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RESTRIÇÃO. 10 | Em momento de 
alta ocupação dos leitos Covid 
em todo o Rio Grande do Norte, 
o decreto estabelece restrição 
do funcionamento de bares e 

restaurantes pelos próximos 14 
dias. Barreiras sanitárias também 
devem ser implantadas em 
municípios turísticos. Decisão 
da governadora Fátima Bezerra 

(PT) veio após recomendações 
do Comitê Científico do Estado. 
Álvaro Dias (PSDB), prefeito de 
Natal, definiu que haverá maior 
rigor nas fiscalizações.

Decreto de Fátima 
prevê fechamento 
de bares às 22h 

ANA LUIZA VILA NOVA / AGORA RN CEDIDA JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

BRUNNO MARTINS

Sistema de coleta seletiva é essencial para diminuir quantidade de lixo Livro será lançado de maneira online neste domingo 21, a partir das 17h Sara passou por cirurgia no coração no dia 26 de janeiro deste ano

PANORAMA. 7 | Em todo o Estado, são coletadas cerca de 3,4 
mil toneladas de resíduos por dia. Natal planeja implantar 32 
ecopontos nos próximos anos, a depender de nova licitação

CULTURA. 13 | Sofia Bauchwitz lança neste domingo 21 o primeiro 
livro da carreira. Intitulada “deserto.trilhas.mar”, a obra chega 
como um ensaio acerca da pintura sobre fotografia

VITÓRIA. 8 E 9 | Sara Lis ficou doente com apenas 8 dias de vida, 
chegou a ser desenganada pelos médicos e passou por duas 
cirurgias no coração. Mãe relata história de emoção e fé

COMBUSTÍVEIS. 2 | Em rede social, 
presidente da República publicou 
mensagem dizendo que atual 
presidente, Roberto Castello Branco, 
não seguirá no comando da estatal. 
Silva e Luna estava na direção de 
Itaipu. Mudança acontece mesmo 
após mercado reagir mal ao anúncio 
de que haveria intervenção

FINANÇAS. 3 | Governadora do 
RN pediu à bancada federal que 
encaminhe emendas ao orçamento 
da União para a área da saúde, 
especialmente porque a 2ª onda
de contaminações pela Covid-19 
colocou o sistema público de saúde 
em situação que beira o colapso. 
Há também outras prioridades

FUTEBOL. 16 | Para ser campeão 
brasileiro da temporada 2020 no 
próximo domingo, o Internacional 
precisa vencer nesta 37ª rodada, 
no Maracanã, o Flamengo, o que só 
aconteceu uma vez nos últimos 15 
anos. Se Flamengo vencer ou jogo 
terminar empatado, decisão fica 
para a próxima semana

RN RECICLA APENAS 3% 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

ARTISTA LANÇA LIVRO SOBRE 
O ATO DE PINTAR PAISAGENS

BEBÊ DE 8 MESES VENCE 
DOENÇA RARA NO CORAÇÃO

BOLSONARO 
ANUNCIA GENERAL 
PARA COMANDO
DA PETROBRAS

FÁTIMA PEDE À 
BANCADA QUE 
MANDE EMENDAS 
PARA A SAÚDE

PARA LEVANTAR 
TAÇA DOMINGO, 
INTER PRECISA DE 
FEITO INCOMUM

ENCONTRO DE DANÇA REÚNE ESPETÁCULOS VIRTUAIS
 Abertura, que será neste domingo 21, contará com o espetáculo “As Canções que você dançou 

para mim”, da Focus Companhia de Dança. Programação virtual segue até o dia 28. Pág. 14
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ISAC NÓBREGA / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

COMBUSTÍVEIS | Em rede social, presidente da República publicou mensagem dizendo que atual presidente, 
Roberto Castello Branco, não seguirá no comando da estatal. Silva e Luna estava na direção de Itaipu

O presidente Jair Bolsonaro anun-
ciou nesta sexta-feira 19 que 
substituirá o atual presidente 

da Petrobras, Roberto Castello Branco, 
pelo general Joaquim Silva e Luna. O 
anúncio foi feito em rede social.

“O governo decidiu indicar o se-
nhor Joaquim Silva e Luna para cum-
prir uma nova missão, como conse-
lheiro de administração e presidente 
da Petrobras, após o encerramento do 
ciclo, superior a dois anos, do atual pre-
sidente, senhor Roberto Castello Bran-
co”, a� rma a postagem de Bolsonaro, 
com cabeçalho atribuído ao Ministério 
de Minas e Energia.

O anúncio acontece um dia depois 
de Jair Bolsonaro fazer críticas à gestão 
da Petrobras e às sucessivas altas no 
preço dos combustíveis. Ele anunciou 
desoneração por dois meses de im-
postos federais sobre o óleo diesel para 
compensar os últimos aumentos. Ele 
também falou que vai zerar os tributos 
sobre o gás de cozinha, por tempo in-
determinado. As medidas começam a 
valer em 1º de março.

“Nesses dois meses, nós vamos es-
tudar uma maneira de� nitiva de buscar 
zerar o imposto para ajudar a contraba-
lancear esses aumentos, no meu enten-
der excessivo, da Petrobras. Mas eu não 
posso interferir, nem iria interferir na 
Petrobras, se bem que alguma coisa vai 
acontecer na Petrobras nos próximos 
dias, você tem que mudar alguma coisa, 
vai acontecer”, disse em transmissão na 
quinta.

Bolsonaro a� rmou que o último 
reajuste de preço da Petrobras foi “fora 
da curva”.

“Teve um aumento, no meu enten-
der, aqui, eu vou criticar, um aumento 
fora da curva da Petrobras. 10% hoje 

na gasolina e 15% no diesel. É o quarto 
reajuste do ano. A bronca vem sempre 
para cima de mim, só que a Petrobras 
tem autonomia”, a� rmou.

Com a ameaça de intervenção na 
estatal, o principal índice da bolsa de 
valores brasileira, a B3, caiu 0,64% nesta 
sexta, puxado pelo recuo de mais de 6% 
nas ações preferenciais e de 7,5% nas 
ações ordinárias da Petrobras.

Na quinta-feira 18, o presidente 
tinha dito que “alguma coisa vai acon-
tecer na Petrobras nos próximos dias”.

“Eu não posso interferir na Petro-
bras, nem iria interferir na Petrobras. 
Se bem que alguma coisa vai aconte-
cer na Petrobras nos próximos dias. 
Você tem que mudar alguma coisa”, 
disse, sugerindo que já trocaria o pre-
sidente da estatal.

QUEM É
General da reserva do Exército, 

Joaquim Silva e Luna foi o primeiro 
militar a exercer o cargo de ministro da 
Defesa, no governo do ex-presidente 
Michel Temer. Em 2019 assumiu a pre-
sidência da usina binacional de Itaipu.

Ele tem pós-graduação em Polí-
tica, Estratégia e Alta Administração 
do Exército pela Escola de Comando 
e Estado-Maior do Exército. Também 
é pós-graduado, pela Universidade 
de Brasília, em Projetos e Análise de 
Sistemas.

Durante a carreira no Exército, 
Silva e Luna comandou o 6º Batalhão 
de Engenharia de Construção (1996-
1998), em Boa Vista (RR), e a 16ª Briga-
da de Infantaria de Selva (2002-2004), 
em Tefé (AM).

Presidente Jair Bolsonaro falou na quinta-feira, e reafirmou ontem, que faria mudanças na Petrobras

Bolsonaro anuncia general como 
novo presidente da Petrobras

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, por meio da Secre-
taria Municipal de Assistência 

Social e Cidadania (Semtasc), está com 
inscrições abertas para contratação de 
estagiários nos serviços e programas 
do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas) do município.

As vagas são para os estudantes 
dos cursos de Psicologia, Serviço So-
cial, Pedagogia e Ciências Socias, que 
estejam cursando do 2º ao 4º período.

Para concorrer, os estudantes devem 
comparecer ao setor de recursos huma-
nos da Semtasc, até terça-feira 23, das 8h 
às 16h, munidos dos seguintes documen-

tos impressos: currículo assinado; cópias 
do RG e CPF e Declaração de aluno re-
gular, emitida pela instituição de ensino, 
informando o nome do curso e período 
no qual está matriculado.

O resultado � nal da seleção será 
divulgado em até cinco dias após o � -
nal do período de inscrições.

Prefeitura seleciona estagiários 
para serviços de assistência social

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

STF VAI REPUGNAR ATAQUES, DIZ FUX

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

Na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, 
por 11 a 0, prender o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), por ataques 
à Corte, o presidente do tribunal, Luiz Fux, afirmou nesta sexta-feira 

que ataques e amaças a ministros do Supremo serão “repugnadas” pelo 
plenário do tribunal, “venham de onde vierem”. O presidente do STF 
afirmou que a unanimidade de votos pela prisão foi “um belo exemplo de 
que a Corte é unida na defesa da democracia, do republicanismo e dos 
valores morais” presentes na Constituição. “Então esse recado foi muito 
importante no sentido de que, venham de onde vierem, manifestações 
dessa ordem serão repugnadas de maneira coesa, pronta e célere pelo 
Supremo”, declarou.

CAUSAS DO AUMENTO I
Na opinião do deputado estadual 

Vivaldo Costa (PSD), que é médico, 
o aumento dos casos de Covid-19 
no Rio Grande do Norte ainda 
tem relação com as aglomerações 
registradas no Estado durante as 
campanhas eleitorais, em novembro, 
e com as festas de � m de ano.

 CAUSAS DO AUMENTO II
“O RN teve um quadro lamentável, 

as autoridades estão apavoradas. A 
ocupação está muito alta e a Secretaria 
de Saúde do Estado teme piorar com a 
aglomeração do Carnaval. Eu defendo 
a união dos prefeitos, governadora e 
Ministério da Saúde, para que haja um 
pacto pela vida”, alertou.

REFORMA DE ESCOLAS
Por falar em Assembleia, o 

presidente da Casa, Ezequiel Ferreira 
(PSDB), apresentou um requerimento 
nesta semana solicitando reformas 
para um grupo de escolas estaduais: 
Professora Ester Galvão, Tristão De 
Barros, Capitão Mor Galvão, Poeta 
Celestino Alves, Lions Clube e Centro 
Supletivo Professora Creuza Bezerra, 
no município de Currais Novos, 
região Seridó do Estado. O pleito foi 
encaminhado à Secretaria Estadual 
de Educação.

ESTÍMULO À ECONOMIA
O governo quer garantir uma 

injeção de R$ 57 bilhões na economia 
brasileira com a antecipação do 13º 
de aposentados e pensionistas do 
INSS e do abono salarial, uma espécie 
de 14º salário a trabalhadores com 
carteira que ganham até dois salários 
mínimos.

DEFINIÇÃO NA CCJ DA ASSEMBLEIA
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, 

a mais importante da Casa – por onde passam todos os projetos –, de� niu 
nesta semana quem vai comandar os trabalhos do grupo em 2021. Será 
o deputado Raimundo Fernandes (PSDB), eleito presidente. O vice será 
Kleber Rodrigues (PL).

INTEGRANTES
Além de Raimundo e Kleber, 

também fazem parte da comissão 
como titulares os deputados 
Isolda Dantas (PT), Subtenente 
Eliabe (Solidariedade), Albert 
Dickson (Pros), Hermano Morais 
(PSB) e Galeno Torquato (PSD).

COMUNISTAS E SOCIALISTAS
Ganhou força nos últimos 

dias a possibilidade de uma fusão 
entre PCdoB e PSB, partidos 
que no RN são comandados, 
respectivamente, pelo vice-
governador Antenor Roberto 
e pelo deputado federal Rafael 
Motta. A fusão é a alternativa 

encontrada pelo PCdoB para 
superar a cláusula de barreira nas 
eleições de 2022. Sem superar 
o mínimo de votos exigido, a 
legenda pode � car sem acesso a 
tempo de TV e recursos do fundo 
partidário.

ULTIMATO
Possível candidato a 

presidente ou vice em 2022, o 
governador do Maranhão, Flávio 
Dino, já teria mandado um 
recado aos colegas de partido. 
Ou o PCdoB se une ao PSB ou 
ele deixará o partido para poder 
concorrer na eleição do próximo 
ano.
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ELISA ELSIE / GOVERNO DO RNELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
apresentou nesta sexta-feira 19 

as áreas que ela considera prioritárias 
para receber as emendas parlamen-
tares de deputados e senadores que 
representam o Estado no Congresso 
Nacional. Cada parlamentar e a ban-
cada têm direito a indicar como deve 
ser aplicada uma fatia do Orçamento 
Geral da União em 2021, a ser pago pe-
lo Governo Federal.

Em reunião com a bancada no 
Centro de Convenções de Natal, a 
governadora foi enfática: “Diante do 
quadro de recrudescimento da pande-
mia da Covid-19, a prioridade deve ser 
a saúde, porque a situação é grave e é 
imprescindível salvar vidas e retomar 
as atividades econômicas”.

Fátima Bezerra argumentou que 
o aporte de recursos para a saúde 
pública visa atender o agravamento 
da pandemia nas últimas semanas no 
Estado e no País. “Estamos muito per-
to de 100% de lotação dos leitos Covid 
na Região Metropolitana de Natal. A 
pandemia não foi embora, e, diante da 
lentidão do processo de vacinação, se 
torna imperioso reforçar a assistência 
e as medidas protetivas. Também é 
imperioso o Congresso Nacional, co-
mo um todo, abraçar a pauta do Plano 
Nacional de Imunização (PNI), a defe-
sa do custeio para os leitos de UTI e a 
volta do auxílio emergencial”, afirmou.

Aos três senadores e sete depu-
tados federais que participaram da 
reunião, Fátima Bezerra disse que o 
ritmo lento do processo de vacinação 

precisa ser acelerado: “O PNI não po-
de continuar como está. Precisamos 
de mais vacinas e de um calendário 
com entregas. Peço a atenção das ban-
cadas na Câmara e no Senado para a 
prioridade na destinação de recursos e 
ficarem atentas e cobrar ao governo fe-
deral respostas concretas. Confio que 
o Congresso Nacional encontre uma 
saída para a grave crise que enfren-
tamos, até porque está em discussão, 
aqui, a aplicação dos recursos públicos 
que têm origem nos impostos que a 
população paga”.

