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Rejeição a Bolsonaro 
sobe cinco pontos e 
chega a 40%

Bolsonaro frustrou 
brasileiros, diz vereador 
Felipe Alves

Povo tem olhar muito 
crítico sobre a Câmara de 
Natal, avalia Klaus Rego 

AVALIAÇÃO. 2 | Pesquisa XP-Ipespe 
mostra que subiu de 35% para 40% a 
parcela da população que considera 
ruim ou péssimo o governo Bolsonaro

POLÍTICA. 3 | Parlamentar do PDT 
avalia que  presidente poderia ter 
postura mais altiva e eficaz com 
relação à vacina contra a Covid-19

LEGISLATIVO. 3 | Vereador do 
Solidariedade analisou cenário de 
renovação de quase metade dos 
representantes da Câmara Municipal

Mais de 60 municípios 
do RN já decretaram 
calamidade financeira

Prefeitura vai recapear 
e abrir nova faixa na 
Avenida Felizardo Moura

Círculo de conversa traz 
temática artística sob a 
visão da mulher

CRISE. 4 | Dados da Femurn mostram 
que 36% das prefeituras potiguares 
iniciam 2021 com problemas 
financeiros

MOBILIDADE. 7 | Secretaria Municipal 
de Obras Públicas abrirá uma licitação 
para escolher empresa que fará o 
projeto executivo para a via

CULTURA. 13 | Projeto online, 
organizado por Elisa Elsie e Mariana 
do Vale, conta com a participação de 
outras cinco convidadas

IMUNIZAÇÃO. 14 | Secretaria 
Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) informou que a 
campanha de vacinação contra a 

Covid-19 no Rio Grande do Norte 
começa nesta terça-feira 19, às 
10h. 
A carga vai trazer doses da 

vacinas Coronavac, desenvolvida 
pelo Instituto Butantan em 
parceria com o laboratório chinês 
Sinovac. 

O Rio Grande do Norte deve 
receber do Ministério da Saúde 
82,4 mil doses da Coronavac, 
o que dá para vacinar 41 mil 

pessoas. Ou seja, as doses são 
suficientes para imunizar apenas 
10% dos idosos que vivem no 
Estado.

Vacinação contra a Covid-19 no 
Rio Grande do Norte começa hoje

SEM FESTA

FOLIA. 7 | Certeza é que o carnaval não acontecerá em fevereiro. Cidades Natal, Parnamirim, Mossoró, Tibau 
do Sul, Areia Branca, Currais Novos, Macau, Caicó confirmaram que não promoverão as atividades alusivas

Principais polos carnavalescos do 
RN cancelam festejos deste ano

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

EX-ALUNAS ACUSAM PROFESSOR 
DA UFRN DE ASSÉDIO 

 Professor Daniel Dantas Lemos, que também é vice-coordenador do curso de jornalismo da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi punido no início deste mês com advertência 
administrativa como resultado de um episódio em que baixou as calças na frente de grupo de 
estudantes de jornalismo em 2019. Ao Agora RN, ex-alunas relatam outros casos de assédio 
praticados pelo docente. Elas reclamam da omissão por parte da Ouvidoria da instituição de ensino. 
Casos de constrangimento também foram relatados por ex-aluna da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), onde o professor lecionava até 2015. Pág. 8 e 9



Apenas em Natal, capital do Rio Grande do Norte, mais de 597 mil pessoas participaram das atividades carnavalescas do ano passado 

 Professor Daniel Dantas Lemos, vice-coordenador do curso de jornalismo da UFRN
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A rodada de janeiro da pesquisa 
XP-Ipespe mostra que subiu 
de 35% para 40% a parcela da 

população que considera ruim ou 
péssimo o governo de Jair Bolsonaro, 
percentual semelhante ao do início da 
pandemia de coronavírus, em abril de 
2020.

Na outra ponta, os que veem a ges-
tão como ótima ou boa passaram de 
38% para 32%. É a primeira vez, desde 
maio do ano passado, que há aumento 

no percentual dos críticos ao governo 
e redução no de apoiadores.

É também a primeira vez, desde 
julho, em que a avaliação negativa 
supera a positiva. O movimento coin-
cide com uma piora na percepção da 
atuação de Bolsonaro para enfrentar 
o coronavírus. São 52% os que a con-
sideram ruim ou péssima, 4 pontos a 
mais que em dezembro.

A avaliação dos governadores, por 
sua vez, oscilou 1 ponto para baixo no 

mês tanto no ótimo e bom, para 35%, 
quanto no ruim e péssimo (25%).

A avaliação regular passou de 35% 
para 38%. Destaque para a melhora 
gradual, mas contínua, dos governa-
dores da região sudeste, cuja apro-
vação passou de 23% em agosto para 
32% agora.

Foram realizadas 1.000 entrevistas 
com abrangência nacional, no período 
de 11 a 14 de janeiro. A margem de erro 
é de 3,2 pontos percentuais.
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FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), nomeou a mulher do 
ex-prefeito Carlos Eduardo 

Alves, Andréa Ramalho, como secre-
tária municipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres. A indicação foi o� -
cializada com a publicação de uma 
portaria no Diário O� cial do Municí-
pio no último sábado 16.

Na prática, Andréa foi reconduzi-
da ao cargo para a nova gestão. Isso 
porque ela já ocupava a Secretaria 
de Mulheres na gestão anterior. No 
último dia 5, porém, menos de uma 
semana depois de Álvaro Dias ser 
empossado para o novo mandato, a 
ex-primeira-dama havia sido exone-
rada do cargo, assim como todos os 
demais secretários e cargos comis-
sionados. Desde então, o prefeito vem 
nomeando os seus auxiliares a con-

ta-gotas, substituindo os titulares de 
algumas pastas.

Na semana passada, Álvaro Dias 
o� cializou a nomeação de Adjuto 
Dias Neto, seu � lho, como secretário 
municipal de Trabalho e Assistência 
Social. Adjuto é delegado de Polícia 
Civil na Paraíba e já vinha sendo co-
gitado para o cargo havia alguns dias.

Adjuto – que é suplente de depu-
tado estadual no Rio Grande do Norte 
– vai substituir a tia Andréa Dias, irmã 
do prefeito. Na prática, Álvaro Dias 
troca a irmã pelo � lho. Já nomeado, o 
novo secretário será responsável pela 
coordenação da área assistencial do 
Município e da política de promoção 
de empregos. A gestão dos cadastros 
do programa Bolsa Família no Mu-
nicípio também cabe à Secretaria de 
Assistência.

Na prática, Andréa Ramalho foi reconduzida ao cargo para a nova gestão. Isso porque ela já ocupava Secretaria de Mulheres na gestão anterior

REFORMA ADMINISTRATIVA | Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), nomeou a mulher do ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves, Andréa Ramalho, como secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres

Álvaro nomeia mulher do ex-prefeito 
Carlos Eduardo para o secretariado 
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Rejeição a Bolsonaro sobe cinco 
pontos e chega a 40%, diz pesquisa

ANÁLISE

CONFIRA A LISTA DOS 
SECRETÁRIOS JÁ NOMEADOS:
Ludenilson Araújo Lopes, secretário de Tributação
Joanna de Oliveira Guerra, secretária de Planejamento
George Antunes, secretário de Saúde
Sheila Freitas, secretária de Segurança e Defesa Social
Adjuto Dias, secretário de Trabalho e Assistência Social
José Vanildo da Silva, secretário de Habitação
Cristina Diniz, secretária de Educação
Adamires França, secretária de Administração
Irapoã Nóbrega, secretário de Serviços Urbanos
Thiago Mesquita, secretário de Meio Ambiente e 
Urbanismo
Dácio Galvão, secretário de Cultura
Heverton Freitas, secretário de Comunicação
Andréa Ramalho, secretária de Políticas Públicas para as 
Mulheres
Thiago Costa Marreiros, presidente do NatalPrev
Rodrigo Ferraz Quidute, controlador-geral do município
Joham Alves Xavier, secretário municipal de Governo
Fernando Pinheiro de Sá e Benevides, procurador-geral 
do município
Genildo Pereira da Costa, consultor do município
Esdras Alves de Queiroz, coordenador do gabinete

PROCURA-SE PORTA-VOZ. TRATAR 
NO PALÁCIO DO PLANALTO

INÍCIO DA VACINAÇÃO ATRASOU, 
MAS BRASIL VAI DAR SHOW

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

HOLOFOTES, POR FAVOR
O presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia, prestes a tomar o caminho 
do ostracismo, ameaça Bolsonaro 
com impeachment. Coisa que não 
teve coragem de fazer até começar a 
campanha à sua sucessão.

POLÍTICA DA ESPERTEZA 
Enquanto insulta Bolsonaro, 

o governador João Doria evita 
explicações sobre a explosão de casos 
de covid em São Paulo e a defesa do 
“passa-moleque” do seu aumento de 
impostos em plena pandemia.

SEM COMENTÁRIOS
Não houve comentários sobre a 

aglomeração provocada por Eduardo 
Paes, prefeito do Rio, para garantir a 
foto da vacinação diante do Cristo 
Redentor. Não será surpresa se 

infecções superarem as imunizações.

FUTURO SOMBRIO
Além de derrotas na Justiça, 

que proibiu sua reeleição e também 
barrou sua mulher no Sebrae/AP, Davi 
Alcolumbre terá de enfrentar as urnas, 
em 2022, para voltar ao Senado. E só 
haverá uma vaga em disputa.

AR FUNDAMENTAL
O ministro das Comunicações, 

Fábio Faria, comemorou o envio de 
sete usinas geradoras de oxigênio 
hospitalar ao Amazonas, com 
capacidade de atender até 100 leitos 
de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI).

PENSANDO BEM...
...teve governador pensando mais 

na foto que na imunização.

A vacinação contra covid no Brasil começou “atrasada” segundo 
muitos críticos de plantão, nacionais e internacionais, mas nenhum deles 
levou em consideração a expertise de quase meio século em campanhas 
de vacinação em larga escala. As 4,5 milhões de doses já distribuídas nesta 
segunda (18) às unidades da federação brasileira devem ser aplicadas em 
dois ou três dias, algo que a China demorou três semanas, Estados Unidos 
um mês e o Reino Unido, o primeiro país a vacinar, 40 dias. 

FICARAM PARA TRÁS
Apesar do estardalhaço, o 

Canadá não atingiu um milhão 
de vacinados, a Argentina nem 
250 mil e o Chile ainda luta para 
chegar aos 100 mil. 

LOGÍSTICA FACILITADA
Israel, menor que Sergipe, 

menor Estado brasileiro, atingiu 

esta semana as 2,5 milhões de 
doses aplicadas e lidera o índice 
per capita.

CHEGADA É O QUE IMPORTA
O Brasil fará como velocista 

jamaicano Usain Bolt, que 
sempre largava mal, mas ao � nal 
era quem comemorava com a 
medalha no peito.

O presidente Jair Bolsonaro considera nomear um porta-voz. Dois anos 
depois, a área de comunicação do governo continua à deriva. O chefe do 
governo não tem assessor de imprensa que dê a cara e a publicidade é 

um desastre. Em conversas reservadas, Bolsonaro admite o erro das entrevistas 
do Alvorada, desgastantes e até inúteis. Mas, para dar certo, o porta-voz deve 
ser alguém que Bolsonaro respeite e reconheça como aliado. Os poucos 
enquadrados nesse per� l têm recusado o convite. É possível convocar outra 
vez um diplomata para porta-voz, mas o governo precisa de um especialista 
nas relações com a imprensa. Ao nomear o novo porta-voz, Bolsonaro precisa 
protegê-lo dos ciúmes da turma da � nada Secom, que desestabilizou o ex-porta-
voz Rêgo Barros. Experiente chefe de comunicação do Exército, o general Rego 
Barros foi esvaziado, humilhado, ofendido. Hoje é um ácido crítico do governo. 
Quando alguém de bom senso sugere o � m das “coletivas” no Alvorada, 
Bolsonaro descarta: “De política eu entendo, mexo nisso há 30 anos”.
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O vereador Felipe Alves (PDT) dis-
se que o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) poderia ter 

tido uma postura mais altiva e eficaz 
no tocante à solução de vacina contra a 
Covid-19. Em sua avaliação, o presiden-
te “deixou muito a desejar” e “frustrou a 
expectativa dos brasileiros”.

“Primeiro vejo que foi uma exce-
lente notícia, a mais aguardada dos 
últimos tempos, a aplicação da vacina 
no Brasil. Na minha opinião, indepen-
dente de qual vacina fosse aprovada, 
aquela que a Anvisa chancelasse, acre-
dito que isso significa a eficácia cienti-
fica dela. Não tenho nenhum elemento 
para desconfiar da competência dos 
técnicos da Anvisa”, declarou. 

Em relação a Bolsonaro, Felipe afir-
mou que “a postura dele frente à covid 
e à vacina deixou muito a desejar em 
relação à expectativa dos brasileiros”. 
Para o vereador, o presidente da Repú-
blica “não priorizou, nas suas ações, a 
busca pela vacina em si”. Segundo Fe-
lipe, “não à toa que estados como São 
Paulo tomaram o protagonismo dessa 
questão”, disse Felipe, enfatizando que, 
“antes tarde do que nunca, o Ministé-
rio da Saúde levou a efeito o Plano de 
Vacina, mas a postura de Bolsonaro 
poderia ter sido mais eficaz”, reclama. 

No Estado e em Natal, o vereador 
considera que ambos entes tiveram pa-
pel regular no cumprimento do dever 
de caso. 

“Acredito que tanto o Estado quan-
to a Prefeitura de Natal têm feito seu 
papel na organização e logística da 
vacinação. Tanto que foram lançados 
planos de vacinação estadual e muni-
cipal. Só que o Estado e o município 
dependem desse repasse do governo 
federal. Não tenho nenhuma crítica a 
fazer”, frisou.

