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RN atinge o maior número de 
internados em leitos críticos Covid

Conheça a história do 
catador de latinhas que 
sobrevive sem moradia

Primeira mulher a narrar 
uma partida de futebol no 
RN quer abrir novos espaços

REALIDADE. 7 | William Gomes vive nas ruas 
de Natal há mais de 25 anos. Ele perdeu 
a mãe quando ainda era criança e, desde 
então, enfrenta dificuldades financeiras 

PIONEIRA. 14 | Júlia Carvalho, jornalista de 
23 anos, narrou a partida entre o América 
e o União no último dia 22. Ela deseja que 
outras mulheres ocupem o esporte

FUTEBOL. 16 | Em rodada 
final eletrizante, rubro-negro 
perde para o São Paulo no 
Morumbi, mas acaba levando 
título do Brasileirão 2020 após 
Internacional tropeçar em casa e 
empatar com o Corinthians.

FLAMENGO 
PASSA 
SUFOCO, 
MAS É 
BICAMPEÃO;
CONFIRA 
PÔSTER

BRASILEIRÃO

CRISE. 8 | Taxa de ocupação de leitos no estado atingiu 90,1% nesta quinta-feira 25, o que não acontecia desde 9 de julho de 2020. Na série histórica, o RN já registrou 96,57% de 
ocupação em 28 de junho do ano passado, mas menos pessoas estavam internadas. Taxa de ocupação por jovens é a maior desde maio

ÁLBUM VISUAL 
EXIBE LITORAL 
POTIGUAR
       Projeto musical Mardub 
lança um álbum visual neste 
domingo 28, trazendo um 
passeio pela orla. Pág.13

PEDRO MEDEIROS

LUCAS FIGUEIREDO / CBF

Confira nesta
edição o especial 
“Agora Estado”

E MAIS...

Agora Estado é um informe publicitário produzido com material da Assecom-RN
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Proedi mantém empresas e atrai 
novos investimentos e empregos
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 3 E 4 | Programa de incentivos fiscais do Governo do Estado fomenta investimentos em diversas regiões do Estado, gerando emprego e renda. Mais recente investimento foi o anúncio

do início da produção, em março próximo, do beneficiamento de castanhas de caju pela Best Nuts, em Mossoró. Serão 400 novos empregos. Secretário de Desenvolvimento Econômico destaca avanços e projeta futuro
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Restaurante Popular 
ganha mais eficiência

Itep e Polícia Militar terão 
novos concursos públicos

Governo do RN amplia 
atendimento obstétrico

ASSISTÊNCIA. 14 | Ajustes no 

fornecimento de alimentos geram uma 

economia de R$ 10 milhões no ano. 

Secretaria planeja refazer licitações

OPORTUNIDADE. 7 | Serão 276 vagas para 

o Instituto Técnico e Científico de Perícia 

(Itep) e 211 vagas para oficiais da Polícia 

Militar, anunciou a governadora

SAÚDE. 6 | Investimentos de R$ 3,6 

milhões em pronto socorro do Hospital 

Regional Monsenhor Antônio Barros 

beneficiam  usuários do Agreste Potiguar

Programa serve 42 mil refeições/dia

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Becker também gera empregos

GOVERNO DO RN 
AMPLIA ACESSO 
À AGUA

Por meio do projeto 
“RN+Água”, gestão estadual 
amplia infraestrutura hídrica e 
realiza perfuração de 130 poços no 
Rio Grande do Norte. Entrega de 
sementes garante plantio. Pág. 12
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O presidente da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas-AL), de-
fendeu nesta quinta-feira 25 

a votação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que blinda par-
lamentares ao limitar situações em 
que podem ser presos ou afastados 
do mandato, mas negou que o texto 
represente um salvo conduto para 
deputados e senadores cometerem 
crimes. A medida tem sido chamada 
nos bastidores do Supremo Tribunal 
Federal como “PEC da Impunidade”.

“Vamos regulamentar o artigo que 
fala em imunidade parlamentar quan-
to à sua voz e o seu voto. Essa inviola-
bilidade tem que ser mantida”, a� rmou 
Lira em entrevista na Câmara. “Não ve-
jo onde o Legislativo esteja ofendendo 
ou agredindo outro poder”. Segundo 

o presidente da Câmara, a intenção 
dos deputados é preencher um “vácuo 
jurídico” ao deixar claro em quais si-
tuações um parlamentar pode ou não 
ser preso. A “PEC da Blindagem” foi 
construída por determinação de Lira, 
às pressas, como reação à prisão do de-
putado Daniel Silveira (PSL-RJ).

“Temos que ter um regramento 
para o que o Supremo não tenha de 
recorrer à Lei de Segurança Nacional”, 
a� rmou Lira. Segundo ele, “excessos” 
cometidos por parlamentares, como 
no caso de Silveira, continuarão a ser 
punidos: “A inviolabilidade de imuni-
dade parlamentar não é plena”.

Silveira está preso há nove dias, 
após xingar ministros do STF e fazer 
apologia do Ato Institucional n.º 5 (AI-
5), o mais duro da ditadura militar. A 
prisão foi determinada pelo ministro 
Alexandre de Moraes e con� rmada de-
pois por unanimidade pelo plenário do 
tribunal e pela própria Câmara.

Pela proposta inicial, só será per-
mitida a aplicação de medidas cautela-
res contra parlamentares após decisão 
da maioria do plenário do STF.

Lira defende PEC da Blindagem e 
nega que texto garanta impunidade

POSICIONAMENTO

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou, na última quarta-
-feira 24, em regime de ur-

gência, o Projeto de Lei 52/2021. A 
matéria, proposta pela vereadora 
Camila Araújo (PSD), reconhece as 
atividades de igrejas, templos e con-
gêneres onde se realizem qualquer ti-
po de culto ou cerimônia religiosa no 
município como atividade essencial.

“A gente se antecipa, caso haja 
alguma medida de lockdown. Temos 
visto que o Executivo não se pronun-
ciou quanto ao assunto, mas se caso 
ocorrer algo do tipo, nós estaremos 
conseguindo garantir que os tem-
plos religiosos continuem abertos e 
as pessoas possam continuar exer-
cendo seu direito de fé e crença”, 
pontuou Camila.

O Projeto de Lei garante que 
os templos religiosos não sejam 
fechados no período de pandemia 
causada pelo novo coronavírus ou 
calamidade pública ocasionada pela 
Covid-19 – o que equivale aos servi-
ços essenciais, como supermercado. 
A medida permite a abertura, inclu-
sive, em caso de implantação de lo-
ckdown, por exemplo.

O texto foi aprovado com 21 
votos favoráveis, três abstenções e 
nenhum contrário. Cinco vereado-

res não estavam presentes à sessão 
e não votaram o projeto, que segue 
para sanção do prefeito Álvaro Dias 
(PSDB).

Em entrevista ao Agora RN, a 
vereadora Camila revelou que é 
baseada na fé. Ela mora no bairro 
Nordeste, na Zona Oeste da capital 
potiguar, e promete “defender as 
comunidades”. Por morar em uma 
zona popular, a parlamentar a� rma 
que conhece os desa� os da socieda-
de. O transporte público é uma das 

maiores queixas da população, e ela 
diz conhecer bem. 

Por causa da pandemia da Co-
vid-19, igrejas e vários outros estabe-
lecimentos foram fechados em mar-
ço de 2020 no Rio Grande do Norte, 
como medida para tentar conter o 
avanço da doença. No dia 8 de ju-
lho, a Prefeitura da capital potiguar 
autorizou a reabertura dos templos 
religiosos. No entanto, com medidas 
de distanciamento e limitação de 
público.

DURANTE PANDEMIA  | Matéria, proposta por Camila Araújo (PSD), reconhece as atividades de igrejas, 
templos e congêneres onde se realizem qualquer tipo de culto no município como atividade essencial

Medida permite a abertura das igrejas em caso de implantação de lockdown, por exemplo

Presidente da Câmara, Arthur Lira

Vereadores de Natal aprovam lei 
que impede fechamento de igrejas 

ELPIDIO JÚNIOR

LUIS MACEDO

PEC DA BLINDAGEM CAUSA POLÊMICA

redacao@agorarn.com.br

AUMENTO DE GASTOS
SEM CONTRAPARTIDA

O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), admitiu a 
possibilidade de fatiar a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
emergencial e aprovar apenas a 
autorização para uma nova rodada do 
auxílio emergencial em 2021, deixando 
os dispositivos de contenção de gastos 
para depois. “Não avaliamos isso ainda, 
mas eventualmente pode ser uma 
possibilidade”, afirmou Pacheco ontem.

MORRER NO SENADO
A votação da proposta, pautada 

para esta quinta-feira 25, foi adiada 
para a próxima terça 2. A equipe 
econômica tenta barrar a pressão pelo 
fatiamento. O presidente da Câmara, 
Arthur Lira, sinalizou que pode deixar 
de votar a proposta se os senadores 
aprovarem só o auxílio emergencial. 
A avaliação é que o restante do texto, 

com as medidas de ajuste, vai “morrer” 
no Senado.

 COMPENSAÇÃO TARDIA
Por falar nisso, elaborada para abrir 

uma brecha no orçamento que permita 
o pagamento de uma nova rodada do 
Auxílio Emergencial, a economia gerada 
pela proposta de emenda à Constituição 
(PEC) Emergencial deve levar 10 anos 
para compensar os gastos do benefício, 
que deve durar apenas quatro meses. É 
o que indicam os números contidos no 
relatório elaborado pelo senador Marcio 
Bittar (MDB-AC).

FURA-FILA
O Brasil registrou pelo menos 4,7 

mil denúncias de fura-� las desde o 
início da vacinação contra a Covid-19, 
que começou em 17 de janeiro. Os 
dados são de um levantamento feito 
com base nas reclamações recebidas 
pelos Ministérios Públicos.

O texto da “PEC da Blindagem” foi construído por determinação 
de Lira. De acordo com a proposta, só será permitida a aplicação de 
medidas cautelares contra parlamentares, como uso de tornozeleira 
eletrônica, após decisão da maioria do plenário do STF. Até a análise 
de materiais apreendidos em operações policiais no Congresso ou nas 
residências de parlamentares demandarão o crivo do plenário da Corte. 
Deputados se queixam de mandados de busca e apreensão expedidos 
por juízes de primeira instância.

IMPUNIDADE
Na avaliação de integrantes 

da Corte, os parlamentares estão 
usando o caso Daniel Silveira para 
tentar garantir total impunidade e 
se livrar da Justiça. O deputado está 
preso há oito dias após promover 
discurso de violência contra 
ministros do STF e fazer apologia 
ao Ato Institucional 5 (AI-5), o mais 
duro instrumento de repressão da 
ditadura militar. A medida foi de-
terminada pelo ministro Alexandre 
de Moraes e con� rmada depois 
por unanimidade pelo plenário 
do tribunal. Segundo o Estadão 

apurou, Moraes conversou com 
Lira por telefone sobre a PEC.

TROCA DE MINISTROS
O presidente Jair Bolsonaro 

deu posse aos novos ministros da 
Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS), e da Cidadania, João 
Roma (Republicanos-BA). Um 
dos responsáveis pela transição de 
governo, em 2018, Onyx assume o 
3º ministério desde que Bolsonaro 
assumiu o Planalto. Antes de ocupar 
a Secretaria-Geral, ele estava na 
pasta Cidadania e, no começo do 
governo, chefiou a Casa Civil.

A articulação do Congresso para blindar os parlamentares após a 
prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) colocou a 
Câmara em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Nos bastidores da Corte, a proposta – que reduz o poder dos magistrados 
de definir como e onde os parlamentares ficam presos em casos de 
flagrantes – é considerada um “horror”, um “absurdo” e uma “péssima” 
ideia que pode levar à impunidade. O presidente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), disse que cabe ao Parlamento definir “um roteiro claro 
e preciso para o atual vácuo legal” sobre o tema.

DECISÃO COLETIVA

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA
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PRIORIDADE | Parte dos recursos garantidos será destinado à compra de vacinas contra a Covid-19. 
Construção de Hospital Municipal na capital potiguar também entrou no orçamento para 2021

A bancada federal do Rio Grande 
do Norte se reuniu na quar-
ta-feira 24, em Brasília, para 

de� nir a alocação de emendas par-
lamentares no Orçamento 2021. O 
coordenador da bancada, deputado 
federal Benes Leocádio (Republica-
nos) informou que parte dos recursos 
serão destinados à compra de vacinas 
contra o Covid-19.

O valor de R$ 241.460.468,00 mi-
lhões, divididos em 15 partes iguais 
(R$ 16.097,364,53), número máximo 
de emendas, em conformidade com 
a Resolução do Congresso Nacional, 
também atenderá as sugestões apre-
sentadas pelo Governo do Rio Grande 
do Norte e da Prefeitura do Natal.

A Prefeitura do Natal será con-
templada na área da saúde, com 
recursos para a construção do Hos-
pital Municipal. O prefeito Álvaro 
Dias (PSDB) apresentou na última 
sexta-feira 19 à bancada federal o 
pedido para que os recursos de uma 
das emendas coletivas impositivas 
fossem destinados para a construção 
do novo Hospital Municipal. O pleito 
da gestão municipal gira em torno de 
R$ 25 milhões.