Outras prioridades definidas são 
a questão hídrica, estradas, seguran-
ça e educação. “Concluir a barragem 
de Oiticica, em Jucurutu; o Projeto 
Seridó, que vai atender à população 
daquela região nos próximos 50 anos; 

e as obras de transposição de águas do 
rio São Francisco, com a ligação do ei-
xo leste e a implantação do eixo norte, 
são fundamentais para o Rio Grande 
do Norte, que está numa situação 
delicada porque será o último estado 
a receber as águas da transposição”, 
afirmou a governadora.

Em relação às estradas, Fátima 
Bezerra lembrou que, em 2020, a ad-
ministração estadual investiu R$ 20 
milhões na recuperação de rodovias 
e em 2021 deve investir R$ 30 milhões.

“Mas isto é pouco diante das ne-
cessidades. Temos estradas que não 
basta serem recuperadas. Precisam 
ser totalmente reconstruídas devido 
ao avançado estado de desgaste e 
precisaríamos de valores entre R$ 60 
milhões e R$ 80 milhões por ano”.

O coordenador da bancada fede-
ral, deputado Benes Leocádio (Repu-
blicanos), disse que a bancada entende 
que as prioridades devem ser saúde, as 
obras hídricas e estradas. O secretário 
estadual de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire, reforçou a necessidade 
de emendas para o programa estadual 
de recuperação de estradas. “Exemplo 
é a RN 233 que liga a BR-304 à rodovia 
federal BR-266, entre os municípios de 
Assu e Triunfo Potiguar. Esta estrada, 
que reduz em 50 quilômetros o des-
locamento aos municípios do Médio 
Oeste, está muito desgastada e precisa 
ser totalmente refeita”.

O senador Jean Paul Prates (PT) 
defendeu empenho maior para ga-
rantir as vacinas contra a Covid-19 e o 
retorno do auxílio emergencial. O de-

putado João Maia (PL) registrou que o 
Brasil ainda não tem orçamento para 
2021 e alertou que, se não for aprovado 
até o mês de março próximo, “o País fi-
cará em situação difícil”.

Além da governadora, participaram 
da reunião diversos secretários e o vice-
-governador Antenor Roberto (PCdoB), 
além de prefeitos, como o de Natal, Ál-
varo Dias (PSDB), e o de São Gonçalo do 
Amarante, Paulo Emídio (Pros).

Participaram também os sena-
dores Zenaide Maia (Pros), Jean Paul 
Prates (PT) e Styvenson Valentim (Po-
demos) e os deputados federais Natá-
lia Bonavides (PT), Rafael Mota (PSB), 
João Maia (PL), Carla Dickson (Pros), 
Walter Alves (MDB) e Beto Rosado 
(PP). O deputado General Girão (PSL) 
não compareceu.

Fátima pede a deputados e senadores 
que mandem emendas para a saúde
RECURSOS FEDERAIS | Governadora do RN pediu à bancada federal que encaminhe emendas ao orçamento da União para a área da saúde, especialmente porque a 2ª onda
de contaminações pela Covid-19 colocou o sistema público de saúde em situação que beira o colapso. Outras prioridades são questão hídrica, estradas, segurança e educação

Governadora, secretários, prefeitos, deputados e senadores durante reunião em Natal ontem Fátima Bezerra conversa com a imprensa sobre pedidos de emendas parlamentares para 2021

O relator da proposta de emenda 
à Constituição (PEC) Emergen-
cial, que foi unida com a do Pac-

to Federativo, senador Márcio Bittar 
(MDB-AC), disse nesta sexta-feira 19 
que apresentará “o possível” do texto 
em termos de controle fiscal. A propos-
ta deve trazer também um item que 
coloca os gastos com um novo auxílio 
emergencial em uma conta separada, 
sem extrapolar o Orçamento.

“Você vai manter o rigor fiscal 
dizendo que quando municípios, Es-
tados e União ultrapassarem 95% das 
despesas correntes liquidas, ou seja, 
quando a farra com o dinheiro público 
for tão grande e chegar a 95%, trava a 
despesa…É o que é possível e acho que 
é na bagunça que é a conta pública no 

Brasil já é um bom avanço”, declarou o 
senador.

No fim de 2020, uma versão preli-
minar do relatório de Bittar circulou 
e estabelecia justamente esse gatilho 
como principal ponto de controle dos 
gastos públicos.

Em entrevista à BandNews, o se-
nador disse que entregará seu parecer 
ao presidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), nesta 6ª feira. Bittar 
declarou que ainda acerta os detalhes 
com a equipe econômica, mas que de-
vem ser cerca de 4 parcelas de R$ 250.

A ideia é começar os pagamentos 
já em março, para isso os senadores 
devem aprovar a PEC já na próxima 
quinta-feira 25 nos dois turnos neces-
sários e enviar à Câmara, que pretende 

analisar na semana seguinte para via-
bilizar os pagamentos já no começo do 
próximo mês.

Bittar declarou também que os re-
cursos para pagar a nova rodada de auxí-
lio virão de endividamento do país, o que 
ele julga ser a única alternativa disponível 
já que a ajuda é imprescindível. Para o 
congressista, a liberação para fazer esse 
gasto com o mínimo de contrapartida no 
controle fiscal já é um avanço.

“Não há milagre, o Brasil vai se 
endividar mais. Agora, é justificável 
que o Brasil se endivide mais, o poder 
público se endivide mais para atender 
essas pessoas? Sim, é, o mundo inteiro 
está fazendo isso. Não somos só nós, 
não há outra maneira. Então vai sair 
da dívida pública.”

Bittar diz que apresentará “o que é 
possível” em PEC que libera auxílio

ARROCHO FISCAL

Um levantamento feito pela Se-
cretaria Estadual de Tributa-
ção e pela Procuradoria Geral 

do Estado mostra que o Programa de 
Regularização Tributária (Super Re-
fis) já normalizou a situação de quase 
50 mil contribuintes que tinham pen-
dências com o Estado.

O balanço foi divulgado nesta 
sexta-feira 19, faltando uma semana 
para encerrar o prazo para novas 
adesões, e aponta ainda que o pro-
grama foi responsável por negociar 
e parcelar débitos da ordem de cerca 
de R$ 490,5 milhões. As adesões se-
guem até sexta-feira 26 pelo site da 
Tributação Estadual.

O Governo do Estado adiantou 
que, como esse é o único programa 
de renegociação de débitos tributá-

rios, o prazo foi alongado para dar 
mais chances aos contribuintes, 
com duas prorrogações da data, no 
entanto, não haverá mais adiamento 
do fim das adesões.  A data final para 
que o contribuinte possa se regulari-
zar aproveitando as vantagens será  
mesmo 26 de fevereiro.

Para aderir, basta o acessar o si-
te do programa e clicar em uma das 
opções: “Débitos Fiscais” ou “Dívida 
Ativa”. Pode aderir quem possui dí-
vidas de ICMS e IPVA que ainda es-
tão na alçada da Tributação ou as já 
inscritas na Procuradoria, anteriores 
a 31 de julho de 2020 para o ICMS e 
anteriores a 2020 para o IPVA.

O contribuinte consegue descon-
tos sobre juros e multas, que variam 
de 60% a 95%.

Super Refis já negociou
mais de R$ 490 milhões

TRIBUTAÇÃO
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e pela saúde básica. Acho que, se 
a gente focar na saúde de base, o 
pronto-atendimento vai desafogar. 
Claro que nosso papel é legislar e 
fiscalizar e iremos atuar também 
na educação básica, saber se está 
faltando merenda ou professor, por 
exemplo”, detalha.

Luciano Nascimento assumiu 
uma vaga de vereador como parte 
de um processo de renovação que 
elegeu 14 novos nomes para as 29 
cadeiras no Legislativo de Natal. 
O político destaca que irá traba-
lhar para não ser apenas um no-
me novo, mas um vereador com 
ideias novas.

“Isso foi um grande aviso, não 
só para a política natalense, mas 
para a política potiguar. A popu-
lação está cansada das velhas 
práticas, das políticas arcaicas, 
ultrapassadas. O povo não quer só 
nomes novos, mas também atitu-
des novas. Os que permaneceram 
na Câmara fizeram por merecer, 
mas precisam mostrar serviço 
também. Nós já estamos tendo 
atitudes novas mesmo em reces-
so, nosso mandato é um dos que 
mais produziu na Câmara, através 
de ofícios, visitas e fiscalizações de 
órgãos públicos para trazer secre-
tários aos locais dos problemas”, 
comentou.

Na entrevista concedida ao 
Agora RN, Luciano falou tam-
bém sobre mobilidade urbana, 
Plano Diretor de Natal, apoio à 
cultura, aliança com colegas de 

partido e diálogo com o prefeito 
Álvaro Dias. Confira outros tre-
chos da conversa:

AGORA RN - Outra bandeira 
de seu mandato é apoiar artistas 
potiguares e os proprietários de 
bares e restaurantes. Como o sr. 
pretende colocar isso em prática?

LUCIANO NASCIMENTO 
- Esse é um segmento que será 
defendido pelo nosso mandato. 
Vamos defender os músicos po-

tiguares, que durante a pande-
mia foram os primeiros a parar 
e serão os últimos a retornar. Às 
vezes, os músicos daqui quando 
tocam nos eventos da prefeitura 
passam um ano para receber, 
sendo que as atrações nacionais 
recebem adiantado. A gente en-
tende a importância dos artistas 
nacionais, mas também preci-
samos valorizar os nossos. Va-
mos apoiar também os garçons, 
donos de bares, restaurantes e 
afins, temos esse compromisso. 
Precisamos fortalecer a cultura, 
os movimentos de festas juninas 
e os eventos para gerar emprego 
e renda. Iremos discutir emendas 
para esse segmento com o secre-
tário de Cultura, Dácio Galvão.

AGORA RN - Outros dois re-
presentantes do PTB também 
foram eleitos: Antônio Peixoto e 
Hermes Câmara. Como o sr. pre-
tende usar essa parceria para em-
placar projetos na Câmara?

LUCIANO - Acho isso muito 
importante. Tenho conversado 
com Antônio e Hermes diaria-
mente. São meus amigos pes-
soais. Somos a segunda maior 
bancada no voto direto e preci-
samos usar isso ao nosso favor. 
E já começamos a usar. Hoje eu 
sou 2º vice-presidente da Câmara 
por causa dessa articulação e isso 
mostra a força da nossa bancada. 
Eu sozinho consigo alguma coisa 
para Natal, mas se eu estiver ao 

Mais votado do PTB nas 
eleições de 2020 para vere-
ador em Natal, o bacharel 

em Direito Luciano Nascimento 
chega à Câmara Municipal para 
focar em saúde, educação básica, 
cultura e apoio ao esporte amador e 
a causa animal. E chega com experi-
ência. Apesar de novato na cadeira 
de vereador, Luciano Nascimento já 
ocupou cargos na própria Câmara, 
como assessor parlamentar, e nas 
secretarias de Esporte, Saúde e Ha-
bitação de Natal.

Natalense do bairro de Nossa 
Senhora de Nazaré, na Zona Oes-
te, o ex-centroavante do Potiguar 
de Currais Novos conta que en-
controu apoio para se formar na 
faculdade por meio da Associação 
de Garantia ao Atleta (Agap-RN) e 
agora espera retribuir a ajuda com 
uma atuação voltada ao esporte, 
dentro da Câmara Municipal.

“Para quem passou a me co-
nhecer agora: sou filho de um gar-
çom e uma vendedora e consegui 
me formar em direito. Na escola da 
vida, eu sou formado em comuni-
cação porque apresento um pro-
grama nas redes sociais chamado 
‘Conectado com Natal’ há três 
anos. É um canal que não envolve 
política. Ele traz música, diversão 
e sorteio de brindes. Também fui 
vendedor de vários segmentos e 
isso me ajuda a comunicar com 
as pessoas. Pela minha trajetória 
no esporte, circulo bem em todos 
os centros esportivos, então sou 
envolvido nesse meio de futebol 
amador e profissional. Pretendo 
levar isso como uma das minhas 
bandeiras de mandato ao longo 
dos próximos quatro anos”, conta, 
em entrevista exclusiva concedida 
ao Agora RN nesta semana.

O vereador reforça que, para 
um mandato bem sucedido, é 
preciso focar em áreas específicas. 
Para o parlamentar, não há mais 
espaço para discursos que “priori-
zam tudo”.

“A gente precisa saber quais 
são as bandeiras do nosso manda-
to para definir bem nosso enfoque. 
A proposta do nosso mandato é 
bem clara: iremos batalhar pela 
inclusão social no esporte, ações 
sociais nas comunidades que pos-
sam impactar a vida das pessoas 

INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA 
E SAÚDE: LUCIANO NASCIMENTO 
FIXA METAS PARA 1º MANDATO

lado de dois vereadores da nossa 
bancada, a força é maior. A gente 
tem que descer do palanque de 
campanha e fazer o melhor por 
Natal. Não só os três vereadores 
do PTB, mas isso serve para todos 
os 29 parlamentares.

AGORA RN - E como é o seu 
relacionamento com o prefeito 
Álvaro Dias?

LUCIANO - Sou parceiro da 
administração. Faço parte da 
bancada do prefeito. Mas a gente 
vai discordar e divergir quando 
necessário para buscar o melhor 
para Natal. Dentro do nosso 
mandato, também será assim. 
Não quero que meus assessores 
fiquem só balançando a cabeça 
para mim.

AGORA RN - Qual a sua avalia-
ção sobre as discussões para revi-
são do Plano Diretor de Natal?

LUCIANO  - Me atrevo a dizer 
que esse é o projeto de maior im-
portância dessa nova legislatura. 
Fui o primeiro vereador a provo-
car a Semurb para me embasar 
sobre o Plano Diretor, saber as 
ideias. A partir disso, todos os ou-
tros 13 novos vereadores foram 
convidados para outra reunião 
na secretaria para justamente 
abordar o tema. Sou a favor da 
revisão. Natal não pode parar 
no tempo. É preciso ter cuidado 
com a parte ambiental porque 
Natal sempre foi uma cidade de 
ar puro. Temos que ter projeto 
para plantar árvores. E precisa-
mos também que a cidade seja 
modernizada para gerar emprego 
e renda na construção civil, mas 
com todo cuidado necessário nas 
áreas ambientais. Temos uma 
responsabilidade imensa nas 
nossas mãos.

AGORA RN - Como o seu man-
dato pretende melhorar a mobili-
dade urbana e o transporte públi-
co em Natal?

LUCIANO - Quero procurar 
entender a situação junto à ST-
TU  (Secretaria de Mobilidade 
Urbana), para saber por que dos 
desertos nas licitações e dessa 
má qualidade no transporte pú-
blico. Temos uma tarifa consi-
derada alta para um transporte 
considerado de baixa qualidade 
e a gente precisa discutir isso. Me 
somo aos natalenses que utili-
zam o transporte público porque 
já fui usuário e conheço bem essa 
realidade. A gente precisa urgen-
temente mudar essa realidade.

ENTREVISTA | Vereador recém-empossado para a Câmara 
Municipal fala dos projetos para a estreia no legislativo, 
estabelece metas muito claras para o trabalho e comenta 
projetos para as áreas mais importantes da cidade

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Natal não pode parar no 
tempo. É preciso ter cuidado 
com a parte ambiental 
porque Natal sempre foi uma 
cidade de ar puro. Temos 
que ter projeto para plantar 
árvores. E precisamos 
também que a cidade 
seja modernizada para 
gerar emprego e renda na 
construção civil. Temos uma 
responsabilidade imensa nas 
nossas mãos”

“

LUCIANO NASCIMENTO
VEREADOR DE NATAL - PTB
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Dois estados fecharam 2020 no 
vermelho, apesar do pacote 
de socorro bilionário feito pela 

União para minimizar os impactos da 
pandemia da Covid-19. De acordo com 
o Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO), divulgado pelo 
Tesouro Nacional nesta sexta-feira 19, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul tive-
ram resultado orçamentário negativo 
– quando as receitas realizadas são 
inferiores às despesas empenhadas no 
período.

Ao longo de 2020, o Governo Fe-
deral repassou R$ 78,25 bilhões de 
auxílio financeiro a estados e muni-
cípios. Contabilizada a suspensão de 
pagamento de dívidas, esse socorro ul-
trapassa os R$ 120 bilhões. O pacote da 
União superou as perdas de arrecada-
ção dos estados em R$ 36,3 bilhões, de 
acordo com os cálculos do economista 
Marcos Mendes, do Insper.

Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
fecharam com resultado negativo de 
R$ 2,85 bilhões e R$ 592,3 milhões, res-
pectivamente. Apesar de terem ficado 
no vermelho, conseguiram diminuir o 
tamanho do buraco na comparação 
com 2019, quando encerraram o ano 
com déficit de R$ 8,6 bilhões (Minas 
Gerais) e R$ 3,4 bilhões (Rio Grande 
do Sul).

Outros seis estados que tiveram re-
sultados orçamentários negativos em 
2019 conseguiram reverter a situação 
em 2020 e ficaram no azul. Foi o caso 
de São Paulo, Tocantins, Sergipe, Piauí, 
Maranhão e Rio Grande do Norte.

Em contrapartida, Espírito Santo, 
Pará e Rio de Janeiro, apesar de terem 
obtido resultado positivo, tiveram de-
sempenho inferior em 2020 na com-
paração com 2019. No Espírito Santo, 
o resultado orçamentário encolheu 
59,9%, enquanto Pará teve recuo de 

21,2% e o Rio de Janeiro, 2,4%.
Os demais estados tiveram resul-

tados positivos e avançaram em rela-
ção ao ano anterior.

Na quinta-feira 18, o Comitê Na-
cional dos Secretários de Fazenda dos 
Estados e DF (Comsefaz) encaminhou 
carta aos ministérios da Saúde e Eco-
nomia, demonstrando preocupação 
com o recrudescimento da pandemia 
e pedindo a liberação de mais recursos 
para enfrentamento da segunda onda 
da Covid-19.

O Comsefaz não estimou qual 
seria o total de recursos que a União 
precisaria aportar, mas a solicitação 
era específica para reforçar o investi-

mento em saúde.
“Urge um imediato aporte de novo 

orçamento de auxílio aos Estados. O 
investimento na rede de atenção e vigi-
lância pressupõe novos investimentos 
tecnológicos na rede de frio, testagem e 
transporte, assim como mobilização de 
recursos humanos e materiais para ga-
rantir adequada estruturação dos hos-
pitais”, argumentaram os secretários.

Em nota, o Ministério da Saúde ga-
rantiu que não faltarão recursos. A pas-
ta disse que pediu R$ 5,2 bilhões para 
custeio de leitos de UTI para tratamen-
to de Covid-19, solicitação que foi redu-
zida para R$ 2,8 bilhões “negociáveis, 
caso haja necessidade e demandas dos 
estados”. Segundo o órgão, não haverá 
redução no custeio de leitos.

A expectativa é que, com a aprova-
ção do Orçamento, haja liberação de 
recursos suficientes para a pandemia, 
sem necessidade de aportes.

Com ajuda da União, apenas dois
estados fecham 2020 no vermelho
FINANÇAS | Minas Gerais e Rio Grande do Sul registraram déficit no ano passado, segundo Tesouro. Pacote de socorro federal somou mais de R$ 120 bi, incluindo suspensão de 
dívidas. Rio Grande do Norte foi um dos estados que conseguiram fechar no azul após terem encerrado 2019 com déficit no orçamento. Nesta semana, estados pediram mais recurso

União deu ajuda bilionária para estados

ESTADOS SE 
PREOCUPAM COM 
PIORA DA PANDEMIA
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RN, enquanto instituição finan-
ceira de desenvolvimento, temos 
um papel anticíclico, uma missão 
de promover o desenvolvimento 
econômico mesmo em situações 
como essa que seguimos enfren-
tando em 2021.

AGORA RN - A senhora diria que 
o microcrédito é uma prioridade 
do governo estadual?

MÁRCIA - Desde o primeiro 
momento, a governadora Fátima 
Bezerra entendeu o papel que a 
AGN teria nesse processo e inte-
grou a instituição nos debates junto 
ao setor produtivo, estimulou a par-
ceria da agência junto a secretarias 
de Estado, numa atuação multi-
disciplinar para que pudéssemos 
alcançar as pessoas, os empreende-
dores. Assim, estabelecemos não só 
novas parcerias com diversas pas-
tas do Governo do Estado, como 
com prefeituras, entidades do setor 
privado, como CDLs, ampliamos 
o diálogo com o setor produtivo 
sempre com a proposta de conter o 
impacto agudo da crise econômica 
provocada pela Covid-19.

AGORA RN - E a resposta foi po-
sitiva?

MÁRCIA - Aqui, conseguimos 
não apenas estimular a procura pelo 
crédito, mas principalmente garan-
tir que fosse acessível, democrático 
e concedido de forma orientada e 
capaz de equilibrar os negócios em 
meio à crise econômica imposta pela 
Covid-19. Então, neste momento de 
dificuldade para tantos empreen-
dedores potiguares, a AGN mostrou 
ser fundamental a política pública de 
estímulo e apoio ao empreendedo-
rismo por meio da democratização 
do acesso ao crédito.

AGORA RN - A pandemia mu-

dou em alguma medida a gover-
nança da AGN? Em outras palavras, 
houve adaptações internas na 
forma da AGN operar com a crise 
sanitária?

MÁRCIA - Precisamos, de fato, 
realizar alguns ajustes para encarar 
o cenário imposto pela pandemia 
junto aos negócios em nosso esta-
do. Nossa instituição já possuía pe-
la proposta de democratização do 
crédito, excelentes condições para 
concessão de financiamento, mas 
entendemos que momentos de 
crise exigem medidas adequadas 
ao contexto, portanto, não apenas 
passamos a oferecer crédito para 
outros setores, como ampliamos 
prazos de pagamento, carências, 
limites de financiamento e até 
mesmo o atendimento ganhou 
mais dinâmica através de serviço 
online. Buscamos dinamizar ainda 
mais a nossa forma de se relacionar 
com o empreendedor para que pu-
déssemos alcançá-lo com soluções 
capazes de fazê-lo superar as difi-
culdades ou mesmo crescer, como 
foi o caso de muitos negócios que 
passaram a ser profundamente 
demandados em meio à pandemia.

AGORA RN - Deu certo?
MÁRCIA - Tanto surtiu efeito 

que, na contramão da média na-
cional medida pelo Sebrae e FGV 
em levantamento que apontava 
para aprovação de apenas 19% das 
solicitações de crédito dentre ou-
tras instituições financeiras, aqui, 
superamos em quase três vezes 
esse número ao alcançar 50,7% dos 
cadastros que culminaram em cré-
dito concedido.

AGORA RN - A AGN financiou 
quase 29 milhões no ano passado, 
atingindo perto de 6,5 mil empre-
sas. Quais os critérios costumam 

MARCELO HOLLANDA
REPÓRTER

Só entre os dias 9 e 11 de feve-
reiro, R$ 795,9 mil entraram na 
economia potiguar por meio 

do programa Microcrédito do Em-
preendedor. É uma mostra do que 
agências de fomento podem fazer 
pelos mais atingidos pela crise do 
coronavírus: os pequenos negócios.

No Rio Grande do Norte, com 
apoio do Governo do Estado, a 
Agência de Fomento (AGN-RN) le-
vou oxigênio financeiro a 170 deles 
espalhados em 11 municípios do 
RN. E, no ano passado, não foi di-
ferente: foram R$ 26,9 milhões em 
recursos em meio à pandemia.

Agricultura familiar, artesana-
to, comércio, cultura, economia so-
lidária, indústria, serviços e turismo 
estão entre os segmentos atendidos 
e que podem buscar o suporte para 
seus negócios continuarem vivos.

Regendo essa orquestra da 
AGN está a ex-deputada estadual 
Márcia Maia, que dispensa apre-
sentações. De uma linhagem polí-
tica tradicional do Estado, ela vem 
se destacando por um trabalho que 
completa o da própria governadora 
Fátima Bezerra, uma gestora co-
nhecida por aproveitar o máximo 
de seus colaboradores, numa coo-
peração longeva e sem sobressaltos 
– bem diferente do que acontece 
hoje no Governo Federal.

 Nesta entrevista ao Agora RN, 
Márcia Maia mostra os resultados 
desse trabalho.

Confira:

AGORA RN - A pandemia refor-
çou a importância do microcrédito 
junto a setores da economia mais 
vulneráveis. A senhora espera um 
crescimento de importância de ins-
tituições como a AGN nesse proces-
so de crise sanitária?

MÁRCIA MAIA - O ano de 
2020 teve impactos profundos so-
bre nossa sociedade, com milhares 
de mortos, pessoas desemprega-
das, salas de aula fechadas e ativi-
dades econômicas interrompidas, 
cujos impactos deverão reverberar 
pelos próximos anos em todo o 
mundo e, claro, aqui no Rio Grande 
do Norte não seria diferente. Nós, 
enquanto Agência de Fomento do 

AGÊNCIA DE FOMENTO 
DISPARA FINANCIAMENTOS 
A MICROEMPREENDEDORES

ser usados para aproximar a agên-
cia de quem realmente precisa?

MÁRCIA - Com a proposta 
basilar de garantir crédito a quem 
precisa, buscamos antes de tudo es-
tar próximo do empreendedor. Por 
isso, ao contrário de outras institui-
ções financeiras, estamos perma-
nentemente indo aos municípios, 
conversando com os empreende-
dores, apresentando a instituição 
e as linhas de financiamento, esta-
belecendo parcerias com prefeitu-
ras, câmaras de dirigentes lojistas, 
Sebrae, associações ou mesmo por 
meio de nossos agentes de crédito. 
Em resumo, o critério é simples: es-
tar aonde o empreendedor estiver.

AGORA RN - No ano passado, 
segundo as informações disponí-
veis, a AGN realizou quase 6,3 mil fi-
nanciamentos. Este ano existe uma 
previsão?

MÁRCIA - Em pouco mais de 
45 dias de 2021, a agência já finan-
ciou mais de R$ 4,5 milhões atra-
vés das diversas linhas de crédito 
disponíveis, a imensa maioria dos 
recursos voltados para micro em-
preendedores formais e informais 
do estado. A nossa expectativa é 
conseguir ampliar nossa capaci-
dade de financiamento a partir de 
novas fontes de recursos e, claro, 
amparada pela nossa permanente 
atenção aos municípios do Estado. 
A projeção é de que possamos, no 
mínimo, manter o desempenho 
histórico que conquistamos em 
2020 e tentar chegar, quem sabe, 
aos R$ 30 milhões.

AGORA RN - Esta é a meta a al-
cançar?

MÁRCIA - A nossa meta, no 
fim das contas, vai além dos nú-
meros em si. Como Agência de Fo-
mento, uma instituição financeira 
de desenvolvimento, nosso objetivo 
é garantir um impacto real sobre a 
vida das pessoas, ou seja, desenvol-
vimento social e humano que pode 
vir através do empreendedorismo e 
do desenvolvimento econômico. 

AGORA RN - O turismo tem pelo 
menos 55 segmentos no interior de 
sua cadeia produtiva. Quais os seg-
mentos puderam contar mais com 
o apoio da AGN em 2020?

MÁRCIA - O turismo e as ati-
vidades da cadeia produtiva inter-
ligada ao setor foram duramente 
impactadas pela pandemia e tem 
retomado aos poucos, por isso, foi 
um dos segmentos mais atendidos 
por nós, especialmente aqueles 
ligados ao setor de serviços. Rece-

ENTREVISTA | Agricultura familiar, artesanato, comércio, cultura, 
economia solidária, indústria, serviços e turismo estão entre 
os segmentos atendidos e que podem buscar o suporte para 
seus negócios continuarem vivos durante a crise sanitária

AGN / REPRODUÇÃO

bemos bugueiros, guias de turismo, 
proprietários de pequenas pou-
sadas, de restaurantes inseridos 
em polos turísticos, dentre outras 
atividades. Assim, diante desta 
necessidade, uma das estratégias 
que desenhamos em parceria com 
a Setur foi a linha ProTurismo, 
operada com recursos próprios da 
Agência, e que atendeu a partir do 
segundo trimestre do ano passado 
um total de 259 especificamente do 
setor para um investimento de R$ 
1,9 milhão. Esse número, no entan-
to, é muito maior, já que diversas 
atividades estão ligadas à cadeia 
do turismo e acabaram por se en-
quadrar em outras linhas, como o 
ProCultura e o próprio Microcré-
dito do Empreendedor, que atende 
setores de entretenimento, música, 
artesanato, por exemplo. Tivemos 
ainda o Fundo Geral do Turismo, 
do Ministério do Turismo, pelo qual 
financiamos outro R$ 1,1 milhão 
em 2020. Ou seja, exclusivamente 
para o turismo no RN, foram mais 
de R$ 3 milhões destinados para 
auxiliar os empreendedores através 
de financiamentos.

AGORA RN - Quando as crises 
se agravam ao longo da história, 
agências de fomento como a AGN 
ganham protagonismo. A senhora 
acredita que será possível ampliar 
as operações da agência e como is-
so poderia ser costurado no âmbito 
governamental?

MÁRCIA - A ampliação se dá 
a partir da construção e ampliação 
do nosso contato com o empreen-
dedor e mediante a nossa capaci-
dade de financiamento. Por isso, 
estamos permanentemente em 
busca de novas fontes de financia-
mento, novas parcerias para que 
possamos continuar a crescer e a 
auxiliar a economia do Rio Grande 
do Norte crescer. Um exemplo disso 
é que, em 2020, consolidamos uma 
série de parcerias que impactaram 
diretamente no número de finan-
ciamentos e no montante de re-
cursos investidos na economia e no 
empreendedor potiguar. Criamos 
a linha ProTurismo em parceria 
com a Setur, habilitamos a AGN 
para operar recursos do Fungetur, 
do Ministério do Turismo, além de 
implementarmos e passarmos a 
operar as linhas CredJovem, volta-
da para os jovens empreendedores 
e executada em parceria com a 
Semjidh e o CrediSolidário, em par-
ceria com a Sethas, voltada para a 
economia solidária e lançada no fi-
nal de 2020. Isso sem falar na nossa 
atuação junto à agricultura familiar, 
cuja operação foi iniciada em 2019, 
mas consolidada em 2020.

AGORA RN - Mais alguma ou-
traprioridade no radar?

MÁRCIA - Temos ainda em 
vista, a nossa participação na imple-
mentação da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa, uma ferramenta 
que há muito era sonhada pelo se-
tor produtivo do Estado. E está em 
nosso radar a contínua ampliação 
da nossa capacidade de financiar, 
apoiar e desenvolver o Estado atra-
vés da nossa atuação. Tenho certeza 
de que, a cada ano, a Agência de 
Fomento ganhará um maior prota-
gonismo nessa união de forças.
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ANA LUIZA VILA NOVA
REPÓRTER

Em todo o Rio Grande do Norte, 
são coletadas cerca de 3,4 mil 
toneladas de resíduos sólidos 

por dia, o que representa uma média 
de 1,2 milhão de toneladas por ano. 
Desse montante, apenas cerca de 3% 
é reciclado, conforme levantamento 
informado pelo Sindicato das Indús-
trias de Reciclagem e Descartáveis do 
Estado do Rio Grande do Norte (Sindi-
Recicla-RN). As projeções para o ano de 
2021 são do Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos (PERS).

Entre um dos diversos cenários 
que contribuem para esse número 
está o baixo índice de abrangência da 
coleta seletiva de porta em porta, que 
tem uma cobertura de apenas 13,2% 
em relação a toda a população do es-
tado, segundo informações do Sistema 
Nacional de Informações sobre Sane-
amento (SNIS). Outra questão apon-
tada pelo SindiRecicla é a alta taxa de 
informalidade do setor, o que dificulta a 
intermediação das gestões municipais 
e, consequentemente, a precisão dos 
cálculos.

“Nós temos uma grande dificul-
dade de levantar esses dados, por 
conta da alta informalidade presente 
na cadeia da reciclagem. Tem muitas 
pessoas e pequenas comunidades que 
reciclam mas que não informam os 
volumes e tipos de resíduos que entram 
no seu processo. É necessário que haja 
uma forma de contabilizar o formal e o 
informal”, destacou Patrício de Medei-
ros, presidente da SindiRecicla.

Ainda segundo ele, o que falta para 
que esses percentuais cheguem a um 
nível maior, é uma política direcionada 
a coleta seletiva e ao desenvolvimento 
de cooperativas e associações, além 
de uma educação ambiental voltada a 
toda população. Atualmente o estado 
conta com nove cooperativas reconhe-
cidas pelo poder público, localizadas 
em Natal (2), Mossoró (1), Caraúbas (1), 
Parelhas (1), Caicó (1), Lagoa Nova (1), 
Santa Cruz (1) e Arez (1).

A Secretaria do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos do estado (SE-
MARH) estima que 300 mil toneladas 
de resíduos poderiam ser recuperadas 
anualmente, se todos os 167 municípios 
tivessem um sistema de coleta seletiva 
implantada, mas a realidade é que ape-
nas 15 municípios possuem programas 
de coletas seletivas formalizadas, o que 
representa uma abrangência de apenas 
8%. Os dados, disponíveis no PERS do 
Rio Grande do Norte, expõem a dificul-
dade das gestões municipais e estadual 
em avançar na reciclagem dos resíduos 
sólidos, uma das exigências e diretrizes 
estabelecidas pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS).

Em contrapartida, o coordenador 

do setor de Meio Ambiente e Sanea-
mento da SEMARH, Robson Henrique, 
avalia que 95% dos municípios atende a 
elaboração dos Planos de Gestão de Re-
síduos Sólidos dentro do que estabelece 
a Lei nº 12.305 (PNRS), e que apenas os 
municípios de Extremoz, Maxaran-
guape, Macaíba e Ielmo Marinho não 
dispõem da ferramenta. “Desde 2017, o 
RN alcançou índice superior a 95% dos 
municípios atendendo a elaboração 
dos Planos de Gestão de Resíduos Sóli-
dos. Sendo assim, pode-se afirmar que 
quase todos as cidades já dispõem dos 
próprios planos municipais ou inter-
municipais, ou seja, identificam o tipo e 
a quantidade de resíduos sólidos gera-
dos, além das práticas ambientalmente 
corretas adotadas pelas prefeituras 
para a segregação, coleta, armazena-

mento, transporte e disposição final”, 
explicou Robson.

NATAL
Na capital potiguar, das 773 tone-

ladas de resíduos domiciliares que são 
coletadas diariamente, somente 1,5% 
dos resíduos são, efetivamente, recicla-
dos. Os dados, informados pela Urbana 
– Companhia de Serviços Urbanos de 
Natal, indicam também que 22 bairros 
são atendidos pelas coletas seletivas 
feitas de porta em porta, ou através de 
ecopontos. O número representa uma 
cobertura de 63% da cidade.

Questionada sobre a falta de li-
xeiras seletivas pelas vias da cidade, 
um dos instrumentos para a coleta 
seletiva, a Urbana informou que, em 
tentativas anteriores de implantação, 

houve um alto índice de depredação e 
que pretendem fomentar a educação 
e conscientização ambiental antes de 
voltar a distribuir as lixeiras em pontos 
estratégicos da cidade. “Agora a ideia é 
inverter a ordem: massificar a educa-
ção e conscientização ambiental, só 
então implantar as lixeiras seletivas. 
Voltaremos a distribuir lixeiras em 
pontos estratégicos da cidade, como 
orla, praia do meio, praia da Redinha”, 
afirmou a Urbana.

Indicou ainda que é prevista a cons-
trução de 32 ecopontos nos próximos 
anos, um dos itens que deve ser aborda-
do na nova licitação de contratação de 
empresas para a limpeza pública. En-
tretanto, a promessa existe desde 2017, 
quando a Prefeitura, através de uma 
cooperação com o Governo do Estado, 
prometeu entregar 13 novos ecopontos 
naquele ano. Até o momento, Natal 
conta com somente três ecopontos, 
localizados no Viaduto do Baldo (Rua 
Mermoz, Cidade Alta); Ponta Negra (Av. 
Praia de Muriú); e Conjunto Parque dos 
Coqueiros (Av. das Seringueiras). Os 
ecopontos recebem até 1m³ de entulho 
ou poda, material reciclável, pneus, ma-
deira e funcionam de segunda a sexta, 
das 08h às 18h.

COLETA SELETIVA
O sistema de coleta seletiva é um 

instrumento essencial para diminuir 
a quantidade de lixo que vai parar nos 
aterros sanitários. Além de diminuir a 
demanda e, consequentemente, o im-
pacto da extração de matéria prima vir-
gem da natureza. De acordo com a Lei 
nº 12.305/2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a 
coleta seletiva deve ser implantada pelo 
titular do serviço público de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, 
ou seja, os municípios. Além disso, a 
legislação prevê também que a parti-
cipação de cooperativas e de catadores 
deve ser priorizada na execução desses 
sistemas.

FOTOS: ANA LUIZA VILA NOVA

RN recicla apenas 3% dos  
resíduos sólidos, diz sindicato
PANORAMA | Em todo o estado, são coletadas cerca de 3,4 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, o que representa uma média de 1,2 milhão de toneladas por ano. Desse 
montante, apenas cerca de 3% é reciclado. Natal planeja implantar 32 ecopontos nos próximos anos, um dos itens que deve ser abordado na nova licitação da limpeza pública

Urbana indicou que é prevista a construção de 32 ecopontos nos próximos anos. Entretanto, a promessa existe desde 2017

Sistema de coleta seletiva é um instrumento essencial para diminuir a quantidade de lixo que vai parar nos aterros sanitários

Desde 2017, o RN alcançou 
índice superior a 95% dos 
municípios atendendo a 
elaboração dos Planos de 
Gestão de Resíduos Sólidos. 
Quase todos as cidades  
já dispõem dos próprios 
planos municipais”

“
ROBSON HENRIQUE
REPRESENTANTE DA SEMARH

SÃO RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS: 

- Plásticos (garrafas pet, 
sacolas de supermercado, 
mangueiras e embalagens);

- Vidros (garrafas, potes 
de conservas, frascos em 
geral, copos e vidros de 

janelas);
- Metais (latas de alumínio 
e aço, arames, tampinhas 
de garrafas, panelas, fios, 

pregos);
- Papéis (papelão, 

sulfite, jornais, revistas, 
embalagens, cadernos);
- Eletrônicos (celulares, 
tablets, televisores, etc).
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Maria Cirilo é mãe da pequena Sara Lis, que passou 
por duas cirurgias para tratar doença grave no coração
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UM MILAGRE CHAMADO

SARA LIS
DANDARAH FILGUEIRA 
REPÓRTER

Quem vê a pequena Sara Lis, de ape-
nas 8 meses de idade, sorrindo e 
brincando, não imagina quantas 

difi culdades ela já enfrentou em tão pouco 
tempo de vida. A mãe de primeira viagem, 
Maria Cirilo, passou por momentos de-
sesperadores 8 dias após o nascimento da 
fi lha. Em casa, depois de amamentar e colo-
car a bebê para arrotar, viu Sara vomitando 
em jatos e fi cando roxa. 

Desesperados, os pais levaram Sara às 
pressas para um hospital em Caicó, cidade 
onde vivem. No entanto, como não existe 
UTI neonatal no município, Sara teve que 
ser transferida para um hospital em Santa 
Cruz. Foi quando descobriram que a bebê 
tinha uma doença rara no coração, uma 
cardiopatia congênita grave.

“A cardiopatia acontece quando o be-
bê está sendo gerado na barriga da mãe e 
desenvolve uma má formação no coração. 
Essa má formação pode ser de vários tipos, 
o de Sara Lis é uma interrupção no arco da 
aorta: ele chegava em determinado ponto e 
parava, não continuava, como é o normal. 
Ela teve uma sepse, uma infecção muito 
grave, a demanda de sangue para os mem-
bros inferiores não foi normal e os órgãos 
começaram a parar”, explicou a mãe, que 
ainda chora ao se lembrar dos primeiros 
momentos de angústia.

Maria ressalta que, se tivesse sido infor-
mada sobre a existência e importância do 
ecocardiograma fetal, não teria sido pega 
de surpresa pelo problema de saúde da 
fi lha, pois esse exame pode identifi car pro-
blemas no coração do bebê ainda durante 
o pré-natal, e em alguns casos o bebê acaba 
indo diretamente para a UTI logo após o 
nascimento.

Ainda em Santa Cruz, enquanto tra-
tava a infecção, os médicos disseram aos 
pais que estavam fazendo tudo o que era 
possível, mas que não poderiam garantir a 
sobrevivência da bebê. Nesse momento, a 
família de Sara começou uma corrente de 
oração pela vida da criança. “Nós somos 
cristãos, e a gente começou a pedir a todas 
as igrejas para fazer campanha de oração 
pela vida de Sara Lis. Até pessoas que não 
conheciam ela, de outras cidades, no Ceará 
e em São Paulo, tinha pessoas orando. Foi 
uma corrente de oração muito grande”, re-
latou Maria.

 Após 21 dias tratando a infecção em 
Santa Cruz, Sara foi transferida para o Hos-
pital Riogrande, em Natal, onde foi atendida 
pela equipe do médico cirurgião Madson 
Vidal para fazer a cirurgia no coração. Em 3 
de agosto do ano passado, Sara passou pela 
primeira cirurgia, mas como ela ainda era 
muito nova, foi apenas um procedimento 
paliativo. “Como ela era uma bebê, não da-
va pra fazer uma cirurgia corretiva, porque 
era uma cirurgia muito longa, então eles 

estudaram o caso e decidiram fazer uma ci-
rurgia paliativa e depois ela retornava para 
fazer a corretiva, porque eles queriam que 
ela ganhasse peso e idade”, contou a mãe.

 No dia 26 de janeiro deste ano, a peque-
na passou pela cirurgia corretiva. Um proce-
dimento que durou 7 horas, em que o corpo 
dela foi esfriado à temperatura de 14 graus 
para que os órgãos fi cassem adormecidos, e 
a circulação do sangue foi interrompida. A 
mãe relembra que se apegou à fé e fi cou de 
joelhos na porta do centro cirúrgico.

 “Eu fi quei na porta do centro cirúrgico 
de joelhos orando, clamando a Deus pra 
que ele me desse oportunidade de poder vê-
-la sorrindo, feliz e de criá-la, porque o dese-
jo de uma mãe é criar o seu fi lho, vê-lo com 
vida e com saúde. A minha gratidão a Deus 
é enorme, porque Sara Lis é um milagre, por 
tudo que ela já passou, ela é um milagre. A 
gente sempre costuma dizer ‘Sara Lis é nos-
sa princesa, linda e guerreira’”, narrou.

As orações da mãe funcionaram: a 
cirurgia deu certo e no dia 15 de fevereiro 
Sara recebeu alta. Agora, ela está na casa 
de apoio da Associação Amigos do Coração 
(Amico), onde a família tem um espaço com 
estrutura adequada para o pós-operatório, 
com a assistência de todos os profi ssionais 
que fazem parte da organização para a re-
cuperação da pequena. 

A instituição é uma Organização Não 
Governamental (ONG) que vive de doações 
e presta assistência à crianças cardiopatas, 

realizando ações como consultas e pro-
cedimentos cardiológicos, consultas com 
outras especialidades médicas, exames, as-
sistência social integral, atendimento odon-
tológico, distribuição de medicamentos, as-
sistência psicológica, transporte, doação de 
vestimentas, assistência nutricional - com 
doação de leites e suplementos nutricionais 
especiais, atividades de lazer, eventos edu-
cacionais e comemorativos.

“Aqui a gente é muito bem recebido, 
pessoal muito atencioso, e tem de tudo pra 
gente, desde a medicação, alimentação, 
tudo. A gente sai da UTI e aqui tem a tran-
quilidade para o pós-operatório da crian-
ça, para a criança se restabelecer. Muita 
gratidão a Deus, ao doutor Madson e toda 
a equipe do Hospital Riogrande. Eles têm 
um amor por essas crianças, de domingo a 
domingo eles estão naquele hospital dan-
do amor e assistência”, contou Maria, que 
após 8 meses desejando poder trocar de lu-
gar com Sara para evitar o sofrimento dela, 
se vê mais perto de voltar para casa com a 
fi lha nos braços.

A previsão é de que, se estiver tudo bem, 
a pequena Sara receberá alta ainda em feve-
reiro, e a família vai poder voltar para Caicó. 
Em tom de agradecimento, Maria relembra 
um versículo bíblico que a ajudou nos mo-
mentos difíceis que enfrentou: “Confi em 
para sempre no Senhor, pois o Senhor, so-
mente o Senhor, é a Rocha eterna” (Isaías 
26:4).

VITÓRIA | Sara Lis, bebê de apenas 8 meses, venceu uma doença rara no coração. Ela ficou doente 
com 8 dias de vida, chegou a ser desenganada pelos médicos e precisou passar por duas cirurgias 

e presta assistência à crianças cardiopatas, 26:4).

DANDARAH FILGUEIRA 
REPÓRTER

Quem vê a pequena Sara Lis, de ape-Quem vê a pequena Sara Lis, de ape-Qnas 8 meses de idade, sorrindo e Qnas 8 meses de idade, sorrindo e Qbrincando, não imagina quantas Qbrincando, não imagina quantas Q
difi culdades ela já enfrentou em tão pouco 
Q
difi culdades ela já enfrentou em tão pouco 
Q
tempo de vida. A mãe de primeira viagem, 
Maria Cirilo, passou por momentos de-
sesperadores 8 dias após o nascimento da 
fi lha. Em casa, depois de amamentar e colo-
car a bebê para arrotar, viu Sara vomitando 
em jatos e fi cando roxa. 

Desesperados, os pais levaram Sara às 
pressas para um hospital em Caicó, cidade 
onde vivem. No entanto, como não existe 
UTI neonatal no município, Sara teve que 
ser transferida para um hospital em Santa 
Cruz. Foi quando descobriram que a bebê 
tinha uma doença rara no coração, uma 
cardiopatia congênita grave.

“A cardiopatia acontece quando o be-
bê está sendo gerado na barriga da mãe e 
desenvolve uma má formação no coração. 
Essa má formação pode ser de vários tipos, 
o de Sara Lis é uma interrupção no arco da 
aorta: ele chegava em determinado ponto e 
parava, não continuava, como é o normal. 
Ela teve uma sepse, uma infecção muito 
grave, a demanda de sangue para os mem-
bros inferiores não foi normal e os órgãos 
começaram a parar”, explicou a mãe, que 
ainda chora ao se lembrar dos primeiros 
momentos de angústia. era uma cirurgia muito longa, então eles e presta assistência à crianças cardiopatas, era uma cirurgia muito longa, então eles e presta assistência à crianças cardiopatas, momentos de angústia.

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORARN
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SANDRO MENEZES/ASCOM

O Governo do Rio Grande do Nor-
te vai editar um novo decreto 
recomendando a ampliação de 

medidas restritivas para conter o avan-
ço da pandemia do novo coronavírus 
e evitar o colapso na rede de saúde. As 
medidas, sugeridas pelo Comitê Cien-
tífico, foram discutidas na tarde desta 
sexta-feira 19 pela governadora Fátima 
Bezerra (PT) com prefeitos da Região 
Metropolitana de Natal e das cidades-
-pólo regionais, com a presença de re-
presentantes dos ministérios públicos 
Estadual, Federal e do Trabalho e, logo 
depois, com representantes dos demais 
poderes. O decreto deve ser publicado 
neste sábado 20.

Os participantes da reunião foram 
unânimes em reconhecer que o con-
texto atual recomenda a adoção de 
medidas mais duras pelo poder público 
no âmbito da prevenção da doença e 
preservação da vida. Os prefeitos adian-
taram que vão editar decretos ade-
quando as recomendações do Governo 
do Estado às peculiaridades de cada 
município. A taxa de ocupação de leitos 
críticos (UTI) para Covid no Rio Grande 
do Norte chegou a 89,5% na Grande Na-
tal, 77,1% no Seridó e 76,5% no Oeste no 
final da tarde desta sexta-feira 19.

O decreto, que veio após recomen-
dações do Comitê Científico do Estado, 
sugere aos municípios, pelo período 
de 14 dias, a suspensão das seguintes 
atividades: I - funcionamento de bares, 
restaurantes e similares após as 22h 
para atendimento ao público e até as 
23h apenas para fins de encerramento 
de suas atividades operacionais; II - re-
alização de quaisquer festas ou eventos 
promovidos ou patrocinados por entes 
públicos ou iniciativa privada; III – co-
mercialização de bebidas alcoólicas, 
bem como seu consumo, em ambientes 
públicos, após as 22h. Além disso, reco-
menda o estabelecimento de barreiras 

sanitárias e a intensificação do monito-
ramento e rastreio da implementação 
das medidas sanitárias nos municípios 
sabidamente turísticos do Rio Grande 
do Norte. Por meio das operações do 
“Programa Pacto Pela Vida”, o Gover-
no do Estado vai colocar as forças de 
segurança estaduais à disposição dos 
municípios para coibir aglomerações, 
seja em espaços públicos ou privados, 
abertos ou fechados, bem como para 
garantir o cumprimento das medidas 
sanitárias de enfrentamento e preven-
ção ao novo coronavírus.

“O Governo do Estado está de pron-
tidão, de mãos dadas com as prefeitu-
ras, para que todas as ações necessárias 
sejam realizadas com vistas àquilo que 
é central para o povo do Rio Grande do 
Norte neste momento: evitar aglomera-
ções. A máscara, mais do que nunca, é 
obrigatória”, disse a governadora.

Ao mesmo tempo que adota me-
didas para conter a transmissibilidade 
do vírus, o Governo do RN está traba-
lhando para a abertura de 39 novos 
leitos Covid na Região Metropolitana 
de Natal, a mais afetada pela nova on-
da da doença (ver mais na página 11). 
“Se o governo federal tivesse agilizado 
o plano nacional de vacinação, não 
estaríamos passando pela dificuldade 
que estamos enfrentando, inclusive 
tendo de retomar medidas mais duras”, 
afirmou Fátima O vice-governador An-
tenor Roberto, que participou das reu-
niões com os prefeitos e com os chefes 
dos Poderes - Assembleia Legislativa, 
Tribunal de Justiça, Procuradoria Geral 
do Ministério Público Estadual, Defen-
soria Pública Estadual e Tribunal de 
Contas do Estado, disse que o objetivo 
principal das medidas anunciadas é 
salvar vidas.

O decreto mantém a obrigatorieda-
de de uso de máscara de proteção por 
todos aqueles que, independente do lo-

cal de destino ou naturalidade, ingres-
sarem no território estadual, bem como 
por aqueles que precisarem sair de suas 
residências, especialmente quando do 
uso de transporte público, individual 
ou coletivo, ou no interior de estabele-
cimentos abertos ao público.

Estão desobrigadas dessa vedação 
as pessoas com transtorno do espectro 
autista, com deficiência intelectual, 
com deficiências sensoriais ou com 
quaisquer outras deficiências que as 
impeçam de fazer o uso adequado de 
máscara de proteção facial, conforme 
declaração médica; as crianças com 
menos de três anos de idade, e aqueles 
que, utilizando máscara de proteção, 
estiver sentado à mesa de estabeleci-
mento para alimentação fora do lar e ti-
ver de retirá-la exclusivamente durante 
a consumação.

FISCALIZAÇÃO EM NATAL
O prefeito de Natal, Álvaro Dias 

(PSDB), se reuniu na noite de quinta-
-feira 18 com o Comitê Científico de 
Enfrentamento à Covid-19 do Municí-
pio para discutir a adoção de medidas 
relacionadas à doença, após o aumento 
dos casos constatados nos últimos dias 
na capital potiguar. Ficou definido que 
haverá mais rigor nas fiscalizações em 
bares, restaurantes e estabelecimentos 
do gênero. No momento, a Prefeitura 
não cogita adotar outras medidas res-
tritivas, como fechamento de escolas e 
instituições de ensino ou de unidades 
comerciais. “Vamos ser intransigentes 
contra quem não estiver cumprindo 
os protocolos exigidos e estabelecidos 
pelos decretos municipais. A popula-
ção precisa entender o momento e res-
peitar as normas sanitárias”, destacou 
Álvaro Dias. A Prefeitura vai executar 
uma campanha educativa nos meios 
de comunicação sobre a necessidade 
da contribuição com os protocolos.

Novo decreto de Fátima prevê 
fechamento de bares às 22h
MEDIDA | Em momento de alta ocupação dos leitos Covid, o decreto estabelece restrição do funcionamento 
de bares e restaurantes pelos próximos 14 dias. Barreiras sanitárias também devem ser implantadas

Reunião aconteceu na tarde desta sexta-feira 19 com a presença da governadora do RN e de prefeitos de alguns municípios potiguares

Pressionado pelo ritmo lento 
de vacinação para Covid-19, 
o ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, disse a prefeitos nesta sex-
ta-feira 19 que não será mais preciso 
reter metade dos lotes disponíveis até 
a aplicação da segunda dose do imu-
nizante. A nova orientação passaria 
a valer a partir do dia 23 deste mês, 
quando o governo federal espera re-
ceber mais 4,7 milhões de vacinas.

A mudança não significa que 
a segunda dose deixará de ser apli-
cada. No começo da campanha, o 
ministério pediu para que metade 
das doses fossem retidas pelo risco 
de não haver reposição dos estoques 
a tempo da segunda dose. Pazuello 
disse aos prefeitos que há segurança 
agora para usar todo o estoque para 
a primeira dose e receber novas vaci-
nas dentro do prazo para a segunda 
aplicação.

O ministro também prometeu 
antecipar a vacinação de professores. 
Pazuello está reunido com represen-
tantes da Frente Nacional dos Pre-
feitos. Na terça-feira 16, a entidade 
se posicionou sobre a escassez de 
vacinas no País. Cidades como Rio 
de Janeiro, Salvador e Florianópolis já 
anunciaram ter parado ou reduzido 
o ritmo da campanha de vacinação. 
“Agora, o problema da escassez quem 
tem de resolver é o Ministério da Saú-
de”, disse a entidade em nota.

A FNP anunciou pelo Twitter a 
nova estratégia de vacinação: “Agora, 
a partir do dia 23, com a chegada de 
4,7 milhões de novas vacinas, a imu-

nização será em 4,7 milhões de bra-
sileiros, não a metade, como estava 
acontecendo até então. A justificativa 
é que a pasta tem garantia de produ-
ção das doses”. 

O número de pessoas vacinadas 
contra a Covid-19 no Brasil chegou 
na quinta-feira, 18, a 5.614.633, de 
acordo com dados reunidos pelo 
consórcio de veículos de imprensa 
junto às secretarias estaduais de 
saúde. 25 Estados informaram dados 
atualizados e 211.720 pessoas rece-
beram a primeira dose nas 24 horas 
anteriores.

Pazuello está sob forte pressão 
pelo ritmo lento na vacinação con-
tra a Covid-19. Além disso, o general 
da ativa é investigado no Supremo 
Tribunal Federal (STF) por suposta 
omissão para evitar o colapso de saú-
de no Amazonas.

Cobrado por um cronograma de 
entrega de vacinas, Pazuello disse a 
governadores na quarta-feira 17 que 
toda a população “vacinável” (me-
nores de 18 anos, por exemplo, não 
estão recebendo as doses) será imu-
nizada neste ano. Ele ainda prome-
teu a entrega de cerca de 455 milhões 
de doses de vacinas em 2021, mas 
considerou a vinda de imunizantes 
que nem sequer entregaram todos os 
dados de segurança e eficácia à Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), como a Covaxin e a Sputnik 
V. O ministro também ignorou atraso 
na entrega de insumos farmacêuticos 
para o envase ou fabricação de vaci-
nas no Instituto Butantan e Fiocruz.

Nesta sexta-feira 19, no gabine-
te da presidência da Câmara 
Municipal de Natal, acon-

teceu a primeira reunião do ano da 
bancada feminina do Legislativo 
natalense. Na pauta, a definição das 
atividades que farão parte da progra-
mação do Dia Internacional de Luta 
das Mulheres (8 de março). O encon-
tro contou com a participação das 
vereadoras Divaneide Basílio (PT), 
Camila Araújo (PSD), Ana Paula (PL) 
e Brisa Bracchi (PT). 

Durante a reunião desta sexta 
19, as vereadoras definiram algumas 
medidas voltadas para a população 
feminina como o fortalecimento das 

estruturas de combate à violência, 
das garantias à saúde, educação e ao 
emprego.

“Com a proximidade do Dia In-
ternacional da Mulher, faz-se neces-
sário o planejamento de ações para 
pautar na Câmara Municipal a luta 
e o protagonismo das mulheres. Na 
atual legislatura, temos uma banca-
da feminina significativa, composta 
por sete vereadoras. Dito isso, vamos 
além do 8 de março com a constru-
ção de uma semana inteira dedicada 
para a temática, através de debates, 
palestras e homenagens no formato 
híbrido e virtual”, pontuou a vereado-
ra Brisa Bracchi.

Pazuello diz para prefeitos 
não reterem vacinas

Vereadoras planejam ações 
para o Dia da Mulher

MUDANÇA

CÂMARA MUNICIPAL
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PANDEMIA | Diante do aumento dos casos de coronavírus no estado, o governo decidiu buscar  
a disponibilização de leitos, que devem ser abertos nos próximos 15 dias na Grande Natal

Diante do crescimento da taxa 
de ocupação de leitos Covid 
no Rio Grande do Norte, com 

percentual acima dos 80%, o Governo 
do Estado, através da Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) está 
trabalhando para abertura de 39 novos 
leitos críticos de UTI Covid na Região 
Metropolitana de Natal: 09 no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), 10 
no Hospital Giselda Trigueiro, 10 no 
Hospital de Campanha de Natal (com 
disponibilização de equipamentos), 05 
leitos no município de São Gonçalo do 
Amarante e 05 em Parnamirim. 

Do total de leitos, 13 já estão dis-
poníveis, seis leitos no HUOL e sete 
no Hospital de Campanha de Natal. 
Outros 26 leitos críticos estão em pro-
cesso de operacionalização para serem 
disponibilizados o mais breve possível 
no sistema de Regulação do Estado.

 O Governo do Estado entrará em 
parceria com os hospitais municipais 
fornecendo kits completos de UTI 
(monitores, ventiladores e bombas de 
infusão), o que garante a abertura dos 
leitos.  “Estamos numa força tarefa, 
finalizando os reparos estruturais pa-
ra a montagem dos leitos com todo 
o suporte necessário”, afirma Maura 
Vanessa Sobreira, Secretária Adjunta 
da Sesap.

Em reunião na manhã desta sex-
ta-feira 19, com o Ministério Público 
Estadual, a Sesap garantiu o com-
prometimento com a abertura dos 
novos leitos nesse momento crítico 
da pandemia no território. Para esse 
momento da pandemia, a Sesap se 
compromete ao Uso da Gestão da Clí-
nica; Ampliação de novos leitos críti-

cos de imediato; Incentivo aos gestores 
da qualificação do cuidado na APS e a 
Intensificação do Pacto pela vida; De 
acordo com a promotora Iara Pinheiro, 
a Gestão Estadual tem monitorado a 
rede assistencial e os indicadores em 
tempo real. “Atuando preventivamente 
aos possíveis cenários, com resposta 
adequada, ordenada e integrada intra 
e inter institucionalmente, em tempo 
oportuno”, disse a promotora.

Também foram intensificadas as 
medidas de vigilância, como: ações 
conjuntas da Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica Estadual e vigilâncias 
municipais nas escolas que estão fun-
cionando presencialmente; atuação 
da Vigilância Sanitária junto aos labo-
ratórios de análises clínicas privados; 
reuniões sistemáticas de avaliação do 
cenário epidemiológico com os muni-
cípios, por região de saúde; intensifica-
ção das ações de busca ativa de novos 
casos, assim como a investigação e 
monitoramento de casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19 pelas equi-
pes de Atenção Primária à Saúde.

O Rio Grande do Norte lidera 
o ranking de estados brasileiros 
a partir do percentual de vacinas 
contra a Covid-19 aplicadas na 
população. De acordo com o le-
vantamento do site G1, que utiliza 
os dados das Secretarias Estaduais 

de Saúde, o RN já utilizou 82,22% 
das doses entregues, representan-
do 93.685 unidades aplicadas. 

A liderança do ranking é re-
sultado da eficiência do Governo 
do Estado, a partir do trabalho 
coordenado pela Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap), 
na distribuição dos lotes de va-
cinas às 167 cidades do RN, com 
apoio do Corpo de Bombeiros 
Militar e da Polícia Militar, ao lon-
go dos meses de janeiro e feverei-
ro. O segundo colocado, Sergipe, 
usou 69,9% das vacinas. Há esta-
dos que não utilizaram nem um 
terço dos imunizantes recebidos, 
por exemplo. 

O esquema de logística mon-
tado pelo Governo, somado à 
rede de frio que abrange todas as 
regiões do estado e o trabalho de 
coordenação junto aos municí-
pios, responsáveis por aplicar as 
vacinas, proporcionou o índice 
efetivo de aplicação das doses de 
proteção contra a Covid-19. Além 
disso, a plataforma RN+ Vacina, 
lançada em conjunto com o plano 
de imunização, auxilia no planeja-
mento e traz mais transparência 
a todo o processo de proteção da 
população potiguar. 

A distância do percentual de 
aplicação do estoque do RN para 
os demais estados deve crescer, 
pois o RN+ Vacina aponta que 
foram aplicadas, até o início da 
tarde desta sexta-feira (19), foram 
aplicadas 98.030 vacinas nos 167 
municípios potiguares, somando a 
1ª e 2ª doses.

De acordo com a Sesap, dez leitos serão abertos no Hospital Municipal de Campanha, localizado na Via Costeira, em Natal

Governo do RN promete abertura  
de 39 novos leitos de UTI Covid 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

RN TEM O MAIOR 
PERCENTUAL DO BRASIL 
EM VACINAS UTILIZADAS 
CONTRA A COVID-19

CONCESSÃO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
 

A “A & L DESIGNER SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI” – WINDSERVICE ENERGY AND ENGINEER, 
inscrito sob CNPJ 15.594.950/0001-69, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – a Licença Simplificada nº 2020-156956/TEC/LS-0450, para um 
empreendimento geração de energia elétrica EÓLICA de 1 MWac, localizado Faz. São Pedro, zona rural, 
Guamaré/RN.  

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA  
CEO - WINDSERVICE ENERGY AND ENGINEER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
 

A “A & L DESIGNER SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI” – WINDSERVICE ENERGY AND ENGINEER, 
inscrito sob CNPJ 15.594.950/0001-69, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA –a Licença Simplificada nº 2020-156954/TEC/LS-0449, para um 
empreendimento geração de energia elétrica SOLAR de 1 MWac, localizado Faz. São Pedro, zona rural, 
Guamaré/RN.  

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA  
CEO - WINDSERVICE ENERGY AND ENGINEER  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

Pregão Presencial N.º 004/2021 - Maior Desconto Percentual - Contratação de empresa 
especializada na Prestação dos Serviços de Administração e Gerenciamento Informatizado Via 
Web (INTERNET), do Abastecimento de Veículos pertencentes à Frota Própria e Locada do 
Município de Areia Branca/RN, com Cartão Eletrônico com Chip, em Redes de Postos 
credenciados. Data - 04 de março de 2021 as 09:00 (nove) horas (horário local). Maiores 
informações no sítio eletrônico (http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) ou através do e-mail 
(cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 18 de fevereiro de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

JOAO BOSCO VIEIRA CAVALCANTE, 70.322.177/0001-90, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA Licença simplificada Nº 2019-
133232/TEC/LS-0104 com o prazo de validade até 02/02/2027, em favor da empresa de Sistema de Limpeza de 
Fossas, localizado no Sítio Várzea do Barro, S/N, Zona Rural, CEP: 59.865-000, Umarizal/RN. 

JOÃO BOSCO VIEIRA CAVALCANTE, 
Proprietário  

 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
Renovação de Licença de Operação para 04 (quatro) acessos, de códigos e origens, A1 (MV-02-CAC ao 1-CAC-0001-
RN), A2 (1-CAC-0001-RN ao 3-CAC-0002-RN), A3 (7-CAC-0023-RN ao 4-CAC-0016-RN) e A4 (MV-01-CAC), localizados 
no Campo de Produção de Cachoeirinha, município de Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço de petróleo com o código 7-LBJ-0001-RN, localizado no Campo 
de Produção de Baixa do Juazeiro, município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-LBJ-0001-RN, localizado no 
Campo de Produção de Baixa do Juazeiro, município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-LV-0052-RN, 
localizado no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) estação coletora satélite de São Miguel (EC-SMI) com 01 (um) tanque 
de produção, localizado no Campo de Produção de São Miguel, município de Mossoró/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero com código 1-RFQ-0035 -DRN, localizado no Campo 
de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) linha de surgência de poço petrolífero de código 7-LOR-0071-HARN-A, 
localizado no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero com código 7-LOR-0071-HARN-A, localizado no Campo 
de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado /RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 3-RC-0007-RN, localizado no 
Campo de Produção de Trinca Ferro, município de Mossoró/RN. 
Renovação de Licença de Alteração para ampliação de 01 (uma) Estação Coletora e Compressora de Lorena, localizado 
no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação para 01 (um) oleoduto RFQ/LV (6" x 30 km), localizado nos Campos de Produção 
de Riacho da Forquilha, Leste de Poço Xavier, Poço Xavier e Livramento, municípios de Apodi, Felipe Guerra, Governador 
Dix-Sept Rosado e Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 6-CAC-0024-RN, localizado no 
Campo de Produção de Cachoeirinha, município de Caraúbas/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 01/2021

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para a 
terceirização de serviços contínuos de limpeza pública das ruas e logradouros 
públicos, nas Zonas Urbana e Rural, deste município, com o fornecimento da mão 
de obra, veículos, maquinários, equipamentos e insumos necessários para as 
atividades, conforme especificações e quantidades aduzidas no edital e seus 
anexos. A Comissão Permanente de Licitação de São José de Mipibu/RN, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade 
Concorrência, tipo menor preço global, com o objetivo em epígrafe. A sessão pública de 
abertura será realizada na sede da Prefeitura Municipal, sita na Rua 26 de Julho, 08 — 
Centro, no dia 25.03.2021, às 09h30min, sendo observadas as medidas de 
precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. O licitante que optar em participar 
da sessão, DEVERÁ estar portando máscara para seu uso pessoal; não estar em 
quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer 
ao distanciamento recomendado de no mínimo um metro e meio das demais pessoas 
presentes. O Edital, na íntegra e seus anexos, encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da CPL, no endereço supra, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min, a partir do dia 23.02.2021, Maiores informações: Fone: (84)3273-3341.

São José de Mipibu/RN, 19 de fevereiro de 2021
Arialda Helena do Carmo Martins

Presidente



Millôr Fernandes dizia que “o 
futuro é o passado, usado”. Uma 
pequena busca nos faz lembrar 
palavras e expressões curiosas, nem 
sempre mortas ou enterradas. Vamos 
a algumas.

ANÁGUA (ROUPA ÍNTIMA) 
Usada pelas mulheres como 

uma forma de proteção, a anágua 
desapareceu. Como os tempos são 
outros, não há palavra correspondente 
a esse termo no presente.

ASSISTÊNCIA (VIATURA DESTINADA 
A TRANSPORTAR ENFERMOS)

Adoniran Barbosa deixou a 
assistência famosa, quando escreveu, 

na canção “Iracema”, uma das 
músicas mais tristes da história, os 
seguintes versos: “Iracema, fartavam 
vinte dias pra o nosso casamento, 
que nóis ia se casar/Você atravessou 
a São João, veio um carro, te pega 
e te pincha no chão/Você foi para 
assistência, Iracema/O chofer não 
teve curpa, você atravessou na 
contramão...”. Hoje “assistência” virou 
ambulância.

BENEDITO (EXPRESSÃO DE ESPANTO)
Antigamente, quando um � lho 

fazia travessuras, a mãe soltava a frase: 
“Será o Benedito?” Há controvérsias 
sobre a origem da expressão. Alguns 
dizem que nos anos de 1930, quando 

PALAVRAS DO PASSADO
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ZAPPING
A cantora Anitta comunicou que teve alta hospitalar nesta sexta-feira 19. Ela estava internada desde terça 16 em uma 

clínica na Zona Sul do Rio, após ser diagnosticada com uma infecção alimentar severa.“‘To preocupada com a minha amiga’ 
is oveeeeerrrrr …. vamos arrumar outra amiga pra se preocupar pq eu acabo de ter alta do hospital”, escreveu a poderosa 
no Twitter. Ela também apareceu no Instagram recebendo muito amor de seus cachorros. “Voltei, tá tudo bem”, disse ela, 
enquanto tentava desviar das lambidas eufóricas dos pets.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

A memória é o único paraíso do 
qual não podemos ser expulsos. 

Richter“

“

ANITTA RECEBE ALTA HOSPITALAR E COMEMORA: “ESTOU BEM”

FOTOS: GETTY IMAGES

DIVULGAÇÃO

SARAH REVELA QUAIS 
PARTICIPANTES PEGARIA 
NO BBB 21

APÓS SER SOLTO, BELO 
DESABAFA: “VAMOS 
SUPERAR JUNTOS”

O bate-papo entre Sarah, Gilberto 
e Juliette continua rolando no quarto 
do líder do Big Brother Brasil. A 
advogada confessou para a líder que 
shippava ela com Arthur. “Amiga, 
deixa eu te falar uma coisa? Eu 
shippava vocês dois”, comentou. Aos 
risos, Sarah comentou: “Você e uma 
galera da casa estão falando isso. Eu 
pegaria ele lá fora. Pegar uma vez na 
vida? O que? Pegaria ele, Bil, Rodol� o... 
Fiuk. Até pegaria. Uma vez só na vida, 
beijar na boca”.

Depois de publicar um vídeo 
chorando após ser solto, Belo 
voltou a se pronunciar sobre o 
caso em seu Instagram, nesta 
quinta-feira. Em nota, o cantor 
agradeceu as mensagens de apoio 
que recebeu quando foi preso e 
a� rmou que a responsabilidade 
sobre os protocolos sanitários de 
eventos em que ele se apresenta 
é exclusiva dos contratantes. Ele 
ainda se colocou à disposição da 
Justiça.

o então presidente, Getúlio Vargas, 
� cou indeciso em relação ao nome 
do interventor para Minas Gerais, os 
mineiros numa alusão a Benedito 
Valadares, um dos mais cotados 
para o cargo, cochichavam entre si: 
“Será o Benedito?” Hoje a expressão 
“Será o Benedito?” foi substituída por 
“Verdade?”

BOTICÁRIO (FARMACÊUTICO) 
Houve um tempo em que 

farmácia se escrevia com ph.  Nessa 
época, as pessoas iam ao boticário 
para ele aplicar uma injeção. Além 
disso, esse pro� ssional passava o dia 
na farmácia vendendo e aconselhando 
remédios. Hoje, se perguntarmos a 
um jovem o que é “boticário”, ele vai 
responder que se trata de uma loja de 
perfumes.

A cantora Anitta comunicou que teve alta hospitalar nesta sexta-feira 19. Ela estava internada desde terça 16 em uma 
clínica na Zona Sul do Rio, após ser diagnosticada com uma infecção alimentar severa.“‘To preocupada com a minha amiga’ 
is oveeeeerrrrr …. vamos arrumar outra amiga pra se preocupar pq eu acabo de ter alta do hospital”, escreveu a poderosa 
no Twitter. Ela também apareceu no Instagram recebendo muito amor de seus cachorros. “Voltei, tá tudo bem”, disse ela, 

ANITTA RECEBE ALTA HOSPITALAR E COMEMORA: “ESTOU BEM”

FOTOS: GETTY IMAGES
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ARTE  O livro será lançado em live via Zoom às 17h deste domingo 21

DESERTOS, 
TRILHAS E MAR 

LANÇAMENTO | Artista Sofia Bauchwitz lança neste domingo 21 o primeiro livro da carreira. “deserto.trilhas.mar” chega como um ensaio sobre o ato de pintar paisagens

A artista visual So� a Bauchwitz 
lança, neste domingo 21, o 
primeiro livro da carreira. 

Intitulado “deserto.trilhas.mar”, a obra 
chega como um ensaio sobre o ato 
de pintar paisagens. O lançamento 
acontece às 17h via Zoom (QRCode). 
O evento online será uma mesa 
redonda com a participação da artista 
e pesquisadora Lara Ovídio e do 
pesquisador Pedro Germano Leal.

De acordo com a artista, “deserto.
trilhas.mar” é um ensaio-souvenir 
sobre o ato de pintar paisagens e 
re� exiona – com muitas apropriações 
de vozes e traduções, sobre a imagem, 
a pintura e o caminhar. As imagens do 
livro são uma seleção de uma série de 
fotogra� as que começou em 2015, na 
Califórnia.

“Eu andei e fotografei trilhas 
que saiam da cidade, se perdiam 
no deserto e davam para o mar. 
Fotografei para lembrar, interferi 
nessas memórias porque gosto. O 

ensaio fala desse gesto. Em algumas 
dessas imagens podemos ver verbetes 
botânicos sobre a fauna autóctone. 
Encontrei essa informação em um 
antigo livro de colorir. Foi a primeira 
forma que encontrei, anos atrás, de 
explicar este meu processo de pintar 
sobre fotogra� as. Eu sou uma adulta 
que gosta de colorir paisagens. Marcar 
a paisagem com nosso próprio ritmo é 

algo político”, explicou So� a. 
O livro é um souvenir por dois 

motivos: primeiro, porque o souvenir 
está associado à memória de um 
lugar que é visitado. É um objeto 
ou uma fotogra� a que resgata a 
memória dessa visita. Hoje em dia, o 
grande � uxo humano e a rapidez dos 
encontros faz com que o souvenir 
seja quase mais importante que o 
lugar em si. Frequenta-se a imagem 
do lugar, os pequenos recortes de 
paisagens, os pequenos objetos; 
e segundo, por causa da própria 
estrutura do livro. Destacáveis, as 
imagens se separam do texto e viram 
cartão-postal. É um livro para ser 
fragmentado, enviado por correio, 
posto na parede.

“deserto.trilhas.mar” está sendo 
lançado pela editora Sol Negro e foi 
impresso na Caule de Papiro. O livro 
custa R$ 30 (mais o frete) e, neste 
pré-lançamento, a artista criou um 
carimbo a partir de plantas desérticas 

que são do Rio Grande do Norte e da 
Califórnia. Ela carimbou folhas para 
cartas e os primeiros 10 pedidos vão 
ganhar dez dessas folhas. O projeto 
teve patrocínio do Governo Federal e 
do Município de Natal por meio da Lei 
Aldir Blanc.

A ARTISTA
A artista visual e pesquisadora 

So� a Bauchwitz já desenvolve 
projetos em Natal há bastante 
tempo. Recentemente, foi a 
curadora da “Duna – Feira de Arte 
Contemporânea” e organizou o 
projeto de aulas online “Dentro da 
Quarentena”. Através de um trabalho 
primoroso, ela espera que a cultura 
seja valorizada na capital potiguar, 
para que seja possível a criação 
de uma identidade e para que o 
trabalho dos artistas locais receba o 
reconhecimento merecido.

 So� a sabe que ama o universo 
da arte desde os 7 anos. Nasceu no 

Rio de Janeiro, mas mora em Natal 
há bastante tempo. Ela cursou artes 
visuais na UFRN e defendeu teses de 
mestrado e doutorado na Universidad 
Complutense de Madrid, na Espanha. 
Voltada para a arte contemporânea, 
So� a já participou de diversos 
projetos sobre o espaço urbano. Ela 
acredita que o território de Natal é 
intrigante: “uma cidade feita sobre 
dunas… é efêmera, mas cativante”, 
a� rmou. 

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima e siga para o Zoom de 
lançamento do livro neste domingo 

21, a partir das 17h

CEDIDA

CEDIDA

Livro foi feito para destacar páginas
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ENTRE NÓS COLETIVO DE CRIAÇÃO

Entre os dias 21 e 28 de 
fevereiro acontece o Encontro 
Internacional de Dança 

Contemporânea. Por conta das 
medidas de segurança impostas pela 
pandemia da Covid-19, o evento 
potiguar, que chega à 13ª edição, 
acontece exclusivamente pela 
internet. Todas as apresentações 
serão transmitidas pelo canal do 
Encontro de Dança no YouTube.

A programação gratuita 
com curadoria de Diana Fontes, 
idealizadora e coordenadora geral 
do evento, inclui espetáculos locais, 
nacionais e internacionais, além de 
bate-papos com convidados que são 
referência no meio artístico. Ao todo, 
serão apresentados 14 espetáculos, 
sendo seis internacionais, dois 
nacionais e seis da Plataforma de 
Dança do Rio Grande do Norte.

A abertura, neste domingo 21, 
contará com o espetáculo “As Canções 
que você dançou para mim”, da Focus 
Cia de Dança, uma das mais atuantes 
companhias de dança do Rio de 
Janeiro. Nos dias seguintes, o público 
poderá conferir a mostra Solos 
Stuttgart, com seis solos premiados 
no Internationales Solo Tanz-Theater 
Festival de 2019, realizado na 
Alemanha. Nesta edição participam 
bailarinos da Bélgica, Brasil, Canadá, 

Itália, Israel e França.
Os espetáculos potiguares que 

compõem a Plataforma de Dança 
do Rio Grande do Norte foram 
selecionados através de edital.  São 
eles: “O Corpo e Uma Farsa” de 
Anízia Marques Cia De Dança; “Die 
Eienen, Die Anderen” da Companhia 
Giradança; “Querendo…” do Entre 
Nós Coletivo De Criação; “Rio Cor de 
Rosa” da Companhia de Dança Do 
Teatro Alberto Maranhão/CDTAM; 
“Goldfish” do artista independente 
Alexandre Américo e “Dançar 
Álbuns Inteiros - Ficção” de Álvaro 
Dantas. Todas as obras selecionadas 
receberão uma crítica de Cássia 
Navas, uma das mais renomadas 
críticas de dança do país.

O evento encerra com 
apresentação da companhia goiana 
Quasar, com o espetáculo “No 
Singular”. Completam a programação 
da semana, mesas redondas com 
temas “A Dança na era Remota”, 
“Criação a Distância” e “Dança sem 
fronteiras”. Entre os convidados, 
Henrique Rodovalho (Quasar Cia de 
Dança/GO), Marcelo Santos (Solos 
de Stuttgart/Alemanha), Fabiano 
Carneiro (FUNARTE/RJ), Alex Neoral 
(Focus Cia de Dança/RJ), Wanie Rose 
Medeiros (Cia de Dança do Tam/RN) 
e Willy Helm, bailarino e coreógrafo.

O lema “Encontrar é preciso”, que 
há alguns anos tem sido bandeira 
do evento, segue em uso. “Encontrar 
mesmo que no virtual tornou-se 
algo essencial para que tenhamos a 
possibilidade de superar o isolamento 
que a situação atual nos impõe. 
Este formato nos possibilita ainda 
enxergar mais longe, reunindo artistas 
e espectadores de além fronteiras”, 
conta Diana Fontes.

O encontro é promovido por 
Diana Fontes Direção e Produção 
Cultural, com recursos da Lei Aldir 
Blanc Rio Grande do Norte, Fundação 
José Augusto, Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte, Secretaria 
Especial da Cultura, Ministério do 
Turismo e Governo Federal. O evento 
também tem parceria cultural com 
o Internationales Solo-Tanz-Theater 
Festival Stuttgart.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode e siga para o canal do Festival

Encontro 
Internacional 
de Dança reúne 
espetáculos 

ONLINE | Evento potiguar, que chega à 13ª edição, acontece exclusivamente pela internet. Abertura, que será neste domingo 21, contará com  
o espetáculo “As Canções que você dançou para mim”, da Focus Companhia de Dança. Programação virtual segue até o dia 28 de fevereiro 

“Encontrar é preciso” é o tema do evento. que chega à 13ª edição em meio à pandemia da Covid-19. Programação começa neste domingo 21 e segue até o dia 28 deste mês

PROGRAMAÇÃO
DOMINGO 21.02
20h Abertura do Encontro Internacional de Dança 
| Live A Trajetória do Encontro Internacional de 
Dança: Memórias e Afetos com Diana Fontes e 
convidadas
21h Espetáculo “As Canções que você dançou 
para mim”, Focus Cia de Dança
SEGUNDA 22.02
21h O Corpo e Uma Farsa - Anízia Marques Cia 
De Dança
Solo de Stuttgart Loretta Pelosi Oliveira (Brasil)
TERÇA 23.02
21h Die Eienen, Die Anderen - Companhia 
Giradança
Solo de Stuttgart Lida Cordero Rijo (Itália)
QUARTA 24.02
21h Querendo… - Entre Nós Coletivo De Criação
Solo de Stuttgart Seth Buckley (Canadá)
QUINTA 25.02
20h Live “Arte que transforma vidas” com Diana 
Fontes e Joana Patino
21h Rio Cor de Rosa - Companhia de Dança Do 
Teatro Alberto Maranhão/CDTAM
Solo de Stuttgart Nina Plantefeve- Castryck 
(Bélgica)
SEXTA 26.02
20h Mesa Redonda “Dança sem Fronteiras” com 
Willy Helm, Marcelo Santos e Diana Fontes
21h Goldfish - Alexandre Américo
Solo de Stuttgart Leïla Ka (França)
SÁBADO 27.02
20h Mesa Redonda “A dança na era remota” com 
Alex Neoral, Wanie Rose Medeiros e Diana Fontes
21h Dançar Álbuns Inteiros - “Ficção” - Álvaro 
Dantas
Solo de Stuttgart Shirly Barbie (Israel)
DOMINGO 28.02
20h Mesa Redonda “Criação à Distância” com 
Fabiano Carneiro, Henrique Rodovalho e Diana 
Fontes. 21h Espetáculo “No Singular”, Quasar 

Enquanto as ações 
presenciais ainda estão sem 
previsão de volta, o DoSol 

vai desenvolvendo atividades 
digitais para manter a sua 
atuação com música e cultura, 
sempre buscando dar voz a novos 
artistas da cena potiguar. Nesse 
panorama, chega o Festival DoSol 
Online 2021, uma mostra que vai 
reunir nove artistas nesta edição. 

“Será um retrato interessante 
do que está sendo produzido 
em terras potiguares já que a 
programação conta com artistas 
bem diferentes uns dos outros e 
alguns ainda não tão conhecidos 
no estado. Também optamos em 
fazer toda a mostra dentro de 
casa, no Estúdio DoSol”, comenta 
Ana Morena, produtora do 
DoSol. Tocam nessa edição: Txio 
Paulinho, Ananda K, Hell Lotus, 
Camila Masiso, Dega, Camarones 
Orquestra Guitarrística,  
Cazasuja, Filipe Toca e Ferve. 

“Com exceção de Camila 
Masiso e Filipe Toca, todos os 
artistas da mostra lançaram ou 
ainda vão lançar álbuns com o 
DoSol nesta temporada. O festival 
termina servindo de vitrine para 
o público ter uma noção maior do 
que vem por aí”, disse Anderson 
Foca, produtor do DoSol.  

Além de ser transmitido pelo 
DoSolTV (YouTube do Dosol), 
todas as sessões gravadas serão 
exibidas no Music Box Brasil, 
canal de música reproduzido 
nas principais TVs a cabo do 
país. O Festival Dosol Online 
2021 vai para o ar neste sábado 
20, a partir das 20h no YouTube 
do DoSol, com patrocínio da 
Lei Emergencial de Cultura 
Aldir Blanc, Prefeitura do Natal 
e Governo Federal. Todos os 
shows ficarão disponíveis após a 
exibição ao vivo.

Festival Dosol 
traz nove artistas 
potiguares 

2021

Aponte a câmera do celular o 
QRCode acima e acesse o canal do 

YouTube do Festival Dosol
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Aproveite o período da manhã para saldar contas 
ou cobrar dívida e resolver assuntos fi nanceiros. A 
partir da tarde, as comunicações estarão aceleradas. 
Resgate amizades de longa data. Conselho de alguém 
experiente da sua confi ança resolverá dúvida.

Arrume bagunças na casa, troque confi dências e planeje 
mudanças com a família nesta manhã. Sentimentos 
profundos orientarão escolhas e reformulação de planos. 
Viagem favorecerá o amor. A partir da tarde, conexões 
internacionais, estudos e novo projeto trarão entusiasmo.

Empolgação com novo projeto acelerará decisões. 
Relacionamentos profi ssionais estarão aquecidos. Firme 
parcerias, conquiste clientes ou ganhe pontos com o 
chefe. Perspectivas fi nanceiras fi carão mais positivas 
nesta tarde. 

A semana terminará com a inspiração do amor e 
vontade de por a vida em ordem, o que incluirá 
arrumações na casa e acertos com a família. Resgates 
do passado entrarão no pacote. Retome uma relação 
importante em sua vida num novo padrão. 

Avalie os sonhos e ceda à preguiça nesta manhã. Se puder, 
tire o dia para cuidar dos interesses pessoais, da beleza e 
da imagem. Assuntos éticos e de reputação ganharão 
um olhar mais profundo, com Mercúrio retrógrado que 
também cobrará acerto de documentação e revisão.