Sobre as eleições de 2022, quando 
analistas políticos avaliam que a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) está bem 
posicionada para ser reeleita, Felipe 
Alves minimiza afirmando que “as pes-
soas não estão interessadas ainda em 
2022”. “Eu acho que é muito precoce 

avaliar qualquer cenário para 2022”, 
disse. 

Sobre seu partido, o PDT, ter ou 
não um ex-postulante ao cargo, o ex-
-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Al-
ves, Felipe disse que o tema ainda não 
foi colocado para discussão interna 
na legenda. “Nada foi conversado em 
relação a isso. Também acho cedo para 
qualquer priorização da questão eleito-
ral. Os olhos devem se voltar para exe-
cução do trabalho em benefício da so-
ciedade. E os que se elegeram em 2020 
devem procurar cumprir as promessas 
de campanha e atender às expectativas 
da população”, encerrou.

OPOSIÇÃO A FÁTIMA ENTRA EM CAMPO

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

Se de um lado do cenário eleitoral para o Governo do Estado em 2022 
constará a governadora Fátima Bezerra (PT), no outro lado espectro já 
se discute quem serão os possíveis adversários da petista, conforme 

mostrou reportagem do jornal Agora RN no último sábado. Nomes como 
Ezequiel Ferreira, atual presidente do PSDB; João Maia, presidente do PL; 
e Walter Alves e Garibaldi Filho, do MDB, despontam como postulantes 
naturais ao governo, ao lado do senador Styvenson Valentin (Podemos), 
considerado um político antissistema e tido como azarão. Nomes como os 
dos ministros Rogério Marinho (sem partido) e Fábio Faria (PSD) também 
estariam dentro das possibilidades, mas ambos demonstrariam mais 
interesse em concorrer ao Senado.

TRATAMENTO PRECOCE
O deputado federal General Girão 

(PSL-RN) afirmou nesta segunda-feira 
(18) que as autoridades do Amazonas 
estão “contaminadas por interesses 
político-partidários” e que, por isso, 
não têm adotado nas unidades de 
saúde locais o “tratamento precoce” 
contra a Covid-19, recomendado pelo 
Ministério da Saúde para os pacientes 
diagnosticados com a doença.

EXPLICAÇÃO
Segundo o parlamentar potiguar, 

a não adoção do protocolo federal 
– que inclui a administração nos 
pacientes de medicamentos como a 
hidroxicloroquina – é um dos motivos 
que explicam o aumento no número 
de óbitos provocados por Covid-19 
nas últimas semanas.

NEGACIONISMO
A alta expressiva dos registros 

fez o sistema de saúde amazonense 
entrar em colapso, especialmente 
após hospitais começarem a registrar 
falta de oxigênio. De acordo com 
Girão, as autoridades de saúde do 
Amazonas agem com “negacionismo” 
por – segundo ele – não usarem o 

protocolo do Governo Federal.

AGLOMERAÇÃO NA CÂMARA
Após pressão do bloco do centrão, 

a Câmara dos Deputados decidiu 
nesta segunda-feira (18) que a eleição 
para a sucessão de Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) será no dia 1º de fevereiro, 
em uma votação presencial. A Casa 
tem 513 deputados, o que deve 
provocar aglomeração no dia da 
votação. A decisão foi tomada em 
reunião da Mesa Diretora da Casa. 
A definição contraria Maia, que 
defendia votação de forma eletrônica.

QUEDA DE BOLSONARO
A parcela da população que 

reprova o governo de Jair Bolsonaro 
aumentou pela primeira vez 
desde março de 2020, segundo 
pesquisa divulgada ontem pela XP 
Investimentos em parceria com 
o Instituto de Pesquisas Sociais, 
Políticas e Econômicas (Ipespe). O 
levantamento de janeiro aponta que 
subiu de 35% para 40% a fatia que 
considera a gestão como “ruim ou 
péssima”. O porcentual é semelhante 
ao do início da pandemia do novo 
coronavírus no País, em abril de 2020.

TCHAU, MDB

ELPÍDIO JR. / CMNAT

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

Vereador Felipe Alves (PDT): “[Bolsonaro] não priorizou a busca pela vacina em si”

“Bolsonaro frustrou expectativa dos 
brasileiros”, diz vereador Felipe Alves 

DECLARAÇÃO

TRABALHO LEGISLATIVO | Declaração é do vereador Klaus Araújo (Solidariedade), reeleito para terceiro 
mandato na Casa, sobre renovação de quase metade dos 29 vereadores – 14 novatos, ante 15 reeleitos

A população de Natal renovou 
quase metade dos vereadores 
de Natal, na última eleição. De 

um total de 29 cargos, 14 foram “de-
mitidos” pelo voto, dando lugar a 14 
novatos. Apenas 15 vereadores foram 
reeleitos. 

Na avaliação do vereador Klaus 
Araújo (Solidariedade), o índice de re-
jeição é alto e se deve ao olhar crítico 
que a população de Natal tem frente 
ao trabalho dos vereadores da cidade. 
“Mais uma vez, metade da Câmara foi 
renovada. Isso significa que a popu-
lação tem um olhar muito crítico em 
cima da Câmara, o natalense acom-
panha muito mais o vereador que 
o deputado”, acredita Klaus Araújo.  
Muitos dos seus pares que não foram 
reeleitos, como o apresentador Luiz 
Almir (PSDB) e o sindicalista Fernando 
Lucena (PT), em razão de, na avaliação 
de Klaus Araújo, não saberem “se co-
municar”. “Hoje precisa ter uma comu-
nicação muito forte com o eleitor. Às 
vezes, o vereador trabalha muito, mas 
não consegue mostrar. A comunicação 

e as redes sociais são imprescindíveis 
em tempos normais” observa. 

Como resultado do terceiro man-
dato, Klaus se disse satisfeito e reco-
nhecido pelos pares na Casa por ter 
sido eleito, quase à unanimidade, para 
ser vice-presidente da Mesa Diretora, 

ficando como substituto oficial do 
presidente Paulinho Freire (PDT). “Co-
nheço o trabalho do presidente Pauli-
nho, já fui assessor, e agora estou na 
vice-presidência”. Além de Klaus, o SD 
elegeu Anderson Lopes para a Câmara 
de Vereadores.

Klaus Araújo (SD) foi eleito, quase à unanimidade, para ser vice-presidente da Mesa Diretora

Povo tem olhar muito crítico sobre a 
Câmara de Natal, avalia Klaus Araújo 

Ex-presidente do MDB norte-rio-grandense, hoje mero filiado do 
partido, o ex-deputado federal Henrique Alves terá de buscar guarida em 
outra legenda caso deseje concorrer a cargo eletivo em 2022. Fontes da 
agremiação partidária dizem que a chance de ele conseguir aval do MDB 
para uma candidatura é “zero”.

IMUNIDADE FRÁGIL
O ex-deputado federal 

Felipe Maia anunciou que foi 
diagnosticado com Covid-19 
mais uma vez. Ele havia testado 
positivo para a doença dois 
meses atrás e considerado 
“curado” da doença. Agora, ele 
está contaminado pelo novo 
coronavírus pela 2ª vez. A coluna 
apurou que Felipe está bem, 
apesar dos sintomas da Covid. 

TODO CUIDADO É POUCO
Pelas redes sociais, ele 

escreveu que a nova infecção 
está “mais forte” com a primeira, 
sem especificar o que sente 
exatamente. Ele aproveitou o 
próprio caso para recomendar 

aos seguidores que, mesmo já 
tendo se recuperado da Covid-19, 
mantenham os cuidados para 
evitar uma reinfecção pela 
doença.

OMISSÃO
Por falar em Felipe Maia, 

o pai dele, o ex-senador José 
Agripino Maia, reapareceu nas 
redes sociais. O ex-senador fez 
um post nas redes sociais neste 
fim de semana que soou como 
uma crítica à bancada que 
representa o Rio Grande do Norte 
atualmente no Senado Federal. 
Em publicação no Instagram, o 
democrata sugeriu que os atuais 
senadores do Estado se “omitem” 
em discussões relevantes do País.



4 GERAL TERÇA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2021  |

MUNDOCELL_@

AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

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

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

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

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

Mesmo após membros da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 

refutarem a existência de tratamen-
to precoce contra a covid-19, o pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro 
voltou a defender nesta segunda-fei-
ra, 18, o tratamento preventivo da 
doença. Ele também voltou a colocar 
em dúvida a eficácia da Coronavac, 
vacina produzida pela farmacêutica 
Sinovac e o Instituto Butantan. O 
imunizante apresentou eficácia ge-

ral de 50,38% “Não desisto do trata-
mento precoce, não desisto. A vacina 
é para quem não pegou ainda. Essa 
vacina tem 50% de eficácia, ou seja, 
se jogar uma moedinha pra cima, é 
50% de eficácia”, disse o presidente 
da República para apoiadores no pe-
ríodo da manhã na saída do Palácio 
da Alvorada.

O vídeo da interação foi divulga-
do pelo filho do presidente, o verea-
dor Carlos Bolsonaro (Republicanos-
-RJ), no aplicativo Telegram. 

PANDEMIA | Presidente também voltou a colocar em dúvida a eficácia 
da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica Sinovac

Bolsonaro insiste na defesa 
do ‘tratamento precoce’

Presidente Jair Bolsonaro: “Não desisto do tratamento precoce, não desisto”

STF

CRISE FINANCEIRA | Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte aponta que pelo menos 61 das 167 
prefeituras potiguares já publicaram sobre o estado de calamidade administrativa ou financeira em 2021

Pelo menos 36% dos municípios 
do Rio Grande do Norte decla-
raram situação de calamidade 

administrativa ou financeira, de acor-
do com o monitoramento realizado 
pela Federação dos Municípios do RN 
(FEMURN).

Segundo a instituição, 61 das 167 
cidades potiguares já publicaram sobre 
o estado de calamidade, mas o número 
pode ser maior, uma vez que nem to-
dos os entes municipais do Rio Grande 
do Norte utilizam o Diário Oficial dos 
Municípios, ferramenta da FEMURN, 
para suas publicações.

Além das ações de calamidade 
financeira, diversos municípios adota-
ram outras ações para contenção de 
gastos públicos. Em Parnamirim, cida-
de da Região Metropolitana de Natal, 
foi decretada a contingência de 10% 
dos valores totais de todas as unidades 

orçamentárias. A ação foi tomada pelo 
prefeito de Parnamirim Rosano Taveira 
(PRB) no início de janeiro.

Segundo decreto que detalha os 
valores de cotas mensais de despesas, 
os recursos podem ser liberados atra-
vés de solicitação do secretário res-
ponsável pela unidade orçamentária 
e de acordo com o posicionamento 
financeiro da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças. 

A suspensão das férias e licenças 
dos servidores da administração públi-
ca de Pau dos Ferros, até 30 de junho, 
decretada pela prefeita Marianna Al-
meida (PSD)

Em Mossoró, o prefeito eleito, Ally-
son Bezerra (SD), suspendeu horas ex-
tras e diárias de viagens.

O prefeito do município de São 
Tomé e atual presidente da FEMURN, 
Anteomar Pereira da Silva, afirma que 

há muitas dificuldades para os novos 
gestores, e a principal delas é a geração 
de empregos. “Nesse início de governo 
todos os prefeitos estão passando por 
muita dificuldade, cobrança de em-
prego, a prefeitura precisa ofertar os 
serviços e buscar parcerias para que 
se gere empregos através de empresas 
e indústria nesses municípios”, afirma.

Para Anteomar, uma das soluções 
para geração de renda e recursos é o 
indústria têxtil no estado. “Na região 
do Seridó isso é uma coisa que já exis-
te. Estamos tentando expandir para 
outras regiões aquelas facções têxteis 
que foram criadas pelo Pró-Sertão na 
região Potengi. Estamos começando 
a divulgar e a difundir essa indústria 
têxtil para que também gere emprego 
nas outras regiões, é uma das saídas 
que nós estamos encontrando para o 
momento” explicou o prefeito.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não descartou a possibilidade de abertura de rocesso para destituir Jair Bolsonaro

Mais de 60 municípios 
do RN decretaram situação 
de calamidade em 2021

CÂMARA DE DEPUTADOS

Com mais de 60 pedidos de im-
peachment à espera de uma 
avaliação sua, o presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não 
descartou a possibilidade de abertura 
de um processo para destituir Jair Bol-
sonaro da Presidência da República no 
futuro, mas disse que, no momento, o 
foco do Legislativo deve ser o comba-
te à pandemia. Ele afirmou ainda que 
uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) poderá ser aberta para inves-
tigar ações e omissões do governo no 
enfrentamento do coronavírus.

“Nesse momento, com tantas vi-
das perdidas pelo Brasil, com o caso 

dramático de Manaus, esse tem de ser 
o nosso foco. Não que o tema do impe-
achment, em algum momento no futu-
ro, não deva entrar na pauta, ou uma 
CPI para investigar tudo o que aconte-
ceu na área de saúde durante a pande-
mia, mas acho que nesse momento, a 
gente tiraria o foco do enfrentamento 
do coronavírus”, disse Maia.

O presidente da Câmara deu a res-
posta ao ser questionado sobre se daria 
andamento ao mais novo pedido de 
impeachment apresentado de forma 
coletiva pelos partidos de oposição. 
Assinado por Rede, PSB, PT, PCdoB 
e PDT, que reúnem 119 deputados, o 

documento cita o colapso da saúde 
em Manaus e diz já ter passado a hora 
de o Congresso reagir. “O presidente 
da República deve ser política e crimi-
nalmente responsabilizado por deixar 
sem oxigênio o Amazonas, por sabotar 
pesquisas e campanhas de vacinação, 
por desincentivar o uso de máscaras 
e incentivar o uso de medicamentos 
ineficazes”, diz nota conjunta dos par-
tidos, que defendem a volta imediata 
dos trabalhos do Congresso.