O projeto para a construção do 
Hospital elaborado pela Prefeitura está 
orçado em R$ 100 milhões e esses re-
cursos provenientes da emenda coleti-
va da bancada do RN serão utilizados 
para iniciar o projeto. Álvaro Dias in-
formou que vai buscar o complemen-
to dos investimentos para executar 
a obra no Ministério da Saúde, bem 
como vai indicar recursos próprios do 
Município.

“Esse é um sonho antigo e uma ne-
cessidade da população de Natal. Atu-
almente, a unidade funciona em um 
prédio alugado. Queremos oferecer à 
cidade um equipamento próprio, mo-

derno e de alta qualidade para a popu-
lação. Acreditamos na sensibilidade 
e espírito público da nossa bancada 
para con� rmar a destinação desses 
recursos junto ao Orçamento Geral da 
União”, disse Álvaro. 

O Hospital Municipal de Natal 
deverá ser construído em um terreno 
próprio, com 17.976,92m2, situado em 
quadra de� nida pela Av. Omar O’Gra-
dy, Av. dos Xavantes e Rua Lago da Pe-
dra, bairro Pitimbu.  A unidade vai se 
destinar ao atendimento de usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
Natal com uma população de mais de 
800 mil habitantes, podendo abranger 
usuários do SUS de outros municípios 
do Rio Grande do Norte com as devi-
das pactuações que o sistema de saú-
de prevê. 

As linhas de atenção planejadas 
para o hospital preveem atendimen-
tos referenciados a pacientes adultos 
clínicos para internação hospitalar e 
cirúrgicos para cirurgias programa-
das (eletivas), além de atendimento 

de urgência 24h a pacientes adultos e 
pediátricos com traumas ortopédicos 
de baixa complexidade e atendimen-
tos ginecológicos e obstétricos para 
gestantes de risco habitual e alto risco.

COMPRA DE VACINAS 
Na terça-feira 23, o Supremo Tri-

bunal Federal (STF) decidiu permitir a 
compra de vacinas contra a Covid-19 
por Estados e municípios caso as do-
ses ofertadas pelo Ministério da Saú-
de sejam insu� cientes para atender 
a população local. O entendimento 
� rmado pelo Supremo é o de que Es-
tados e Municípios podem comprar 
e distribuir vacinas caso o Ministério 
da Saúde falhe ou seja omisso com o 
Plano Nacional de Imunização (PNI) 
ou na hipótese em que a cobertura 
planejada pela pasta não seja su� cien-
te contra a doença.

Após a decisão do STF, Fátima Be-
zerra a� rmou, nas redes sociais, que 
“não vai perder tempo”. Já Álvaro Dias 
não se pronunciou sobre o assunto. 

Bancada federal esteve reunida em Brasília na última quarta-feira 24 para a discussão

Bancada federal define distribuição 
de emendas ao RN e inclui vacinas

REPRODUÇÃO

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. JOSÉ BORGAÇO DE LIMA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF/MF n° 031.039.694-12, 
portador da C.I n° 001.750.307 – SSP-RN, residente e domiciliado na Rua Brasiliano, n° 10, 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, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, 
Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Cajueiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 271,55m² (duzentos e setenta e um metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.015.10.2889.0000.3, e sequencial número 
1.007091.5, CEP: 59.178-000.  LIMITA-SE: Ao norte com, Lúdio Fernandes Rodrigues mede, 10,10m. Ao sul com, Rua do 
Cajueiro, mede 9,30m. Ao leste com, Didi Van Der Weegen, mede 29,34m. Ao oeste com, Bruno Rogério Coimbra Mendonça, 
mede, 26,65m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 30.000,00. 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. Lúdio Fernandes Rodrigues, o Sr. Didi Van Der 
Weegen, o Sr. Bruno Rogerio Coimbra Mendonça, 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, 26.02.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Durante a sessão ordinária des-
ta quinta-feira 25, o plenário 
da Câmara Municipal de Na-

tal manteve em tramitação o projeto 
que cria o programa “Voucher Edu-
cação” com o objetivo de oferecer va-
gas para crianças na rede particular 
de ensino, mediante parceria públi-
co-privada no âmbito do Município. 

De autoria do vereador Klaus 
Araújo (SD), o projeto visa amenizar 
a falta de vagas na rede pública de en-
sino infantil. Com isso, a matéria que 
havia sido rejeitada pela Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final, 
continuará tramitando nas demais 
comissões temáticas da Casa.

“Sabemos que existem longas lis-
tas de espera para vagas nas escolas 
municipais, com mães e familiares 
precisando trabalhar e sem ter onde 
deixar suas crianças. Portanto, consi-
dero a iniciativa importante porque 
chega para suprir a demanda por 
creches em nossa cidade. Dito isso, 
o programa Voucher Educação des-
tina-se ao atendimento do público 
excedente, com a concessão de “vou-
chers” aos alunos das listas de espera 
nas creches”, explicou o vereador 
Klaus Araújo.

Os parlamentares também aca-

taram um veto integral ao Projeto 
de Lei n° 90/2020, de autoria do ex-
-vereador Fúlvio Saulo, que proíbe a 
suspensão e/ou rescisão unilateral 
dos contratos de planos de saúde en-
quanto durar o período de calamida-
de pública pela pandemia na capital 
potiguar. 

O mesmo aconteceu ao Projeto 
de Lei n° 26/2018, de autoria do ex-ve-
reador Dinarte Torres, que estabelece 
a publicação no site da Prefeitura 
de Natal de uma lista de espera de 
consultas comuns ou especializadas, 
exames, cirurgias e quaisquer outros 
procedimentos ou ações de saúde 
agendadas pelos cidadãos. Contra-
riedade ao interesse público e incons-
titucionalidade foram as justi� cativas 
do Executivo para os impedimentos.

Na sequência, dois vetos parciais 
foram mantidos. O primeiro aplicado 
ao Projeto de Lei 268/2018, de autoria 
da ex-vereadora Eleika Bezerra, que 
cria o Programa SOS Idosos Desapa-
recidos no Município de Natal e o ou-
tro ao Projeto de Lei Complementar 
11/2019, de autoria do ex-vereador 
Luiz Almir, que dispõe sobre a apre-
sentação de música ao vivo em bares, 
lanchonetes, quiosques, restaurantes 
e assemelhados.

Câmara mantém projeto que 
cria o “Voucher Educação”

NATAL

De autoria de Klaus Araújo (SD), o projeto visa amenizar a falta de vagas na rede pública

O governo deve alterar o co-
mando da Secretaria de 
Comunicação, substituindo 

Fábio Wajngarten pelo almirante 
Flávio Rocha, que hoje comanda a 
Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE). Rocha deve acumular as duas 
funções. A mudança, que pode ser 
con� rmada nas próximas horas pe-
lo governo, deve colocar um � m aos 
desentendimentos dentro da área de 
comunicação do governo, especial-
mente entre Wajngarten e o ministro 
das Comunicações, Fábio Faria.

Se sua substituição for con� r-
mada, Wajngarten não deve deixar o 
entorno do presidente Jair Bolsonaro, 
que gosta pessoalmente do empresá-
rio. Ele é visto pelo presidente como 
um aliado � el e uma pessoa inteligen-
te, que pode seguir ajudando numa 
assessoria especial.

Com um per� l oposto, o almiran-
te Flávio Rocha é chamado dentro do 
governo de “bom de jogo” e “habilido-
so”. Considerado um militar concilia-
dor e de diálogo, Rocha ampliou sua 
proximidade com Fábio Faria.

Bolsonaro faz 2ª troca e 
coloca militar na Secom

COMUNICAÇÃO

A ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, empossou, 

nesta quinta-feira 25 o Comitê Inter-
ministerial de Doenças Raras. Criado 
em dezembro de 2020, o colegiado será 
coordenado pela pasta e contará com 
representantes dos ministérios da Saú-
de, da Economia, da Cidadania, da Ci-
ência, Tecnologia e Inovações, da Casa 
Civil, e da Educação.

O Comitê atuará no desenvolvi-
mento de políticas que resultem em 
melhor qualidade de vida para pessoas 
com doenças raras. além de incentivar 
a atuação dos centros especiais.

Governo cria 
comitê para tratar 
de doenças raras

DIREITOS HUMANOS

REPRODUÇÃO



O ministro do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) Gilmar Mendes 
determinou nesta quinta-feira 

25 o arquivamento de inquérito que 
investigava se Rogério Marinho, mi-
nistro do Desenvolvimento Regional, 
praticou caixa 2 ( falsidade ideológica 
eleitoral).

A investigação foi aberta para 
apurar uma divergência nos valores 
declarados à Justiça Eleitoral na con-
tratação de uma empresa que prestou 
serviço para a campanha de Marinho à 
Prefeitura de Natal nas eleições muni-
cipais de 2012. 

A decisão de arquivar o inquérito 
foi tomada por iniciativa de Gilmar 
Mendes, que é relator do caso. A PGR 
(Procuradoria Geral da República) e a 
Polícia Federal haviam se manifestado 
pela prorrogação.

Gilmar Mendes entendeu que 
as investigações se prolongaram por 
mais de 3 anos sem que fossem apon-
tadas conclusões ou reunidos elemen-
tos da suposta prática criminosa.

As investigações tiveram início 
após o cumprimento de mandado 
de busca e apreensão na operação 
Manus, em julho de 2017, contra o 
ex-presidente da Câmara Henrique 
Eduardo Alves (MDB). A PF encontrou 
arquivos que citavam a campanha de 
Rogério Marinho à Prefeitura de Natal, 
em 2012.

Os investigadores apontaram em 
relatório que, em um dos arquivos 
apreendidos, constavam gastos de R$ 
1,9 milhão “em espécie” e “oficiais” da 

campanha de Marinho com uma das 
empresas de Domingos Sávio da Costa 
Souza. 

Segundo o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), no entanto, Rogério Mari-
nho declarou naquele ano apenas R$ 
499 mil a uma empresa para prestação 
de serviços de comunicação em sua 
campanha.

Em sua decisão, Gilmar argu-
mentou que não ficaram compro-
vados indícios mínimos de autoria e 

materialidade do suposto crime que 
possibilitassem o prosseguimento do 
inquérito. O ministro também afirmou 
que houve violação ao direito funda-
mental de Marinho à razoável duração 
do processo. 

“Portanto, observa-se que a pre-
sente fase inicial e preliminar de inves-
tigação já se prolonga por mais de 3 
anos, sem que a autoridade policial e o 
Ministério Público tenham apresenta-
do qualquer perspectiva de conclusão 

do inquérito, seja pelo indiciamento 
do investigado e oferecimento da 
denúncia ou pelo arquivamento dos 
autos”, disse.

Gilmar disse ainda que, caso não 
seja determinado o arquivamento dos 
autos, “haverá a inequívoca caracteri-
zação de constrangimento ilegal a ser 
suportado pelo investigado Rogério 
Marinho”.

“Não há elementos probatórios 
mínimos que sustentem a hipótese 

investigativa de realização de despesas 
não declaradas. Pelo contrário, as pro-
vas até então produzidas indicam que 
o ponto de divergência entre o empre-
sário e o investigado reside na redução 
do valor do contrato inicialmente pac-
tuado, o que teria causado prejuízos à 
produtora”, afirmou.

De acordo com o advogado de Ma-
rinho, Erick Pereira, “essa investigação 
não tinha justa causa e nenhum ele-
mento indiciário”.

“Só servia para estratégia de acu-
sação opressiva contra o ministro Ro-
gério. E essa estratégia de perpetuar 
investigações servem para atingir a 
honra e a imagem de um cidadão de 
bem e que presta  relevantes serviços 
ao país”, concluiu.
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AGÊNCIA BRASIL

STF: Gilmar arquiva inquérito que 
investigava ministro Rogério Marinho
DETERMINAÇÃO | Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou nesta quinta-feira 25 o arquivamento de inquérito que investigava se Rogério Marinho, ministro  
do Desenvolvimento Regional, praticou caixa 2 (falsidade ideológica eleitoral). Decisão de arquivar o inquérito foi tomada por iniciativa de Gilmar Mendes, que é relator do caso

Investigação foi aberta para apurar divergência nos valores na contratação de uma empresa para a campanha de Marinho à Prefeitura de Natal 

Essa investigação não 
tinha justa causa e nenhum 
elemento indiciário. Só servia 
para estratégia de acusação 
opressiva contra o ministro 
Rogério. E essa estratégia 
de perpetuar investigações 
servem para atingir a honra”

“
ERICK PEREIRA
ADVOGADO

SERGIO MORAES/REUTERS

O presidente da Petrobras, Rober-
to Castello Branco, se pronun-
ciou nesta quinta-feira 25 pela 

primeira vez após a intervenção do 
presidente da República Jair Bolsona-
ro na estatal - ele indicou o general da 
reserva Joaquim Silva e Luna para o co-
mando da empresa, em meio a críticas 
à política de preços dos combustíveis, 
que seguem a cotação internacional do 
petróleo.

Ao apresentar a analistas do mer-
cado o resultado da Petrobras no quar-
to trimestre de 2020, Castello Branco 
defendeu a política de preços de com-
bustíveis da estatal, a Política de Pa-
ridade Internacional (PPI), e afirmou 
que as decisões sobre o assunto são 
reflexo do mercado de petróleo e levam 
em conta princípios da governança. 