Nova atividade e decisões de trabalho agitarão o clima, 
nesta manhã. A partir do período da tarde, o coração 
falará mais alto. Palavras carinhosas imprimirão mais 
romantismo na relação íntima. Comemore conquistas. 
As conversas de hoje trarão ótimos acordos e soluções

Aproveite o período da manhã para trocar mensagens 
com amigos, circular nas redes e fi car por dentro das 
notícias. A partir da tarde, sonhos com uma viagem 
e momentos de relaxamento criarão uma atmosfera 
mágica. Atividades criativas ganharão uma dose extra.

Firme uma proposta de trabalho ou aprove um 
orçamento. A semana terminará com boas notícias na 
área fi nanceira. Ajustes no orçamento viabilizarão um 
projeto pessoal. Conte com poder de negociação e 
altere um contrato insatisfatório. 

A semana terminará com decisões sobre o futuro 
e popularidade. Visualize onde quer chegar e 
invista na imagem profi ssional. Hora de cuidar da 
reputação, planejar mudanças e dar espaço a novos 
relacionamentos. 

Acorde com soluções e parta para a ação. Os sonhos 
darão dicas importantes para se movimentar e eliminar 
pendências. Você estará com força total para resolver 
assuntos da casa, de família e transações imobiliárias. 
Aproveite para se livrar de coisas.

Resolva assuntos jurídicos ou de viagem pela manhã. 
O dia começará agitado com convites e proposta 
de trabalho. Refl ita sobre os caminhos a seguir. 
Com Mercúrio retrógrado, será bom momento para 
renegociar contratos e iniciar atividades diferentes.

Com Sol em seu signo, brilho, vitalidade e força 
de vontade não faltarão. Acelere comunicações e 
contatos. Você terminará a semana com ótimas 
perspectivas de crescimento no trabalho e mais 
confi ança no futuro. 

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)

SBT tem longo caminho de recuperação a percorrer
O SBT ainda vive um momento 

de espera. Pouco ou quase nada 
é possível apostar sobre o seu 
futuro. Se de um lado, a compra 
da Libertadores pegou a todos de 
surpresa, nenhuma outra medida 
depois dela foi tomada no campo 
esportivo ou mesmo artístico, que 
indique perspectivas melhores 
para os próximos tempos.

Ao contrário. Tudo leva a 
crer que as mudanças propostas 

no fi nal do ano passado, após 
a demissão de centenas de 
profi ssionais, fi caram no vazio e só 
levaram a empresa a diminuir de 
tamanho.

Nada, concretamente, está 
sendo feito ou nenhum trabalho 
foi colocado em prática até agora 
que nos permita acreditar em 
uma melhora na situação nesses 
próximos tempos. A vida acabou 
nos ensinando que, em se tratando 

de SBT, é sempre possível esperar 
de tudo e não se surpreender com 
mais nada. Pode até ser que, a 
partir da volta de Silvio Santos 
à sua rotina normal de vida, 
gravações e direção presencial 
da TV, tudo passe acontecer de 
maneira diferente. Por enquanto, 
é o que possível esperar. No mais, 
não há nada, para breve, que 
indique qualquer mudança no 
atual estado de coisas.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O preço de cada cota da 

Fórmula 1, na Band,  colocado à 
disposição dos anunciantes, é em 

torno de R$ 20 milhões/ano...
Mas sujeito a negociação e 
direito a inserção em outros 

produtos da casa... A 
receptividade do mercado, 

segundo fontes do seu 
departamento comercial, é das 

mais interessantes. Mesmo com 
as alterações que a nova direção 
da dramaturgia da Globo vem 

realizando na ordem das novelas, 
nada deve se alterar na fi la das 
21h... “Um Lugar ao Sol”, da 
Lícia Manzo, entra depois de 

“Amor de Mãe”... E “Pantanal”, 
com adaptação do Bruno Luperi, 
será a sua substituta, seguida de 
“Olho por Olhos”, título ainda 

provisório do próximo trabalho do 
João Emanuel Carneiro.

Sobre “Pantanal”, o diretor 
Rogério Gomes continua 

trabalhando para que as gravações 
tenham início em abril.

A DÚVIDA
Quanto a Jorginho, que trabalhou 

até agora, não se sabe ainda se ele 
pretende continuar como comentarista 
ou voltará a ser treinador. Haverá uma 
conversa definitiva nos próximos dias. A 
primeira temporada da competição foi 
muito bem avaliada na casa.

PROJEÇÃO
Sabendo que a pandemia poderá 

comprometer alguns dos seus planos 
para esta temporada, a direção da TV 
Globo, considerando que a vida será 
outra, já está projetando o ano que vem. 
Alguns desenhos de grade começam a 
ser elaborados.  

E OUTRA
Em sua terceira temporada, o 

“#Provoca” também vai apresentar, 
pela primeira vez, uma entrevista 
internacional. Tas conversa com o 
finlandês Mikko Hyppönen, um dos 
principais especialistas em segurança de 
computadores da atualidade.

OTIMISMO 
“Estou muito feliz com esse primeiro 

mês!”, declara o autor Camilo Pellegrini, 
que lidera a equipe de roteiristas de 

“Gênesis”. “Tenho achado a direção 
impecável e os atores muito talentosos 
e inspirados. Acompanho capítulo 
a capítulo com entusiasmo, sempre 
ansioso pelo próximo”, conclui. 

A POSTOS
Vale destacar que Camilo Pellegrini 

e sua equipe já terminaram de escrever 
todos os capítulos de “Gênesis”. Mas 
ainda assim continuam trabalhando 
em algumas adaptações, que são 
necessárias de acordo com as gravações 
e exibição da novela.

AOS POUCOS
Cercando-se de todos os cuidados, a 

Globo passou a autorizar a presença de 
atores, acima de 60 anos, nas gravações 
de suas novelas. Mas apenas trabalhos 
em estúdio, por enquanto, e com um 
número bem reduzido de pessoas. 
Somente os indispensáveis.

POIS BEM
A Associação Brasileira de 

Licenciamento de Marcas e Personagens 
(ABRAL) entende que a Resolução 
do Conanda trouxe consequências 
desastrosas para o setor de conteúdo 
infantil, uma questão de desinformação.

NATHALIE BOHM

DIVERSIFICANDO 
A TV Cultura estreia em 2 
de março a nova fase do 
“#Provoca”, programa do 
Marcelo Tas. Entre os convidados 
já confi rmados, Marisa Orth e 
Luíza Brunet.
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MAARCELO CORTES / FLAMENGO

A matemática do Campeonato 
Brasileiro é simples. Para ser 
campeão, o Internacional pre-

cisa vencer nesta 37ª rodada no pró-
ximo domingo, às 16h (de Brasília), 
no Maracanã. Já o Flamengo busca 
um empate para ser manter vivo ou 
de uma vitória para entrar na rodada 
decisiva como líder. Mas a chance de 
título dentro do Maracanã é remota 
se olharmos a história do confronto: 
o Colorado só conseguiu triunfar no 
Rio em uma oportunidade nos últi-
mos 15 anos.

De 2007 para cá, o Internacional 
venceu o Flamengo apenas no Cam-
peonato Brasileiro de 2015, em partida 
válida pela 31ª rodada — placar de 1 a 
0, com gol de Ernando. No total, além 
deste triunfo, foram 14 jogos, com dez 
derrotas e três empates.

Para ter noção de como as coisas 
mudaram, o Flamengo estava esca-
lado com Paulo Victor; Pará, César 
Martins, Samir, Jorge; Márcio Araújo, 
Canteros, Alan Patrick; Éverton, Sheik 
e Paolo Guerrero naquela partida. Dos 
relacionados, apenas o goleiro César 
permanece no clube.

Já no Internacional, apenas o 
volante Rodrigo Dourado segue no 
elenco. O Colorado estava escalado 
com Alisson; Willian, Réver, Ernanrdo 
e Paulão; Rodrigo Dourado, Nilton, 
Valdivia, Alex; Andersoin e Lisandro 
López. O técnico era Argel Fuchs.

Antes de 2015, o Inter só conseguiu 
vencer o Flamengo no Maraca em ou-
tras seis oportunidades (veja ao lado).

Para levantar taça no domingo, Inter 
precisa de feito incomum no Maraca
BRASILEIRÃO | Colorado precisa de uma vitória no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, para ser campeão direto. Jogo do próximo domingo pode representar uma 
ocasião inédita na era dos pontos corridos do Brasileiro. Pela 1ª vez desde que o atual sistema de disputa foi aplicado, um confronto direto entre os dois primeiros pode definir o título

No primeiro turno, em jogo quente no Beira-Rio, Internacional e Flamengo empataram em 2 a 2. Se resultado se repetir, cenário segue indefinido

VITÓRIAS DO INTER ATÉ 2015

Flamengo 1-2 Internacional 
Brasileiro 2006

Flamengo 1-2 Internacional 
Brasileiro 2004

Flamengo 1-3 Internacional 
 Brasileiro 1998

Flamengo 1-2 Internacional 
 Brasileiro 1996

Flamengo 1-2 Internacional 
 Brasileiro 1994

Flamengo 1-3 Internacional 
 Brasileiro 1972

SITUAÇÃO INÉDITA
O jogo do próximo domingo entre 

Flamengo e Inter, no Maracanã, pode 
representar uma ocasião inédita na 
era dos pontos corridos do Campeo-
nato Brasileiro. Pela primeira vez des-
de que o atual sistema de disputa foi 
aplicado, em 2003, um confronto dire-
to entre os dois primeiros colocados 
pode definir o título. A partida válida 
pela penúltima rodada vai decidir o 
campeão caso a equipe gaúcha vença. 
Qualquer outro resultado adia a briga 
para a rodada final, na próxima quin-
ta-feira.

Os dois times se enfrentam sepa-
rados por somente um ponto na tabe-
la. A classificação agora aponta 69 a 68 
para o Inter. Se a equipe ganhar, abre 
quatro pontos de vantagem e encerra 
a chance do adversário. O Flamengo, 
por sua vez, passará à frente do rival 

na classificação se vencer a partida. 
O empate vai manter o cenário atual, 
com um ponto de diferença, e permite 
que outros azarões continuem so-
nhando com a chance, como Atlético-
-MG e São Paulo.

O clima de final mesmo em um 
campeonato de pontos corridos tem 
marcado a preparação dos times. “Um 
empate não termina o campeonato. 

Temos ciência que, se vencermos, nos 
sagramos campeões, mas um empate 
nos mantém à frente e só depende-
mos de nós na última rodada”, disse 
o meia Patrick, do Inter. “Temos claro 
aquilo que devemos fazer. É manter o 
foco, a concentração e a humildade 
para ir em busca da vitória”, comen-
tou o meia Diego, do Flamengo.

Em todas as edições do Campe-

onato Brasileiro, somente uma vez 
houve um confronto direto entre 
líderes em condições similares. Em 
2005, Corinthians e Inter disputavam 
o título e se enfrentaram em uma 
partida válida pela antepenúltima 
rodada. Porém, ao contrário da oca-
sião atual, naquela vez o jogo não 
tinha condições de definir matemati-
camente o campeão. 

A diretoria do Vasco se reuniu 
nesta sexta-feira 19 com Le-
onardo Gaciba, presidente 

da Comissão de Arbitragem da CBF. 
Representado por Carlos Roberto 
Osório, vice-presidente geral, e Luiz 
Mello, CEO, o clube foi à entidade 
discutir o lance do primeiro gol do 
Internacional na partida realizada no 
último domingo, quando o VAR não 
funcionou corretamente na hora de 
conferir o posicionamento de Rodri-
go Dourado, do time gaúcho.

Os representantes do clube ca-
rioca puderam rever o lance com a 
imagem gerada pelas câmeras do 
VAR, sem as linhas de impedimento, 
descalibradas, e ouvir o áudio dos res-
ponsáveis pela tecnologia de vídeo.

O Vasco deseja utilizar os dois 
conteúdos, áudio e vídeo da cabine 

do VAR, para tentar a anulação da 
partida contra os gaúchos, alegando 
a ocorrência  de um erro de direito no 
lance. O clube acionou o Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva para que 
eles sejam disponibilizados pela CBF 
como prova.

O STJD até o momento não se ma-
nifestou diante do pedido e o departa-
mento jurídico do Vasco tenta fazer 
pressão no tribunal para que consiga 
ter acesso ao conteúdo para anexá-lo 
no pedido de anulação da partida.

Especialistas acreditam que o 
Vasco tem poucas chances de con-
seguir anular o jogo. O regulamento 
da CBF diz que, na ocorrência de fa-
lha no VAR, vale a decisão do árbitro 
no campo e que, “em princípio, uma 
partida não será invalidada devido à 
falha na tecnologia do VAR”.

Vasco segue tentando
adiar jogo após erro do VAR
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O meia-atacante Willian, do Arse-
nal, denunciou nesta sexta-feira 
19 diversos ataques racistas que 

sofreu nas redes sociais nas últimas 
horas. Em seu perfil no Instagram, ele 
publicou as ofensas e fez um breve 
desabafo: “Algo precisa mudar! A luta 
contra o racismo continua”.

O jogador, com diversas passagens 
pela Seleção Brasileira, copiou “prints” 
dos comentários que recebeu nas últimas 
horas. Em quase todos, aparecia a palavra 
“macaco”, às vezes acompanhado das 
figuras do animal e de bananas. Outro diz 
para o atleta “voltar para a selva”.

Alguns fizeram referência ao em-
pate do Arsenal com o Benfica, por 1 
a 1, na quinta, pela fase de mata-mata 
da Liga Europa. O brasileiro entrou 
apenas nos acréscimos da partida. 

“Nós não podemos e não vamos deixar 
o racismo e o ódio se tornarem norma-
lizados no futebol”, disse um porta-voz 
do Arsenal horas depois.

O ataque a Willian acontece num 
momento em que os próprios clubes in-
gleses estão se unindo numa campanha 
contra o preconceito. Até rivais como 
Manchester United, Manchester City, 
Everton e Liverpool deixaram de lado as 
diferenças para emitirem comunicado 
conjunto pedindo o fim do racismo.

“Todos nós precisamos trabalhar 
juntos para acabar com este tipo de 
comportamento. Isso inclui os clubes, 
as entidades responsáveis, os torcedo-
res, a imprensa e os políticos. Mas exige 
a ajuda e o compromisso das empresas 
de redes sociais”, afirmou o porta-voz 
do Arsenal, nesta sexta. Willian perdeu espaço recentemente no time

Willian, do Arsenal, denuncia ter 
sofrido ataques racistas na internet
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