Maia voltou a defender a convo-
cação da Comissão Representativa do 
Congresso para retomar os trabalhos 
do Legislativo em janeiro.

Maia não descarta impeachment, 
mas diz que foco é o coronavírus

CRISE
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A geração de energia solar do-
brou sua capacidade instalada 
no País em 2020, na esteira 

de R$ 13 bilhões em investimentos, e 
promete repetir o feito agora em 2021. 
Segundo especialistas, por trás desse 
quadro está principalmente a redu-
ção de preços de equipamentos nos 
últimos anos, que têm atraído mais 
empresas e consumidores para esse 
mercado, aliada ao fato de o Brasil ter 
uma das melhores irradiações solares 
do mundo.

Segundo a Associação Brasileira 
de Energia Solar (Absolar), em 2020 
a capacidade instalada saltou de 4,6 
gigawatts (GW) para 7,5 GW, puxa-
da por um aumento de 2,2 GW só da 
chamada geração distribuída - a partir 
de sistemas instalados em telhados, 
fachadas de edifícios e pequenos ter-
renos, por exemplo. Essa potência é 
suficiente para iluminar 3,7 milhões de 
domicílios. A previsão é que o número 
alcance 12,6 GW neste ano, também 
impulsionado pela autogeração.

Em termos de investimentos, o 

resultado também impressiona. Dos 
R$ 13 bilhões desembolsados no ano 
passado, quase 80% foram bancados 
por projetos de geração distribuída. 

O restante ficou por conta da cha-
mada geração centralizada (projetos 
que são vendidos em leilões de energia 
do governo). Para 2021, a projeção é 
que a autogeração atraia mais R$ 17,2 
bilhões, o equivalente a 76% dos R$ 
22,6 bilhões estimados para todo o se-
tor pela Absolar.

Desde 2012, quando despontou 
comercialmente no País, a energia 
solar teve seu preço reduzido em 80% 
- de US$ 100 o megawatt-hora para 
cerca de US$ 20. O preço fica abaixo do 
custo de todas as outras fontes, com 
exceção da geração eólica.

“Isso está fazendo com que a classe 
média baixa também passe a enxergar 
a energia solar como um bom investi-
mento, não apenas a classe alta, como 
era no começo”, diz a diretora comer-
cial da Win Energias Renováveis e 
coordenadora da Absolar no Rio de 
Janeiro, Camila Nascimento. 

Segundo ela, o comércio também 
tem se voltado para a fonte solar para 
reduzir seus custos fixos, em meio à 
crise trazida pela pandemia. 

No caso da Win, distribuidora de 
módulos criada em 2019, Camila viu o 
volume de negócios crescer 200% em 
plena pandemia. 

Equipamentos que há dez anos 
custavam R$ 30 mil, hoje são encon-
trados pela metade do preço. Por R$ 15 
mil, uma residência que tenha a conta 
de luz de R$ 350 por mês consegue ins-
talar um sistema. 

O Portal tem 20 mil empresas ca-
dastradas e recebe a visita de cerca de 
350 mil pessoas por mês, que acessam 
a plataforma em busca de financia-
mento, produtos e informação. 

Para 2021, espera-se que mais 5,4 
mil empresas entrem no mercado. 
Meyer prevê uma grande evolução do 
segmento nos próximos anos, princi-
palmente com a chegada das baterias. 
Elas vão possibilitar independência do 
consumidor em relação às distribuido-
ras de energia, avalia Meyer.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Equipamentos que há dez anos custavam R$ 30 mil, hoje estão pela metade do preço

Queda de preço de equipamentos 
faz dobrar geração de energia solar

ENERGIA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Avenida Felizardo Moura, uma 
das principais vias de acesso à 
Zona Norte de Natal, passará 

por obras a partir do segundo semestre. 
De acordo com a Prefeitura do Natal, a 
expectativa é de que, até julho, a aveni-
da comece a receber diversas melho-
rias, incluindo recapeamento asfáltico 
e abertura de mais uma faixa para o 
trânsito de veículos.

No próximo dia 27 de janeiro, a 
prefeitura abrirá uma licitação para 
escolher a empresa que fará o projeto 
executivo. A elaboração do documento, 
por parte dessa empresa, deverá durar 
até três meses. Depois disso, as obras 
terão início – provavelmente em julho.

Em entrevista ao programa “12 em 
Ponto”, da 98 FM Natal, o secretário 
municipal de Obras e Infraestrutura, 
Carlson Gomes, disse que a Felizardo 
Moura passará por um processo de 
reestruturação. Além da recuperação 
do asfalto, ele conta que será feita uma 
nova drenagem para evitar alagamen-
tos em épocas de chuva. E também está 
prevista a abertura de mais uma faixa 
para o tráfego de veículos – hoje, a via 
tem apenas duas faixas, dividida por 
veículos de passeio e ônibus. Deverá 
ser incluída no projeto, ainda, uma me-
lhoria no acesso ao Viaduto da Urbana. 

“Vamos refazer toda a base da Felizardo 
Moura. Vamos fazer desde a base até a 
pavimentação. Serão três vias subindo, 

três vias descendo. Em três meses, o 
projeto deve estar pronto para que, em 
julho, tenhamos condições de contra-

tar uma nova empresa para a realiza-
ção desse serviço, que vai desafogar o 
trânsito nessa região”, destacou Carlson 

Gomes. Pela Avenida Felizardo Moura, 
circulam diariamente cerca de 50 mil 
veículos, de acordo com a Prefeitura do 
Natal. A via é a única ligação do restante 
da cidade com a Ponte de Igapó, que é 
um dos acessos à Zona Norte de Natal. 
A via tem longos congestionamentos 
nos horários de pico, em função do alto 
fluxo de carros e ônibus e das condições 
da pista. Além de a avenida ter apenas 
duas faixas, o asfalto no local apresenta 
buracos e imperfeições.

Prefeitura vai recapear e abrir nova 
faixa na Avenida Felizardo Moura
OBRAS PÚBLICAS | No próximo dia 27 de janeiro, a Secretaria Municipal de Obras Públicas abrirá uma licitação para escolher a empresa que fará o projeto executivo na via localizada na 
Zona Norte da capital. A elaboração do documento, por parte da empresa, deverá durar até três meses. Depois disso, as obras terão início, o que deve acontecer até o mês de julho

Pela Avenida Felizardo Moura, circulam diariamente cerca de 50 mil veículos, de acordo com a Prefeitura do Natal

Vamos refazer toda a base 
da [Avenida] Felizardo 
Moura. Vamos fazer desde 
a base até a pavimentação. 
Serão três vias subindo, 
três vias descendo. Em três 
meses, o projeto deve estar 
pronto”

“
CARLSON GOMES
SEC. DE OBRAS DE NATAL
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ELIAS BERNARDO

Após a virada de ano, geralmente 
começam os preparativos dos 
foliões,blocos, comerciantes e 

claro das prefeituras para o carnaval. 
Este ano, diante da pandemia da Co-
vid-19, a festa está cancelada em Natal 
e em mais oito municípios do Estado, 
que tradicionalmente realizavam even-
tos carnavalescos. O objetivo é tentar 
evitar as aglomerações e maior prolife-
ração do novo coronavírus.

A certeza é que o carnaval de 2021 
não acontecerá em fevereiro, previsto 
para os dias 13 a 16.  As cidades Na-
tal,Parnamirim, Mossoró, Tibau do Sul, 
Areia Branca, Currais Novos, Macau, 
Caicó confirmaram que não acontece-
rão as atividades alusivas ao carnaval, 
segundo levantamento do Agora RN. 
Até o momento, apenas a São Miguel 
do Gostoso ainda não definiu se cance-
lará as festas deste ano.

 NATAL
A atividade carnavalesca está 

cancelada desde dezembro do ano 
passado na capital potiguar. Confor-
me o decreto fica terminantemente 
cancelada a realização do Carnaval de 
2021, bem como dos shows e eventos 
realizados neste período, e que iriam 
provocar aglomerações, contribuindo 
para o aumento de casos de COVID-19 
e as consequências nocivas e nefastas 
dessa patologia que tantos males e so-
frimentos tem proporcionado à popu-
lação desta Cidade, do Brasil e do mun-
do. Apenas em Natal, de acordo com 
um estudo realizado pelo Observatório 
de Turismo do RN e coordenado pela 
Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (Uern Natal), 597.500 pessoas 
participaram da festa em 2020, fazendo 
circular cerca de R$ 71 milhões na eco-
nomia natalense em 2020. O número 
de presentes durante o evento aumen-
tou 4% em relação a 2018 e os valores 
em circulação cresceram 16%.

PARNAMIRIM
De acordo com o decreto publica-

do no dia sete de dezembro de 2020, es-
tá cancelada a realização do Carnaval 
em 2021, assim como todo e qualquer 
show ou evento realizado neste perí-
odo, público ou privado, que possam 
causar aglomeração de pessoas.

MOSSORÓ
Mesmo sem a tradição de festas 

carnavalescas, a prefeitura de Mossoró 
também informou que não terá car-
naval na cidade devido a pandemia, e 
mesmo que não houvesse  a questão de 
saúde pública, nem mesmo assim ha-
veria investimento neste tipo de even-
to, em vista que o município decretou 
estado de calamidade administrativa e 

financeira, após a posse do novo gestor.
TIBAU DO SUL

Um dos destinos mais procurado 
por veranistas e turistas, nesta época 
do ano, também não haverá festas por 
parte do município devido a pandemia 
da Covid-19, além da vigência do de-
creto estadual e municipal que proíbe 
aglomerações. Conforme a Secretaria 
de Serviços Urbanos da cidade, al-
gumas ações durante o verão serão 
realizadas para evitar aglomerações 
no período carnavalesco, assim como 
as barreiras sanitárias e divulgação e 
conscientização de dados do novo co-
ronavírus pela cidade.

AREIA BRANCA
A Prefeitura de Areia Branca publi-

cou no dia 08 de janeiro um Decreto 
Municipal 002/2021 prorrogando até o 
dia 22 de fevereiro as medidas de saúde 
para enfrentamento do novo Corona-
vírus (COVID-19). Com isso, estão can-
celados o Carnaval e a realização do 
tradicional Campeonato de Futsal de 
Blocos que ocorre há mais de 20 anos, 
antecedendo a festa carnavalesca. Os 
shows e eventos com ou sem comer-
cialização de ingressos, em ambientes 
públicos ou privados, inclusive em 

clubes sociais e hotéis, independen-
temente do número de participantes, 
permanecem suspensos até o dia 22 de 
fevereiro.

CURRAIS NOVOS
Conforme divulgado pela secreta-

ria de turismo da cidade, os eventos 
carnavalescos estão suspensos e proi-
bido a realização de eventos, festas e 
shows no período.Tradicionalmente 
acontecia o Arrastão do Boi, onde a 
Prefeitura financiava bandas num pal-
co central para a folia da população e 
devido a Pandemia a festa está cance-
lada.

MACAU
Um dos carnaval mais dispendio-

sos do estado, está cancelado em Ma-
cau devido a pandemia e devido a situ-
ação financeira do município manter 
a festividade. Uma das programações 
mais conhecidas da folia na cidade é o 
arrastão do mela-mela, acompanhado 
por trios elétricos. A programação riva-
liza com o Carnaval de Caicó, conside-
rado o “maior carnaval” do Rio Grande 
do Norte.

CAICÓ

O prefeito de Caicó, Dr. Tadeu, dis-
se que definitivamente, o carnaval não 
vai acontecer em fevereiro, mas avalia 
realizar a festividade em outra data de 
2021, após a vacina da covid-19.   “A 
gente tem que ter responsabilidade 
sanitária. Eu como profissional de saú-
de, tenho que agir assim e ainda mais 
como prefeito”, disse.

Sobre a possibilidade de realizar 
as festividades de Momo em outro 
momento, a exemplo do que está 
sendo anunciado por outras cida-
des e estados, Dr. Tadeu, disse que 
não descarta. “Nada nos impede de 
quando houver o controle da doença, a 
gente se programe para fazer o carna-
val em outro período. Eu vou chamar 
os empresários que atuam no carna-
val, que promovem eventos, os blocos 
de rua, proprietários de restaurantes, 
pousadas, todos os que atuam no even-
to para discutir essa questão”, afirma.O 
gestor lamenta do ponto de vista eco-
nômico, pois, no período de festa car-
navalesca, a arrecadação do Município, 
aumenta. A cadeia econômica local 
inteira se beneficia com os eventos.  “A 
gente sabe da importância do carna-
val para Caicó e para o Rio Grande do 
Norte. Nós vivemos de Fundo de Par-

ticipação dos Municípios (FPM) e esse 
momento seria muito bom do ponto 
de vista de arrecadação por parte da 
Prefeitura. No carnaval, as pessoas têm 
acesso ao emprego e à renda que fica o 
ano inteiro, mas, infelizmente, em feve-
reiro, a gente não vai conseguir realizar 
o carnaval”.

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
De acordo com a Secretaria de 

Turismo do município o evento está in-
definido, pois ainda haverá um reunião 
de planejamento com a nova gestão do 
prefeito reeleito, Renato de Doquinha.

Diante do cenário da doença no 
Rio Grande do Norte, o Governo do 
RN reforça que permanece em  vigor 
o decreto publicado no dia nove de 
dezembro de 2020, que suspende a re-
alização de eventos promovidos ou pa-
trocinados pelo Estado que impliquem 
em aglomeração de pessoas, a exemplo 
de eventos corporativos, técnicos, cien-
tíficos, convenções, shows ou qualquer 
outra modalidade de evento de massa. 
O decreto também recomenda aos 
Municípios a adoção de medidas ne-
cessárias para a suspensão de shows e 
eventos públicos ou privados de mas-
sa, bem como o carnaval.