“Ninguém fica sentado em casa 
aumentando preços, é um trabalho de 
equipe”, explicou.

Ele disse ter sido acusado injusta-
mente de falta de transparência e que 
“o preço dos combustíveis ainda é alvo 
de palpites de jogo de futebol”. Para o 
executivo, não há exagero nos preços 
no Brasil, embora os impostos sejam 
elevados. 

“Falo isso baseado em estatísticas 
com preços de 160 países. A média 
dos preços do País está abaixo da 
média global. Mesmo se corrigirmos 
pela renda per capita, os preços ficam 
ligeiramente abaixo da média global”, 
afirmou, na teleconferência.

“É surpreendente dedicarmos tan-
ta atenção ao tema da PPI no século 
21. Petróleo é commodity, cobrada em 

dólar, não há como fugir”, disse ele. “A 
empresa ainda é muito endividada, em 
dólar; como conciliar com receita em 
real?”, comentou executivo, acrescen-
tando que, “se o Brasil quer ser uma 
economia de mercado tem que ter 
economia de mercado”. “Preços abai-
xo do mercado geram consequências 
negativas.”

Este ano a Petrobras já reajustou os 
preços nas suas refinarias quatro vezes. 
Com isso, diesel e a gasolina acumulam 
alta de 27 5% e 34,8%, respectivamente, 
em 2021. 

“A Petrobras de hoje é melhor do 
que era um ano atrás”, afirmou Cas-
tello Branco. “Nosso compromisso foi 
terminar (a crise) melhor do que co-
meçamos”, disse o presidente da Petro-
bras, Roberto Castello Branco. Castello Branco afirmou que preços de combustíveis seguem cotação internacional do petróleo

“Ninguém fica sentado aumentando 
preços”, diz presidente da Petrobras

COMBUSTÍVEL
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EVENTOS
Um palco para cada emoção. Na Arena 
das Dunas é possível realizar eventos de 
todo porte e encontrar espaços que vão 
atender a sua necessidade.

Cultura e lazer também fazem parte 
do nosso DNA. O projeto domingo na 

Arena foi pensado para você e sua família. 
Mais atrações, mais estrutura e mais 

segurança para o seu final de semana. 

Sinta na pele a experiência de conhecer 
a Arena das Dunas e seus principais 
espaços. Conheça mais sobre a história 
deste que é palco de grandes emoções 
do Estado.

Salas comerciais projetadas para
receber o seu negócio. Na melhor 
localização da cidade, com amplo 
estacionamento e vista para o principal e 
mais belo gramado da capital.

Conhecida como o tapete perfeito, a Arena 
das Dunas já recebeu Copa do Mundo, 
Amistoso da Seleção, Campeonato 
Brasileiro, Estaduais e jogos amadores. 
Craques não faltaram em nossos gramados 
e você pode ser um deles. 

JOGOS

Um universo de possibilidades de exposição 
para um público cativo e fiel, como só 

torcedores sabem ser. A Arena está na rota 
diária de milhares de veículos.

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

Ela é multiuso e está de portas abertas
 para o seu negócio. Na Arena tem Box de 
Crossfit, equipadora de veículos e mais 20

 escritórios de diversos mercados e tipos de 
empreendimentos diferentes. 

Na Arena também pode ter você.

ÁREAS COMERCIAIS

 Arena
 Na

tem

Em consenso e em meio a pres-
sões de vários partidos, a Pro-
posta de Emenda à Constituição 

186/2019, a chamada PEC Emergen-
cial, esteve na pauta da sessão ple-
nária na tarde desta quinta-feira 25 
no Senado, mas apenas para iniciar 
a discussão da matéria, que agora só 
deve ser votada na próxima terça-feira 
2, informou o relator, senador Márcio 
Bittar (MDB-AC).

Em matéria do jornal O Globo, o 
senador Jean Paul Prates (PT-RN) disse 
que “o grande bode” na sala é o trecho 
da PEC que acaba com os pisos consti-
tucionais da saúde e educação. Para o 
líder da minoria, a sugestão acaba com 
garantias constitucionais para que os 
setores consigam funcionar.

“Os senadores manifestaram es-
se risco de não haver aprovação em 
função de forçarem a barra para essa 
gangorra, essa contrapartida direta de 

aprovar o auxílio emergencial e fazer 
alterações estruturais de ajuste fiscal 
na Constituição”, disse o senador.

Ainda de acordo com Jean Paul, o 
governo expressou “abertura à discus-
são” sobre o texto, mas deixou claro 

que é contra o fatiamento da proposta. 
Na quarta-feira 24, o presidente do Se-
nado admitiu a possibilidade de fatiar 
a PEC e aprovar apenas a autorização 
para uma nova rodada do auxílio 
emergencial em 2021, deixando os dis-
positivos de contenção de gastos para 
depois.

A PEC Emergencial cria meca-
nismos de ajuste fiscal para União, 
estados e municípios. O nó do debate 
está no trecho da proposta que acaba 
com os mínimos constitucionais para 
gastos com saúde e educação. 

A solução apresentada na última 
segunda-feira 22 pelo relator, com aval 
da equipe econômica para garantir 
recursos voltados ao auxílio, gerou 
reação entre parlamentares e orga-
nizações da sociedade civil. Se essa 
desvinculação de receitas for aprova-
da, como sugeriu Bittar, o Congresso 
Nacional terá que definir os repasses 

mínimos para saúde e educação a ca-
da ano.

O impasse deve atrasar a retoma-
da do pagamento do auxílio emergen-
cial. Desta vez, a ideia é que até R$ 250 
fossem pagos de março a julho, mas 
a medida depende da aprovação da 
PEC. “O Brasil vai dar um sinal de que 
não abandona esses brasileiros que 
precisam do Estado para se alimentar, 
mas isso tinha que ser feito no mesmo 
movimento, também aumentando o 
rigor fiscal, e é isso que estamos conse-
guindo”, afirmou Márcio Bittar.

RISCO DE DESCUMPRIMENTO  
DO TETO DE GASTOS

Em relatório divulgado na segun-
da-feira 22, a Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI), que é ligada ao Senado, 
prevê que o risco de descumprimento 
do teto pelo governo federal passou de 
“alto” para “moderado”. 

Jean Paul diz que PEC Emergencial 
pode não ser aprovada por impasse
DISCUSSÃO | Senador Jean Paul Prates (PT-RN) disse que impasse é o trecho da PEC que anula os pisos constitucionais da saúde e educação. Para o líder da minoria, a sugestão acaba 
com garantias constitucionais para que os setores consigam funcionar. Governo expressou “abertura à discussão” sobre o texto. Votação da proposta ficou para a próxima terça-feira 2

Sessão remota no Senado: parlamentares escolhem adiamento de PEC Emergencial

EDILSON RODRIGUES 
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LICENÇA AMBIENTAL 
 

DELPHI SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA inscrita no CNPJ: 09.047.570/0001-01 torna público, conforme a 
Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 12/02/2021, através do Processo Administrativo Nº 
20210144377, a Licença Simplificada de sua sede administrativa, com área construída de aproximadamente 
198,56m² em um terreno de 240,00m², situado na Av. Santos Dumont, 496, Capim Macio– CEP 59078-200- Natal / 
RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos 

CONCESSÃO DELICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
DEJANE SANTOS FRANÇA ME, com CNPJ 14.112.772/0001-20 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação – LRO com validade até 29/01/2023 a FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS 
localizados Sitio Povoado Cachoeiro, Zona Rural – Currais Novos / RN. 
  

DEJANE SANTOS DE FRANÇA - EMRESÁRIA 

 
 

JOÃO GILBERTO

CAMPANHA | Lançada nesta quinta-feira 25, a campanha tem como objetivo principal mobilizar digitalmente 
potiguares para incentivar a vacinação contra a Covid-19 de todos os idosos do Rio Grande do Norte

No dia em que se completa um 
ano do registro do primeiro 
caso da Covid-19 no Brasil, a 

Frente Parlamentar em Defesa e Valo-
rização dos Direitos da Pessoa Idosa da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte lançou a campanha “Vacina 
é vida”, com o objetivo de mobilizar 
digitalmente os potiguares para incen-
tivar a imunização da população idosa, 
mais propensa ao desenvolvimento 
grave do coronavírus. 

O evento, realizado na manhã des-
ta quinta-feira 25, ocorreu de forma 
híbrida e foi realizado em parceria com 
a Pastoral dos idosos da Arquidiocese 
de Natal e com os Conselhos Munici-
pais em Defesa das Pessoas Idosas do 
Estado.

“Essa Frente Parlamentar tem 
encaminhado ações importantes na 
defesa dos direitos da pessoa idosa. 
Desde o ano passado, com o surgimen-
to da pandemia, focamos o trabalho 
na situação dos idosos e nas políticas 
públicas direcionadas para essa po-
pulação. Agora entramos na luta para 
que 100% dos idosos do RN possam ser 
vacinados e estejam imunes ao novo 
coronavírus”, disse o deputado Ubaldo 
Fernandes (PL), presidente da Frente 
Parlamentar.

Membro da Frente Parlamentar, 
o deputado Hermano Morais (PSB) 
participou de forma virtual e desta-
cou a importância da campanha para 
conscientização da população idosa e 
de seus familiares sobre a vacina. “Essa 
vacinação acontece não só no Estado, 
mas no Brasil, e é importante desmis-
tificar a questão da vacina porque não 
há caminho mais seguro para essa do-
ença que não seja a vacina”, destacou.

Presente ao evento, o presidente 
do Conselho Municipal dos Idosos, 
André Arruda, destacou a importância 
da informação correta chegar aos ido-
sos e aos familiares e repudiou as fake 
news divulgadas contra as vacinas. “A 

vacinação é uma estratégia eficien-
te contra doenças. A propagação de 
Fake News contra a vacina precisa ser 
combatida. A única forma de preven-
ção hoje é a vacinação e permitir que 
a população idosa tenha acesso a essa 
vacina é permitir que a vida seja conti-
nuada”, chamou a atenção.

De forma virtual, o vice-governa-
dor Antenor Roberto criticou a lenti-
dão no ritmo da vacinação proporcio-
nada pelo Governo Federal. “Estamos 
na contramão do mundo e a lentidão 
na chegada das vacinas tem prejudica-
do a imunização dos idosos e da popu-
lação em geral. O Governo do Estado 
não tem medido esforços para fazer 
chegar essas vacinas nas cidades e, 
consequentemente, aos idosos”, frisou.

A coordenadora da Frente Nacio-
nal de Fortalecimento às instituições 
de longa permanência para idosos e 
vice-presidente do Centro Internacio-
nal de Longevidade do Brasil, Carla 
Giacominni, ressaltou a importância 
da campanha para a população idosa 
do RN.

“Essa é uma iniciativa que precisa 
ser copiada em todo o Brasil, que infe-
lizmente vive um momento de nega-
cionismo e isso representa perder vi-
das, principalmente da pessoa idosa. É 
preciso deixar muito claro que a vacina 
é a única solução para a continuidade 
da vida, principalmente da pessoa ido-
sa”, destacou.

Para a representante das Pastorais 
do Idoso da Arquidiocese de Natal, Ze-
neide Fernandes, é preciso a adoção de 
políticas públicas voltadas aos idosos 
do Estado. “Um momento oportuno 
que vivemos para conversarmos sobre 
os direitos da pessoa idosa. A pande-
mia trouxe à tona a importância dessa 
população e a necessidade de políticas 
públicas que permitam o respeito aos 
direitos e valorização da pessoa idosa”, 
ressaltou.

Para o presidente da Comissão dos 

Direitos da Pessoa Idosa da OAB/RN, 
Davi Sales, a campanha vem conscien-
tizar a população idosa da necessidade 
da vacinação para a continuidade da 
vida. “Quero parabenizar a iniciativa 
e engrandecer a importância de uma 
campanha como essa. Entender o res-
peito às prioridades e aos direitos do 
idoso. A sociedade civil pode contri-
buir com isso”, pontuou.

A ex-presidente do Conselho Na-
cional dos Direitos da Pessoa Idosa, 
Lúcia Secotti, trouxe como pauta a 
necessidade de agilizar a vacinação 
como forma de preservação da vida. 
“Importante ressaltar que enquanto o 
mundo está vendo a diminuição dos 
casos, o Brasil está vivendo um novo 
pico. Quanto mais a vacina demora a 
chegar, mais vidas serão ceifadas. Daí 
a importância dessa campanha para 
que os direitos da pessoa idosa sejam 
respeitados”.

Um dos momentos mais emocio-
nantes do evento foi a participação de 
Teresinha Peixoto, membro do Conse-
lho Municipal da Associação do Minis-
tério Público do RN (Ampern), que aos 
82 anos falou com propriedade sobre a 
importância da vacina para os idosos.

“Estou eu aqui de cabelos curti-
nhos e brancos para dizer que a vacina 
que nós precisamos ter é vida, é espe-
rança, é proteção. Porque infelizmen-
te muitos estão perdendo a vida por 
descumprimento dos direitos. Peço a 
todos que se atentem um pouco aos 
idosos. Vacina é vida, esperança, vaci-
na é uma promessa e um direito que 
precisa ser respeitado”, resumiu.

