprovação de 
Silvio Santos.

Assim foi com o “Vem Pra 
Cá”. Teve um piloto gravado 
por Ticiana Villas Boas e Ivan 
Moré, que ele decidiu trocar 
por Patrícia Abravanel e Gabriel 
Cartolano.

Vale destacar, no entanto, 

que entre esses planos futuros, 
que pretendem contemplar 
diferentes espaços da 
programação, não se inclui o 
reality dos descasados. Há o 
entendimento que, para este ano, 
não existe estrutura para isso.

De qualquer forma, essas 
primeiras iniciativas já revelam 
um SBT diferente. Com mais 
vontade de se mexer e acertar.

DIVULGAÇÃO REDE TV!

É ELE...
Sérgio Marone é o escolhido 
para apresentar “Mestres da 
Sabotagem”, novo reality de 
culinária do SBT, com início de 
gravações em abril. Está tudo 
conversado e acertado com 
ele. Só falta assinar.

... É ela
Na Jovem Pan, Amanda Klein é 

a escolhida para o lugar do Diego 
Shelp, que hoje encerra a sua 
participação no “3 em 1”.

Assim como acontece na 
Rede TV!, com posição política 
conhecida e completamente 
diferente da dele, poderá vir a 
fazer contraponto a Rodrigo 
Constantino.

A quem interessar possa
Aos interessados em saber, 

mas também aos desinformados, 
convém esclarecer que a geração 
do Campeonato Carioca está sendo 
feita pela Casablanca, uma das 
mais tradicionais e importantes 
produtoras independentes do país.

A ela os merecidos elogios pelo 
padrão da transmissão.

Bicho pegando
Na CNN Brasil é ordem: 

apresentador, analista, 
comentarista ou repórter, ninguém 
pode fi car comentando reality show 
nas redes sociais.

Ou fazer postagem de lives com 
artistas de outras emissoras. Teve 
até repórter suspenso por causa 
disso.

Dia escolhido
A data de estreia do “No Limite”, 

na Globo, já está confi rmada para 
11 de maio, uma terça-feira.

Participantes, ex- BBBS, e 
apresentador ainda em processo de 
escolha.

No ataque
As produtoras independentes 

brasileiras estão em festa com 
a Netfl ix. Das grandes às mais 
modestas, há vários projetos em 
avaliação, com a ordem de produzir 
o máximo possível. Até para não 
deixar a Disney ganhar terreno.

Um dos objetivos é investir forte 
em séries de humor.

Silêncio em cima
No entanto, em se tratando de 

todas as suas produções, a Netfl ix 
exige silêncio absoluto das pessoas 
envolvidas.
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MARCOS FREITAS / AGÊNCIA MIRASSOL

Faltando 82 dias para a bola rolar 
pela Série D do Campeonato Bra-
sileiro, estão definidas todas as 68 

equipes que vão disputar o campeona-
to. O Rio Grande do Norte será represen-
tado por duas equipes: ABC e América.

A vitória do Fast Clube-AM por 1 
a 0 sobre o São Raimundo-AM na úl-
tima segunda-feira 1º, pela disputa de 
terceiro lugar do Amazonense, último 
estadual a ser encerrado, garantiu ao 
Fast a vaga que restava à Série D.

A Federação Paulista de Futebol, 
que já tem direito a quatro partici-
pantes por conta de sua liderança no 
ranking de Federações da CBF, conta-
rá com cinco clubes neste ano devido 
ao rebaixamento do São Bento. Entre 
estes, o retorno da Portuguesa ao ce-
nário nacional.

Com início previsto para o dia 
26 de maio e divugação dos grupos 
aguardada para o dia 27 de março, a a 

CBF manteve o formato de disputa de 
2020. Ou seja: com uma fase prelimi-
nar com oito equipes. Jogarão esta fase 
os times ques tiverem obtido a última 
vaga dos oito Estados piores colocados 
no Ranking Nacional de Federações de 
2020. São eles: AP, TO, RR, RO, MS, ES, 
EF e PI.

Assim, a fase de grupos da Série D 
contará com 64 times (e não 68 como 
nos últimos anos). Eles serão divididos 
em oito chaves, com oito times em ca-
da, com jogos de ida e volta. A CBF até 
o momento não divulgou as chaves.

Os quatro melhores de cada gru-
po se classificam para a segunda fase, 
totalizando 32 equipes. Estes se en-
frentam em duelos eliminatórios até 
a definição do campeão e do acesso à 
Série C de 2021: oitavas, quartas, semi-
finais e final.

Em 2020, o campeão da competi-
ção foi o Mirassol (SP).

Série D conhece os 68 participantes; 
ABC e América representam RN
CAMPEONATO BRASILEIRO | Com início previsto para o dia 26 de maio e divugação dos grupos aguardada para o dia 27 de março, a a CBF manteve o formato de disputa
de 2020. Dois times potiguares vão em busca do acesso à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase

Fase de grupos da Série D contará com 64 times (e não 68 como nos últimos anos). Eles serão divididos em oito chaves

Confira os times participantes:

Norte

AC: Atlético Acreano e Galvez
AP: Ypiranga e Santana*
AM: Fast e Penarol
PA: Castanhal e Paragominas
RO: Porto Velho e Real Ariquemes*
RR: São Raimundo e GAS*
TO: Palmas e Tocantinópolis*

Nordeste

AL: ASA e Murici
BA: Atlético Alagoinhas, Bahia de Feira e 

Juazeirense
CE: Atlético, Caucaia e Guarany de Sobral
MA: Imperatriz, Moto Club e Juventude 
Samas
PB: Campinense, Sousa e Treze
PE: Retrô e Salgueiro
PI: 4 de Julho e Picos*
RN: ABC e América
SE: Itabaiana e Sergipe

Centro-Oeste

DF: Brasiliense* e Gama
GO: Aparecidense Goianésia e Jaraguá
MT: Nova Mutum e União
MS: Águia Negra e Aquidauanense*

Sudeste

ES: Rio Branco VN e Rio Branco*
MG: Boa Esporte Caldense, Patrocinense 
e Uberlândia
RJ: Bangu, Boavista e Madureira
SP: Ferroviária, Inter de Limeira, 
Portuguesa, Santo André e São Bento

Sul

PR: FC Cascavel, Cianorte e Rio Branco
RS: Caxias, Aimoré e Esportivo
SC: Joinville, Juventus e Marcílio Dias

* Disputam a pré-Copa Série D

CABE RECURSO

O STJD indeferiu nesta 
quinta-feira (4) o pedido do 
Vasco para anulação da partida 
contra o Internacional, realiza-
da em 14 de fevereiro, em São 
Januário, pela 36ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Em campo, o time da casa 
perdeu por 2 a 0, mas alegou er-
ro de direito na validação do gol 
de Rodrigo Dourado, o primeiro 
do Inter. Na ocasião, o VAR não 
funcionou, o que revoltou os 
vascaínos.

STJD INDEFERE 
PEDIDO DO VASCO 
PARA ANULAÇÃO DE 
JOGO COM O INTERO ABC e Força e Luz empataram 

em 1 a 1 pela segunda rodada 
do Campeonato Potiguar. A 

partida aconteceu na tarde desta quin-
ta-feira (4) no Frasqueirão, em Natal.

O jogo começou com o time da ca-
sa abrindo o placar aos 13 minutos. Em 
jogada pela direita, Wallyson recebeu 
e cruzou rasteiro. O atacante Maycon 
Douglas se antecipou ao defensor do ti-
me elétrico e tocou na saída do goleiro.

Aos 21 minutos, Ronaldo Viana 
empatou o placar com gol de pênalti. 
A situação ainda ficou complicada 
para o time da casa, que teve Victor 
Lindenberg expulso aos 30 do primeiro 
tempo.

Mesmo com vantagem numérica, 
o Time Elétrico não conseguiu apro-
veitar e o jogo terminou empatado. O 
ABC é o segundo colocado geral com 
quatro pontos, enquanto o Força e Luz 
é o penúltimo, com apenas um ponto 
conquistado.

O alvinegro volta a entrar em cam-
po pelo Campeonato Potiguar na pró-
xima quarta (10), quando joga contra 
o Palmeira no Frasqueirão. Apesar da 
partida ser na casa do ABC, o mando 
de campo é da equipe de Goianinha. Já 
o Força e Luz volta a jogar na próxima 
segunda (8), contra o Santa Cruz de 
Natal, em partida também disputada 
no Frasqueirão.

ABC e Força e Luz empatam 
em partida pela 2ª rodada

CAMPEONATO ESTADUAL