Principais polos carnavalescos do 
RN cancelam festejos deste ano
FOLIA | Certeza é que o carnaval de 2021 não acontecerá em fevereiro, previsto entre os dias 13 a 16. Cidades Natal, Parnamirim, Mossoró, Tibau do Sul, Areia Branca, Currais Novos, 
Macau, Caicó confirmaram que não promoverão as atividades alusivas ao carnaval, segundo levantamento do Agora RN. Apenas São Miguel do Gostoso ainda não definiu

Apenas em Natal, de acordo com um estudo feito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), mais de 597 mil pessoas participaram da festa em 2020
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A GOTA D’ÁGUA: 
ALUNAS ACUSAM PROFESSOR 
DA UFRN DE ASSÉDIO
CONSTRANGIMENTO | Após denúncia, o professor Daniel Dantas Lemos foi punido este mês com advertência administrativa, por parte do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
da UFRN, após ter baixado as calças para um grupo de estudantes de jornalismo em 2019. Ao Agora RN, ex-alunas relatam outros casos de assédio praticados pelo docente 

HELLINY FRANÇA 
NATHALLYA MACEDO
REPÓRTERES

E ra junho de 2019. Mais um dia 
de aulas no Laboratório de Co-
municação (Labcom) da pres-

tigiada Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), quando o 
professor Daniel Dantas Lemos  de-
cidiu baixar as calças na frente de um 
grupo de alunas. Para ele, uma brinca-
deira. Estava indo para a academia de 
musculação e achou por bem mostrar 
o short de ginástica que usava naquele 
momento. Uma das alunas presentes, 
constrangida com a situação, relatou 
a cena para a chefe da empresa onde 
estagiava.  

Quando soube do ocorrido, a jor-
nalista e empresária Ângela Bezerra 
disse que fi cou horrorizada. “Eu já 
tinha conhecimento sobre vários as-
sédios cometidos por ele, mas esse foi 
a gota d’água. Não há justifi cativa para 
tal comportamento. Por isso, incenti-
vei minha estagiária a denunciar”, 
contou, por ligação, à reportagem do 
Agora RN. Ângela acompanhou a 
aluna na Ouvidoria da UFRN, e uma 
sindicância foi aberta no dia 26 de ju-
nho. Pouco antes, ela fez um post nas 
redes sociais sobre o episódio, sem 
citar nomes.

O professor denunciado ligou pa-
ra Ângela, segundo ela, na tentativa 
de intimidá-la. “Ele também tentou se 
justifi car. Disse que era apenas uma 
pessoa divertida e que as alunas não 
entendiam as brincadeiras”, relem-
brou. “Na verdade, existe uma relação 
de poder entre o professor e o aluno. E 
ele usa esse vínculo para se aproveitar 
de quem é mais frágil”.  

Após repercussão na internet e 
um longo tempo de espera – um ano 
e sete meses após a denúncia na Ou-
vidoria –, uma medida foi tomada. No 
dia 4 de janeiro deste ano, o professor 
recebeu uma advertência por parte 
do Centro de Ciências Humanas, Le-
tras e Artes (CCHLA), sob argumento 
previsto no Inciso IX do Artigo 117 da 
Lei nº 8.112, que proíbe ao servidor 
“valer-se do cargo para lograr proveito 
pessoal ou de outrem, em detrimento 
da dignidade da função pública”.  

Para Ângela, a advertência foi in-

sufi ciente. “Considero pouco. Porém, 
a punição é uma decisão inédita e 
isso merece ser comemorado. Afi nal, 
é uma grande vitória para nós, para 
as estudantes que passaram por esse 
constrangimento e foram silenciadas. 
É um encorajamento para as meninas 
não se calarem. Com essa advertên-
cia, se o professor cometer qualquer 
outro deslize, ele pode ser exonerado”, 
pontuou.  

No entanto, o episódio não foi o 
primeiro caso de assédio envolvendo 
o professor. Daniel chegou à UFRN 
transferido da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) no segundo semestre 
de 2015. No ano de 2017, o docente 
iniciou um relacionamento amoroso 
com uma de suas alunas e passou a 
contar detalhes do namoro em sala de 
aula. A exposição dos detalhes inco-
modou outros estudantes. 

Sem se identifi car, uma das alunas 
de Daniel relatou à reportagem alguns 
fatos da época. “Todo mundo sofria 
pequenos assédios diários de Daniel. 
Ele era prepotente com todo mundo, 
era grosso. E, ao mesmo tempo, nin-
guém reclamava porque ele conseguia 
manipular as situações. Em 2017, ele 
se aproximou de mim e falou sobre 
as coisas pessoais da vida dele, sobre 
a relação que estava tendo com uma 
colega nossa. Ele fazia questão de nos 
envolver nisso. Ele nos perseguia no 
estacionamento, nas aulas, nos cor-
redores. Uma vez, eu estava descendo 
do anexo do Labcom e ele pegou no 
meu braço para falar algo. Ele contava 
coisas íntimas e ninguém queria sa-
ber. Era intimidador, invasivo”.

Depois desse episódio, ela e ou-
tros alunos foram até a coordenação 
do curso para relatar o que estava 
acontecendo. Eles foram aconselha-
dos a irem à Ouvidoria da UFRN. Cada 
aluno, de forma individual, fez um 
documento descrevendo os episódios 
dentro e fora da sala de aula. “Fui na 
Ouvidoria duas vezes. Na segunda, re-
forcei que ele [Daniel] continuou nos 
perseguindo, além de que cada posta-
gem que eu fazia no Facebook, ele co-
mentava na sala de aula, me expondo. 
Daniel descobriu e saiu espalhando 
para todo mundo que eu havia feito a 
denúncia, com uma postura passiva-
-agressiva. A Ouvidoria, portanto, não 
é um ambiente seguro, já que ele tinha 
acesso às denúncias que fi zemos. E 
ele nos contava isso, informava deta-
lhes das nossas reclamações. Depois 
de tudo, fi zemos um abaixo-assinado 
ainda em 2017. A ouvidoria, no entan-
to, continuava omissa, a coordenação 
do curso também”, concluiu a jovem.

Nas redes sociais, o professor en-
trou em contato com a aluna dizendo 
que sabia sobre as “três demandas da 
Ouvidoria”. Ronaldo Neves era o chefe 
do Departamento de Comunicação 
em 2017.

Já Amanda Porfi rio, também alu-
na de Daniel na época, narrou à repor-
tagem outros acontecimentos envol-
vendo o professor. Segundo Amanda, 
o docente descobriu que ela estava 
entre os denunciantes. “E aí começou 
a perseguição dele comigo e com uma 
amiga. Eu recebia mensagem dele. Por 
falha da UFRN, ele descobriu que eu 

tinha realizado uma denúncia anôni-
ma contra ele e a denúncia não fi cou 
tão anônima assim. Ele, então, fez um 
post meio ameaçador no Facebook. 
Até que ele me enviou uma mensagem 
dizendo que sabia que tinha sido eu e 
que queria falar comigo. Ele me perse-
guiu por um 3 ou 4 meses sem parar. E 
o processo administrativo foi fechado, 
arquivado pela UFRN”, relembrou ela..

Em dezembro de 2019, Daniel 
deu uma declaração sobre o caso em 
uma matéria produzida por alunos 
da disciplina de Jornalismo Investi-
gativo, que ele mesmo ministrava. 
Na entrevista, ele disse: “‘Quando eu 
recebi [a representação] descobri que 
a aluna tinha anexado no arquivo 
um email por Sigaa [plataforma de 
gestão de atividades acadêmicas da 
UFRN] que eu mandei para turma, 
e nesse email tinha foto e nome de-
la. Então, eu fui ao Facebook e disse: 
‘gente, quando vocês fi zerem uma re-
presentação contra algum professor 
que seja anônima, tenham certeza 
de que vocês apagaram os sinais da 
sua identidade, porque o pessoal fez 
uma representação contra mim, mas 
anexou o email com nome e a foto’. 
Eu conversei com a aluna quando is-
so aconteceu e disse que não era uma 
ameaça, que só estava constatando 
o que aconteceu quando ela fez a re-
presentação”.

Em outubro de 2016, o professor 
se envolveu em uma polêmica quando 
publicou uma carta em tom de despe-
dida nas redes sociais e desapareceu 
- para reaparecer logo em seguida. O 
caso virou notícia na imprensa local. 
Ainda no mesmo dia, Daniel foi lo-
calizado. No mesmo período, ele res-
pondeu a um processo por violência 
doméstica.

“Em conversas, [Daniel] sempre 
alegava que era diagnosticado com 
depressão. Me pergunto então porque 
ele continua ministrando aulas, se 
possui tantos problemas psicológi-
cos como ele faz questão de apontar. 
Estou falando porque não quero que 
ele continue fazendo isso com as estu-
dantes que ainda virão”, argumentou 
novamente a aluna que não quis se 
identifi car nesta matéria. Ela explicou 
ainda que recebeu ligações anônimas 
após a entrevista e fi cou com medo de 
represálias.

Daniel Dantas Lemos usou as redes sociais para mostrar que conhece os denunciantes

Professor fala para aluna que sabia sobre “três demandas da Ouvidoria” contra ele
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Quando recebe alguma de-
manda, a Ouvidoria da UFRN, que 
é o órgão responsável por registrar 
denúncias dos estudantes, envia o 
questionamento ao centro no qual 
o denunciado é lotado. Sobre o fa-
to específico relatado por Amanda 
- quando Daniel, o denunciado, te-
ve acesso ao nome da denunciante 
-, a Ouvidoria respondeu que o 
procedimento quanto aos anexos 
é aplicar tarjas nos elementos de 
identificação do autor. É por isso 
que o órgão afirmou que vai anali-
sar o vazamento da identidade da 
aluna.

Questionada sobre a quanti-
dade de denúncias contra Daniel, 
a Ouvidoria respondeu que “os ór-
gãos e entidades públicas devem 
proteger informações pessoais, 
restringindo o acesso a quaisquer 
dados relativos à intimidade, vida 
privada, honra e imagem”. “Em 
observância ao dever de sigilo, a 
Ouvidoria da UFRN não pode di-
vulgar quantitativos de denúncias 
recebidas contra docentes especí-
ficos para terceiros. Somente os/
as denunciantes podem solicitar 
informações sobre o andamento 
dos processos por ele/ela inicia-
dos”, complementa o órgão.

Além disso, o órgão afirmou 
que “toda a denúncia recebida 
pela Ouvidoria da UFRN é trata-
da, inicialmente, com restrição do 
acesso à identidade do/a denun-
ciante”. “Somente após autoriza-
ção por escrito da denunciante 
é que a sua identidade é encami-
nhada à comissão de sindicância 
instaurada”.

Já a respeito do arquivamento 
de denúncias ao longo do ano de 
2017, o órgão pontuou que “so-
mente arquiva denúncias quando 
não possuem elementos mínimos 
descritivos de irregularidade ou 
indícios que permitam à UFRN 
chegar a tais elementos”. 

Ao Agora RN, o ouvidor Elias 
Jacob declarou que “o nosso objeti-
vo é que a Ouvidoria seja um local 
em que as pessoas busquem apoio, 
não que seja um espaço de des-
confiança”. “Se a comunidade não 
confia no nosso trabalho, a gente 
perde a razão de existir. Perde todo 
mundo. Confiança demora muito 
para ser construída e é bem rapidi-
nho para ser maculada”.

CCHLA
Responsável pela advertência 

concedida no dia 4 de janeiro, o 
Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes (CCHLA), ao qual o 
curso de Jornalismo é vinculado, 
informou à reportagem que não 
vai se posicionar sobre o assunto. 
“No momento, a professora Maria 
das Graças Rodrigues está de fé-
rias”, diz a nota oficial. Maria das 
Graças é diretora do CCHLA e assi-
nou o documento de advertência. 
O centro tem a função de instalar a 
sindicância a partir das denúncias 
registradas na Ouvidoria e apurar 
os fatos.

PROFESSOR DANIEL 
DANTAS LEMOS
A reportagem entrou em contato 
com o professor Daniel Dantas 
Lemos, que atualmente é vice-
coordenador do curso de Jornalismo 
da UFRN. Para a reportagem, Ele 
admitiu que realmente  baixou as 
calças na frente de um grupo de 
alunas nos corredores da instituição. 
“Em maio ou junho de 2019 
eu ia para a academia e vinha 
caminhando com um grupo de 
pesquisa e tirei a calça no corredor 
porque já estava com um short 
por baixo, e isso demandou uma 
reclamação na Ouvidoria. Houve 
um processo de sindicância, que 
inclusive quando a Ouvidoria 
voltou para o Decom, eu mesmo 
disse ao chefe do departamento 
que deveria abrir um processo de 
sindicância, porque eu tinha feito 
isso. Eu nunca iria negar algo que 
eu teria feito. Não tinha brincadeira 
de cunho sexual, não tinha nada 
disso. Foi errado, foi estúpido; eu 
disse isso à universidade. A minha 
atitude foi reprovável, típica de 
uma advertência e foi isso que 
aconteceu”. O professor também 
explicou a publicação no Facebook, 
anexada nesta matéria, no qual ele 
fala a respeito do sigilo ao fazer uma 
denúncia na Ouvidoria. “Quando a 
aluna em questão fez a denúncia, 
ela anexou um email enviado pelo 
Sigaa com uma mensagem que 
eu tinha enviado para a turma e 
nisso, vi o nome e a foto dela, não 
foi ninguém que me disse, eu não 
precisei investigar nada. Então foi 
um problema no sistema, e por ela 
não ter excluído essa mensagem 
que me permitiu identificá-la. Eu fiz 
uma publicação no Facebook que 
dizia ‘gente quando vocês fizeram 
uma denúncia no Sigaa,tenham a 
atenção de excluir as possibilidades 
de identificação’. Eu cheguei a 
conversar com essa aluna depois, 
mas não falei sobre a denúncia. 
O professor disse ainda não se 
lembrar se havia entrado em contato 
com mais alguém para falar sobre 
as denúncias. Sobre estar apto a 
ocupar o cargo de vice-coordenador 
do curso de jornalismo, Daniel disse 
“tenho problema com esse cargo por 
causa da minha condição de saúde 
mental. Essas situações que foram 
relatadas nunca foram sigilosas, ao 
longo desses últimos 5 anos, desde 
2016 quando eu adoeci, eu tenho 
tentado restabelecer a condução 
da minha vida, tenho tentado 
reestruturar a minha vida a partir 
do limite que a doença me deu. Eu 
sou diagnosticado com transtorno 
depressivo recorrente, e eu tenho 
lidado com isso a partir desses 
limites. Reconhecer as coisas que 
eu faço e as ações que eu tomo, é 
algo muito importante para mim”.
Segundo Daniel, ele foi 
diagnosticado com depressão em 
2016, meses antes do início das 
denúncias feitas contra ele. 
O professor também falou sobre os 
comentários que constrangeram 
alunos em sala de aula. 
Ele disse: “Eu lamento ter feito isso, 
mas parece um comportamento 
que eu tenho, ou tinha com alguma 
frequência. É uma coisa que às 
vezes incomodava, ou incomoda, 
e é uma coisa realmente da minha 
prática e eu tenho que repensar ao 
longo do processo”. 

O QUE DIZ
OUVIDORIA DA UFRN VAI 
ANALISAR VAZAMENTO 
DE IDENTIDADE DE ALUNA 
VÍTIMA DE ASSÉDIO

CENAS DE CONSTRANGIMENTO TAMBÉM 
OCORRERAM EM UNIVERSIDADE NO CEARÁ

Antes de lecionar na UFRN, 
Daniel dava aulas na Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e já pos-
suía um comportamento conside-
rado inadequado. Uma jornalista 
de Fortaleza, que também prefe-
riu não ser identificada, relatou à 
reportagem situações incômodas 
que vivenciou na época das aulas 
com o professor, no primeiro se-
mestre de 2015. 

“Ele sempre tentava se meter 
no meu relacionamento. Namo-
rava uma garota nesse período e 
ele vinha conversar com a gente 
de um jeito ofensivo. Perguntava 
sobre roxos, se eram ‘chupões’. A 
gente até comentava que isso era 
muito desconfortável”, narrou. 
“Ele fazia piadinhas ‘escrotas’ e era 
estranho. O pessoal falava que ele 
era invasivo, tinha brincadeiras 

que as meninas não gostavam, 
pelo menos na minha turma. A 
partir daí, todas começaram a se 
fechar mais”. 

Conforme apurado pela re-
portagem, Daniel solicitou à UFC 
para ser transferido com o objeti-
vo de ficar mais próximo da famí-
lia em Natal. A UFC confirmou ao 
Agora RN que o professor foi redis-
tribuído para a UFRN em 2015.

 Professor Daniel Dantas Lemos é, atualmente, vice-coordenador do curso de Jornalismo da UFRN

Laboratório de Comunicação (Labcom): cenário de assédios e cenas constrangedoras sofridas por alunas do curso de xxComunicação Social

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO



10 GERAL TERÇA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2021   |

GIOVANNI SÉRGIO 

ECONOMIA | Governadora Fátima Bezerra anunciou a liberação de verba para o investimento na divulgação 
turística. Emprotur vai iniciar visitação do prinicipais pontos do mapa turístico do Rio Grande do Norte 

Doze milhões de reais a ser usado 
em um ano. Nunca a promoção 
do turismo potiguar viu tanto 

dinheiro para divulgação do destino 
RN desde que a Empresa Potiguar de 
Promoção Turística (Emprotur) foi 
criada, em janeiro de 2007.

E, ainda por cima, num ano de 
crise sanitária, que prevê medidas de 
distanciamento social até o fi nal de 
ano, na melhor das hipóteses, apesar 
da vacina.

Por enquanto, a Emprotur tem 
em mãos R$ 1,2 milhão de emendas 
parlamentares, mais a garantia de que 
o governo estadual de investir maci-
çamente no turismo regional, num 
ano que promete ser duríssimo para a 
economia.

Na semana passada, o presidente 
da Emprotur, Bruno Reis, iniciou uma 
série de visitas técnicas às cidades que 
compõe o mapa turístico do RN, come-
çando pelos que integram o Geopar-
que Aspirante Seridó.

Na última sexta-feira, 15, acom-
panhado de uma equipe enxuta, ele 
fechou a programação com reunião de 
apresentação do planejamento da Em-
protur para 2021 na cidade de Currais 
Novos, que aconteceu na Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL).

Estavam lá os prefeitos de Cer-
ro-Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, 
Acari, Parelhas e Carnaúba dos Dan-
tas, e seus respectivos secretários de 
turismo.

Explica Bruno que a lógica des-
sa ação se baseia no movimento do 
turismo para dentro dos limites das 
fronteiras nacionais com a frota área 
literalmente no chão para viagens in-
ternacionais. “Diante desse contexto, 
resolvemos compartilhar o planeja-
mento da Emprotur para que os mu-
nicípios também se apropriem de uma 
de seus potenciais e possam incremen-
tar seus equipamentos turísticos”, re-
sume Bruno Reis.

Sua equipe percorreu na sema-

na passada várias localidades como 
Geossítio Xiquexique, Comunidade 
Barra em Parelhas e Geossítio Açude 
Gargalheiras e também visitou o mu-
nicípio de Santa Cruz, na região Trairí, 
reunindo-se com a gestão municipal e 
o Padre Vicentinho, pároco e curador 
do Complexo Cultural Santá.

A governadora Fátima Bezerra 
anunciou a liberação dos R$ 12 milhões 
no dia 30 de novembro último durante 
a abertura do 11º Fórum de Turismo 
do RN. Se isso se confi rmar, será um 
investimento sem precedentes na his-
tória da administração pública esta-
dual no RN.  A reclamação recorrente 
do “trade” turístico tem sido a falta de 
investimentos na promoção turística. 
Mas depois de um ano de pandemia 
provocado pela pandemia do novo 
coronavírus, todas as atenções se vol-
taram para o  turismo regional como 
forma de reduzir o drama de um setor 
que concentra mais de 55 segmentos 
em sua cadeia produtiva.

Emprotur, Bruno Reis, iniciou uma série de visitas técnicas às cidades que compõe o mapa turístico do Rio Grande do Norte

Turismo potiguar terá R$ 12 milhões 
para ampliar divulgação do destino

Derivado será vendido pela Petrobras R$ 1,98

Petrobras confi rmou que, a partir 
desta terça-feira 19, reajustará 
o preço médio da gasolina, nas 

refi narias, em R$ 0,15 (15 centavos). 
Segundo a companhia, o derivado pas-
sará a ser vendido pela companhia a R$ 
1,98 por litro.

A estatal destacou, em nota, que 
seus preços têm como referência os 
preços de paridade de importação 

(PPI) e, dessa forma, acompanham as 
variações do valor do produto no mer-
cado internacional e da taxa de câm-
bio, para cima e para baixo. A empresa 
citou que, em 2020, o preço médio da 
gasolina comercializada pela compa-
nhia atingiu mínimo de R$ 0,91 por 
litro e que o preço médio ao consumi-
dor de gasolina no Brasil era o 52º mais 
barato dentre 165 pesquisados.

Petrobras confirma reajuste 
no preço do litro da gasolina

AUMENTO
JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: a Sra. PAULA LORAINE CAAMANO, argentina, solteira, empresária, portadora do CPF/MF n° 
014.573.994-58, portadora da cédula de Identidade RNE n° V484793-2, residente e domiciliada na Rua do Morro, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, e, a Sra. BÁRBARA ANDREA CAAMANO,  argentina, em união estável 
com separação absoluta de bens, empresária, portadora do CPF/MF n° 014.538.594-97, portadora da cédula de 
Identidade RNE n° V427245-H, residente e domiciliada na Rua da Mangaba, n° 120, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-
630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Arara, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 136,50m²(cento e trinta e seis metros e cinquenta decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.015.03.0621.0000.3 e sequencial número 
1.000525.0, CEP: 59.178-000. L I M I T E S   E  C O N F R O N T A Ç Õ E S 

NORTE: Celio Luis Capistrano; 
LESTE: Rua da Arara; 
SUL:   Vilma Rodrigues Reis; 
OESTE: Marcelo Tavares Prado. 

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. As requerentes alegam o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. MARCELO TAVARES PRADO, o Sr. CELIO LUIS 
CAPISTRANO, a Sra. VILMA RODRIGUES REIS, 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, 19.01.2021 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: o Sr. WILHELMUS FRANCISCUS GASTON REICHARDT, holandês, casado, aposentado, portador do 
CPF/MF n° 017.947.814-12, Passaporte n° NPD9R1871, e a Sra. MARION ELLEN MARGARETHA BOSHUIZEN, 
holandesa, casada, aposentada, portadora do Passaporte n° NMR9HKBR6, inscrita sob o CPF/MF n° 017.947.804-40, 
ambos residentes e domiciliados na Rua Murici, n° 34, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 702,00m² (setecentos e dois metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, número 2.0001.001.01.4026.0000.5 e sequencial número 1.005866.4, CEP: 59.178-000. 
Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- ao norte, do ponto P1 ao P2 
com 53,55m com a Sra. Antonia Barbosa da Silva; ao leste, do P2 ao P3 com 13,00m, com a Rua Muric i; ao sul, do 
ponto P3 ao P4 com 53,60m, com a Sra. Antonia Barbosa da Silva; ao oeste, do conto P4 ao P1 com 13,20m, com a 
Sra. Antonia Barbosa da Silva. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. Os 
requerentes alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. ANTONIA BARBOSA DA SILVA,  bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos 
no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os 
nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e 
na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de 
usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 19.01.2021 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

CENTRAL EOLICA CAMBOAS I LTDA, 18.180.415/0001-50, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para 
EOL Camboas IV, localizada no município de Lajes/RN  

 
 

Bruna di Paula Gomes Cruz  
Sócia administradora 

 
 

PEDIDO RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
CERÂMICA SANTO EXPEDITO LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob o N° 13.559.469/0001-07, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a seguinte licença: Renovação da Licença Simplificada - RLS para Funcionamento da Cerâmica, 
município de Assú, Estado do Rio Grande do Norte.  

 
 

Cerâmica Santo Expedito LTDA-ME 
 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

VAISALI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 08.584.957/0001-34, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença 
Simplificada para implantação de um loteamento Residencial Multifamiliar com 2.250,00 m2 de área, com duas 
quadras de 08 lotes cada uma destinadas a construção de unidades habitacionais com áreas variando entre 
213,33 m2 a 260,00 m2 localizado no Loteamento Canavial III, Lotes 39 e 40 no município de Macaíba/RN. 
Coordenadas geográficas: 240.550m E; 9.352.60m N.  

 
Alfonso Rafael Marquez Arias 

Representante Legal 
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O faturamento real da indústria 
caiu 1,2% em novembro ante 
outubro, informou a Confede-

ração Nacional da Indústria (CNI). O 
porcentual já leva em conta ajustes 
sazonais e desconta o efeito de preços. 
A queda interrompe uma sequência de 
seis meses de aumentos consecutivos. 
Apesar disso, a entidade argumenta 
que o resultado “não permite concluir 
que o ciclo de crescimento tenha se 
encerrado”.

“O resultado pode ser um ajuste em 
razão do ritmo acelerado da recupera-
ção”, argumenta a CNI.

No acumulado do ano ante igual 
período de 2019, o faturamento real 
caiu 0,4%, mas a CNI espera que o dado 
final de 2020 seja positivo, embora com 
crescimento próximo de zero.

Na comparação entre novembro 
de 2020 e igual mês de 2019, o fatura-

mento real da indústria subiu 6,8%.
A CNI informou ainda que as horas 

trabalhadas na produção subiram 0,8% 
em novembro ante outubro, na série 
com ajuste sazonal, abaixo do desem-
penho registrado em meses anteriores. 
Na comparação com novembro de 
2019, o avanço foi de 3,4%.

“O resultado ilustra a perda de rit-
mo no crescimento da atividade indus-
trial, o que não surpreende dado que 

o indicador já ultrapassou o patamar 
pré-pandemia e o grau de incerteza na 
economia continua elevado”, disse a 
CNI. O nível de emprego na indústria 
teve o quarto mês seguido de alta, com 
crescimento de 0,4% em novembro an-
te outubro. Mesmo assim, o desempe-
nho ficou 0,2% abaixo de igual mês de 
2019. No acumulado do ano, a queda 
é de 2,2%. Segundo a CNI, o indicador 
deve fechar 2020 no vermelho.

A massa salarial real (descontada 
a inflação pelo INPC) teve quedas de 
0,1% em novembro ante outubro e de 
3,9% ante novembro de 2019. Já o ren-
dimento médio real do trabalhador 
da indústria caiu 0,9% na passagem 
de outubro para novembro e recuou 
3,6% ante novembro de 2019. A Utiliza-
ção da Capacidade Instalada (UCI) da 
indústria caiu em novembro, após ter 
superado os 80% em outubro.

Enquanto um tradicional banco 
público inicia plano de fecha-
mento de agências em Natal, 

Mossoró e Parnamirim, o cooperativis-
mo financeiro do Sicoob expande atu-
ação no Rio Grande do Norte. Agora, 
em fevereiro, vai inaugurar duas novas 
agências em Natal: Cidade Alta e Ca-
pim Macio. Parnamirim também não 
ficará de fora e vai ganhar sua segunda 
unidade do Sicoob, desta vez, no Cen-
tro, na Avenida Brigadeiro Everaldo 
Breves.

A primeira unidade do Sicoob em 
Parnamirim já havia sido inaugurada 
no ano passado, mesmo no auge da 
pandemia, em Nova Parnamirim, na 
Abel Cabral. A decisão de realizar a 
inauguração mesmo naquela situação 
teve intuito de levar mais comodidade 
aos sócios e desafogar as outras agên-
cias, já que o momento requeria não 
aglomeração.

“O Sicoob, na medida de suas for-
ças e de seus cooperados, assim como 
do reconhecimento da sociedade 
potiguar, continuará se engajando e 
se disponibilizando a ser o principal 
parceiro financeiro de seus associados, 
mantendo seu plano de expansão para 
se tornar a cada dia a instituição mais 
perto de você e de nossa comunidade. 
Afinal, queremos estar cada vez mais 
próximos do desenvolvimento de cada 
sonho dos cooperados”, aponta o Si-
coob, em nota oficial sobre a abertura 
das agências

Outra cidade que ganhará uma 
agência é Mossoró, pois o Sicoob Poti-
guar já se prepara para sua chegada à 
cidade ainda este ano. Além das unida-

des já definidas, também está sendo es-
tudada a abertura de novos pontos de 
atendimento na Região Metropolitana 
pelo Sistema de Cooperativas Financei-
ras do Brasil. Atualmente o Sicoob Rio 
Grande do Norte conta com unidades 
em Lagoa Nova, Potengi, UFRN e em 
Nova Parnamirim. E o Sicoob Potiguar 
conta com duas agências, ambas em 
Natal: uma no Alecrim, e outra no Tirol.

Em nota conjunta, os dois presi-
dentes do Sicoob no estado, Custódio 
Arrais e Manoel Santa Rosa, reafirma-
ram o plano de expansão da entidade 
para o ano de 2021, ressaltando a im-
portância de se ampliar a rede de aten-
dimento de modo descentralizado, 
aproximando-se dos empreendimen-
tos da região. “Queremos estar cada 
vez mais próximos do desenvolvimen-
to de cada sonho e de cada necessidade 

dos associados”, diz o comunicado.
O Sicoob é um dos maiores siste-

mas financeiros cooperativos do Brasil. 
Os serviços oferecidos são muito pare-
cidos com os dos bancos tradicionais, 
mas no formato de cooperativa os 
clientes são associados e assim parti-
cipam como donos do negócio. Dessa 
forma, os resultados financeiros da 
cooperativa são repartidos entre todos 
os cooperados e todo o resultado fica 
na comunidade onde está inserida a 
cooperativa. O cooperativismo finan-
ceiro também é conhecido por ofere-
cer taxas e tarifas mais baixas que os 
outros bancos. Por todos esses fatores, 
cada vez mais o Sicoob tem conquista-
do novos associados, o que tem feito 
inclusive a instituição despontar entre 
as maiores instituições financeiras do 
país.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

COOPERATIVISMO | Em fevereiro, o Sicoob inaugura duas novas agências em Natal (Cidade Alta e Capim 
Macio) e Parnamirim vai ganhar a segunda unidade física, desta vez, na região central do município

Sicoob planeja ampliar a rede de atendimento de modo descentralizado ao longo de 2021

Sicoob Potiguar vai inaugurar três 
novas agências até fevereiro

Faturamento real da indústria cai 
1,2% em novembro ante outubro

PRODUÇÃO

0,4%
é a alta do índice de emprego no 

mês de novembro

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira 
Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, FAZ SABER , a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 0852751-38.2017.8.20.5001, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), em 
que é Autor Banco Santander Brasil S/A e Réu Elizama dos Satos Silva, que pelo presente Edital, CITA ELIZAMA DOS 
SANTOS SILVA, portadora do CPF: 032.205.634-90, tendo como último endereço conhecido na Rua Princesa Isabel, Nº 523, 
SL 114, Galeria Princesa Isabel, Cidade Alta, CEP:59025-400, Natal/RN, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial sob pena de revelia. 
Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento 
de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. 
Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 30 de outubro de 2020, Eu, JOSILANDO NUNES DA SILVA, Técnico Judiciário, 
sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve. 
JOSÉ CONRADO FILHO Juiz de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 037/2020, realizada em 
22/12/2020, a saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS AMBULATORIAIS BV 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPISTALAR EIRELI- CNPJ: 
34.130.554/0001-25, saiu vencedora nos itens: 23, 24, 25, 26, 37, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 
60, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122; totalizando o valor de R$ 
586.481,60 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e 
sessenta centavos). FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- CNPJ: 07.366.605/0001-40, 
saiu vencedora nos itens: 6, 9, 20, 42, 53, 54, 55, 56, 63, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 
113, 127, 133; totalizando o valor de R$ 129.831,18 (cento e vinte e nove mil, oitocentos 
e trinta e um reais e dezoito centavos). HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu 
vencedora nos itens: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 62, 67, 71, 72, 102, 
103, 105, 111, 114, 115; totalizando o valor de R$ 205.348,60 (duzentos e cinco mil, 
trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). JM COMERCIO E 
REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72, saiu vencedora nos itens: 19, 
29, 40, 41, 64, 66, 68, 69, 70, 123, 124, 125; totalizando o valor de R$ 94.558,20 (noventa e 
quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos). ODONTOMASTER 
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- CNPJ: 27.029.083/0001-06, saiu 
vencedora nos itens: 11, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 35, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 79, 95, 
96, 106, 107, 109, 110, 112, 126, 128, 129, 130, 131; totalizando o valor de R$ 71.709,80 
(setenta e um mil, setecentos e nove reais e oitenta centavos). PAULO JOSE MAIA 
ESMERALDO SOBREIRA- CNPJ: 09.210.219/0001-90, saiu vencedora nos itens: 1, 5, 
34, 36, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 92, 99, 100, 101, 104, 108; totalizando o valor de R$ 
21.928,00 (vinte e um mil, novecentos e vinte e oito reais). RDF DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTD- CNPJ: 12.305.387/0001-73, saiu vencedora nos itens: 
132; totalizando o valor de R$ 40.950,00 (quarenta mil, novecentos e cinquenta reais). 

Jardim do Seridó/RN, em 18 de janeiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o 
julgamento da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação 
Pregão Eletrônico nº 037/2020 com início 10 de dezembro de 2020, realizada em 22 
de dezembro de 2020 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de 
junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra 
mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE 
INSUMOS AMBULATORIAIS BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS HOPISTALAR EIRELI- CNPJ: 34.130.554/0001-25, saiu vencedora 
nos itens: 23, 24, 25, 26, 37, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122; totalizando o valor de R$ 586.481,60 (quinhentos 
e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). FP 
COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- CNPJ: 07.366.605/0001-40, saiu vencedora nos 
itens: 6, 9, 20, 42, 53, 54, 55, 56, 63, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 113, 127, 133; 
totalizando o valor de R$ 129.831,18 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e 
um reais e dezoito centavos). HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu 
vencedora nos itens: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 62, 67, 71, 72, 
102, 103, 105, 111, 114, 115; totalizando o valor de R$ 205.348,60 (duzentos e cinco 
mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). JM COMERCIO E 
REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72, saiu vencedora nos itens: 
19, 29, 40, 41, 64, 66, 68, 69, 70, 123, 124, 125; totalizando o valor de R$ 94.558,20 
(noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos). 
ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- CNPJ: 
27.029.083/0001-06, saiu vencedora nos itens: 11, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 35, 38, 39, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 79, 95, 96, 106, 107, 109, 110, 112, 126, 128, 129, 130, 131; 
totalizando o valor de R$ 71.709,80 (setenta e um mil, setecentos e nove reais e 
oitenta centavos). PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA- CNPJ: 
09.210.219/0001-90, saiu vencedora nos itens: 1, 5, 34, 36, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
92, 99, 100, 101, 104, 108; totalizando o valor de R$ 21.928,00 (vinte e um mil, 
novecentos e vinte e oito reais). RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTD- CNPJ: 12.305.387/0001-73, saiu vencedora nos itens: 132; totalizando 
o valor de R$ 40.950,00 (quarenta mil, novecentos e cinquenta reais).

Jardim do Seridó/RN, em 18 de janeiro de 2021
Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário Municipal de Saúde
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Começo de ano é sempre igual. 
Muitas expectativas são criadas. E se 
você tem esperança de conseguir um 
bom emprego, fi que atento para não 
vacilar no português. A seguir, uma 
listinha de frases e expressões que 
merecem bastante atenção:

Ele não se encontra no 
momento – Quem fala corretamente 
o idioma pode acreditar que a 
pessoa em questão está sofrendo de 
um temporário surto de desajuste 
emocional. Dizer simplesmente que 
“ele não está” pode evitar esses mal-
entendidos.

Enquanto mulher me 
sinto discriminada – O fator 
de discriminação deve ser o mau 
emprego da conjunção “enquanto”, 
que só tem conotação temporal. 
Melhor dizer: Na condição de mulher.

Vamos se encontrar– 
Impossível. A primeira pessoa do 
plural (nós vamos) nunca se encontra 
com a terceira do singular (se). Há que 
se dizer: Vamos nos encontrar.

Houveram muitos presentes – 
Quem está ausente é a concordância. 
Quando signifi ca existir, o verbo haver 
é impessoal e não declina. Diz-se: 
“Houve muitos presentes”.

Segue anexo as faturas – Dupla 
falta. “Seguem anexas as faturas” é 
como deve ser.

Há quinze dias atrás – Ou um 
ou outro. “Quinze dias atrás” ou “há 
quinze dias”.

Repetir de ano – Aluno 
displicente repete o ano; o que é 
estudioso passa o ano.

Duzentas gramas de presunto 
– Se é para engolir, esteja certo: os 
duzentos gramas são bem mais 
digestíveis que as duzentas gramas. 
O grama (medida de peso); a grama 
(capim).

Ser de menor, ser de maior – 
Ninguém é de menor nem de maior. O 
importante é falar como gente grande: 

sou menor. Ou, então, como gente 
que entende: sou maior. Sou menor de 
idade; Sou maior de idade.

Fazem dez anos que casei – As 
pessoas felizes dizem e escrevem 
melhor: Faz dez anos que casei. O 
verbo fazer, em orações indicativas de 
tempo, não varia: faz vinte anos; fazia 
cem anos.

 Será que ela já se acordou?– 
Se ela está dormindo, como é que 
pode acordar-se? Qualquer ser que 
durma apenas acorda. Será que ela já 
acordou?

 Ela não quis vim – Ela não quis 
vir. Vim é forma do passado (eu vim 
aqui ontem); numa locução verbal, o 
último verbo deve vir no gerúndio ou 
no infi nitivo.

 Falta dois minutos para as seis 
– O verbo faltar sempre tem sujeito 
(no caso, dois minutos). Portanto: 
Quantos minutos faltam para as nove 
horas. Estão faltando poucos minutos 
para as oito horas.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Todos estes que aí estão 
atravancando meu caminho, eles 

passarão... Eu passarinho.

Mario Quintana“

“

FOTOS: GETTY IMAGES

DIVULGAÇÃO

CAIPIRINHA DE VINHO
Hoje venho aqui pra falar mais um 

pouco sobre vinho... e às vezes o vinho 
pode apresentar defeitos que pode ser 
causado por vários motivos: defeitos 
na elaboração do vinho, conservação 
incorreta da garrafa, guardadas 
em lugares expostos à luz, com 
trepidações ou variações signifi cativas 
de temperatura.

Esses defeitos são apresentados 
com aromas muito desagradáveis. 
Alguns deles são:

•Cheiro de borracha: odor de 
resina queimada, advinda de vinhos 
que tiveram problemas durante a fase 
de redução no interior da garrafa, com 
formação de bissulfureto de carbono.

•Cheiro de enxofre: advindos da 
adição de conservantes ou da ação de 
leveduras na fermentação.

•Cheiro de rolha: proveniente da 
rolha de cortiça defeituosa, com mofo. 
Conhecido como bouchonné, quando 
alguns profi ssionais cheiram a rolha 
antes de servir o vinho: se há mofo na 
rolha, há mofo no vinho! O descarte 
do mesmo é a melhor opção.

•Cheiro de ovo podre: odor de 
sulfureto de hidrogênio. Sentido por 
conta da presença de compostos 

de enxofre sob ação de leveduras, 
que sentem falta de oxigênio ou de 
nutrientes nitrogenados, durante a 
vinifi cação do vinho.

•Cheiro de manteiga rançosa: 
aparece por causa da oxidação do 
vinho por conta da ação da luz no 
líquido ou de calor no mesmo. É mais 
comum em brancos do que em tintos.

•Cheiro de vinagre: é um cheiro 
relativamente comum em vinhos 
velhos mal guardados ou com rolhas 
ressecadas, deixando o oxigênio 
passar ao líquido.

•Cheiro de esmalte: odor que 
tem como base o acetato de etila, 

proveniente da reação do etanol 
com ácido acético ou produzido por 
leveduras e bactérias, indicando um 
erro na elaboração do vinho.

Esses são os principais odores 
de vinhos defeituosos, que contendo 
devem ser descartados.

CURIOSIDADE
Existe uma vinícola em Mendoza, 

chamada Belasco de Baquedano, 
em que há uma sala contendo, em 
recipientes, 44 aromas de vinho 
(saudáveis e defeituosos). É uma 
experiência grandiosa quem tiver a 
oportunidade de conhecer, para se 
ter ideia de como esses aromas se 
apresentam nos vinhos.

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
DEFEITOS NO VINHO

INGREDIENTES:

taça de vinho tinto (seco ou 
suave)

1 colher de sobremesa de açúcar
1 limão Taiti
 Muito gelo

MODO DE PREPARO:

Partir o limão em pedaços 
retirando o miolo (a parte branca 
que costuma deixar a caipirinha 
amarga).

Colocar o limão e o açúcar em 
um copo e macerar.

Adicionar o gelo e mexer até que 
o copo fi que bem gelado.

Adicionar o vinho, mexer e tá 
pronto pra servir.
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NOS DEIXEM FALAR
PROJETO  | Duas Estúdio completa 10 anos e promove um círculo de conversas online com temáticas artísticas sob a visão da mulher 

EEm 2021, o Duas Estúdio, 
estabelecimento em 
Natal dedicado ao ensino 

de fotografi a contemporânea, 
completa 10 anos. E para celebrar, 
o espaço mantido pelas artistas 
visuais Elisa Elsie e Mariana do Vale 
começou a promover o “Círculo de 
Conversas: Nos deixem falar!”. Ao 
todo, serão oito encontros virtuais 
entre os dias 18 e 28 de janeiro, 
sempre de segunda a quinta, das 
17h às 18h. 

Somente no dia 25 (segunda), 
o horário será das 18h às 19h. 
Toda programação é gratuita. 
As conversas tratarão de temas 
relacionados às pesquisas de 
doutorado de Mariana do Vale (Arte 
Contemporânea da Universidade 

de Coimbra); e de mestrado de Elisa 
Elsie (PPgEM - UFRN). 

Os encontros serão distribuídos 
em duas temáticas: cada dia uma 
das “Duas” coordenará um debate, 
alternando os temas. A primeira 
conversa aconteceu nesta segunda-
feira 18, integrando a série que tem 
como temática “Corte íntimo: corpo, 
feminismo e prática artística”, com 
Mariana do Vale e convidadas. 

Já na terça-feira 19, iniciando a 
segunda série, o tema será “Corpo/
Mãe na fotografi a contemporânea”, 
com Elisa Elsie e a participação de 
convidadas. Para discutir questões 
importantes ligadas às pesquisas 
foram convidadas as artistas visuais 
Luana Aguiar (RJ), Regina José 
Galindo (Guatemala), Ana Álvarez-

Errecalde (Barcelona) e Roberta 
Barros (RJ), além da professora da 
UFRN e poetisa Josimey Costa (RN). 

Para se inscrever é só enviar um 
email com assunto inscrição círculo, 
com o nome completo e os dias de 
interesse para espacoduas@gmail.
com. Os dois projetos que compõem 
o “Círculo de Conversas: Nos deixem 
Falar” foram aprovados no Edital 
Formação e Pesquisa - Troca de 
Saberes à Distância da Fundação 
José Augusto, com recursos da Lei 
Aldir Blanc para o Estado do Rio 
Grande do Norte. 

 Lembrando que os círculos 
acontecem em dias intercalados (de 
segunda a quinta) sempre das 17h 
às 18h, apenas no dia 25 o encontro 
será das 18h às 19h. 

Intenção da “Rodas das Não Ausentes” não é trazer apenas as dores, mas discutir modos de se movimentar dentro da estrutura racista

FOTOS CEDIDAS

PROGRAMAÇÃO

Corte íntimo: corpo, feminismo e prática artística 
(com Mariana do Vale) 

18.01 - Mariana do Vale (RN) 
20.01  -Luana Aguiar (RJ) 
25.01 - Regina José Galindo (Guatemala) 
27.01 - Roberta Barros (RJ) 

Corpo/Mãe na fotografia contemporânea (com 
Elisa Elsie) 

19.01 - Elisa Elsie (RN) 
21.01 - Josimey Costa (RN) 
26.01 - Ana Álvarez-Errecalde (Barcelona) 
28.01 - Elisa Elsie (RN)

QRCode para mais informações: 
www.duasestudio.com
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. ALEXANDRE DUARTE COSTA, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da cédula de 
identidade n° 00536121 – SSP/RN, e, inscrito no CPF/MF sob o n° 562.642.831-34, residente e domiciliado na Rua 
Carapebas, n° 115, apto. 1301, Alagamares, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59.090-390, que vem através de seu 
advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com 
escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Rua Projetada que dá acesso à Rua dos Tucanos, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 431,13m² (quatrocentos e trinta e um metros e treze decímetros 
quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0101.021.05.0862.0000.4 e sequencial de n° 1.003300.9 junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro:- 
NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 16,3m, com a Rua Projetada. LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 26,30m, com o 
Condomínio Residencial Brisas do Amor SUL: Do ponto P3 ao P4 com 16,30 m, com o Sr. Gherad Koll. OESTE: Do 
ponto P4 ao P1 com 26,60 m, com o Sr. Caio Felipe Gomes Oliveira.   Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 25.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. GHERAD KOLL, o Sr. CAIO FELIPE GOMES 
OLIVEIRA, COND. RESIDENCIAL BRISAS DO AMOR, 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, 19.01.2021 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
  
EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA, CPF nº 276.275.194-20, torna público que está requerendo ao IDEMA – 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente, a Licença Simplificada, para o projeto de carcinicultura marinho 
instalada na Granja Maria das Dores, s/nº – Contendas – Extremoz/RN. 

 
 

Edmilson Raimundo da Silva 
Empreendedor 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo 30 (trinta) dias Processo: 0802810-51.2019.8.20.5001 Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Autor: 
AUTOR: BANCO SANTANDER BRASIL S/A Réu: RÉU: JOSE CARLOS ONOFRE JOSE CARLOS ONOFRE CPF: CITANDOS/INTIMANDOS: 
432.743.237-72, que se encontra em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: A CITAÇÃO do Sr. JOSE CARLOS ONOFRE CPF: 432.743.237-72, 
para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contestação a exordial, sob pena de revelia. Cabe ao autor acessar o sistema e retirar uma via 
deste documento para providenciar sua publicação ,uma vez em jornal de grande circulação e, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar no sistema 
o recolhimento das custas para sua publicação no órgão oficial (DJE), como também o comprovante de publicação no jornal, uma vez que a 
referida publicação ocorrerá às expensas do autor, conforme os termos do art. 257 do NCPC, sob pena de revelia (art. 344 do NCPC). Mister se 
faz lembrar que o prazo de contestar conta-se a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação, 
conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima 
citado. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e será nomeado um curador especial, art. 257, IV do CPC/15. 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a acompanham 
e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso 
ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o 
código 20091611401127300000057656017, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua 
anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos 
por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb 
(megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o “.pdf”. NATAL/RN, 10 de dezembro de 2020.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
MIPIBU COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS  LTDA, CNPJ: 38.086.050/0001-06: 
Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA: 
Licença de instalação - LI para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento 
de 90m3, com Validade: 14/01/2025, Localizado na Rod. RN365, S/N, Loteamento Novo Paraiso, Quadra G, Lote 151, 
Zona de Expansão, São José de Mipibu/RN; 
E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA: 
Licença de Operação – LO, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 90m3, Localizado na Rod. RN365, S/N, Loteamento Novo Paraiso, Quadra G, Lote 151, Zona de 
Expansão, São José de Mipibu/RN; 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
PROPRIETARIO 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO PADRE CICERO LTDA, CNPJ: 04.562.586/0001-39 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 14/01/2027 em favor do empreendimento com a 
atividade de Revenda de Combustíveis Líquidos, Localizado na RUA PRINCIPAL, 197 ARENÃ CEP: 
59.162-000 no município de SÃO JOSE DE MIPIBU/RN. 

 
CLAUDIOMAR FERREIRA MORENO                                 

SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

 
 
 

IMUNIZAÇÃO | Segundo a Sesap, a aplicação começa às 10h desta terça-feira 19. Estado recebeu mais de 
82,4 mil doses – o suficiente para vacinar 41 mil potiguares, já que a vacina será administrada em 2  doses

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) afi rmou que a 
campanha de vacinação contra 

a Covid-19 no Rio Grande do Norte 
começa nesta terça-feira 19, às 10h. A 
imunização estava prevista para iniciar 
nesta segunda 18 às 17h, mas o voo 
que trouxe as doses da vacina para o 
Estado atrasou. “Momento histórico”, 
escreveu a governadora Fátima Bezer-
ra (PT) no Twitter, ao retornar de São 
Paulo. 

Neste domingo 17, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou o uso emergencial de duas va-
cinas contra a Covid-19: a Coronavac, 
desenvolvida pelo Instituto Butantan 
em parceria com o laboratório chinês 
Sinovac; e a da Universidade de Oxford 
em parceria com o laboratório Astra-
Zeneca e a Fiocruz do Brasil. 

O Rio Grande do Norte recebeu 
do Ministério da Saúde 82,4 mil doses 
da Coronavac, o que dá para vacinar 
41 mil pessoas. Ou seja, as doses são 
sufi cientes para imunizar apenas 10% 
dos idosos que vivem no Estado (já 
que serão duas doses), de acordo com 
dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE). Para fechar 
o primeiro ciclo de imunização, o RN 
precisa receber mais doses, principal-
mente considerando que profi ssionais 
de saúde estão no grupo prioritário, 
independente da idade.

Na primeira fase da campanha, 
serão vacinados no RN profi ssionais 
de saúde (independente da idade). Já 
na segunda etapa, a vacina será apli-

cada em quem tem mais de 75 anos. 
Na terceira fase, a vacina será aplicada 
em quem tem mais de 60 anos e es-
tá em instituições do governo, como 
asilos. Desta fase adiante, serão con-
templadas também as pessoas que 
têm comorbidades, como pressão alta, 
diabetes e doença renal. Essas doenças 
incluem as pessoas no grupo de risco 
para a Covid-19 apesar da idade. 

Segundo o IBGE, o RN tem 829 mil 
pessoas diagnosticadas com alguma 
comorbidade que são de risco para 
a Covid-19. Considerando apenas os 
maiores de 60 anos, 297 mil pessoas 
estão inscritas neste grupo. Além da 
Coronavac, o Ministério da Saúde deve 
distribuir nos próximos dias cerca de 2 
milhões de doses da vacina de Oxford, 
que serão importadas de um laborató-
rio da Índia.

A vacinação no país começou no 
domingo 17, quando a enfermeira Mô-
nica Calazans, 54, que trabalha na UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) do Ins-
tituto de Infectologia Emílio Ribas, em 
São Paulo, recebeu a primeira dose da 
Coronavac.

O sistema criado pelo Governo 
do Rio Grande do Norte para regu-
lar a distribuição de vacinas contra 
a Covid-19 já recebeu mais de 160 
mil cadastros em quase seis horas 
de funcionamento. O dado é da Se-
cretaria Estadual de Saúde Pública, 
que colocou o “RN+Vacina” no ar 
às 12h desta segunda-feira 18. 

Às 18h50, a plataforma já ha-
via recebido 161.253 pedidos de 
vacinação. A alta procura dos po-
tiguares para realizar o cadastro 
fez o site congestionar no primeiro 
dia de funcionamento. Somente 
nas últimas quatro horas a procura 
pelo termo “mais vacina cadastro” 
cresceu mais de 250%, segundo 
Google Trends. Em alguns mo-
mentos, a plataforma saiu do ar ou 
apresentou problemas para a fi na-
lização do cadastro. 

O cadastro na plataforma não 
é obrigatório, mas, segundo o Go-
verno do Estado, será importante 
para agilizar o processo de vaci-
nação contra a Covid no RN. Para 
se cadastrar, é necessário informar 
dados pessoais, como nome com-
pleto, CPF, endereço e número de 
telefone, além de apontar se possui 
comorbidades que enquadrem a 
pessoa no grupo de risco para o 
novo coronavírus. 

Fátima Bezerra (PT) aparece em frente ao primeiro lote das doses da Coronavac que serão aplicadas na população do Rio Grande do Norte

Vacinação contra a Covid 
começa hoje no RN; 
“Momento histórico”

REPRODUÇÃO/TWITTER

SISTEMA DE 
REGULAÇÃO 
DAS VACINAS82,4 mil

é a quantidade de doses da 
Coronavac recebidas pelo RN



“Gênesis” é a estreia da Record nesta terça
Na noite desta terça, às 21h, 

a Record promove a estreia de 
“Gênesis”, tratada como uma 
superprodução por tudo o que 
a envolve. Novela em sete fases, 
mais de 250 atores, gravações 
no Brasil e no exterior, fi gurinos 
e efeitos especiais, entre outros 
detalhes.

Camilo Pellegrini, um dos 
responsáveis pela adaptação, 
declarou à coluna que “é 
certamente a novela ‘mais 

grandiosa até então’”. A 
expectativa é bem interessante.

“Há uma riqueza épica na 
trama ao retratar o início do 
mundo e o desenrolar de tantas 
gerações. Eu, particularmente, 
sempre fui fascinado pelo livro 
de Gênesis. São histórias muito 
conhecidas e que povoam o 
imaginário e a fé de bilhões.”

Pellegrini admite que isso 
aumenta a responsabilidade 
de todos os envolvidos: “Numa 

novela usual, geralmente se lida 
com o mesmo elenco, os mesmos 
cenários, do início ao fi m. Em 
‘Gênesis’, há uma abundância de 
lugares e pessoas, personagens 
que nascem, crescem, morrem e 
são substituídos por seus fi lhos, 
netos e bisnetos. É um desafi o 
maior tanto pelo tamanho 
da produção quanto pelas 
constantes mudanças, passagens 
de tempo e grandiosidade dos 
acontecimentos”.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
E Nesta terça-feira, em vários 

intervalos a partir do “Vale a Pen a 
Ver de Novo”, a Globo vai revelar 
os participantes do “BBB21”...Por 
aí se entenda, anônimos e famosos, 
divididos entre pipoca e camarote...
Estreia na segunda-feira, depois 
de “A Força do Querer”...Bruno 

De Luca e Vivian Amorim 
seguirão à frente do “BBB - A 

Eliminação”, pelo Multishow, no 
ar logo após a exibição dos 45 
minutos ao vivo da casa.Não 

estão descartadas novas mudanças 
na alta cúpula da Band no decorrer 

desses próximos tempos...Há 
uma contrariedade muito grande, 
inclusive por parte de algumas 

afi liadas, com a falta de melhores 
resultados...E também com a 

falta de perspectivas. Não há nada 
sendo planejado para os próximos 

tempos.Nos bastidores do futebol 
a informação é que a Globo vai 
entrar com tudo na briga pelos 
direitos da Liga dos Campeões.
Nova temporada do “Lady 
Night” já está confi rmada...

HORÓSCOPO

Seus últimos meses provavelmente foram 
estressantes. Têm sido muitas as razões para você 
fi car com raiva, não é mesmo? Ultimamente, quando 
você pensa que tudo foi resolvido, eis que alguns 
passos são dados para trás.

Confl itos de relacionamento íntimo foram a marca 
registrada dos últimos meses, devido ao trânsito do 
planeta Marte por Áries, signo oposto a Libra. Você 
continua a ter de lidar com confl itos nessa esfera da 
vida.

Desde que Urano passou a transitar por Touro, você 
não cessa de se reinventar, e às vezes a sua cabeça 
parece que vai explodir por conta de tantas ideias 
criativas (algumas muito loucas!). Não deixe de fazer a 
sua Revolução Solar.

Por conta da pandemia que estamos vivenciando, 
é preciso muito cuidado com encontros fortuitos. 
Jamais devemos considerar apenas os astros, mas 
também as circunstâncias que escapam à nossa 
existência individual. 

Acordos importantes entre você e quem você ama, 
mas também pelas chances de trégua com rivais. Tais 
acordos podem ser informais ou formais, mas fi cará 
bastante claro que tanto você quanto a outra pessoa 
precisam ceder para atingir um equilíbrio .

Você se sentirá uma pessoa mais bonita, como é 
bastante possível que ocorra um incremento em sua 
vida amorosa. Se você já vive com alguém, ótimo. 
Caso contrário, lembre-se que, mesmo com o trânsito 
venusiano favorecendo sua vida afetiva.

Os últimos tempos têm sido especialmente 
estressantes no que diz respeito ao trabalho. A 
boa notícia é que o planeta Marte não está mais 
retrógrado, de modo que as coisas irão fl uir melhor 
(apesar do stress). 

Dentre todos os signos do Zodíaco, Capricórnio é o 
que teve um ano de 2020 mais repleto de vivências 
contraditórias, principalmente aqueles nascidos após 
10 de janeiro de qualquer ano. O alinhamento de 
Júpiter, Saturno e Plutão sugere sobrecarga.

2020 foi um ano para quem é do signo de Leão rever 
tanto as suas rotinas quanto a forma de cuidar do 
próprio corpo. Se você aprendeu bem as lições dos 
últimos meses, sairá com uma sabedoria especial no 
que concerne a quais hábitos devem ser cultivados.

O mês é bom para curtir com os amigos (pelo menos 
até o dia 21), mas, dadas as circunstâncias peculiares 
da pandemia, priorize os contatos virtuais. Aquário 
tende a lidar bem com tecnologias, de modo que isso 
difi cilmente será um problema para você.

Se 2020 não foi um ano lá muito divertido por conta 
da pandemia, para quem é do signo de Virgem foi 
especialmente delicado. O alinhamento de Júpiter, 
Saturno e Plutão tende a bloquear divertimentos no 
seu caso.

Mesmo que algumas portas sejam fechadas, é 
bastante provável que isso ocorra para que outras 
sejam abertas logo em seguida. É apenas importante 
que você tome cuidado com a tendência natural para 
se sacrifi car pelas outras pessoas. 

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

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

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

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

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

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

GRANDE ANTAGONISTA
Em “Genesis”, Igor Rickli, Lúcifer, 

estará presente em todas as fases.  
Camilo Pellegrini explica como surgiu 
essa proposta: “Foi um pedido da 
casa, de que Lúcifer fosse o grande 
antagonista da novela toda. Assim 
como Deus também estará presente 
em todas as fases e é o grande 
protagonista, conduzindo a história 
do início ao fi m”.

LADO MUSICAL
Em produções internacionais, não 

é novidade o ator cantar em cena e 
“Genesis” vai apostar nessa proposta. 
“Eu acho que o público vai gostar”, 
diz Pellegrini. “As músicas exibidas no 
especial [do Domingo Espetacular] 
foram bem recebidas. Esses números 
musicais são pontuais, mais ou 
menos uma vez por semana, e dão um 
colorido todo especial à trama”.

ESQUEMA DE COPA
A partir desta quarta, o SBT vai 

iniciar a cobertura jornalística da 
fi nal da Libertadores, jogo no dia 30, 
17h, no Maracanã. Repórteres no 
Palmeiras, Santos e no Rio de Janeiro.

DESEMPENHO
O “The Voice+”, estreia do último 
domingo na Globo, apresentou 
melhor desempenho de audiência no 
Rio, em relação a São Paulo. Foram 
16 pontos e 34% de participação. 
Aumento de 3 na audiência e de 8 
no share, com base nos 4 domingos 
anteriores.  Em SP, média de 13 e 
27% de share. Crescimento de 1 
ponto.

DIVULGAÇÃO

TÉO LIBERADO
Téo José, no estaleiro por 

quase 10 dias, recuperado da 
Covid, volta ao trabalho nesta 
semana. Ontem foi o último dia de 
isolamento. Também por causa 
da fi nal Santos e Palmeiras, fará 
intervenções diárias no “SBT 
Brasil”.

NÃO É POR NADA
Ontem, aqui, foi falado da 

baixa qualidade de uma grande 
maioria dos canais pagos. Os 
de fi lmes, principalmente. Mas 
existem outros. Por exemplo, o 
Multishow. Alguém consegue 
defi nir? Vai bombar agora por 
causa do “BBB”, mas tem uma 
programação que deixa muito a 
desejar. Não tem nada de “multi”, 
muito menos de “show”.

E OUTRA
A conversa com Vildomar 

Batista não prosperou. Não será 
dele a direção do programa.

Dois nomes são estudados 
internamente: Gustavo Vaccari ou 
Marcelo Kastenbaum.
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Depois de abrir sete pontos à 
frente do segundo colocado no 
Campeonato Brasileiro, o São 

Paulo caiu de rendimento, acumula 
três jogos sem vitória (duas derrotas e 
um empate) e viu a vantagem cair para 
apenas um ponto. O Tricolor lidera o 
Nacional com 57 pontos e pode ser dei-
xado para trás na quarta-feira se perder 
para o Internacional, que tem 56.

Nos cálculos do matemático Tris-
tão Garcia, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), o São Pau-
lo tem 43% de chances de ser campeão. 
Já o Inter viu as suas chances aumenta-
rem para 27%.

Para o cálculo, são considerados 
principalmente o mando de campo 
dos jogos e o retrospecto das equipes. O 
sistema leva em consideração também 
a dificuldade dos jogos de cada equipe, 
avaliada em função dos adversários e 
do fator local.

Os números de Tristão são seme-
lhantes aos calculados por Marcelo 
Leme de Arruda, doutor em Estatística 

pela USP. Para ele, a probabilidade de a 
equipe de Fernando Diniz conquistar o 
Brasileiro é de 44%. Na sequência estão 
Internacional e Atlético-MG, com 23% 
e 17%, respectivamente. Para chegar a 
esses números, Arruda usa como base 
probabilidades de vitória, empate e 
derrota calculadas para cada jogo que 
ainda será realizado no campeonato, a 
partir de simulações.

Já para integrantes do Departa-
mento de Matemática da UFMG (Uni-
versidade Federal de Minas Gerais), as 
chances de o São Paulo ser campeão 
passaram para 34% após a última ro-
dada. O Inter aparece com 28%.

Pressionado, Diniz tenta tirar o 
peso do jogo de quarta-feira contra o 
Internacional no Morumbi. “Decisão 
tem sido todos os jogos no campeona-
to, você vai somando ponto para poder 
ser campeão. É assim que encaramos 
desde que começou. Vamos encarar, 
assim como hoje também. Mas não vai 
terminar o campeonato na quarta-fei-
ra, qualquer que seja o resultado”, disse.

Abel Braga, técnico do Inter, tem 
discurso parecido. “Não sei se o resul-
tado de quarta-feira define. Estamos 
correndo atrás do São Paulo. O Atléti-
co-MG está atrás conosco. A dificulda-
de é muito grande, mas é no dia a dia, 
jogo a jogo.”Suga manteve a campanha 
de promoção de viagens subsidiada 
pelo estado “Go To” ativa até final de 
dezembro, o que lhe causou muitas crí-
ticas por apoiar a indústria do turismo 
devastada pela pandemia.

O estado de emergência - cobrindo 
mais da metade dos 127 milhões de 
japoneses e previsto até 7 de fevereiro 
- pede que bares e restaurantes fechem 
às 20h, as empresas utilizem 70% de 
seus funcionários, com prioridade de 
trabalho feito em casa e para que as 
pessoas não deixem suas residências 
por motivos não essenciais. Uma das 
mudanças propostas nas medidas an-
tivírus legalizaria a compensação para 
os empresários que cooperam com tais 
medidas e permitem multas ou prisão 
para aqueles que os desafiam. 
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O primeiro-ministro japonês, 
Yoshihide Suga, prometeu 
nesta segunda-feira obter o 

controle da pandemia de coronaví-
rus e garantir a realização dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, adiados no ano 
passado e com início previsto para 23 
de julho.

Em um discurso de abertura de 
uma nova sessão do Parlamento, Suga 
disse que seu governo vai revisar as 
leis para tornar as medidas antivírus 
aplicáveis com penalidades e com-
pensação.

No início da pandemia, o Japão 
conseguiu manter sob controle seu 
número de casos de coronavírus por 
intermédio de pedidos para empresas 
fecharem ou operarem com redes so-
ciais, distanciamento e para as pesso-
as ficarem em casa. Mas nas últimas 
semanas foi registrado um aumento 
grande de casos por dia, em parte de-
vido a atitudes atenuadas. Suga disse 
que seu governo pretende iniciar a 
vacinação o mais rápido possível.

“A fim de restaurar a sensação de 
segurança, pegarei a pandemia de 
coronavírus, que se alastrou em todo 
o mundo e agora está afetando gra-
vemente o Japão, sob controle o mais 
rápido possível”, disse o ministro. “Eu 

estarei na linha de frente de batalha, 
com a cooperação do povo japonês.”

Suga prometeu realizar a Olim-

píada como “uma prova da vitória 
humana contra o coronavírus”. “Tere-
mos medidas anti-infecção completas 

em vigor e prosseguiremos com a 
preparação com determinação para 
alcançar os Jogos que podem trazer 

esperança e coragem a todo o mundo.” 
Pesquisas recentes da mídia mostram 
que cerca de 80% do público japonês 
acha que a Olimpíada não vai ou não 
deveria acontecer. Suga disse que a va-
cina é o “argumento decisivo” contra a 
pandemia e espera começar vacina-
ção quando o Ministério da Saúde do 
Japão aprovar a vacina desenvolvido 
pela Pfizer, um dos três fornecedores 
estrangeiros para o Japão, em fim de 
fevereiro.

O Japão confirmou mais de 330 
mil infecções e 4,5 mil mortes por 
Covid-19, números que aumentaram 
recentemente, embora ainda sejam 
muito menores do que muitos outros 
países de seu tamanho. Suga, em 7 de 
janeiro, decretou estado de emergên-
cia para a área de Tóquio e expandiu 
para todo o país na quarta-feira 13.

Japão promete controlar Covid-19 
e iniciar Jogos Olímpicos em julho 
ESPORTE | Yoshihide Suga disse durante sessão no Parlamento que irá endurecer medidas contra a doença e que realização dos Jogos será “uma prova da vitória humana contra o 
coronavírus”. Nas últimas semanas foi registrado aumento grande de casos por dia, e o Japão soma mais de 330 mil infecções e 4,5 mil mortes por Covid-19 desde o ano passado

Primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, prometeu seguir em frente com os preparativos para a realização das Olimpíadas de Tóquio

Torneiro ocorre entre 1º e 11 de fevereiro

São Paulo tem 44% de chances de 
ser campeão brasileiro, diz estudo

ESTATÍSTICA

A desistência do Auckland City 
fez a Fifa anunciar, nesta se-
gunda-feira, adaptações ao 

cronograma do Mundial de Clubes, a 
ser disputado mês que vem no Catar. 
O Khalifa International, estádio que 
iria receber duas partidas, está fora 
da competição, enquanto o Educa-
tion City, de Doha, e o Ahmad Bin Ali, 
de Al Rayyan, estão confirmados.

Com a intenção de preservar as 
regras de isolamento da Nova Zelân-
dia no combate à propagação do no-
vo coronavírus, o Auckland City, que 
disputaria a competição pela décima 
vez, desistiu de sua vaga no torneio, 
que será disputado de 1º a 11 de fe-
vereiro. O país da Oceania é um dos 
poucos que conseguiram controlar 
os casos de covid-19.

Com a saída do Auckland City, o 
Al Duhail, do Catar, avançou direto 
para a etapa seguinte. O campeão da 
Libertadores, que será decidido no 
confronto do dia 30, no Maracanã, 
entre Santos e Palmeiras, estreia em 7 
de fevereiro, no Education City, palco 

da grande decisão do Mundial.
Os times confirmados na compe-

tição são: Al-Duhail, (campeão nacio-
nal) do Catar; Al Ahly (campeão da 
África), do Egito; Bayern de Munique 
(campeão da Europa), da Alemanha; 
Ulsan (campeão da Ásia), da Coreia 
do Sul; Tigres (campeão das Améri-
cas Central e do Norte), do México; 
e o vencedor da Libertadores. O 
sorteio do chaveamento foi definido 
terça-feira, em Zurique, na sede da 
Fifa na Suíça.

Fifa adapta cronograma para 
jogos do Mundial de Clubes

TORNEIO

4,5 mil
é o número de potiguares mortos 

pela Covid-19