Finalizando o evento, o deputado 
Ubaldo Fernandes informou que a 
campanha seguirá por todo o Estado. 
“A campanha seguirá pelo RN porque 
vacina é vida e esperança. Essa é a for-
ma da nossa Casa contribuir de forma 
direta na luta pela vacinação de 100% 
dos idosos do Rio Grande do Norte”, 
finalizou.

Ubaldo Fernandes (PL) é presidente da Frente Parlamentar em Defesa e Valorização dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa 

“Vacina é Vida” é lançada no RN 
para desmistificar preconceitos
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REALIDADE | William Gomes perdeu a mãe, e ficou sob os cuidados do pai que era usuário de drogas. Morou 
com uma tia, mas fugiu de casa. Ele cata latinhas e tenta sobreviver em meio à pandemia, sem moradia fixa

ELIAS BERNARDO
REPÓRTER

Viver sem a certeza do pão de 
cada dia, de um lugar para 
dormir, até mesmo sem saber 

se estará vivo no dia seguinte: esses 
são alguns dos principais problemas 
de quem vive nas ruas do Brasil e do 
mundo. Esta é a realidade de William 
Gomes, de 41 anos, que há mais de 25 
anos “mora” nas ruas de Natal e de ou-
tras cidades da Região Metropolitana.  

“A vida de quem está na rua não é 
fácil, tem dias que a gente não come, 
dormimos geralmente debaixo de 
alguma cobertura, num pedaço de 
papelão e não sabemos se estaremos 
vivos no outro dia”, disse William. 

Ao Agora RN, ele relatou que aos 
10 anos de idade saiu da casa onde 
morava na capital potiguar, devido 
à rejeição da família. Na época, após 
a mãe falecer, William ficou sob os 
cuidados do pai - que era usuário de 
drogas. Pouco tempo depois, foi morar 
com uma tia, mas se sentiu rejeitado, 
sem receber atenção da família, e aca-
bou fugindo de casa.

Desde então, passou por diversas 
situações complicadas, mas se adap-
tou a viver como um andarilho. Passou 
pelos bairros de Natal, Quintas, Ale-
crim, Cidade Alta, Ribeira e em cida-
des como Goianinha, Lagoa Salgada, 
Monte Alegre e Parnamirim.

 Apesar das dificuldades que en-
frentou, ele tentou mudar de vida aos 
20 anos, ao lado de uma mulher evan-
gélica. Teve um filho com ela, mas foi 
julgado pelas pessoas devido ao este-
reótipo e histórico de vida e decidiu 
voltar para as ruas cinco anos depois.

Hoje, sem contato com a família, 
para sobreviver nas ruas e ganhar 
dinheiro, ele cata latinhas pelas ave-
nidas dos bairros da Ribeira e Cidade 
Alta. Há dois anos, William acordou 
com a perna esquerda quebrada e foi 
socorrido às pressas para o Hospital 
Deoclécio Marques de Lucena, em 
Parnamirim. 

“Eu dormia por lá nesse tempo 
e acabei bebendo demais no dia an-
terior e só lembro de me deitar para 
dormir. Fui acordado pelas pessoas 
que passavam no local e me ajudaram, 
até hoje não lembro e não sei quem fez 
isso, mas carrego 13 pinos na perna”, 
desabafou.

Com três bermudas, duas camise-
tas e um lençol, além de um carrinho 
para guardar as latas e muita espe-
rança, William sobrevive em meio à 
pandemia da Covid-19. No dia a dia, 
quando deseja tomar banho, se deslo-
ca da Ribeira ou da Cidade Alta até a 
Praia do Meio. Ele acredita que a pró-
pria situação melhorou com o progra-
ma Restaurante Popular, que isentou 
em 2020 pessoas em situação de rua, 
refugiados e migrantes de pagar pelas 
refeições. 

“Mas eu só espero que um dia 
Deus me tire dessa situação, que eu 

consiga uma casa para morar, uma 
família”, relatou.

Assegurado pela Constituição 
Federal de 1988, o direito à moradia é 
uma competência comum da União, 
dos Estados e dos Municípios. A eles, 
conforme aponta o texto constitucio-
nal, cabe “promover programas de 
construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais e de sane-
amento básico”.

A professora da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (UFRN) 
e presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-RN, Mariana de 

Siqueira, reforça que é imprescindível 
que os Municípios elaborem políticas 
públicas, programas sociais e ações 
com o objetivo de oferecer moradia 
digna aos cidadãos que não a pos-
suem.

“É cruel observar que existem 
tantos espaços urbanos vazios, sem 
ocupação e sem qualquer função so-
cial e que igualmente existem na ci-
dade inúmeras famílias sem casa. Não 
podemos nos esquecer que o direito 
à moradia se liga a inúmeros outros 
direitos fundamentais: saúde, vida e 
educação são exemplos”, analisou.

William Gomes tem 41 anos e vive nas ruas da capital potiguar há mais de duas décadas

William cata latinhas para sobreviver: “Espero que um dia Deus me tire dessa situação”

Sobrevivência nas ruas de Natal: 
conheça a história de William

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Aviso de Licitação – REPUBLICAÇÃO - Pregão Eletrônico N° 001/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado 
pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 001/2021 - Processo Administrativo nº 7323/2020 - Secretaria Municipal de Saúde que 
objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Locação de 
Módulo Habitável (Contêiner) para uso de Leitos/Dormitórios, para Profissionais de Saúde em atividade no 
Hospital Manoel Lucas de Miranda durante o período de atendimento aos novos Leitos de Tratamento para 
pacientes com Sars-COV-2, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 10 DE MARÇO 2021, ÀS 09h:00:00 (NOVE 
HORAS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de expediente. 
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da 
Transparência do Município (http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e 
ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647.

• REPUBLICAÇÃO
GUAMARE / RN, 25 de Fevereiro de 2021.

Kleuton Ferreira Martins
Pregoeiro

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

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

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

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 LICENÇA DE INSTALAÇÃO para 
o TERMINAL PESQUEIRO PÚBLICO DE NATAL, localizado as Margens do Rio 
Potengi - Parte Frontal do Terreno da CBTU.

GUILHERME MORAES SALDANHA
Secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 006/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), 
a saber:
- Pregão Eletrônico N° 006/2021 - Processo Administrativo nº 370/2021 - Secretaria Municipal de Saúde 
que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em 
Locação  de Bomba de Infusão, destinados a atender as necessidades do Hospital Manoel Lucas de 
Miranda, unidade administrada pela Secretaria de Saúde de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições 
e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o 
DIA 10 DE MARÇO 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados 
no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de 
expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 25 de Fevereiro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

 
 

            EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
     ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 O Presidente da Cooperativa de Professores do Rio Grande do Norte - COOPERN, no uso das atribuições conferidas pelo 
Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam-se 31 (trinta e um ) em pleno gozo de seus direitos 
sociais para reunirse em Assembleia Geral Ordinária que se realizará no Auditório da COOPERN, na Av. Hermes da Fonseca, 
1500, Tirol, nesta capital, Estado do Rio Grande do Norte, no dia 27 (Vinte e sete) de Março de 2020. A Assembleia Geral 
Ordinária em primeira convocação às 7h , com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 8h , no 
mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, 
em terceira e última convocação, às 9h com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:  
 

ORDEM DO DIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:  
I – Prestação de Contas do Orgão de Administração acompanhada do parecer do Conselho fiscal, compreendendo: a) 
Relatório de Gestão do Conselho de Administração; b) Balanço 2020; c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. d) Plano de atividade da sociedade 
para o exercício seguinte. 
II - Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas;  
III- Eleição do Conselho Aministrativo; 
IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;  
V – Fixação do valor dos honorários da diretoria executiva (Presidente e Vice Presidente) 
VI- Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos, os enumerados art. 32 desse estatuto. 
1º A aprovação dos relatórios, balanço e contas dos órgãos de administração exonera seus componentes de 
responsabilidades, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como de infração à Lei ou a este estatuto.  
Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de Associados da Cooperativa neste data é de 31 cooperados.  

Natal (RN), 26 de Fevereiro de 2021 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que Está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes licenças: 
 Licença. Previa LP, para construção de 1 gasoduto para escoamento do gás da jazida compartilhada 

ALAGAMAR, localizado no campo Sabia Bico de Osso, Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, 
no Rio Grande do Norte. 

Braz Gaudencio dos Santos Santana 
Representante Legal  

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
TIAGO BEZERRA DOS SANTOS, CPF 087.203.244-21, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO para uma 
Indústria de Produção de Carvão Vegetal, localizada no Sitio Malhada do Galdino, S/N, Zona Rural, Sítio 
Novo//RN - CEP: 59.440-000. 
 

Tiago Bezerra dos Santos  
Proprietário  
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NEY DOUGLAS/AGORA RN

ANA LUIZA VILA NOVA
BRUNO VITAL
REPÓRTERES

A rede pública de saúde do Rio 
Grande do Norte registrou o 
maior número de internações 

em leitos críticos para tratamento da 
Covid-19 desde o início da pandemia. 
Ao todo, 247 pessoas estavam sob 
cuidados médicos nas unidades de 
terapias intensivas e semi-intensivas, 
nesta quinta-feira 25. Os dados foram 
colhidos na plataforma Regula RN, da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap).

A taxa de ocupação de leitos no 
estado atingiu 90,1% nesta quinta, o 
que não acontecia desde 9 de julho 
de 2020. Em outras palavras, significa 
dizer que dos 274 leitos operacionais 
do estado, 247 estavam ocupados 
por pacientes com quadro grave de 
Covid-19 até quinta. O recorde de in-
ternados acontece em um cenário de 
maior oferta de leitos, o que evidencia 
o momento preocupante da pande-
mia no RN.

Para se ter uma ideia, na série his-
tórica, o estado já registrou 96,57% de 
ocupação em 28 de junho de 2020, mas 
menos pessoas estavam internadas: 
197. À época, a rede pública disponi-
bilizava 204 leitos críticos. Para Marise 
Freitas, o recorde de internação regis-
trado nesta quinta-feira 25, demonstra 
que o estado está enfrentando o pior 
cenário da pandemia desde o surgi-
mento da doença. Ela é infectologista, 
professora da UFRN e integrante do 
comitê científico estadual. 

“Embora não estejamos enxergan-
do ainda, a segunda onda de Covid-19 
no nosso estado está sendo pior do 
que a primeira. Nunca tivemos tantas 
pessoas internadas em leitos de UTI. 
Foram abertos mais leitos de enferma-
ria, mais leitos críticos e mesmo assim 
temos muito internados. Isso expressa 
o quanto devemos nos proteger. Foca-
mos na internação porque isso implica 
diretamente em vida ou morte, mas 
esse número de pessoas que precisam 
de tratamento em terapia intensiva é 
uma parcela, o que significa dizer que 
muito mais gente está se infectando”, 
comentou. 

O quadro mais delicado segue 
na Região Metropolitana de Natal 
(93,5%). As regiões Seridó e Oeste tam-
bém estão sob forte estresse, acima 
dos 80% de ocupação de leitos críticos. 
A média de 80% é o limite definido 
como aceitável para a retomada eco-
nômica pelo Governo do Estado. Tam-
bém na manhã desta quinta 25, o RN 
registrou 12 hospitais públicos com 
100% de ocupação. 

Para tentar conter o avanço da Co-
vid-19 durante o que os especialistas 
chamam de “segunda onda da pande-

mia”, o Executivo estadual recomen-
dou novas medidas restritivas como o 
fechamento de bares e restaurantes às 
22h para tentar inibir aglomerações. 
Além disso, Estado e cidades da Gran-
de Natal estão viabilizando a abertura 
de novos leitos para tentar suprir o 
aumento da demanda. De acordo 
com o boletim epidemiológico da Se-
sap desta quinta 25, o Rio Grande do 
Norte tem 3.553 óbitos por Covid-19 e 
163.515 casos confirmados da doença. 

A taxa de ocupação em leitos 
críticos de pessoas com menos de 
60 anos chegou a 48,19% na última 
quarta 24, o número é o maior 
desde maio de 2020, quando essa 

taxa era de 49,18%. Em toda a rede 
pública de saúde do Rio Grande 
do Norte, 120 pessoas não-idosas 
estavam internadas em UTI até 
quarta por decorrência da Co-
vid-19, de acordo com os dados da 
plataforma Regula RN.

 Segundo a Sesap, a maioria 
dos pacientes com Covid-19 atu-
almente têm entre 25 e 44 anos. 
Ainda que a letalidade seja menor 
nessa faixa etária, cerca de 0,71%, 
o aumento de casos em pessoas 
abaixo dos 60 anos contribui dire-
tamente para a superlotação dos 
leitos que vêm sendo vista no esta-
do, e para o aumento do contágio 
na população mais idosa - os mais 
afetados e mortos pela doença.

O médico infectologista Ale-
xandre Motta acredita que o au-
mento do contágio entre pessoas 
mais jovens tem relação com o re-
laxamento da população referente 

ao isolamento social e com o in-
centivo do uso de medicamentos 
sem eficácia comprovada, como 
a cloroquina e a ivermectina, além 
das novas variantes, que se mos-
tram mais contagiosas, circulando 
em todo o país. “A população como 
um todo cansou dessa rotina que 
não se resolve e da falta da pers-
pectiva real de vacinação. Esse 
cansaço associado a uma série de 
grandes eventos que geram peque-
nas e grandes aglomerações, com 
alto risco de contaminação, nos 
levam a esse cenário pré-apocalíp-
tico que estamos vivendo agora”.

Ele explica também que o in-
centivo de medicamentos como 
a Ivermectina causam uma ilusão 
de segurança. “As pessoas acredi-
tam que se tomarem o remédio 
estarão imunes ao vírus, e então 
podem relaxar para as normas de 
proteção individual e coletivas. 

Andam nas ruas sem máscara, 
visitam parentes e amigos fora do 
círculo comum e vão para festas e 
eventos. Principalmente as pesso-
as mais jovens, que têm um hábito 
de vida fora de casa maior. Mas es-
sas aglomerações, mesmo que se-
jam com poucas pessoas, têm um 
potencial maior de contaminação, 
e a ivermectina não os protege dis-
so”, reforçou.

Para a médica infectologista 
Marise Reis, nesse cenário tam-
bém deve ser levado em conta a 
existência de outras comorbida-
des nos quadros clínicos desses 
pacientes. “Em geral, essas pessoas 
mais afetadas tendem a ter tam-
bém outras comorbidades, como 
doenças cardíacas, renal crônica, 
diabetes e obesidade. Logo elas 
são mais suscetíveis à evolução 
do contágio para um quadro mais 
grave, que requer internação”.

RN atinge o maior número de 
internados em leitos críticos Covid
CRISE | Taxa de ocupação de leitos no estado atingiu 90,1% nesta quinta-feira 25, o que não acontecia desde 9 de julho de 2020. Na série histórica, o Rio Grande do Norte já registrou 
96,57% de ocupação em 28 de junho do ano passado, mas menos pessoas estavam internadas. Além disso, a taxa de ocupação de leitos de UTI por jovens é a maior desde maio

Maioria dos pacientes com Covid-19 atualmente têm entre 25 e 44 anos. Ainda que a letalidade seja menor nessa faixa etária, o aumento desses casos contribui para a superlotação dos leitos

TAXA DE OCUPAÇÃO DE 
LEITOS DE UTI POR JOVENS 
É A MAIOR DESDE MAIO 
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A Prefeitura de Natal começa a 
expandir o público-alvo a ser 
imunizado contra o coronaví-

rus. Com a chegada do novo lote de 7,5 
mil doses da vacina de Oxford, a partir 
de segunda-feira 1º, os idosos de 85 
anos e mais poderão tomar a primeira 
dose do imunizante. Esta é uma nova 
etapa dentro do calendário de vacina-
ção que começou no dia 20 de janeiro 
para a população do município. 

Para receber a vacina, os idosos 
residentes em Natal nesta faixa etária 
devem se dirigir a uma das estruturas 
de vacinação e apresentar cartão de 
vacina, comprovante de residência e 
documento original com foto.

“Pedimos também o apoio da po-
pulação para conferir se o cartão de 
vacinação está sendo preenchido de 
forma correta, e caso tenham alguma 
dúvida devem se dirigir a um dos res-
ponsáveis nos postos de vacinação”, 

reforçou George Antunes, Secretário 
Municipal de Saúde de Natal.

Para o prefeito da capital potiguar, 
Álvaro Dias (PSDB), anunciar uma 
nova etapa de imunização é “renovar 
a esperança de em breve vacinar os 
natalenses em sua totalidade contra 
o coronavírus, almejando a normali-
dade nas nossas relações pessoais e 
comerciais”.

Ao todo, são três drives-thrus de 
vacinação disponíveis para atender a 
população e evitar aglomerações e ris-
cos de contaminação. Os drives estão 
montados no Palácio dos Esportes, no 
Shopping Via Direta e no Ginásio Nélio 
Dias, os dois últimos contam ainda 
com sala de vacinação para pedestre 
funcionando das 8h às 16h, de segun-
da a quinta-feira, e na sexta-feira até 
às 13h.

A estrutura de vacinação em Natal 
também conta com 10 salas em Uni-

dades Básicas de Saúde do município 
que funcionam de segunda a sexta-fei-
ra, de 8h às 12h30 e de 13h30 às 16h. 
São elas Distrito Sanitário Norte I: UBS 
Pajuçara; UBS Nova Natal; Distrito Sa-
nitário Norte II; UBS Panatis; UBS Vale 
Dourado; Distrito Sanitário Leste; UBS 
São João; UBS Brasília Teimosa; Distri-
to Sanitário Oeste; UBS Felipe Cama-
rão II; UBS Nazaré; Distrito Sanitário 
Sul; UBS Candelária; UBS Rosângela 
Lima. 

Os idosos de 90 anos e mais, 
residentes em Natal que ainda não 
foram imunizados contra a Co-
vid-19, podem ser encaminhados 
até sexta-feira 26 a um dos três 

drive-thrus de vacinação instala-
dos pela Prefeitura. O horário de 
funcionamento é das 8h às 13h. 

Além dos drives, cinco salas de 
vacinação estão em funcionamen-
to com horário ampliado das 8h às 
12h30 e das 13h30 às 16h, na UBS 
São João, UBS Nazaré, UBS Paju-
çara, UBS Candelária e USF Vale 
Dourado. A vacinação deste grupo 
prioritário teve início na última 
segunda-feira 22 e nesta fase as 
vacinas que estão sendo aplicadas 
são da Coronavac. Este imunobio-
lógico tem intervalo de aplicação 
entre doses de 14 a 28 dias.

O Rio Grande do Norte rece-

beu, nesta quinta-feira 25, mais 
19,4 mil doses da vacina Corona-
vac. O lote vai garantir a imuniza-
ção de 100% dos idosos maiores de 
85 anos. As novas doses se somam 
às 35 mil da Astrazeneca/Oxford – 
Fiocruz que aterrissaram em solo 
potiguar na quarta 24, totalizando 
54,4 mil doses nesta semana. 

A campanha avança para dar 
cobertura principalmente aos ido-
sos e à população indígena. A Se-
cretaria da Saúde Pública (Sesap) 
do RN orienta os municípios para 
que a vacinação de idosos acama-
dos com 75 anos ou mais e daque-
les que têm mais de 90 anos seja 
concluída até o dia 2 de março. Pa-
ra os que estão entre 85 e 89 anos, 
deve ser realizada entre os dias 1º e 
5 de março, e pessoas entre 80 e 84 
anos devem ser vacinadas até o dia 
16 do mesmo mês.

Natal amplia vacinação para idosos 
com 85 anos a partir de segunda
IMUNIZAÇÃO | Para receber a vacina, idosos devem se dirigir a uma das estruturas de vacinação e apresentar cartão de vacina, comprovante de residência e documento original  
com foto. Nesta quinta-feira 25, o RN recebeu mais 19,4 mil doses da Coronavac. Com isso, a imunização de idosos com 80 anos ou mais deve ser iniciada em breve no estado  

VACINAÇÃO PARA 
IDOSOS DE 90 ANOS 
CONTINUA HOJE

RN RECEBEU DOSES 
DA CORONAVAC PARA 
AMPLIAR IMUNIZAÇÃO



O secretário de Saúde de Natal, 
George Antunes, afirmou nesta 
quinta-feira 25 que a população 

é a principal culpada pela piora da pan-
demia de Covid-19 no Rio Grande do 
Norte. Em entrevista ao programa “12 
em Ponto”, da 98 FM, o secretário disse 
que “80% da responsabilidade” pelo au-
mento nas hospitalizações por corona-
vírus é das pessoas que descumpriram 
as medidas preventivas. 

“A população precisa entender 
qual é o seu papel nisso tudo. Podemos 
dividir a responsabilidade dessa situa-
ção em 20% para o poder público, seja 
municipal, estadual ou federal, e 80% 
para a população. A situação estava 
controlada, tanto no interior quanto 
na capital. Das eleições para cá, o que 
vimos foi um afronte, uma desmora-
lização do poder público e atentado à 
saúde pública”, enfatizou George An-
tunes.

O secretário de Saúde afirmou 
também que outras medidas restriti-
vas podem ser decretadas nos próxi-
mos dias, caso o quadro da pandemia 
não melhore. No início da semana, o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), 

determinou que bares e restaurantes 
não funcionem após as 22h. A medida 
havia sido recomendada pelo Comitê 
Científico Estadual. “Nós temos uma 
semana de observação acerca das 
medidas que foram tomadas agora, 
que já são bastante restritivas. Dentro 
de uma semana, teremos uma reposta 
acerca do efeito prático dessa medias. 

Não descartamos medidas mais restri-
tivas. Se houver necessidade, teremos 
a obrigação de adotar medidas mais 
restritivas. Temos o dever de cuidar da 
população, e a vida está acima de tudo”, 
destacou George Antunes.

Segundo ele, a população precisa 
se conscientizar da importância de se-
guir as recomendações.
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Diante do aumento no número 
de casos graves de Covid-19, 
a Prefeitura do Natal decidiu 

nesta quinta-feira 25 instalar mais um 
hospital de referência para tratamento 
da doença. A previsão é que, a partir 
deste sábado 27, o Hospital dos Pesca-
dores, localizado nas Rocas, bairro da 
Zona Leste, também comece a receber 
pacientes com o novo coronavírus. 

O anúncio foi feito pelo secretário 
municipal de Saúde, George Antunes, 
em entrevista ao programa “12 em 
Ponto”, da 98 FM.

Segundo ele, entre quinta 25 e sá-
bado 27, os pacientes internados atu-
almente no Hospital dos Pescadores 
(por outras doenças, não Covid-19) 
serão transferidos para duas clínicas 
particulares que fecharam convênio 
com a prefeitura. Com isso, a unidade 
ficará exclusiva para receber casos de 
coronavírus.

Inicialmente, a nova unidade de 
acolhimento terá apenas leitos clíni-
cos. Porém, a expectativa é que, até o 
fim da próxima semana, 10 leitos de 
terapia intensiva (UTI) também sejam 
instalados no local. Equipamentos pa-
ra montagem dos leitos já foram enco-
mendados pela Secretaria Municipal 
de Saúde.

George Antunes também anunciou 
que já entraram em funcionamento 15 

novos leitos de UTI no Hospital Muni-
cipal de Campanha – que agora tem, 
ao todo, 35 leitos críticos para pacien-
tes com Covid-19. Outros 5 deverão ser 
abertos até o fim da próxima semana, 
totalizando 40 só naquele hospital.

O secretário de Saúde afirmou 
que a situação da pandemia tem se 
agravado por causa do desrespeito da 
população às medidas preventivas. “A 
população precisa entender qual é o 
seu papel nisso tudo. Podemos dividir 
a responsabilidade dessa situação em 
20% para o poder público, seja muni-

cipal, estadual ou federal, e 80% para a 
população. A situação estava controla-
da, tanto no interior quanto na capital. 
Das eleições para cá, o que vimos foi 
um afronte, uma desmoralização do 
poder público e atentado à saúde pú-
blica”, enfatizou George Antunes.

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE – UTIS 

Hospital de Campanha: 35 funcio-
nando + 5 até próxima semana 

Hospital dos Pescadores: 10 até 
próxima semana 

PANDEMIA | Pacientes internados no local (por outras doenças) serão transferidos para clínicas particulares. 
A partir do próximo sábado 27, o hospital ficará exclusivo para atendimento de pessoas com coronavírus

PREFEITURA DO NATAL

Hospital dos Pescadores fica localizado nas Rocas, Zona Leste da capital potiguar 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Secretário municipal de Saúde de Natal, George Antunes, falou sobre avanço da pandemia

Hospital dos Pescadores atenderá só 
casos de Covid e ganhará 10 leitos 

80% da culpa por piora da pandemia 
é da população, diz secretário 

NATAL

  
CONCESSÃO DE RENOVAÇÂO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

FLOR E OLIVEIRA LTDA, CNPJ 12.689.295/0005-68, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO – Renovação da Licença de Operação com 
prazo de validade até 24.02.2027, em favor do empreendimento Posto de combustível, localizada na Rua Genezio 
Tomaz, 1220 – Centro –Lagoa Salgada/RN 

Wellberson F. de Oliveira 
Sócio  

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA 07470891404, CNPJ 35.358.031/0001-01, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação – LRO para uma Fábrica de produtos de panificação industrial, localizada na Rua Padre Jose Amorim 
de Souza, n° 564, Saudade, Serra Caiada/RN - CEP: 59.245-000. 
 

Josenildo do Nascimento Silva 
Proprietário  

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA ME, CNPJ: 11.935.038/0003-34 torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 15/02/2027 em favor do empreendimento com a atividade 
de REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na RUA IZABEL IDALINA DE AZEVEDO, 
42 BAIRRO SÃO JOSÉ CEP: 59.310-000 no município de SÃO JOÃO DO SABUGI/RN 
. 

MARIA APARECIDA DE ARAUJO 
TITULAR  

 
 
 

Solicitação de Renovação de Licença de Operação 
 
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA, inscrito no CNPJ: 04.839.900/0001-88, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação para a atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores em favor 
do empreendimento localizado na Av. Bel. Tomaz Landim, 1340 – Olho D’Água - São Gonçalo do Amarante/RN. 
 

Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 
 

  

PEDIDO DE LICENÇA  DE OPERAÇÃO 
 
POSTO COMBUSTIVEL SERIDO LTDA, 37.627.337/0001-33, torna público que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, para Posto 
revendedor de combustíveis, localizado na Av Dr Rui Mariz, 277, Boa Passagem, Caicó/RN.  
 

RAFAEL FELIPE GALVÃO DE MACEDO 
Representante Legal 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
Licença de Alteração da Renovação de Licença de Operação para Estação Coletora e Compressora Central 
de Livramento, localizada no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
Licença de Alteração de Renovação de Licença Operação para 01 (uma) Linha de Surgência do Poço 
Petrolífero de Código 7-FMQ-0032-RN, localizada no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro  
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SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST -   UNIDADE B Nº 029 
AVISO DE LICITAÇÃO -  CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021 

 
O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência para 

contratação de empresa para execução de Obra de reforma das piscinas e caixa d’água do SEST SENAT 
Natal/RN. O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no 
dia 15/03/2021, das 09h às 09h15m. Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados 
deverão dirigir-se a Unidade na Av. Prefeito Omar O’Grady, 8695, Pitimbu, Natal/RN. Maiores informações através 
do e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br. 

Marina Pinheiro Vieira Barroso 
Presidente da Comissão de Licitação  

 
 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada n.° 2020-152239/TEC/LS-
0207, em favor da atividade de extração de cascalho com volumetria de 1.000m³/mês, em uma área de 4,95 ha, 
na Fazenda Santa Zélia, localizado no município de Macau, zona rural, CEP 59.500-000. 

 
Saionara Pinto Biezus 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada n.° 2020-152760/TEC/LS-
0226, em favor da atividade de extração de cascalho com volumetria de 1.000m³/mês, em uma área de 14,49 ha, 
na Fazenda Baixa do Muruci, localizado no município de Macau, zona rural, CEP 59.500-000. 

 
Saionara Pinto Biezus 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE NATAL NO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDEBARNAT/RN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Pelo presente edital O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE 
NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDEBARNAT/RN, convoca todos os associados, quites 
com suas obrigações estatutárias, para a assembleia geral de prestação de contas do ano de 2019/2020 a ser 
realizada no dia 09 de março de 2021, tendo como local a sede do SINDICATO localizado na Rua GONSALVES 
LEDO, 820– Cidade Alta, Natal/RN com a primeira convocação as 9h com quórum estatutário, e ás 9:30h em 
segunda convocação com qualquer número de participantes. Ordem do dia: 1) prestação e aprovação de contas do 
exercício 2019/2020.  

Natal 26 de Fevereiro de 2021 
Flávio Teotônio – Presidente  
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CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA - LP 
 
AUTO POSTO PADRE CICERO EIRELI, CNPJ: 26.698.386/0002-21 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA LICENÇA 
PRÉVIA, com prazo de validade até 24/02/2023 em favor do empreendimento com VIABILIDADE AMBIENTAL DE 
POSTO PARA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na SIT FERNANDO, SN, BAIRRO ZONA 
RURAL CEP: 59.215-000 no município de NOVA CRUZ/RN. 
 

DEISE DA SILVA ARAUJO 
TITULAR  

 
 
 

Solicitação de Licença de Alteração 
 

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA, inscrito no CNPJ: 04.839.900/0003-40, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Alteração para a atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores em favor do 
empreendimento localizado na Rua Barão do Rio Branco, 190 – Centro - São Tomé/RN. 

 
Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 

 
 

  

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

CENTRAL EÓLICA CAMBOAS I LTDA, CNPJ: 18.180.415/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, com 
prazo até 22/12/2024, em favor do empreendimento Complexo Eólico Serra do Feiticeiro, localizado na Zona 
Rural no município de Lajes/RN. 

Bruna Di Paula Gomes Cruz 
Sócia administradora  

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PREVIA - LP 
 
A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., inscrita no CNPJ 10.550.896/0002-17, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP 
N° 2020-156305/TEC/LP-0099, com prazo de validade até 22/02/2022, em favor do empreendimento Outros 
Sistemas de Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos, Sistema de Tratamento de Efluente Sanitário e 
Industrial, localizado em Rua Ranieri Barbosa Paiva, 273, Dom Jaime Câmara – Mossoró/RN - CEP: 59628- 803.  
 

Fabrício Resende Fonseca 
Diretor Comercial 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os atletas e clubes filiados, 
diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interessar, para a Assembleia Geral Ordinária que 
realizar-se-á no dia 12/03/2021, em 1ª chamada às 09h e em 2ª chamada às 9:30h, na Rua Raimundo Chaves, nº 
2182, Sala 501, Candelária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes assuntos: 
eleição e posse do(a) presidente, vice-presidente e conselho fiscal para o mandado 2021 a 2025. O prazo para 
inscrição das chapas é até 10/03/2021. Os interessados em inscrever-se como candidatos, bem como os clubes 
interessados em enviar representantes, devem solicitar orientações exclusivamente pelo email: fedrn@cbtm.org.br.  

Natal, 23 de fevereiro de 2021. 
  

Tiago J. Martins P. Silva 
Presidente – FPOTM   

2x4 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n. 01/2021 
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Digital da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do 

 Rio Grande do Norte -  COOPANEST-RN -   CNPJ 70.141.940/0001-86 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficam convocados todos os 311 (trezentos e onze) sócios cooperados ativos para a Assembléia Geral Ordinária e 
Extraordinária DIGITAL,  da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Rio Grande do Norte, a realizar-se no dia 18 
de março de 2021 às 7h em 1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 8h em 2ª convocação com metade 
mais 1 (um) dos cooperados e às 9h em 3ª convocação com um mínimo de 10 (dez) cooperados. Será realizada de forma 
digital pela plataforma Zoom, com a seguinte ordem do dia: 

Assembleia Geral Ordinária Digital 
Das 09h às 19h: 
I - Votação para a eleição dos componentes do Conselho Fiscal 2021/2022. 

Às 19h: 
II - Apuração do resultado da votação. 
III - Proclamação dos eleitos para o Conselho Fiscal. 
IV - Prestação de contas do exercício de 2020, compreendo:   

a) Relatório de Gestão                          c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas 
b) Balanço patrimonial                          d) Parecer do Conselho Fiscal 

V - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. 
VI - Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal e Comissão de Glosas. 
VII - Plano de trabalho para o ano de 2021. 
VIII – Outros assuntos não deliberativos de interesse social. 
 

Assembleia Geral Extraordinária Digital 
I – Estabelecer a quantidade de cotas parte e formas de quitação para novos cooperados. 
II – Permitir PJs unipessoais se cooperarem. 
III – Não permitir que cooperados inadimplentes com o ISS recebam repasse pela cooperativa. 

 
Natal/RN, 25 de fevereiro de 2021 

 

Maiores informações e link de acesso à AGO / AGE DIGITAL estarão disponíveis no Minhas Guias e site da 
Coopanest/RN 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

F F DE MELO OLIVEIRA COMBUSTIVEL, CNPJ 06.144.397/0001-71, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA, a Concessão da Licença de Operação (LO) Nº 2019-145134/TEC/LO-
0314 para a revenda varejista de combustíveis líquidos com capacidade total de armazenamento de 60,00 
m³, com prazo de validade 22/01/2027, localizada na Rodovia BR 405, Km 80, N° 6261, Baixa Grande, 
Município de Apodi/RN. 
 

Francisco Geilson de Oliveira 
Requerente/proprietário 

 
 

 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, 08.085.318/0001-24, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença Prévia – LP, com prazo de validade até 22/02/2023, em 
favor do empreendimento Reforma do Centro de Saúde Tibúrcio Freire, localizada 
em Rua 23 de Dezembro – Centro – Ipanguaçu – RN, CEP: 59.508.000.

Valderedo Bertoldo do Nascimento
Prefeito Municipal de Ipanguaçu

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
Renovação de Licença de Operação Nº 2019-146908/TEC/RLO-0922, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 02 (dois) Oleodutos de códigos e coordenadas 1-PX-0001-RN / EC LPX (SAÍDA 9.387.808,00 mN; 
647.005,90 mE e CHEGADA 9.389.530,00 mN; 652.486,00 mE), com 4" x 6 km e 1-PX-0001-RN / EC LPX (SAÍDA 
9.387.808,00 mN; 647.005,90 mE e CHEGADA 9.389.530,00 mN; 652.486,00 mE), com 3" x 6 km e destino os 
Campos de Produção de Poço Xavier e Leste Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-148412/TEC/RLO-0047, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Fazenda Curral de coordenadas 9.415.230,00 mN e 677.334,00 mE 
e destino o Campo de Produção de Fazenda Curral, município de Mossoró/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150688/TEC/RLO-0377, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 01 (um) Poço Petrolífero de código e coordenadas 7-PJ-0045-RN (9.422.945,92 mN e 669.196,69 mE), 
com produção escoada para a Estação Coletora de Pajeú e destino ao Campo de Produção de Pajeú, município de 
Mossoró/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151545/TEC/RLO-0547, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 01 (uma) Linha de Surgência do Poço Petrolífero de código e coordenadas 7-LPX-0020A-RN (9.388.965,00 
mN e 651.683,00 mE), com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora Leste Poço Xavier e destino 
ao Campo de Produção Leste Poço Xavier, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151578/TEC/RLO-0589, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 01 (uma) Linha de Surgência do Poço Petrolífero de código e coordenadas 7-BAL-0060A-RN (9.405.816,00 
mN e 652.657,00 mE), com produção escoada para Estação Coletora Satélite de Baixa do Algodão e destino ao 
Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151580/TEC/RLO-0591, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 01 (um) Poço Petrolífero de código e coordenadas 7-BE-0013-RN (9.391.027,00 mN e 650.707,00 mE), 
com produção escoada para Estação Coletora e Compressora Central de Leste Poço Xavier e destino ao Campo de 
Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151581/TEC/RLO-0592, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 01 (um) Poço Petrolífero de código e coordenadas 7-FMQ-0030-RN (9.407.886,00 mN e 659.989,00 mE), 
com produção escoada para Estação Coletora Satélite de Fazenda Malaquias e destino ao Campo de Produção de 
Fazenda Malaquias, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151583/TEC/RLO-0595, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 01 (um) Poço Petrolífero de código e coordenadas 7-BAL-0060A-RN (9.405.816,00 mN e 652.657,00 mE), 
com produção escoada para Estação Coletora Satélite de Baixa do Algodão e destino ao Campo de Produção de 
Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Simplificada Nº 2020-151584/TEC/RLS-0153, com prazo de validade até 17/02/2024, 
em favor de 01 (um) Acesso ao Poço Petrolífero de código e coordenadas 3-BJZ-0003-RN (9.382.723,90 mN e 
678.008,00 mE), no Campo de Produção de Baixa do Juazeiro, município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151634/TEC/RLO-0583, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 01 (um) Poço Petrolífero de código e coordenadas 7-FJ-0002-RN (9.386.818,20 mN e 685.853,20 mE), 
com produção escoada para Estação Coletora Satélite de Brejinho e destino ao Campo de Produção de Fazenda 
Junco, município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação Nº 2020-152892/TEC/RLO-0837, com prazo de validade até 17/02/2024, em 
favor de 01 (um) Poço Petrolífero de código e coordenadas 7-PJ-0044-RN (9.423.203,00 mN e 669.326,00 mE), 
com produção escoada para Estação Coletora Satélite de Pajeú e destino ao Campo de Produção de Pajeú, 
município de Mossoró/RN 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro  
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MEDIDA | Prefeitura fornecerá uma cartilha ilustrativa com medidas como: proibição de consumo de bebida 
alcoólica, de ambulantes não cadastrados e obrigação de fechamento de bares e restaurantes às 22h

A Prefeitura Municipal de Tibau 
do Sul se reuniu, nesta quarta-
-feira 24, com representantes 

do setor privado e segurança pública 
para discutir e alinhar ações da cha-
mada “Operação Semana Santa”, que 
visa expor quais medidas tomadas 
para reduzir os riscos de contamina-
ção de moradores e turistas, em um 
cenário com aumento de casos da 
Covid-19. 

O feriado da Semana Santa é tra-
dicionalmente uma data de grande 
fluxo de visitantes na região. “A Pre-
feitura seguirá a recomendação do 
Ministério Público do Rio Grande do 
Norte, que orienta os municípios em 
cumprir fielmente os termos do De-
creto Estadual de 19 de fevereiro de 
2021”, afirmou a Chefe de Gabinete 
da Prefeitura, Fernanda Galvão, que 
ressalta que as medidas são para evi-
tar o colapso no sistema de saúde.

Para facilitar o entendimento, 
comunicação e cumprimento do 
decreto, a Prefeitura de Tibau do 
Sul fornecerá uma cartilha ilustra-
tiva (em formato digital e impresso) 
com as determinações do que é ou 
não permitido, como a proibição de 
consumo de bebida alcoólica e o uso 
de caixas e instrumentos de som em 
via pública, proibição de ambulantes 
não cadastrados e fechamento de ba-
res e restaurantes até às 22h. 

“Haverá um efetivo de pelo menos 
30 pessoas trabalhando em diversos 
pontos para fiscalização e orientação 
em relação ao uso de máscara e ál-
cool gel, lotação máxima de pessoas 
em locais de atendimento ao público, 
lanchas de passeio, jipes, táxis e vans 
de transporte público. A operação 
teve início no dia 24 de fevereiro e 
terminará em 5 de abril, com possível 
aumento de efetivo durante o final 
de semana do feriado”, esclareceu o 
coordenador da “Operação Semana 
Santa”, Eliandro Gustavo Bortoluzzi.

A presidente da Abrasel Pipa – 
Associação de Bares e Restaurantes, 
Adrianne Ciantelli reafirmou na reu-
nião o compromisso dos associados 
em acatar as determinações. “A Abra-
sel se preocupa e, por isso, lançará 
campanha para associados e não 
associados sobre as determinações”. 
Já, o representante da Ashtep, – As-
sociação de Hoteleiros de Tibau do 
Sul e Pipa, Stéphane Roueich, men-
ciona a importância da comunicação 
entre gestão pública e sociedade civil: 
“O trabalho em conjunto fortalece o 
encontro de soluções que beneficiam 
nosso município”. 

A prefeitura planeja agir de forma 
sistemática com fiscalização e autu-
ações em caso de descumprimento 
não somente no período da noite, 
mas também em outros focos de 
possível aglomeração, como praias, 
passeios de barco, jipes e similares. 
Pontos de barreira sanitária       aces-
sos de Pipa, também visando fiscali-
zar a entrada de ônibus e vans com 

Operação teve início no dia 24 de fevereiro e terminará em 5 de abril em Tibau do Sul

Pipa monta operação para evitar 
aglomerações na Semana Santa

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

turistas sem destino reservado, além 
de passar orientações quanto ao 
cumprimento do decreto aos veícu-
los de passeio. A representante do 
Pipa Convention Bureau, que reúne 
grande parte do comércio do desti-

FERIADO DA SEMANA SANTA É 
TRADICIONALMENTE UMA DATA DE 
GRANDE FLUXO DE VISITANTES NA 
REGIÃO. OPERAÇÃO CONTARÁ COM  

O AUXÍLIO E PARTICIPAÇÃO DA  
FORÇA DE SEGURANÇA PÚBLICA

no, Luna Bastos, mostrou preocupa-
ção diante situação. “Muitos lugares 
terão faturamento reduzido, mas 
entendemos que seguir as medidas 
evitará o fechamento definitivo de 
vários estabelecimentos”.

A Operação Semana Santa conta 
com o auxílio e participação da força 
de segurança pública, representada 
na reunião pelo Subtenente Aristelo 
da Silva Paiva, comandante da Polí-
cia Militar em Pipa. “Há uma previ-
são de necessidade de um efetivo de 
40 profissionais de segurança públi-
ca entre policiais militares e civis e 
bombeiros durante os dias de feria-
do”, manifestou o comandante. 
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Para ser grande, sê inteiro: nada t
eu exagera ou exclui. 

Fernando Pessoa

“

“

O QUE É
RESVERATROL?

O resveratrol está presente 
nas cascas das uvas tintas e nas 
sementes, é um polifenol, cuja 
função é proteger as plantas e frutos 
de infecções por bactérias ou fungos. 
Ele atua como um antioxidante e, 
além de ser encontrado em frutos 
e plantas, pode ser ingerido como 
suplemento também. Porém, 
o que chamou a atenção dos 
pesquisadores foi justamente esta 
propriedade antioxidante, ou seja, a 
capacidade de inibir a oxidação de 
moléculas e tecidos. Quando uma 
célula passa por um processo de 
oxidação, ela libera radicais livres 
que iniciam uma reação em cadeia 
e podem causar a morte celular. 
Os antioxidantes agem impedindo 
essa oxidação e mantendo a célula 
saudável.

Para os amantes do vinho, 
é ótimo saber que o resveratrol 
é encontrado em nossa bebida 
preferida, pois está ricamente 
presente nas cascas das uvas 
tintas e, em menor quantidade, 
nas sementes das uvas, como falei 
acima. No vinho, ele é responsável 
por trazer alguma complexidade 
aromática e ajudar na adstringência, 
mas onde o resveratrol se destaca de 
verdade é na área da saúde.

Inúmeros estudos apontam 
como o resveratrol age no organismo 

humano com diversos efeitos, vamos 
saber quais são eles?

BENEFÍCIOS:

Ação anti-infl amatória - como 
nas plantas, o resveratrol ataca a 
infl amação ajudando a combater 
organismos externos e atuando na 

recuperação celular.
Combate a aterosclerose 

-  o resveratrol evita a oxidação do 
colesterol LDL (colesterol ruim), 

diminuindo a possibilidade de 
entupimento das veias e artérias. 
O resveratrol é apontado ainda 
como um estimulador da produção 
de uma enzima vasodilatadora, 
chamada endotelina, contribuindo 
para a regularização da pressão 
sanguínea.

Previne que células cancerígenas 
se proliferem e se espalhem ativando 
a apoptose celular, ou morte celular 
programada.

Reduz o risco de Alzheimer por 
prevenir a formação no cérebro 
das chamadas placas de Alzheimer, 
apontada como principal causa para 
o surgimento da doença.

Aumenta sensivelmente a 
produção de insulina, ajudando a 
prevenir a diabetes.

Protege o organismo contra 
os efeitos prejudiciais do 
envelhecimento e da obesidade.

O resveratrol aumentou a 
expectativa de vida de leveduras, 
peixes e moscas em estudos, o 
motivo é a ativação do gene Sir2, 
responsável pela produção de uma 
enzima chamada Sirtuína que está 
ligada ao envelhecimento.

Com tantos ganhos, podemos 
continuar tomando nossas taças 
sabendo que nossa saúde está 
sendo benefi ciada! Mas sempre com 
moderação!

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&

Não é de hoje que a forma verbal 
fl exionada da terceira pessoa é 
confundida com o infi nitivo dos 
verbos. Para ser grande, sê inteiro, nos 
ensinou Pessoa. Por isso, é bom fi car 
atento e não confundir ESTÁ com 
ESTAR; DÁ com DAR e VÊ com VER.

Uma dica simples é observar 
se antes da forma verbal que causa 
confusão há outro verbo. Se isso 
ocorrer, o infi nitivo pede passagem: “O 
povo deve estar cansado de promessas 
não cumpridas”.  Repare que a forma 
verbal “deve” já está fl exionada. Isso é 
bem diferente de “O povo está cansado 
de promessas não cumpridas”, pois 
“está” concorda com o sujeito (o povo) 

e não há outro verbo auxiliando.
A regra vale para os outros 

casos: “A negociação pode dar bons 
resultados aos envolvidos”, mas 
“A negociação dá bons frutos aos 
envolvidos”. Assim também o par ver/
vê é esclarecido: “Ele não vê lucro no 
negócio”; mas “Ele não consegue ver 
lucro no negócio”.

Outra prática que funciona é 
substituir a forma verbal da confusão 
por uma sinônima e observar que 
forma prevalece. Exemplo: “O povo vê 
abuso no aumento do combustível”. 
Substituindo por “enxergar”:  “O 
povo enxerga abuso no aumento do 
combustível”.

AS FORMAS VERBAIS 
QUE DESVENDAM A FALTA 
DE DOMÍNIO DA LINGUAGEM
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O álbum visual do projeto 
musical Mardub estreia neste 
domingo 28, às 19h. Trata-

se de uma produção audiovisual 
de trinta minutos de duração que 
apresenta sons inéditos do grupo 
em conexão a uma narrativa 
cinematográfi ca captada pelas 
lentes do cineasta Pedro Medeiros. 

Nela, os próprios músicos 
surgem como personagens de uma 
verdadeira peregrinação pelo litoral 
potiguar, atravessando paisagens 
como a Barreira do Inferno, Árvore 
do Amor, Maracajaú, Tourinhos, 
Tabatinga, Pirangi do Norte, 
Camurupim, dentre outras. Som e 
imagem se unem neste álbum visual 
para uma uma jornada poética 
que coloca o litoral do RN sob uma 
perspectiva singular. O lançamento 
é do selo Rizomarte Records.

O Mardub é encabeçado pelos 
produtores Dante Augusto, Henri-
que Lopes, Pedras e Walter Nazário, 
que também transitam por outros 
projetos musicais da cidade, além 
de contribuírem de diferentes 
maneiras com diversos artistas da 
cena musical potiguar. O surgimen-
to foi despretensioso, com gravações 
caseiras que começaram em 2015. 
Devido a outras prioridades de cada 
um dos envolvidos, o material fi cou 
na gaveta, inacabado. 

Em 2020, eles retomaram as 
produções e passaram a divulgar os 
primeiros sons, lançando dois sin-
gles - Dos Artistas Dub e Alagamar 
Dub - e anunciando o lançamento 
de uma coletânea com as experi- CENÁRIOS Músicos atravessam paisagens como Maracajaú, Tourinhos, Tabatinga, Pirangi do Norte e outros

LITORAL POTIGUAR É POESIA
AUDIOVISUAL | Projeto musical Mardub lança um álbum visual neste domingo 28, trazendo uma verdadeira peregrinação pelo litoral potiguar em uma jornada singular

PEDRO MEDEIROS

ências sonoras do grupo. Desde o 
início a proposta do Mardub sempre 
foi fazer temas instrumentais que 
levam o nome de praias do RN, 
incorporando o universo visual de 
cada uma destas localidades.

Com a possibilidade de estru-
turar um projeto para concorrer ao 
Edital da Fundação José Augusto 
ligado à Lei Aldir Blanc, o grupo 
decidiu propor um álbum visual 
que apresentaria parte de seus 
sons inéditos através de uma deriva 
visual por diferentes praias dos 
litorais Norte e Sul da costa leste po-
tiguar. Para isso, escolheram trinta 
minutos de música de um total de 
cerca de uma hora e meia de sons 
ainda não lançados e partiram para 
a criação do roteiro. 

Com direção, fotografi a e mon-
tagem de Pedro Medeiros, edição/
fi nalização de Daniel Nec e direção 
de arte de Marília Lins, o que se vê é 
uma experiência sonora e visual que 
conecta o espectador a um universo 
mágico de paisagens costeiras e 
subaquáticas em movimento, onde 
cada detalhe se completa para con-
tar a história de quatro peregrinos 
devotos da natureza local.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode e acompanhe o lançamento 

do álbum visual no domingo 28

PEDRO MEDEIROS
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HELLINY FRANÇA
REPÓRTER

Representatividade: é assim que 
podemos defi nir a fi nal do Cam-
peonato Estadual Feminino de 

2021. O confronto, que aconteceu no 
último dia 22 entre América e União 
na Arena das Dunas, em Natal, teve o 
protagonismo feminino dentro e fora 
de campo, isso porque pela primeira 
vez na história uma mulher narrou 
um jogo ofi cial de futebol no Rio Gran-
de do Norte. A pioneira foi a jornalista 
Júlia Carvalho, de 23 anos, que deu 
ritmo a partida transmitida pela Fede-
ração Norte Rio-grandense de Futebol 
na TV FNF. Outro fato de destaque 
na cobertura foi o ineditismo de uma 
cabine de transmissão comandada 
exclusivamente por mulheres. Quem 
acompanhou Júlia nesse desafi o foi a 
estudante de jornalismo da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Jessyanne Bezerra, que exer-
ceu a função de comentarista.

Fã de futebol desde criança, Júlia 
teve a oportunidade de adentrar mais 
a fundo no jornalismo esportivo em 
2016 no projeto TVU Esporte, da TV 
Universitária da UFRN. O programa 
que é reportado, produzido e apre-
sentado só por estudantes mulheres 
abre espaço para a inserção feminina 
na cobertura esportiva que é um am-
biente majoritariamente ocupado por 
homens. “O TVU Esporte me ensinou 
tudo o que eu sei sobre jornalismo 
esportivo. Foi a parte principal da mi-
nha trajetória, porque deu incentivo 

e espaço. Torço pela preservação do 
programa nesse formato e por uma 
gestão que entenda a importância do 
projeto em uma área que ainda é extre-
mamente machista”, pontuou.

Apesar de ter colado grau em 2020, 
a jornalista teve várias experiências 
na área. Júlia foi voluntária nos jogos 
olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, 
estudou um semestre do curso de 
jornalismo na Universidade Federal 
Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro, 
na mesma época foi fi nalista do prê-
mio Jovem Jornalista do Estadão e teve 
uma matéria publicada no veículo, a 
jovem ainda fez um curso de comen-

tarista esportiva no Rio. O convite 
para participar da transmissão da FNF 
partiu do assessor da Federação, Iuri 
Seabra, que viu a necessidade de ter 
mulheres no comando da partida. “A 
ideia surgiu do nosso incômodo dian-
te de um esporte em que predomina a 
participação de homens, diante desse 
fato pensamos em exaltar a mulher 
e mostrar que ela também tem voz e 
vez”, disse Seabra. A Federação pre-
tende continuar dando espaço para 
mulheres nas transmissões.

Júlia, que já nutria o interesse de 
enveredar pela narração esportiva, 
conta que de início não sabia que seria 

a primeira mulher do estado a dar voz 
a uma partida de futebol. “Depois que 
soube, tomei consciência da respon-
sabilidade de um pioneirismo que vai 
abrir as portas para que outras mulhe-
res tenham a mesma chance”, disse.

Para a jornalista, a conquista, além 
de ser histórica, é importante para que 
outras mulheres percebam que é pos-
sível sim ocupar esses espaços. “Claro 
que o fato de ser a primeira envolve 
uma conquista histórica da qual me 
orgulho, mas o importante mesmo é 
que muitas mulheres vão vir comigo”, 
pontuou Júlia.

Como na maioria dos espaços pre-

dominantemente ocupados por ho-
mens, o jornalismo esportivo também 
impõe desafi os para as mulheres. Por 
vezes casos de assédios a jornalistas 
durante a cobertura esportiva ganham 
visibilidade na mídia. Com a intenção 
de combater essa triste realidade, em 
2018 um grupo composto por 52 jor-
nalistas que trabalham com esporte, 
entre apresentadoras, repórteres, pro-
dutoras e assessoras de vários veículos 
e emissoras do país, lançou a campa-
nha Deixa Ela Trabalhar. A iniciativa 
tinha como objetivo lutar contra o 
assédio moral e sexual sofrido por nos 
estádios, nas ruas e nas redações.

“Lembro que a primeira vez em 
que estive na parte do gramado da 
Arena, fazendo a cobertura pela fi nal 
de um estadual, era a única mulher por 
ali e recebi até convite de casamento 
de um torcedor na arquibancada. Pia-
dinha desse tipo sempre teve”, disse 
Júlia. Além do assédio, o preconceito é 
outra barreira para as mulheres, a des-
credibilização do trabalho feminino e 
a cobrança excessiva são recorrentes 
na área. “Entre colegas, considero o 
preconceito muito mais sutil, estão 
nas miudezas da convivência, que só 
identifi ca quem sofre com aquilo. O 
preconceito também está no fato de 
ter que estudar três vezes mais e errar 
muito menos do que eles só porque é 
mulher”, fi nalizou a jornalista.

Na mesma semana que fez his-
tória, Júlia recebeu o resultado preli-
minar de aprovação no mestrado na 
Universidade Federal Fluminense, no 
Rio de Janeiro.

A vez e a voz delas
REPRESENTATIVIDADE  | Primeira mulher a narrar uma partida de futebol no RN, Júlia Carvalho quer abrir caminhos para a participação feminina no jornalismo esportivo

Júlia Carvalho tem 23 anos e é jornalista. Ela fez história ao se tornar a primeira mulher a narrar um jogo oficial de futebol no Rio Grande do Norte 

Com uma história semelhante 
à de Júlia, a estudante Jessyanne 
Bezerra, de 20 anos, que fi cou com 
a missão de comentar a partida, 
também possui uma ligação com 
o esporte desde criança. “Eu sem-
pre me interessei por esportes no 
geral, mas o futebol sempre foi es-
pecial para mim. Desde pequena 
sempre joguei bola, no meio dos 
meninos mesmo e sem medo de 
me machucar”, disse a estudante.

Cursando o quarto semestre 
da graduação, a história de Jes-
syanne cruza com a de Júlia mais 
uma vez, atualmente a estudante 
faz parte do programa TVU Espor-
te da UFRN. “Tudo que aprendi lá 
coloquei em prática na transmis-
são, as meninas do projeto me 
acolheram e me fi zeram enxergar 
que eu posso sim falar sobre espor-
te”, relatou.

O convite para participar da 
transmissão surgiu através de Jú-
lia, Jessyanne encarou o desafi o e 

agarrou a oportunidade. A estu-
dante contou ainda, que apesar 
de estar participando de um mo-
mento histórico, estava confi ante. 
Jessyanne falou sobre o quanto ter 
duas mulheres no comando de 
uma partida de futebol é represen-
tativo.

“É algo que ainda não consigo 
mensurar, só consigo pensar no 
espaço que estamos abrindo para 
outras meninas que possuem essa 
vontade e interesse. É algo histó-
rico e a única coisa que importa é 
como isso vai ajudar outras pesso-
as”, disse.

Sobre as mudanças no cenário 
atual do jornalismo esportivo a 
estudante destacou a importância 
da visibilidade feminina na área. 
“As pessoas precisam entender 
que conhecimento não tem gêne-
ro e que uma mulher tem a mes-
ma capacidade de aprender sobre 
o esporte, assim como qualquer 
homem”, fi nalizou.

TEVE MULHER TAMBÉM 
NOS COMENTÁRIOS

As pessoas precisam entender que conhecimento não tem gênero 
e que uma mulher tem a mesma capacidade de aprender sobre o 
esporte, assim como qualquer homem"“ JESSYANNE BEZERRA
ESTUDANTE (FOTO ACIMA)
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MARCOS RIBOLLI

Uma derrota indolor confirmou 
ao Flamengo o segundo título 
brasileiro consecutivo nesta 

quinta-feira 25. O time não fez sua 
parte e perdeu para o São Paulo por 
2 a 1 no Morumbi pela última roda-
da. No entanto, o empate sem gols 
do Inter diante do Corinthians, no 
Beira-Rio, confirmou a equipe carioca 
como campeã com a mínima vanta-
gem de apenas um ponto. O resultado 
também ajuda a equipe paulista, que 
garantiu vaga direta na fase de grupos 
da Copa Libertadores.

O Flamengo dependia só de uma 
vitória para ser campeão. Porém, abu-
sou da condição de líder e precisou 
torcer para o Inter não vencer. Para a 
torcida, foi uma enorme angústia ter 
de esperar o fim do Brasileirão ligado 
em duas partidas ao mesmo tempo. 
Para os jogadores, qualquer sufoco 
acabou compensado pela certeza de 
que não há derrota capaz de se com-
parar à alegria de ser campeão.

O Campeonato Brasileiro de tan-
tas trocas de liderança obviamente 
não teria uma rodada final previsível. 
A noite de definição só teve dentro 
do esperado a postura do Flamengo. 
A equipe carioca teve mais posse de 
bola e procurou acuar o São Paulo no 
Morumbi. Nos 25 primeiros minutos, 
foram três finalizações de uma parti-
da quase toda disputada no campo de 
defesa são-paulino.

A equipe tricolor escalou uma 
inédita formação de três zagueiros 
principalmente por não ter um late-
ral-esquerdo de origem à disposição 

para a partida. O esquema permitiu 
aos alas apoiar mais o ataque, en-
quanto a defesa ficou fortalecida. O 
trio conseguia vigiar bastante Gabi 
e Bruno Henrique. O Flamengo ron-
dava muito a área. Mesmo sem ser 
efetivo, a equipe parecia mais perto 
de marcar.

A noite de surpresas provocou 
alguns sustos no primeiro tempo 
vindos lá do Beira-Rio, em Porto Ale-
gre. Um pênalti e um gol anulados do 
Inter fizeram os flamenguistas ir da 

lamentação ao alívio. O clube carioca 
continuava no domínio do jogo e via 
o São Paulo exagerar nas faltas e re-
ceber quatro cartões amarelos só no 
primeiro tempo. Porém, se o futebol 
não costuma ter lógica, seria ainda 
mais improvável um Brasileiro como 
esse ter uma noite tão previsível.

No último lance do primero tem-
po, Éverton Ribeiro cometeu uma fal-
ta em Tchê Tchê dentro da meia-lua. 
O São Paulo tinha nos pés a primeira 
chance de uma finalização perigosa. 

Luciano surpreendeu, cobrou no can-
to do goleiro e abriu o placar. O gol va-
lia muito para a equipe paulista, pois 
com a vitória parcial do Fluminense 
sobre o Fortaleza, a vaga não fase de 
grupos da Libertadores estava esca-
pando.

O segundo tempo foi ainda mais 
nervoso. O gol de empate de Bruno 
Henrique logo no começo criou a falsa 
impressão de uma virada. Mas aos 13 
minutos o goleiro Hugo errou na saí-
da de bola e Pablo colocou de novo o 

São Paulo na frente. De novo atrás no 
placar, o Flamengo ainda se segurava 
como campeão porque no Beira-Rio o 
Inter parava no goleiro Cássio ou acer-
tava a trave.

Nos mais de 30 minutos restantes 
até o apito final, o Flamengo tentou a 
todo custo o gol. Cruzamentos na área, 
finalizações perigosas e boas defesas 
de Volpi foram tão constantes quanto 
o seguido grito de "acabou" vindo dos 
jogadores do banco de reservas. Para 
completar todo o nervosismo, o Inter 
ainda teve um gol anulado por impe-
dimento nos acréscimos e os jogado-
res do Flamengo tiveram de aguardar 
o fim do jogo no Beira-Rio.

Flamengo conta com tropeço
do Inter e é bicampeão brasileiro
MAIS UMA CONQUISTA | Equipe carioca sofre derrota por 2 a 1 e garante o segundo título seguido graças ao empate do time gaúcho em Porto Alegre. Inter ainda teve um gol anulado 
por impedimento nos acréscimos e os jogadores do Flamengo tiveram de aguardar o fim do jogo no Beira-Rio. Campeonato Brasileiro de tantas trocas de liderança teve fim eletrizante

Mesmo com derrota no Morumbi, Flamengo conquista bicampeonato brasileiro após Inter empatar com Corinthians em Porto Alegre (RS)

RAFAEL RIBEIRO / VASCO 

Precisando vencer, torcer por 
uma derrota do Fortaleza pa-
ra o Fluminense e ainda tirar 

uma improvável diferença de 12 gols 
para o clube cearense, o Vasco fez 
seu papel em partes, bateu de virada 
o Goiás por 3 a 2, mas o resultado 
foi insuficiente e o Cruzmaltino foi 
rebaixado matematicamente no 
Campeonato Brasileiro. Os cearen-
ses perderam para o Tricolor carioca 
por 2 a 0.

Os gols da partida foram marca-
dos por Germán Cano e Ricardo Gra-
ça (2), para os cariocas, e Fernandão 
(2) para os goianos.

Sem conseguir a permanência em 
campo, o Cruzmaltino aposta agora 
todas as suas fichas no pedido de im-

pugnação da derrota por 2 a 0 para o 
Internacional, quando no primeiro 
gol colorado o VAR apresentou uma 
falha técnica que dificultou a apura-
ção de um suposto impedimento.

Nesta quinta-feira 25, o clube 
enviou sua manifestação ao Supe-
rior Tribunal de Justiça Desportiva, 
após analisar as imagens e áudios 
fornecidos pela CBF, e aguarda 
uma decisão do STJD. A diferença 
na tabela do Vasco para o Fortaleza 
— que terminou em 16º — é de dois 
pontos.

O Goiás já havia sido matemati-
camente rebaixado na rodada pas-
sada, e se junta a Vasco, Coritiba e 
Botafogo como clubes que caíram 
para a Série B.Clube carioca foi rebaixado mais uma vez

Vasco vence Goiás, mas é rebaixado 
matematicamente para a Série B

PELA 4ª VEZ

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA

O América estreou no Campeo-
nato Potiguar 2021, na tarde 
desta quinta-feira 25, jogando 

na Arena das Dunas. O clube alvirru-
bro venceu o Força e Luz por 2 a 1 de 
virada com dois gols de Wallace Per-
nambucano, ambos no segundo tem-
po, tendo Vinícius aberto o placar 
para a equipe adversária na primeira 
etapa do jogo.

Agora, o Alvirrubro voltará a 
campo no próximo domingo 28, às 
16h, no mesmo local, para enfrentar 
o Santa Cruz.

O América-RN soma os três pri-
meiros pontos e iguala Santa Cruz 
de Natal, ABC e Palmeira, que tam-
bém venceram na primeira rodada. 
Santa e ABC estão à frente no saldo 
de gols.

JOGOS DA RODADA
Potiguar 0x2 Santa Cruz
ABC 2x0 Globo
América 2x1 Força e Luz
Palmeira 1x0 Assu

Wallace marcou os dois gols da vitória

América vence de virada
na estreia do Estadual 2021

1ª RODADA

FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2X1 FLAMENGO

SÃO PAULO: Volpi; Diego Costa, Arboleda, Bruno 
Alves; Igor Vinícius (Galeano), Welington (Gabriel 
Sara), Luan (Hernanes), Tchê Tchê e Daniel Alves; 
Luciano (Igor Gomes) e Pablo (Tréllez). Técnico: 

Marcos Vizolli.

FLAMENGO: Hugo; Isla (Matheuzinho), Gustavo 
Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, 
Diego (Gomes), Éverton Ribeiro e Arrascaeta; 

Bruno Henrique e Gabi (Pedro). Técnico: Rogério 
Ceni.

GOLS: Luciano, aos 49 minutos do primeiro tempo. 
Bruno Henrique, aos 5, e Pablo aos 13 minutos do 

segundo tempo.

ÁRBITRO: Rodolpho Toski Marques (PR)

CARTÕES AMARELOS: Tchê Tchê, Arboleda, Daniel 
Alves, Igor Vinícius, Gabi, Wellington, Luciano, 

Éverton Ribeiro, Bruno Henrique]
LOCAL: Morumbi, em São Paulo
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ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO


