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Brasil bate recorde de mortes por 
Covid; RN segue com leitos lotados
PANDEMIA. 11 | Recorde registrado nesta 
quarta-feira 3 pelo boletim diário do 
Conselho Nacional de Secretarias de 
Saúde (Conass) aponta 1.910 mortes 

no País. Há sete dias, sem interrupção, 
a média móvel de óbitos causados por 
Covid-19 é considerada a maior da 
história. O Rio Grande do Norte atingiu 

a marca de 3.650 mortes e 169.419 casos 
confirmados de coronavírus. O Estado 
enfrenta altas taxas de ocupação de leitos 
críticos Covid. Nesta quarta 3, o índice de 

ocupação bateu 92%, com apenas
14 leitos críticos disponíveis. Desde 
18 de fevereiro, o índice se mantém 
acima de 80% nos hospitais públicos.

Fátima Bezerra (PT) disse que os termos do novo decreto ainda estão sendo discutidos com o objetivo de tentar frear a pandemia no Estado

SARAU DISCUTE 
MULHERES NA 
ARTE E POESIA 

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

GLOBO QUER 
XUXA NO THE 
VOICE KIDS 

 A direção do The Voice Kids 2021 
quer Xuxa, Maisa e Luan Santana no 
elenco para a temporada que estreia 
no dia 18 de abril. Pág. 12
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Na estreia, que acontece hoje, a 
história da potiguar Nísia Floresta será 
debatida. Atriz potiguar Isadora Gondim 
(foto ao lado) é uma das convidadas. Pág. 

GOVERNO DO RN DEVE ANUNCIAR NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS EM BREVE
COVID-19. 4 | Fátima Bezerra (PT) anunciou que pretende publicar mais um decreto endurecendo medidas de restrições no estado e até 
suspendendo algumas atividades. A governadora disse que as medidas a serem tomadas terão como objetivo conter aglomerações 
e colaborar para o distanciamento social. Fátima definiu a etapa que o RN vive como “uma volta da pandemia com muita fúria”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

AGLOMERAÇÕES

Decreto ajusta 
funcionamento do 
comércio e limita 
público em igrejas

Consórcio para 
compra de vacinas 
tem adesão de 4 
prefeituras do RN

NATAL. 8 | Novo decreto autoriza o 
funcionamento de áreas comuns 
de condomínios da capital com 
agendamento prévio. Município 
manteve fechamento de orla urbana 
nos fins de semana e permissão para 
aulas presenciais nas escolas da 
rede privada de ensino, observando 
protocolos biossanitários

NACIONAL. 9 | Consórcio para adquirir 
vacinas contra a Covid-19 teve 
manifestação de interesse de 649 
prefeituras, incluindo as dos municípios 
potiguares de Alto do Rodrigues, Itaú, 
Caicó e Jardim do Seridó, segundo lista 
da Federação Nacional de Prefeitos 
(FNP). Estão sendo avaliadas formas 
de financiar a aquisição 

Prefeitura de 
Mossoró abre 
processo seletivo 
com 45 vagas

Mais de 7,3 milhões 
receberam auxílio 
emergencial 
indevidamente

OPORTUNIDADE. 7 | Inscrições 
começam na próxima segunda-feira 8 
e seguem até sexta 12, de forma virtual. 
Remunerações variam de R$ 1.388,98 
a R$ 1.914,17 e as contratações serão 
imediata. Vagas serão para assistente 
social, psicólogo, técnico de nível 
superior e técnico de nível médio, 
segundo a Prefeitura

ASSISTENCIAL. 4 | Pagamentos com 
irregularidades foram causados 
pela falta de uma base de dados 
completa desde o início, o que não 
impediu o recebimento por militares e 
servidores de estados e municípios. Se 
o benefício voltar com mesmas regras 
e pagamento de R$ 250, despesa 
mensal será de R$ 15 bilhões



2 POLÍTICA QUINTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2021   |

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Dir.Administrativo

Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

Com a queda de 4,1% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2020, 
o Brasil deixou o ranking das 

10 maiores economias do mundo. As 
contas do economista-chefe da agência 
de classi� cação de risco Austin Rating, 
Alex Agostini, mostram que o País pas-
sou para o 12º lugar, com participação 
de 1,6% no PIB global.

Em 2011, o País era a sétima maior 
economia do mundo, posição que ocu-
pou até 2014. Quando veio a recessão 
de 2015 e 2016, o Brasil perdeu duas 
posições nesse ranking, passando para 
o oitavo lugar em 2017 e para o nono, 
nos dois últimos anos.

Os dados con� rmam as projeções 
feitas em outubro pelo FMI para 2020: 
com a crise da Covid-19 e seus impac-
tos na economia mundial, o PIB do 
Brasil passaria de US$ 1,8 trilhão para 
US$ 1,4 trilhão até o � m do ano passa-
do - o que levaria a economia brasileira 
a ser ultrapassada por Rússia, Coreia 
do Sul e Canadá, o que de fato ocorreu. 
Para 2021, a estimativa é que o País des-
ça ao 14º lugar.

No ranking de crescimento econô-
mico de 50 países em 2020, o Brasil  está 
em 21º lugar. Ainda assim, o tombo da 
economia brasileira foi menor que o 
da média desses países (-4,8%), mas 
acima da veri� cada no mundo (-3,5%). 
Apenas três países terminaram o ano 
marcado pela pandemia da covid-19 no 
azul: Taiwan, China e Turquia.

Com o resultado do PIB divulgado 
nesta quarta-feira 3 pelo Instituto Bra-
sileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE), 
o Brasil � cou logo atrás de Bulgária, 
Romênia e Holanda (todos com -3,8%), 
Letônia (-3,6%) e Estados Unidos, que 

aparece na 16ª posição, com uma que-
da de 3,5% no PIB anual. Entre os países 
da América do Sul listados, a Colômbia 
está no 38º lugar, com um recuo de 6,8% 
no PIB, e o Peru ocupa a lanterna do 
ranking, com uma perda de 11,1%.

Os três primeiros lugares do le-
vantamento são ocupados por Taiwan 
(+3,1%), China (+2,0%) e Turquia 
(+1,6%), únicas economias que cres-
ceram no ano passado. No quarto tri-
mestre, entretanto, essas economias já 
demonstraram um crescimento mais 
contido.

A China, por exemplo, cresceu 2,6% 
ante o terceiro trimestre, passando ao 
15.º lugar na base trimestral. O gigante 
asiático foi o único país do mundo on-
de a crise começou antes - epicentro da 
pandemia, registrou o tombo no PIB no 
primeiro trimestre, enquanto o segun-
do já foi de recuperação.

A economia brasileira foi impul-
sionada pelo auxílio emergencial e 
cresceu 3,2% nos três últimos meses 
do ano passado, � cando na 11.ª posi-
ção do ranking trimestral. Atingida por 
uma primeira e depois uma segunda 
onda fortes da Covid-19, a zona do 
euro teve o pior desempenho em 2020 
por região, com uma queda média das 
economias de 7,2%.

Para 2021, a Austin projeta um cres-
cimento de 3,3% do PIB brasileiro, mas 
não há motivos para comemorar. “Em 
2021 o País vai crescer por efeito esta-
tístico, mas e depois? Provavelmente 
vamos voltar para a gangorra econômi-
ca, porque falta um ambiente político 
coeso. Em termos estruturais, isto é, 
� scal, reformas, atração de investimen-
to, vamos avançar pouco. Tudo isso 

compromete o crescimento de longo 
prazo”, diz Agostini, responsável pelo 
levantamento desde 2008. A estimativa 
para o PIB global neste ano é de avanço 
de 5,5%, enquanto no Brics a média é de 
7,6% - ou seja, o Brasil puxa o resultado 
para baixo.

Com duas recessões em 5 anos, 
o Brasil fechou a década de 2011 a 
2020 como o pior período para a 
economia em 120 anos. Por ano, 
o crescimento médio do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) foi de apenas 
0,3%, segundo cálculos da FGV 
(Fundação Getúlio Vargas). É o me-
nor desde a década de 1901. Os da-
dos são de estudo do Ibre (Instituto 
Brasileiro de Economia), da FGV 
(Fundação Getúlio Vargas).

Dessa forma, o Brasil regis-
tra uma 2ª década perdida, com 
crescimento menor do que o re-
gistrado nos anos 1980. Até então 
esse tinha sido o período mais 
difícil para a economia brasileira, 
quando o PIB cresceu em média 
apenas 1,6% ao ano. Na época, o 
país enfrentava baixo crescimento, 
descontrole da dívida externa e al-
ta da in� ação.

Agora, o Brasil lida com os im-
pactos da pandemia de Covid-19, 
queda nos investimentos públicos 
e privados e aumento do desem-
prego. Além disso, a dívida pública 
está em trajetória de alta e bateu o 
recorde de R$ 5 trilhões em 2020.

SOMA DE RIQUEZAS PRODUZIDAS | Dados confirmam projeções feitas em outubro pelo FMI, em decorrência
da crise sanitária. Com duas recessões em 5 anos, País fechou década como o pior período em 120 anos

Em 2011, o País era a sétima maior economia do mundo, posição que ocupou até 2014. Hoje é a 12ª, com participação de 1,6% no PIB global

Após queda do PIB, Brasil sai do 
ranking das 10 maiores economias

EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SOCORRO AO SETOR DE EVENTOS

redacao@agorarn.com.br

NOJO
O deputado Fábio Trad 

(PSD-MS) escreveu em suas redes 
sociais que se enoja com o almoço 
organizado por Jair Bolsonaro nesta 
terça-feira 2, no Palácio do Planalto, 
com parlamentares da bancada 
mineira no Congresso e ministros. 
O presidente foi descrito como 
“alegre” e “bem descontraído” pelos 
participantes.

MUNIÇÕES
A Justiça tornou nula a portaria 

do Governo Federal que aumentou 
a quantidade de munições que 
que cidadãos com porte e posse de 
arma e agentes de segurança podem 
adquirir. A decisão acatou pedido 
feito pelo deputado Ivan Valente 
(PSOL-SP) em uma ação civil 
pública, que apontou que a norma 
foi produzida irregularmente.

SEGUE O TETO
O Governo Federal e lideranças 

no Congresso descartaram nesta 
quarta-feira 3 qualquer tentativa 
de retirar o Orçamento destinado 
ao Bolsa Família do teto de 
gastos, mecanismo que limita o 
crescimento das despesas à in� ação 
do ano anterior.

COMISSÕES DA CÂMARA
As comissões permanentes 

da Câmara dos Deputados serão 
instaladas nesta quinta-feira 4. Os 
colegiados fazem uma análise prévia 
dos textos a serem discutidos em 
plenário.

RESISTÊNCIA
A Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ), a mais importante 
por analisar a constitucionalidade 
das iniciativas e por ser  parada 
obrigatória de quase todas 
as matérias, deve � car com a 
deputada Bia Kicis (PSL-DF). 
O nome dela, porém, enfrenta 
grande resistência.

A inesperada aposentadoria do ministro Ne�  Cordeiro, anunciada 
nesta semana, permitirá ao presidente Jair Bolsonaro indicar ao menos 
três nomes para compor o Superior Tribunal de Justiça até o � nal do 
seu mandato, em 2022. O rito, porém, limita as escolhas do presidente 
e garante maior controle dos integrantes do tribunal na nomeação dos 
futuros ministros.

RESTRIÇÕES
Diferente das indicações ao 

Supremo Tribunal Federal, as 
nomeações ao STJ dão pouca 
margem para escolhas pessoais 
de Bolsonaro, que deverá seguir 
uma lista tríplice elaborada pelos 
integrantes do tribunal.

VAGAS
O STJ já tem uma vaga aberta 

desde a aposentadoria do ministro 
Napoleão Nunes Maia, em dezem-
bro do ano passado. Além da de Ne-
�  Cordeiro, uma terceira indicação 
deverá ser feita em agosto de 2022, 

quando o ministro Felix Fischer, 
relator de recursos do senador 
Flávio Bolsonaro (Rep-RJ) na Corte, 
atingirá a idade para aposentadoria 
compulsória (75 anos).

MEMBROS
Isso ocorre porque a com-

posição do STJ (no mínimo, 33 
ministros) é formada por cadeiras 
destinadas a juízes e desembar-
gadores federais, advogados e 
membros do Ministério Público. 
Para cada vaga aberta, um novo 
ministro deve ser indicado pela 
categoria que o anterior fez parte.

A Câmara dos Deputados aprovou ontem a criação do Programa 
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). O segmento 
amargou perdas de R$ 91 bilhões e 400 mil empregos entre março de 

2020 e fevereiro deste ano. A proposta foi aprovada em votação simbólica e 
segue agora para o Senado. Os deputados chegaram a aprovar o texto-base 
na terça-feira 2, em votação simbólica, mas a decisão foi cancelada. Com 
a nova votação, apenas um destaque foi analisado, apresentado pelo PSB e 
que poderia estender a chamada “cota de tela” a filmes nacionais em salas 
de cinema. O destaque foi derrubado por 259 a 178 votos.

INDICAÇÃO PARA O STJ

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

PIOR DÉCADA 
EM 120 ANOS



O Sindicato das Empresas de O Sindicato das Empresas de O Ônibus de Natal (Seturn) defenO Ônibus de Natal (Seturn) defenO -
deu nesta quarta-feira 3 que a O deu nesta quarta-feira 3 que a O 

governadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra (PT), ou o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias (PSDB), editem de-
cretos estabelendo restrições ao uso 
do transporte público pela população 
em determinados horários, para evitar 
aglomerações dentro dos ônibus.

A sugestão das empresas é que 
pessoas do grupo de risco para a Co-
vid-19, pessoas com deficiência e usu-
ários da gratuidade só possam utilizar 
o transporte após o horário de pico, 
entre 6h e 7h, quando cerca de 15.120 
pessoas recorrem aos ônibus em Na-

tal. A mesma concentração ocorre 
também das 17h às 18h.

Segundo o consultor técnico do 
órgão, Nilson Queiroga, desde o início 
da pandemia houve aumento na frota. 
Hoje, cerca de 70% dos carros estão 
circulando. “A solução não é essa, e sim 
restringir horário de uso. Os setores 
não estão sendo ouvidos ou consulta-
dos pelo Comitê Científico para a to-
mada de decisão”, acrescentou.

De acordo com Nilson Queiroga, a 
lotação em horários de pico é um pro-
blema que ocorre em todo Brasil e, pa-
ra saná-lo, se faz necessário entender o 
comportamento do usuário.

“O planejamento da frota, horá-

rios, quantitativo e o tarifário, por uma 
questão legal não são atribuições das 
empresas, mas sim do poder público 
em todo o País”, disse.

A segunda solução apontada pelo 
consultor seria escalonar os horários 
de abertura de repartições públicas e 
empresas privadas. “Ficariam como 
prioridade nesses horários de pico 
os trabalhadores dos serviços essen-
ciais”, sugeriu.

A terceira sugestão seria proibir 
o uso do dinheiro no período da pan-
demia, um dos principais vetores de 
contaminação. Conforme disse Nilson 
Queiroga, 70% das pessoas já utilizam 
o cartão Natalcard.
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COITADOS DOS “BANQUEIROS”

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS POR TRÁS 
DA NOTÍCIADA NOTÍCIA
POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
POR TRÁS POR TRÁS 
DA NOTÍCIA
POR TRÁS 

O filme sempre se repete. Quando é para impor sacrifícios econômicos O filme sempre se repete. Quando é para impor sacrifícios econômicos O aos servidores, assalariados, públicos ou privados (sobretudo O aos servidores, assalariados, públicos ou privados (sobretudo O a classe média), a justificativa é o equilíbrio fiscal e não afetar o O a classe média), a justificativa é o equilíbrio fiscal e não afetar o O 
“mercado”.  Não se admite outra alternativa, a exemplo do que a maioria 
dos países adota, na pandemia. Agora, o presidente Bolsonaro decide 
aumentar o imposto cobrado sobre os bancos como compensação para 
equilibrar preços de combustíveis. O mundo desabou, quando os bancos 
brasileiros pagaram menos tributos do que indicariam as alíquotas de 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido ao longo do período de 2010 a 2019. O Brasil cobrou apenas 
14,3% de imposto de renda sobre o lucro das instituições financeiras. 
Do expressivo lucro de R$ 721 bilhões, foi paga a quantia de apenas R$ 
103 bilhões, sobrando lucro líquido de R$ 618 bilhões. Independente 
de aplaudir ou não o presidente Bolsonaro, ele agiu certo. Salvo, se a 
oposição radical, ou quem se oponha, queira defender os “coitados” dos 
banqueiros!

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

ARTHUR LIRA NO “FIO DA NAVALHA”

OLHO ABERTO
ASSOCIAÇÃO
A Agrícola Famosa (Mossoró, RN/CE) celebrou parceria com a espanhola 
Citri&Co, líder na produção e comercialização de frutas cítricas na Europa. 
A união por meio de joint venture, formará um dos maiores conglomerados 
globais do setor de frutas frescas.

FUSÃO  
Há probabilidades de fusão futura das empresas e abertura do capital na 
Europa e no Brasil. A união possibilitará o aumento do “portfólio” de produtos, 
ofertando também frutas como uva, manga, laranja e limão. Boa notícia para o 
RN, embora apenas 30% da Famosa esteja em nosso território.

PLEITO LEGÍTIMO
Cresce a luta pela desoneração da folha de pagamentos, com sistema mais 
simples, menos burocratizado. A Confederação Nacional de Serviços defende 
a criação de imposto sobre movimentações financeiras para servir de 
compensao.

GOVERNADORES
A maioria dos governadores decidiu montar hospitais de campanha, se a 
ocupação ficar acima de 80% de leitos de UTI.  A montagem leva quatro dias. 
Alguns foram desativados pelo alto custo de manutenção.

DEMOCRACIA
Pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 72% dos brasileiros concorda 
que a democracia tem problemas, mas é melhor do que outras formas de 
governo. 84% dos eleitores acham que podem influir através do voto.

MORO
A imagem do juiz Sérgio Moro endeusada pela mídia internacional começa a 
desgastar-se. “Economist” e “New York Times” já lhe dão as costas, acusando-o 
de parcial, face às acusações acerca do possível lado sombrio da operação Lava 
Jato”, em julgamento no STF.

O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda está no “fio da 
navalha”. Na terça 2, o STF arquivou (3 x2) denúncia contra ele, de 
participação em organização criminosa, na chamada “quadrilha o 
do “PP”. A decisão beneficiou os deputados Aguinaldo Ribeiro (PB), 
Eduardo da Fonte (PE) e o senador Ciro Nogueira (PI).

CORRUPÇÃO PASSIVA
O “nó” é que, além dessa 
denúncia, o STF já aceitou 
outra contra Lira, na qual é 
acusado de corrupção passiva. 
Em novembro de 2020, um 
pedido de vista do Ministro Dias 
Toffoli parou a ação penal, até 
hoje. Pode voltar a qualquer 
momento.

ESPADA DE DÂMOCLES
Fica a pergunta: no afastamento 
de Bolsonaro e Mourão, o 
deputado Lira poderia assumir 
a presidência da República? Um 
precedente do STF estabeleceu 
que réus em ações penais podem 
comandar Casas do Congresso, 
mas não substituir o presidente e 
o vice, em caso de ausência.

Seturn propõe restringir acesso
ao transporte em horários de pico

PARA CONTER AGLOMERAÇÕES

O  presidente da Caixa SeguriO  presidente da Caixa SeguriO  -
dade, João Eduardo de Assis O  dade, João Eduardo de Assis O  Pacheco Dacache, está entre O  Pacheco Dacache, está entre O  

os nomes cotados para presidir o 
Banco do Brasil , substituindo o atual 
ocupante do posto, André Brandão, 
apurou o Estadão/Broadcast. A ex-apurou o Estadão/Broadcast. A ex-apurou o Estadão/Broadcast. A ex
pectativa, de acordo com fontes, é de 
que o martelo quanto ao novo res-
ponsável pelo cargo seja batido ainda 
nesta semana.

O nome de Dacache já foi apro-
vado em partes e tem crivo do Pedro 
Guimarães, presidente da Caixa Eco-
nômica Federal; Roberto Campos 
Neto, presidente do Banco Central, e 
o ministro da Economia, Paulo Gue-
des. No entanto, ainda falta a sanção 
do presidente Jair Bolsonaro, que é 
quem indica o presidente do BB.

Por conta disso, ainda não teria 
sido feito um convite oficial ao presi-
dente da Caixa Seguridade, conforme 
fontes. No entanto, a expectativa é de 
que o executivo aceite, caso seu nome 
agrade Bolsonaro, dizem as mesmas 
fontes.

O avanço do nome de Dacache si-
naliza o fortalecimento do presidente 
da Caixa no governo Bolsonaro, ao 
mesmo tempo que um menor poder 
de fogo de Paulo Guedes. O ministro 
da Economia vinha tentando trazer 
um nome de fora do universo de 
Brasília, seguindo sua agenda liberal. 
Dentre os cotados, cogitou o do ex-I-
taú Unibanco Márcio Schettini.

Com mais de três décadas de 
mercado financeiro, Dacache tem 
abraçado diferentes missões no go-
verno Bolsonaro. Foi vice-presidente 
de Atacado da Caixa, na gestão de 
Pedro Guimarães, onde criou tal es-
trutura no banco. Na sequência, foi 
escalado para um cargo de presiden-
te, comandando a Caixa Seguridade, 

DIVULGAÇÃO

MUDANÇAS | Nome de Dacache já foi aprovado por Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica 
Federal; Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes

Presidente da Caixa Seguridade, João Eduardo de Assis Pacheco Dacache, pode assumir BB

Presidente da Caixa Seguridade 
é cotado para comandar BB

holding de seguros do banco e que 
está prestes a se listar na bolsa.

Além disso, o executivo tem pas-
sagens pela iniciativa privada, em 
nomes como o do Santander Brasil e 
o banco Safra. Acumula, assim, expe-
riência tanto do lado do varejo bem 
como do atacado bancário.

O futuro presidente do BB assumi-
rá o posto após somente cinco meses 

de Brandão ter sentado na cadeira. 
Desgastes com Bolsonaro levaram o 
executivo, vindo do HSBC, a decidir 
abandonar o cargo. Pesou, sobretudo, 
o plano anunciado por Brandão em 
janeiro último, com o fechamento de 
112 agências e o desligamento de 5 
mil funcionários, que irritou Bolsona-
ro e levou à fritura do executivo.

Procurado, o BB não comentou.
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A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), dis-
se nesta quarta-feira 3 que pode 

publicar um novo decreto endurecen-
do medidas de restrição de circulação 
e até suspendendo algumas atividades, 
como forma de tentar brecar o avanço 
da pandemia de Covid-19. Segundo a 
governadora, os termos do novo decre-
to estão sendo discutidos.

Fátima disse que as medidas a 
serem tomadas terão como objetivo 
conter aglomerações no Estado e co-
laborar para o distanciamento social. 
Atualmente, está em vigor no Estado 
um toque de recolher das 22h às 5h da 
manhã do dia seguinte.

“As medidas eu não posso adiantar 
o conteúdo. Mas elas serão trabalhadas 
neste contexto. Tanto no ponto de vista 
do horário de funcionamento do toque 
de recolher, tanto no que diz respeito 
também à suspensão do funcionamen-
to de algumas atividades”, declarou, 
em entrevista ao canal Foro de Mos-

cow, no YouTube.
A governadora do RN definiu a 

segunda onda de contaminações pela 
Covid-19 como “uma volta da pande-
mia com muita fúria” e relatou que o 
vírus atingiu uma transmissibilidade 

maior, afetando também os mais jo-
vens. Ela também se defendeu, dizen-
do que não faltou atitude do Executivo. 
“Não faltou por parte do Governo do 
Estado, desde o ano passado, alerta”, 
destacou a governadora.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

No momento em que o Congres-
so discute uma nova rodada 
de pagamentos de auxílio 

emergencial, o Tribunal de Contas da 
União (TCU) identificou que o bene-
fício foi recebido indevidamente por 
pelo menos 7,3 milhões de pessoas. 
O prejuízo com a fraude pode chegar 
a R$ 54 bilhões. Os dados estão no 
Balanço da Fiscalização do Auxílio 
Emergencial.

Segundo o órgão, os pagamentos 
com irregularidades foram causados 
pela falta de uma base de dados com-
pleta desde o início, o que não impe-
diu o recebimento por militares e ser-
vidores de estados e municípios. Além 
disso, houve dificuldade do governo 
em verificar mês a mês se o beneficiá-
rio permanecia sem renda formal.

Em entrevista à Agência Senado, o 
coordenador-geral de Controle Exter-
no da Área Econômica e das Contas 
Públicas do TCU, Tiago Medeiros, ci-
tou ainda que o “ponto fraco” do au-
xílio emergencial foi a autodeclaração 
de renda e composição familiar.

“Esse é um caso que não tem so-
lução fácil. A solução seria obrigar o 
beneficiário a atualizar esses dados 
mensalmente ou garantir acesso a 
informações bancárias”, afirmou ele.

Tiago Medeiros avaliou ainda que 
a Medida Provisória 1.000, que es-

Mais de 7,3 milhões receberam 
auxílio emergencial indevidamente
ASSISTENCIAL | Pagamentos com irregularidades foram causados pela falta de uma base de dados completa desde o início, o que não impediu o recebimento por militares e servidores 
de estados e municípios, de acordo com relatório do Tribunal de Contas da União. Se o benefício voltar com mesmas regras e pagamento de R$ 250, despesa mensal será de R$ 15 bi

Beneficiários aguardam em frente a agência da Caixa Econômica Federal, em Natal, para receber parcela do auxílio emergencial

tendeu o pagamento do auxílio com 
parcelas reduzidas, no ano passado, 
conseguiu reduzir as falhas de contro-
le de acesso ao programa.

“A MP atacou algumas falhas de 
elegibilidade ao programa, reduziu o 
número de cotas para cada família de 
três para duas, e aumentou o controle 
de verificação mensal de renda dos 
beneficiários. Para isso, os grandes 
gestores de dados, como Tribunal 
Superior Eleitoral, INSS, devem traba-
lhar juntos”, diz Medeiros.

O coordenador-geral de Controle 
Externo da Área Econômica e das 
Contas Públicas do TCU observou 
que, embora tenham sido identifica-
das irregularidades, o programa con-
seguiu alcançar o público que eram os 
trabalhadores informais e sem renda.

Em dezembro do ano passado, 
cerca de 56 milhões de pessoas rece-
beram parcelas do auxílio emergen-
cial, criado para socorrer trabalhado-
res que perderam renda e o emprego 
durante a pandemia de Covid-19.

“O auxílio foi tempestivo, foi eficaz 
no sentido de que alcançou o público 
alvo esperado. Mas não foi eficiente 
porque pagou muitos benefícios in-
devidos. Se tiver novo pagamento, é 
preciso garantir que o recurso chegue 
a quem precisa realmente. A preocu-
pação será a de garantir que não se-

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Governadora do RN não disse que setores podem ser afetados por medidas mais restritivas

Fátima Bezerra afirma que estuda 
suspender algumas atividades no RN

CONTENÇÃO DA PANDEMIA

jam excluídas as pessoas que de fato 
precisam, e que não sejam incluídas as 
pessoas que não precisam, seja porque 
estão protegidas por emprego formal, 
ou pagamento de benefícios previden-

ciários ou assistenciais”, acrescentou.
Se o benefício voltar com as mes-

mas regras e pagamento de R$ 250, a 
despesa mensal deve ficar próxima de 
R$ 15 bilhões, segundo o coordenador 

do TCU. Dependendo ainda das regras 
de elegibilidade, valor e quantidade de 
parcelas, a segunda fase do auxílio po-
derá ter custo total de R$ 60 bilhões, 
estima o órgão.

CANDIDATA ÚNICA NORDESTE

A promotora de Justiça 
Elaine Cardoso de Matos No-
vais Teixeira será a primeira 
mulher a chefiar o Ministério 
Público do Rio Grande do Nor-
te (MPRN). Ela foi a única a se 
inscrever para concorrer à lista 
tríplice para a indicação ao car-
go. A eleição que irá ratificar a 
escolha dela está marcada para 
o dia 23 de abril.

Após nomeação pela gover-
nadora Fátima Bezerra, Elaine 
Cardoso será empossada como 
primeira PGJ potiguar em junho 
deste ano, tendo um mandato 
de dois anos à frente no MPRN.

 Elaine Cardoso é a titular 
da 62ª Promotoria de Justiça de 
Natal, com atribuição em defesa 
da saúde. Atualmente, ela ocu-
pa o cargo de procuradora-geral 
de Justiça adjunta.

A cidade de Natal tem a 
gasolina mais cara entre as ca-
pitais do Nordeste e o 3º maior 
valor médio em todo o Brasil, 
de acordo com o levantamento 
semanal feito pela Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) entre 
21 e 27 de fevereiro, divulgado 
nesta semana.

Segundo o levantamento, 
realizado em 25 postos de com-
bustíveis da cidade, a média de 
preço da gasolina comum ficou 
em R$ 5,562. No período, o me-
nor valor encontrado foi de R$ 
5,29 e o maior, R$ 5,699.

O valor médio da capital 
potiguar ficou abaixo apenas 
de Rio Branco, no Acre, onde o 
custo é de R$ 5,753 por litro, e 
de Palmas, no Tocantins, onde o 
valor médio é de R$ 5,612.

ELAINE CARDOSO 
SERÁ PRIMEIRA 
MULHER A CHEFIAR 
MINISTÉRIO PÚBLICO

NATAL TEM 
GASOLINA MAIS 
CARA ENTRE 
CAPITAIS



O RN deve receber em 2021 mais 
de R$ 23 milhões para a aqui-
sição de vacinas contra a Co-

vid-19, além de seringas, agulhas, luvas 
e sistemas de armazenamento para a 
vacina. Os recursos são provenientes 
de uma emenda coletiva da bancada 
potiguar no Congresso, além de parte 
de emendas individuais dos deputados 
Rafael Motta (PSB) e Natália Bonavides 
(PT) e do senador Jean Paul Prates (PT).

“A expectativa é que esse valor 
ajude o RN a retornar o mais rapida-
mente possível para o ‘antigo normal’, 
com a retomada forte das atividades 
econômicas, incluindo o setor de tu-
rismo e eventos, duramente atingido 

pelas medidas sanitárias, sem que a 
vida de mais potiguares seja perdi-
da”, destaca Rafael.

O prazo final para definição das 
emendas parlamentares terminou na 
segunda-feira 1°. A bancada do RN se 
reuniu na semana passada para defi-
nir o destino dos R$ 241 milhões a que 
tem direito.

O total foi dividido em 15 partes 
iguais no valor de R$ 16 milhões, 
dos quais 11 cotas são de indicação 
individual dos parlamentares da 
bancada. Duas cotas serão enviadas 
ao Governo do Rio Grande do Nor-
te para manutenção de hospitais 
e UTIs e para aquisição de vacinas 

(totalizando R$ 23 milhões, incluin-
do parte das emendas de Rafael, Na-
tália e Jean).

A Prefeitura do Natal solicitou re-
cursos para construção de um novo 
hospital municipal. A Barragem de Oi-
ticica também será contemplada com 
uma cota.

Além dos R$ 23 milhões, outros R$ 
60 milhões podem chegar ao Estado 
para a compra de vacinas. O pagamen-
to desse montante pelo Governo Fede-
ral, porém, não é obrigatório. Trata-se 
de uma sugestão apresentada pelos 
deputados e senadores potiguares no 
processo de elaboração do Orçamento 
Geral da União de 2021.
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RICARDO STUCKERT / INSTITUTO LULA

PABLO VALADARES / CÂMARA DOS DEPUTADOS

O ex-ministro da Educação Fer-
nando Haddad, candidato do 
PT a presidente em 2018, disse 

nesta quarta-feira 3, em entrevista à 
rádio Jovem Pan News Natal, que a 
governadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra, pode integrar a chapa 
do partido para a disputa presidencial 
de 2022.

Haddad revelou que a governadora 
está entre os nomes nacionais do par-
tido com projeção política e, por isso, 
pode compor a candidatura do partido 
no próximo pleito geral.

“Não trabalhamos com (plano B). 
Nós temos quatro governadores, vários 
nomes no PT, inclusive a única mulher 
governadora do País, que é do PT. Eu 
e Fátima trabalhamos muito no Rio 
Grande do Norte pela educação, toda 
expansão das universidades, criação 
em Mossoró, IFRN que espalhamos em 
todo o Estado. Ela é uma pessoa tam-
bém de projeção nacional”, disse.

Haddad afirmou que o ex-presi-
dente Lula pode ser o nome do parti-
do na corrida eleitoral, caso ele tenha 
condições legais para concorrer ao 
posto de presidente do Brasil. Lula está 
inelegível porque foi condenado pelos 
crimes de corrupção passiva e de la-
vagem de dinheiro em dois processos: 
o do apartamento triplex do Guarujá 
(SP), já confirmado em 3ª instância, e o 
do sítio de Atibaia (SP), que está no STJ.

A fala foi dada após Lula ter convida-
do Haddad para concorrer novamente à 
Presidência pelo partido em 2022.

“O Lula me pediu para que eu não 
adiasse mais as minhas andanças pelo 
País defendendo o nosso legado e as 
nossas ideias para 2022. Ele disse que 

não existe mais tempo e que nós temos 
que botar o bloco na rua. E ele me pe-
diu que reorganizasse minha vida pri-
vada com essa finalidade. E eu falei que 
ele poderia contar comigo”, relembrou.

O ex-ministro disse que só vai ofi-
cializar eventual candidatura caso Lula 
seja mantido inelegível. A expectativa 
pela mudança de condição se deve ao 
fato de que o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) vai julgar uma ação que pede 
a anulação de processos nos quais Lula 
foi condenado. A Suprema Corte vai 
decidir se o juiz Sérgio Moro, que con-
denou Lula na 1ª instância, agiu com 

parcialidade no processo.
A governadora Fátima Bezerra 

não quis comentar as declarações do 
ex-ministro e companheiro de partido.

TCU TEM ACESSO A MENSAGENS
DE MORO COM PROCURADORES

O ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), li-
berou ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) o acesso às mensagens de con-
versas vazadas entre o ex-ministro da 
Justiça Sergio Moro e procuradores da 
Operação Lava Jato.

A permissão foi dada para o TCU 

investigar um possível conflito de interes-
ses de Moro após a contratação dele pela 
Alvarez & Marsal, administradora judi-
cial das empresas do grupo Odebrecht.

O ministro do TCU Bruno Dantas, 
relator do processo sobre Moro, acre-
dita que as mensagens podem com-
provar se o ex-juiz orientou a ação de 
procuradores da força-tarefa em ope-
rações contra a construtora brasileira.

Segundo Dantas, essas mensagens 
teriam ajudado a levar a empresa a uma 
situação de insolvência, sendo que hoje 
a Odebrecht é administrada pela em-
presa em que Moro trabalha. “O mesmo 

agente teria atuado nos ‘dois lados do 
balcão’”, escreveu Dantas em seu despa-
cho ao se referir ao ex-ministro.

As mensagens já tinham sido dis-
ponibilizadas à defesa do ex-presidente 
Lula, que tem enviado relatórios sema-
nais ao  STF para questionar procedi-
mentos de Moro e dos procuradores 
em ações contra ele.

Ainda na avaliação do ministro do 
TCU, a contratação de Moro “no míni-
mo peculiar e constrangedora”.

Para ele, é necessário afastar a 
hipótese de o ex-ministro estar sendo 
remunerado por “informações privile-
giadas que possa repassar” sobre pro-
cessos envolvendo a Odebrecht.

“É elevadíssimo o risco de conflito 
de interesse. Em um primeiro momen-
to, contribui para a situação econômi-
co-financeira atualmente vivenciada 
pela empresa. Na sequência, passa a 
auferir renda junto à administradora 
judicial [Alvarez & Marsal]”, escreveu.

Fátima pode ser opção do PT para 
eleição presidencial, afirma Haddad
COTADA | Para ex-ministro da Educação, governadora do Rio Grande do Norte está entre os nomes nacionais com projeção política capazes de compor uma chapa presidencial em 
2022. Haddad afirmou que o ex-presidente Lula pode ser o nome do partido na corrida eleitoral, caso ele tenha condições legais para concorrer, isto é, tenha condenações anuladas

Governadora Fátima Bezerra e ex-ministro Fernando Haddad durante campanha de 2018: ela concorrendo ao Governo do RN e ele, à Presidência

Deputado federal Rafael Motta (PSB) articulou destinação de emendas para compra de vacinas

Emenda ajudará RN a voltar mais 
rápido à normalidade, afirma Rafael

RECURSO PARA A COMPRA DE VACINAS

Não trabalhamos com 
(plano B). Nós temos quatro 
governadores, vários nomes 
no PT, inclusive a única 
mulher governadora do País, 
que é do PT. Ela é pessoa de 
projeção nacional”

“
FERNANDO HADDAD
EX-MINISTRO DA EDUCAÇÃO



O ministro do Turismo, Gilson 
Machado, confirmou nesta 
quarta-feira 3 que o Governo 

Federal vai destinar R$ 1,2 milhão pa-
ra a conclusão da obra  do teleférico 
de Santa Cruz, no Agreste Potiguar. A 
informação foi dada durante reunião 
em Brasília com o deputado estadual 
Tomba Farias  (PSDB), encontro que 
também teve a presença do ministro 
das Comunicações, Fábio Faria.

Machado não só assegurou re-
cursos, mas também anunciou que 
visitará Santa Cruz para conhecer o 
empreendimento, que deve elevar 
aquele município ao topo dos destinos 
de turismo religioso do País.

Tomba Farias agradeceu ao empe-
nho de Gilson Machado. O ministro do 
Turismo é dono de uma banda de for-
ró chamada “Brucelose”, formada no 
início da década de 1990 na cidade de 
Gravatá Pernambuco. Gilson é  cantor, 
compositor, sanfoneiro e médico vete-
rinário.

“É importantíssimo que a gente 
conclua essa obra, Tomba. Pode contar 
com o ministério. E vou sim anunciar 
lá (em Santa Cruz), pessoalmente, a 
conclusão da obra e cantar na inaugu-
ração. Para quem não sabe, eu tenho 
a banda Brucelose, e Tomba não se 
lembrava que em 1997 eu gravei uma 
música na vaquejada dele e fiz uma 
homenagem a ele”, disse o ministro em 
tom bem-humorado.
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Ministro Gilson Machado (Turismo)

Ministro assegura recursos 
para a conclusão de teleférico

SANTA CRUZ

O Ministério da Educação (MEC) 
encaminhou ofício às univer-
sidades federais de todo o País 

alertando que manifestações políticas 
nas instituições podem configurar 
“imoralidade administrativa” e serem 
alvo de punições disciplinares.

O documento encaminha às ins-
tituições uma representação assinada 
pelo procurador Ailton Benedito, do 
Ministério Público Federal e apoiador 
do presidente Jair Bolsonaro. Na peça, é 
dito que o compartilhamento atendeu 
solicitação da Corregedoria da pasta.

Nesta semana, a Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) publicou os extratos 
de dois Termos de Ajustamento de Con-
duta assinados por professores da Uni-
versidade Federal de Pelotas (UFPel), 
incluindo o ex-reitor da instituição, que 
foram alvo de processos preliminares 
abertos a partir de uma denúncia do 
deputado Bibo Nunes (PSL-RS).

O ofício enviado pelo MEC por meio 
da Rede de Instituições Federais de En-

sino Superior ressalta que as recomen-
dações feitas pelo procurador visam a 
“tomada de providências para prevenir e 
punir atos político-partidários nas insti-
tuições públicas federais de ensino”.

“A utilização de dependências 
físicas, o uso de bens móveis, mate-
riais ou imateriais, para a promoção 
de eventos, protestos, manifestações, 
etc de natureza político-partidária, 
contrários e favoráveis ao governo, ca-
racteriza imoralidade administrativa”, 
apontou ofício, citando a manifestação 
assinada por Ailton Benedito.

Apoiador do governo Bolsonaro, o 
procurador Ailton Benedito cobrou no ano 
passado informações ao Twitter após a re-
de social alertar que publicações sobre “tra-
tamento precoce” eram enganosos. Não há 
tratamento precoce para a covid-19.

A manifestação sobre manifesta-
ções político-partidárias foi assinada 
por Benedito no ano passado, mas só 
foi compartilhada pelo MEC com os 
reitores em fevereiro.

MEC: Manifestação em UFs é 
“imoralidade administrativa”

AVISO A UNIVERSIDADES

MARCOS CORRÊA / PR

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

Um dia depois de o Brasil ter 
registrado recorde de mortes 
por Covid-19, o presidente Jair 

Bolsonaro disse nesta quarta-feira 3 
que a imprensa está criando “pânico” 
na população e se queixou de medidas 
de restrição e lockdown adotadas para 
conter a disseminação da pandemia. 
Desde o início da crise sanitária, há um 
ano, o maior número diário de mortes 
(1.726) foi verificado na terça-feira 2. 
Além disso, o País já ultrapassa a marca 
de 257 mil vidas perdidas em decorrên-
cia da doença.

“Para a mídia, o vírus sou eu”, disse 
Bolsonaro, em conversa com apoiado-
res, no Palácio da Alvorada. “Criaram 
o pânico. O problema está aí, lamen-
tamos, mas você não pode viver em 
pânico. Que nem a política, de novo, do 
‘Fique em Casa’. O pessoal vai morrer 
de fome, de depressão?”, perguntou.

Apesar dos problemas constata-
dos até agora, o presidente afirmou 
que o Brasil é, “em valores absolutos”, 
o País que mais tem vacinado a popu-
lação. A informação, no entanto, não é 
correta. De acordo com dados do site 
Our World in Data, o Brasil aparece 
em quarto no ranking de países que 
aplicou ao menos uma dose da vacina. 
Ao comparar proporcionalmente pela 
tamanho de cada população, o Brasil 
fica em 17º. Destacou, ainda, que o País 
deve contar com mais 22 milhões de 

doses de vacina neste mês e outras 40 
milhões em abril.

O foco nas vacinas marca uma 
mudança de discurso de Bolsonaro, 
que, no ano passado, questionava sua 
eficácia e segurança. Recentemente, 
no entanto, o presidente tem dado de-
clarações favoráveis à imunização. Em 

8 de fevereiro, por exemplo, ele atribuiu 
à vacinação as maiores chances de re-
tomada da economia.

“O País está mais avançado nisso. 
Assinei no ano passado uma MP (me-
dida provisória) deixando R$ 20 bilhões 
para comprar a vacina. Então, nós esta-
mos fazendo o dever de casa”, afirmou.

SPRAY
Bolsonaro disse que uma comi-

tiva com dez integrantes do governo 
embarcará no próximo sábado à noite 
para Israel, para tratar da adesão aos 
testes de um medicamento em spray 
(EXO-CD24), usado para tratar pacien-
tes com Covid-19. A comitiva deve ser 

recebida pelo primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu.

“As primeiras informações (sobre 
o remédio) são as melhores possíveis. 
Então, vamos ver se a gente consegue 
assinar o acordo e começar a aplicar a 
terceira fase (de testes do medicamen-
to) no Brasil. E é para quem está em es-
tado grave. Então dificilmente alguém 
vai, no meu entender, se opor a esse 
tratamento”, observou. Na terça-feira 2, 
o presidente disse que o spray parecia 
um “produto milagroso”, mas admitiu 
desconhecer sua eficácia. “Como é 
para ser usado em quem está hospi-
talizado, quem está em UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), eu acho que não 
tem problema nenhum em usar esse 
spray no nariz do cara”, comentou.

Após desistir de fazer um pronun-
ciamento em rede nacional, na noite 
desta terça, Bolsonaro avisou que 
abordará o assunto da vacinação na 
sua próxima aparição em rede nacio-
nal de rádio e TV. Embora Bolsonaro 
não tenha feito pronunciamento, 
alguns pontos do País registraram pa-
nelaços no horário previsto para ele 
entrar no ar.

“O assunto (do pronunciamento), 
quando tiver, vai ser a pandemia, va-
cinas”, disse o presidente. Questiona-
do sobre a data do pronunciamento, 
Bolsonaro evitou dizer: “Vai ficar a 
dúvida aí”.

Bolsonaro afirma que imprensa faz 
pânico: “Para a mídia, o vírus sou eu”
CRÍTICA | Apesar dos problemas constatados até agora, presidente afirmou que o Brasil é, “em valores absolutos”, País que mais tem vacinado a população. Informação,
no entanto, não é correta. De acordo com dados do site Our World in Data, o Brasil aparece em quarto no ranking de países que aplicou ao menos uma dose da vacina

Presidente se queixou de medidas de restrição e lockdown adotadas para conter a disseminação da pandemia do novo coronavírus

PESQUISA

Estudo realizado pelo Para-
ná Pesquisas mostra que 49% 
da população desaprova a ad-
ministração do presidente Jair 
Bolsonaro. Foram 46,3% os que 
disseram aprovar. Esses dois 
grupos estão tecnicamente em-
patados pela margem de erro. 
Outros 4,6% não souberam ou 
preferiram não opinar.

O levantamento também 
mostra a avaliação do atual go-
verno. São 40,6% os brasileiros 
que dizem acreditar ser ruim/
péssima. Outros 34% avaliam a 
gestão como ótima e 23,7% atri-
buíram a avaliação “regular”.

Os dados da pesquisa fo-
ram coletados de 25 de fevereiro 
a 1º de março, por meio de 2 mil 
ligações para celulares e telefo-
nes fixos.

49% DOS 
BRASILEIROS 
DESAPROVAM 
BOLSONARO



Processo leva em consideração o déficit de servidores efetivos do quadro de pessoal na área de Assistência Social da Prefeitura de Mossoró 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

ARI MIGUEL DA CUNHA ME, CNPJ: 10.767.557/0001-06, torna público que recebeu do IDEMA a Licença 
Regularização de Operação - LRO, com prazo de validade até 04/03/2023, em favor do empreendimento para 
Serviço de lavagem de veículos, localizado na Rua José Carlos Machado, nº 352, Bairro Alto do Triângulo, 
Angicos/RN.  
  

 ARI MIGUEL DA CUNHA ME 
CNPJ: 10.767.557/0001-06 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
CAMPEL CONSTRUÇÕES E MAQUINAS PESADAS LTDA, portador do CNPJ sob n° 08.508.822/0001-90, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação (LRO) para o Serviço de Lavagem, 
lubrificação e troca de óleo localizado na Fazenda Serra Pelada – Taipu /RN. 
 
 

Sebastião Ambrosio de Melo 
Proprietário 

 
PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
JOÃO RODRIGUES DE MELO NETO ME, CNPJ: 11.998.645/0002-62, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença de Operação-LO, para Unidade de Salga e comercialização de couros de animais (bovinos, caprinos 
e ovinos), em uma área construída de 224,30m2, localizado na Rua Ferreira Itajuba, 190, Centro, Santa 
Cruz/RN. 

 
JOÃO RODRIGUES DE MELO NETO 

PROPRIETARIO 

 
CONCESSÃO DE  LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
MAJS SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, CNPJ: 32.486.047/0001-01, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a concessão de Licença de 
Instalação-LI, com validade: 03/03/2025, para instalação de um Cemitério, em uma área de 4,58ha, projetado 
com 10.962 jazigos com três gavetas cada, totalizando 32.886 gavetas, distribuídos em 187 quadras e área 
construída de 1.195,37m2, localizado na BR 304, Km 31, Av. Dehuel Vieira Diniz, Santa Júlia, Mossoró/RN. 

 
MARCOS ANTONIO DE MELO REGIS 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MICHELA MORO CAPPELLARI, CPF: 016.063.114-92, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO para o CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL, localizado na Rua Murici, nº44 – Pipa – Tibau do Sul/RN. 

 
 

MICHELA MORO CAPPELLARI  
Proprietária 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) 

 
A empresa MONTE ALEGRE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ nº 29.248.030/0001-01, com endereço na RN-002 – 
Distrito Xique-Xique, margem direita da estrada que liga Monte Alegre/RN a Brejinho/RN – CEP 59182-000, torna 
público que recebeu da  Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo do município de Monte 
Alegre/RN, a Renovação da Licença de Operação – RLO, em favor da empresa MONTE ALEGRE 
COMBUSTIVEIS LTDA, capacidade 45m³, em uma área de 3.136m². 
  

VERA LUCIA MACEDO MOSSELINE 
Sócio proprietario 

 
SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
 

PORCINO E ALVARES EIRELI, inscrito no CNPJ: 09.060.771/0001-49, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação para a atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 
e Oficina Mecânica em favor do empreendimento localizado na Av. Maria Lacerda Montenegro, 971 – Nova 
Parnamirim - Parnamirim/RN. 
 

Dinarte Dantas Álvares Filho – Diretor 

 

A cidade de Parnamirim, na 
Grande Natal, está concor-
rendo a premiação do Green 

Destination People’s Choice Awards, 
que vai premiar histórias de susten-
tabilidade em locais do Brasil que 
buscam desenvolver o turismo de 
forma responsável.  

Para ajudar a cidade do Tram-
polim da Vitória a conquistar essa 
premiação, os municípios podem 
votar no link (greendestinations.org/
peoples-choice-award/), preencher o 
formulário com o e-mail, escolher a 
opção South América, marcar a op-
ção Parnamirim, Brazil e confirmar 
o voto. 

A votação vai até a próxima 
quarta-feira 3 e o destino que rece-
ber mais votos será conferido com 
o Green Destination Story People’s 
Choice Awards, durante cerimônia 

de premiação no dia 12 de março em 
Brasília. 

Em Parnamirim, fica localizado o 
maior cajueiro do mundo. 

Parnamirim concorre a prêmio dos 
melhores destinos sustentáveis 

TURISMO

OPORTUNIDADE  | Inscrições começam na próxima segunda-feira 8 e seguem até sexta 12, de forma virtual. 
Remunerações variam de R$ 1.388,98 a R$ 1.914,17 e as contratações serão imediata, segundo a Prefeitura

A Prefeitura de Mossoró, através 
da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social e Juventu-

de, lançou edital de Processo Seletivo. 
O documento foi publicado na edição 
desta terça-feira 2, do Jornal Oficial de 
Mossoró (JOM). Ao todo, são 45 vagas 
para profissionais de nível médio e su-
perior.

O certame terá oportunidades para 
Assistente Social, Psicólogo, Técnico de 
nível superior e Técnico de nível médio. 
São 5 vagas para Assistente Social, 5 pa-
ra Psicólogo, 5 para Técnico de nível su-
perior, 15 para Técnico de nível médio 
I, 3 para Técnico de nível médio II e 12 
para Técnico de nível médio III.

As remunerações variam de R$ 
1.388,98 a R$ 1.914,17 e as contratações 
serão imediatas. A jornada de trabalho 

para os cargos de nível superior será 
de 20 horas semanais e para os cargos 
de nível médio 40 horas semanais. Po-
derão inscrever-se brasileiros natos ou 
naturalizados e estrangeiros com visto 
permanente.

Juliana Dantas, que faz parte da 
comissão organizadora do certame, 
afirma que o candidato pode tirar 
qualquer dúvida referente ao Processo 
Seletivo Simplificado pelo endereço 
eletrônico pss2021mossoro@gmail.
com. Ela pede que o candidato se aten-
te às normas do edital. As inscrições 
começam na próxima segunda-feira 8 e 
podem ser feitas até a sexta-feira, dia 12. 
A solicitação será feita de forma virtual, 
mediante preenchimento do Formulá-
rio de Inscrição Eletrônica. Você pode 
encontrar o link no agorarn.com.br

O resultado preliminar da 1ª fase 
sairá no dia 23 de março. As demais fa-
ses do cronograma serão entre os dias 
24 de março a 14 de abril e o resultado 
final do PSS está programado para ser 
divulgado no dia 15 de abril. O Processo 
Seletivo Simplificado será válido por 
um ano a contar da data de homologa-
ção do seu resultado, no Jornal Oficial 
de Mossoró (JOM), podendo ser pror-
rogado por igual período, a critério da 
administração pública municipal.

O processo leva em consideração o 
déficit de servidores efetivos do quadro 
de pessoal na área de Assistência Social 
e situações de vacância de cargos públi-
cos, além da inexistência de candidatos 
aprovados em concurso em vigência e o 
encerramento da validade do processo 
seletivo regido pelo Edital 01/2020.

Maior cajueiro do mundo fica localizado em Parnamirim, na Região Mentropolitana de Natal

Prefeitura de Mossoró abre 
processo seletivo com 45 vagas

NEY DOUGLAS
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NEY DOUGLAS

Uma nova edição extra do Diário 
Oficial do Município, publica-
da na noite da última terça-fei-

ra 2, trouxe uma versão atualizada do 
decreto Nº 12.175, que disciplina o ho-
rário do comércio, a capacidade de lo-
tação das igrejas e templos religiosos 
e de áreas coletivas de condomínios 
residenciais de Natal. 

Não há mudanças, no entanto, 
sobre fechamento da orla marítima e 
funcionamento de quiosques, como 
também dos horários de restaurantes 
e venda de bebida alcoólica após 22h. 
As medidas têm o intuito de evitar a 
disseminação do coronavírus na ca-
pital potiguar. O decreto já está em 
vigor.

As medidas de ajuste dos horários 
definidos anteriormente para comér-
cio, incluindo lojas de rua, shoppings e 
supermercados, atendem à finalidade 
de evitar aglomerações no sistema de 
transporte coletivo. Foram incluídos 
no decreto empresas de serviços ge-
rais em condomínios e de segurança 
e vigilância.

As igrejas, templos e demais locais 
de rituais religiosos ficam autorizados 
a funcionar com limitação de 25% da 
capacidade de acomodação do local.

Os supermercados, hipermerca-
dos e atacarejos (bem como suas res-
pectivas galerias comerciais) podem 
funcionar das 06h às 22h, todos os 
dias da semana. O comércio de rua, 
galerias comerciais e os centros co-
merciais devem abrir somente após 
8h, com funcionamento até às 18h, 
todos os dias da semana. 

Os shopping centers, bem como 
suas respectivas praças de alimenta-
ção, podem funcionar das 09h às 21h, 
todos os dias da semana. Serviços de 
escritório, apoio administrativo, servi-
ços imobiliários, de seguros e demais 
atividades de serviços devem iniciar 
suas atividades às 08h30, com encer-
ramento às 18h30, de segunda-feira à 
sexta-feira.

No caso dos restaurantes, pizza-
rias, lanchonetes, bares, food parks, 
lojas de conveniência e similares, não 
há alteração no decreto. Podem  abrir 
e funcionar a partir das 11h, todos os 
dias da semana, com o encerramento 
do atendimento ao público às 22h, e 
fechamento de suas atividades ope-
racionais até, no máximo, 23h, desde 
que atendidas as regras e protocolos 
previstos no Anexo III do Decreto Mu-
nicipal nº. 12.135, de 23 de dezembro 
de 2020 e republicado em 29 de de-
zembro de 2020.

Para o serviço de entrega domici-
liar, sem consumação no local, os es-
tabelecimentos podem  atender aos 
seus clientes sem qualquer limitação 
de horário. Fica mantida também 
a proibição de venda de bebidas al-
coólicas no âmbito do Município do 

Natal, entre 22h e 6h, todos os dias da 
semana, inclusive em lojas de conve-
niência.

Os serviços gerais em edifícios e 
condomínios, como limpeza, segu-
rança e vigilância, devem iniciar suas 
atividades às 7h, com encerramento 
até às 17h, de segunda-feira à sexta-
-feira, exceto no caso de escalas de 
plantão.

As repartições públicas e as em-
presas privadas têm que elaborar 
planos específicos de jornada de 
trabalho, privilegiando o trabalho 
remoto sempre que for possível e 
aplicável, dispondo inclusive sobre 
a descoincidência de início e fim de 

horário de trabalho entre os colabo-
radores – com a finalidade de evitar 
a aglomeração de pessoas no sistema 
de transporte coletivo municipal.

Os planos específicos de jornada 
de trabalho podem ser elaborados em 
parceria entre os estabelecimentos 
comerciais circunvizinhos, bem como 
pelas associações comerciais de bair-
ro e de atividades específicas.

Fica mantida a autorização de 
abertura e funcionamento das esco-
las de ensino médio, fundamental e 
infantil da rede privada de ensino no 
âmbito do Município do Natal, para 
a realização de aulas presenciais, ob-
servando as regras estabelecidas no 

protocolo específico no Anexo I do 
Decreto Municipal nº. 12.054, de 09 de 
setembro de 2020.

Pais ou responsáveis devem ter 
assegurados o direito de escolha en-
tre as modalidades de ensino, remota 
ou presencial, recomendando-se que 
sejam intercaladas as duas modali-
dades. Fica mantida a autorização 
de abertura e funcionamento das 
instituições de ensino superior para a 
realização de aulas presenciais, com 
opção de oferecer o sistema híbrido 
(presencial e remoto), desde que aten-
didas as regras estabelecidas no pro-
tocolo específico.

As áreas comuns de lazer dos 

condomínios residenciais devem 
permanecer fechadas para festas, 
eventos comemorativos e aglomera-
ções. Os condomínios residenciais 
poderão disciplinar, por meio de re-
serva e agendamento de horário, a 
forma de uso de suas áreas comuns, 
para o uso individual ou por núcleo 
familiar, em especial as áreas de pis-
cina, academia, quadras esportivas e 
espaços infantis. 

Também fica permitido o uso das 
áreas comuns do condomínio (área de 
lazer, piscina, quadras esportivas etc) 
para a prática de atividades físicas e 
de aulas, desde que observadas as re-
gras estabelecidas em protocolo.

Decreto ajusta funcionamento do 
comércio e limita público em igrejas
NATAL | Decreto publicado no último sábado 27 foi atualizado nesta terça-feira 2, autorizando o funcionamento de áreas comuns de condomínios da capital com agendamento prévio. 
Município manteve fechamento de orla urbana nos fins de semana e permissão para aulas presenciais nas escolas da rede privada de ensino, observando protocolos biossanitários

Comércio de porta para a rua,  as galerias comerciais e os centros comerciais podem abrir das 8h às 18h todos os dias da semana. Shoppings centers podem funcionar das 9h às 21h

Igrejas, templos e demais locais de rituais religiosos ficam autorizados a funcionar com limitação de 25% da capacidade de acomodação do local, segundo o decreto da Prefeitura
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O consórcio de municípios para 
compra de vacinas contra a Co-
vid-19 já teve manifestação de 

interesse de 649 prefeituras, incluindo 
as dos municípios potiguares de Alto 
do Rodrigues, Itaú, Caicó e Jardim do 
Seridó, segundo a lista divulgada nesta 
quarta-feira 3 pela Federação Nacional 
de Prefeitos (FNP). A iniciativa foi lan-
çada na segunda 1º em uma reunião 
com cerca de 300 prefeitos. 

As administrações municipais 
podem assinar o termo de intenção do 
consórcio até sexta 5. A previsão é que 
a associação seja efetivamente instala-
da até o dia 22 de março. Deve ser ain-
da elaborado um modelo de projeto de 
lei para ser enviado às câmaras muni-
cipais para que as cidades participem 
das compras.

A ideia é que as prefeituras pos-
sam comprar as vacinas caso o Plano 
Nacional de Imunização (PNI), coor-
denado pelo Ministério da Saúde, não 
seja capaz de suprir toda a demanda. 
“O consórcio não é para comprar 
imediatamente, mas para termos se-
gurança jurídica no caso de o PNI não 
dar conta de suprir toda a população. 
Nesse caso, os prefeitos já teriam alter-
nativa para isso”, explicou o presidente 
da FNP, Jonas Donizette, durante a 
reunião de lançamento da iniciativa. 

Estão sendo avaliadas formas de 
financiar a aquisição dos imunizan-
tes. Há três possibilidades principais: 
recursos do governo federal; financia-
mento por organismos internacionais 
e doações de investidores privados 
brasileiros. A lista de prefeituras que 
demonstraram intenção de aderir ao 
consórcio está disponível na página 
da FNP. 

Na última segunda-feira 1º, o 
prefeito de Alto do Rodrigues, Nixon 
Baracho (DEM), revelou ao Agora RN 
que utilizará cerca de R$ 500 mil des-
tinados inicialmente à festa de eman-
cipação política na compra de vacinas 
para combater a doença causada pelo 
coronavírus 

“No momento em que o Estado se 
une no Pacto pela Vida, Alto do Rodri-
gues se une no esforço de preservar a 
vida. Em menos de 30 dias para a festa 
de aniversário da cidade, resolvemos 
cancelar todos os festejos. Nosso fo-
co é a compra de vacinas para ajudar 
nossa população. Ainda não sabemos 
como vai ser essa compra, mas esta-
mos empenhados”, destacou Nixon, 
ao lembrar da tradicional festa que 
acontece em 28 de março. 

Baracho e outros prefeitos podem 
comprar vacinas após decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF), que 
autorizou as aquisições de vacinas por 
Estados e Municípios em caráter su-
plementar com recursos federais ou, 
excepcionalmente, com recursos pró-
prios, caso o Ministério da Saúde falhe 

ou seja omisso com o Plano Nacional 
de Imunização, ou ainda na hipótese 
de que a cobertura planejada pela pas-
ta não seja suficiente contra a doença.

O vice-governador do Rio 
Grande do Norte, Antenor Rober-
to, esteve nesta terça-feira 2 em 
Brasília, em visita aos laboratórios 
da União Química, empresa res-

ponsável pela fabricação no Brasil 
da vacina russa contra a Covid-19, 
a Sputnik V. A ação aconteceu por 
iniciativa do Fórum Nacional de 
Governadores, que defende ce-
leridade da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) para 
liberar a fabricação do imunizante 
em larga escala no Brasil.

O vice-governador, o secretá-
rio estadual de Tributação, Carlos 
Eduardo Xavier, e outros 18 repre-
sentantes de estados e do Distrito 
Federal conheceram as instalações 
do laboratório que tem capacida-
de para produção de 8 milhões de 
doses por mês. “O cronograma de 

produção da vacina é para o iní-
cio do mês de abril. A ideia é que 
os estados brasileiros, mediante 
a apresentação de um plano de 
vacinação, possam comprar as va-
cinas”, declarou o vice-governador.

Segundo ele, o foco da reunião 
foi esclarecer que é possível estrei-
tar o calendário de imunização e 
que a Anvisa conceda a outorga 
emergencial para fabricação da 
Sputnik V, que já envolveria de 
imediato 10 milhões de doses con-
tratadas pela União Química com 
a Rússia. Além disso, prevê a pro-
dução no Brasil – a partir de maio 
e junho – para o fornecimento de 8 

milhões de doses por mês.
“Vivemos um momento crí-

tico, um estado gravíssimo, em 
que a pandemia da Covid-19 uni-
formizou em todo o Brasil, o que 
se faz preciso aumentar o ritmo 
da vacinação. Este encontro foi 
muito importante, e todos saímos 
convencidos de que é preciso que 
o Governo Federal, no menor es-
paço de tempo, ajude a aprovação 
emergencial para que a Sputnik V 
integre a plataforma do Plano Na-
cional de Imunização”, destacou 
Antenor.

O Rio Grande do Norte rece-
beu, na madrugada desta quar-
ta-feira 3, 40.800 doses da vacina 
Coronavac. As doses recebidas 
darão sequência ao plano estadual 
de vacinação e o público-alvo con-
tinua sendo os idosos.

Com o novo lote recebido pelo 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap), será possível concluir 
100% da vacinação dos idosos das 
faixas a partir dos 80 anos ou mais 
em todo Rio Grande do Norte e dar 
início a vacinação dos idosos de 75 
a 79 anos de idade.

“É importante que esses ido-
sos não procurem uma unidade de 
saúde sem informações. Que se-
jam orientados pelos municípios, 
os quais estão utilizando de estra-
tégias de divulgação como carro 
de som, bem como os agentes co-
munitários, levando informações 
para que os idosos não aglomerem 
nas unidades de saúde, pois eles 
possuem uma maior mobilida-
de”, ressaltou afirmou Kelly Lima, 
coordenadora de Vigilância em 
Saúde.

Estão sendo distribuídas pou-
co mais de 17.700 da Coronavac 
para aplicação da primeira dose. 
As segundas doses estão resguar-
dadas na Unidade Central de 
Agentes Terapêuticos (Unicat), em 
Natal, para garantir a imunização 
da população e, também, a reserva 
técnica preconizada pelo Ministé-
rio da Saúde.

Serão resguardadas 2.014 do-
ses da Coronavac para aplicação 
nos profissionais de saúde que 
estão atuando na linha de frente 
da pandemia e que não foram va-
cinados anteriormente. “Os muni-
cípios deverão enviar uma lista no-
minal para a Sesap e, a partir disso, 
serão disponibilizadas as doses 
para os profissionais”, disse Kelly.

Consórcio para compra de vacinas 
tem adesão de 4 prefeituras do RN 
NACIONAL | Consórcio para adquirir vacinas contra a Covid-19 teve manifestação de interesse de 649 prefeituras, incluindo as dos municípios potiguares de Alto do Rodrigues, Itaú, 
Caicó e Jardim do Seridó, segundo lista divulgada nesta quarta 3 pela Federação Nacional de Prefeitos (FNP). Estão sendo avaliadas formas de financiar a aquisição dos imunizantes

RN recebeu 40.800 doses da vacina Coronavac. Imunizantes darão sequência ao plano de vacinação e os idosos continuam sendo público-alvo

Ideia é que as prefeituras possam comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização (PNI) não seja capaz de suprir toda a demanda

VICE-GOVERNADOR DO RN 
VISITA FARMACÊUTICA
QUE VAI PRODUZIR 
VACINA RUSSA

ESTADO RECEBE 
MAIS 40.800 
DOSES DA CORONAVAC
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A Prefeitura de Parnamirim, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (Sesad), inicia 

nesta quinta-feira 4 a vacinação con-
tra a Covid-19 no grupo de idosos 
acima de 80 anos. As doses da vacina 
chegam ao município conforme o 
levantamento feito pelas Unidades 
Básicas de Saúde, destinado ao públi-
co-alvo de cada etapa, cadastrados 

por meio de prontuários na própria 
Unidade Básica de Saúde (UBS) e no 
portal do RN+Vacina.

De acordo com a Sesad, a vacina 
está sendo aplicada de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h, nas Unidades 
Básicas de Saúde do município, com 
exceção das unidades de Santa Júlia, 
Santa Tereza e Passagem de Areia 2. 
Além disso, a ação também conta 

com um ponto extra na Faculdade 
UniNassau, localizado na Cohabinal.

O cronograma municipal de 
vacinação segue avançando grada-
tivamente. Até o momento, já foram 
alcançados idosos residentes em 
lares de longa permanência, idosos 
acamados acima de 75 anos, profis-
sionais da saúde e idosos acima de 
85 anos.

Parnamirim inicia hoje vacinação  
de idosos de 80 anos ou mais

COVID-19

IMUNIZAÇÃO | Vacina da Pfizer é a única a ter registro definitivo da Anvisa, mas Ministério da Saúde resistia 
a adquirir doses. Contratos estão em fase de elaboração e devem ser assinados até a próxima semana

O Ministério da Saúde decidiu 
nesta quarta-feira 3 assinar 
contratos para compra de vaci-

nas contra a Covid-19 dos laboratórios 
Pfizer e Janssen, segundo informaram 
integrantes da cúpula da pasta. Os 
contratos estão em fase de elaboração e 
devem ser assinados até o início da pró-
xima semana, com determinação da 
quantidade de doses a serem entregues.

Em reunião nesta quarta com re-
presentantes da Confederação Nacio-
nal dos Municípios (CNM), o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, informou 
à entidade que a elaboração do contra-
to com a Pfizer está em andamento e 
que o ministério está em negociações 
com a Janssen.

Consultada, a Pfizer não confir-
mou. Mas à tarde, o ministro Pazuello 
e membros da cúpula do ministério se 
reuniram por videoconferência com 
representantes da Pfizer. 

A vacina da Pfizer é a única que 
tem registro definitivo aprovado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). A da Janssen recebeu 
aprovação de autoridades sanitárias de 
outros países. Outras vacinas avaliadas 
pela Anvisa — como a CoronaVac e de 
Oxford, as duas que atualmente estão 
sendo aplicadas no Brasil — receberam 

somente a autorização para uso emer-
gencial. O governo vinha resistindo à 
compra de vacinas da Pfizer sob o ar-
gumento de que o laboratório impunha 
condições “draconianas”. A principal 
queixa do Ministério da Saúde era a de 
que a Pfizer não se responsabiliza por 
eventuais efeitos colaterais da vacina.

A decisão pela compra das vaci-
nas dos dois laboratórios foi tomada 
em razão da aprovação nesta terça 2 
pela Câmara de projeto que facilita a 

compra de vacinas por União, estados, 
municípios e empresas.

Segundo o projeto aprovado, en-
quanto durar a emergência em saúde 
pública causada pela Covid-19, os três 
entes federativos estarão autorizados 
a comprar vacinas e a assumir riscos 
relacionados a eventuais efeitos adver-
sos pós-vacinação desde que a Anvisa 
tenha concedido registro ou autoriza-
ção temporária de uso emergencial das 
vacinas adquiridas.

Vacina da Pfizer é a única que tem registro definitivo de uso aprovado pela Anvisa no Brasil 

Vacina está sendo aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde do município, de acordo com a Prefeitura

Governo federal vai comprar 
vacinas da Pfizer e Janssen

REUTERS 

PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
N° 2020-158328/TEC/LI-0138 

POSTO SANTA RITA III EIRELI, CNPJ 37.679.042/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de instalação, com 
prazo de validade até 08/02/2025, localizado na Rodovia RN 177, S/N, Nossa senhora de Guadalupe, São Miguel 
RN, 59920-000 

POSTO SANTA RITA III EIRELI 

 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
N° 2020-158033/TEC/RLO-1449 

POSTO SANTA RITA LTDA - EPP, CNPJ 07.766.121/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação de Licença de 
operação, com prazo de validade até 28/02/2030, localizado na Av. José Xavier de Aquino, 1710, José Vicente 
do Rego, São Miguel RN, 59920-000 

POSTO SANTA RITA LTDA - EPP  

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
TAIPU COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, CNPJ nº 34.772.930/0001-85, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de  
Operação com prazo de validade até 01/07/2027, em favor do empreendimento posto de revenda de 
combustíveis líquidos (gas. Comum, etanol, diesel comum) com cap. de 30m³, localizado à Praça 10 de 
Março, nº 38 – Centro - Taipu/RN. 

Vera Lucia Macedo Mosseline 
Sócia 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
VILA ALAGOAS II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 34.109.311/0001-05, torna público 
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA, a Licença de Operação da Central Eólica Vila Alagoas II, localizado na Vila Alagoas, s/n, Lote 02 A, 
Zona Rural, Serra do Mel/RN. 
 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
VILA ESPÍRITO SANTO I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 34.043.696/0001-55, torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença de Operação da Central Eólica Vila Espírito Santo I, localizado na Vila Espírito Santo, 
Lote 43, Zona Rural, Serra do Mel/RN. 
 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
VILA ESPÍRITO SANTO II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 34.011.705/0001-26, torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença de Operação da Central Eólica Vila Espírito Santo II, localizado na Vila Espírito 
Santo, s/n lote 23, Zona Rural, Serra do Mel/RN. 
 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
VILA ESPÍRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 34.043.685/0001-75, torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença de Operação da Central Eólica Vila Espírito Santo III, localizado na Vila Espírito 
Santo, Lote 40, s/n, Zona Rural, Município de Serra do Mel/RN. 
 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
VILA ESPÍRITO SANTO IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 34.011.712/0001-28, torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença de Operação da Central Eólica Vila Espírito Santo IV, localizado na Vila Espírito 
Santo, Lote 53, Zona Rural, s/n, Município Serra do Mel/RN. 
 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
VILA ESPÍRITO SANTO V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 34.135.249/0001-26, torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença de Operação da Central Eólica Vila Espírito Santo V, localizado na Vila Espírito 
Santo, s/n, Lote 02, Zona Rural, Município Serra do Mel/RN. 
 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

C O M U N I C A D O 
                     Eu, Wilson Stripoli Campos Costa portador da cédula de identidade  N° MG10340223, 
CPF 104.927.976-09 comunico pra devidos fins que o meu diploma do curso superior de odontologia 
foi perdido, razão pela qual estou solicitando a expedição da segunda via. Declaro e me comprometo 
a inutilizar o documento anteriormente  expedido, no caso de ser localizado e,  para constatação do 
fato,  anexo número do boletim de ocorrência (00029889/2021). 

 



Quase 2 mil pessoas morraram de 
Covid-19 em apenas um dia no 
Brasil. O recorde registrado nes-

ta quarta-feira 3, aponta 1.910 mortes 
no boletim diário. Até então, o pior dia 
da pandemia havia sido nesta terça-fei-
ra 2, com mais de 1.600 mortes.

Há sete dias, sem interrupção, a 
média móvel de mortes causadas por 
Covid-19 é considerada a maior da 
história. Desde o início da pandemia, 
259.271 pessoas morreram após con-
trair a doença.

Entre os casos, 71.704 foram notifi-
cados nas últimas 24 horas, que eleva o 
total para 10.718.630. Os dados são do 
boletim diário do Conselho Nacional 
de Secretarias de Saúde (Conass).

O Rio Grande do Norte confirmou 
14 óbitos no boletim epidemiológico 
da Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap) desta quarta-feira 3. O 
número total de mortes por Covid-19 
passou de 3.636 para 3.650. 

Foram confirmados ainda 1.248 

novos casos da doença nesta quarta 3. 
O total saiu de 168.171 para 169.419. 

Às 19h desta quarta 3, a taxa de 
ocupação de leitos críticos Covid atin-
giu a marca de 92,59% de ocupação, 

com apenas 14 leitos de UTI disponí-
veis em todo o Rio Grande do Norte. 

Desde o dia 18 de fevereiro, a taxa 
de ocupação dos leitos críticos se man-
tém acima de 80% no estado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 173/2021

A Pregoeira do município de Bento Fernandes/RN torna público que promoverá em 16 de 
março de 2021, às 08h30min o Pregão Presencial SRP N.º 002/2021, que tem como Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual Aquisição de forma parcelada de material de 
construção e diversos para suprir as demandas dos diversos órgãos do poder 
executivo do município de BENTO FERNANDES/RN, cujas especificações encontram-se 
detalhadas no ANEXO I – Termo de Referência. O edital e seus anexos serão disponibilizados 
por meio de solicitação através do e-mail licitacaobentofernandes@gmail.com, 
www.licitafacil.tce.rn.gov.br, ou ainda na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento Fernandes/RN, de segunda a sexta-feira no 
horário das 08:00 (oito horas) às 14:00 (catorze horas). Sendo rigorosamente observadas as 
medidas de precauções determinadas pelos Órgãos de saúde (Federal, Estadual e Municipal). 
Outras informações serão prestadas através do telefone (84) 3637-0116.

Bento Fernandes/RN, em 03 de março de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira

ALEX PAZUELLO

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Há sete dias, a média móvel de mortes causadas por Covid é considerada a maior da história

Brasil bate novo recorde e ultrapassa 
1.900 mortes por Covid-19 em 24h

PANDEMIA

EDUCAÇÃO | “Robotizando no IF” selecionou 40 alunos que irão participar do curso que ensinará teorias  
sobre o tema, possibilitando o desenvolvimento de habilidades em montagem e programação de robôs

Um projeto de extensão do IFRN 
– Campus São Gonçalo do 
Amarante vai levar as teorias e 

práticas da robótica para estudantes 
da rede municipal de ensino. O Roboti-
zando no IF, realizado em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação 
(SME), selecionou 40 alunos para parti-
ciparem do curso que ensinará noções 
de robótica, possibilitando o desenvol-
vimento de habilidades em montagem 
e programação de robôs.

Segundo o professor Fábio Fran-
co, coordenador da ação no IFRN, o 
ensino da robótica oportuniza não só 
a programação de robôs em si, mas 
estimula diversas outras áreas que cer-
tamente irão contribuir no desenvolvi-
mento dos estudantes. 

“Em pouco tempo, é nítida a me-
lhora no desempenho em todas as ma-
térias e um interesse maior pelas áreas 
ligadas à tecnologia. Além disso, há um 
estímulo de competências fundamen-
tais para o mercado de trabalho, como 
espírito investigativo, trabalho em 
equipe, planejamento, cooperação, di-
álogo, pesquisa e tomada de decisões”, 
destacou.

O desenvolvimento das atividades 
do projeto será no formato remoto, ou 
seja, por meio de encontros não pre-
senciais. Dessa forma, a SME realizou 
um levantamento para conhecer a re-
alidade de cada estudante a fim de for-
necer o suporte necessário durante o 
aprendizado. “Aos estudantes que não 
tiverem acesso às ferramentas tecno-

lógicas, iremos proporcionar o acesso 
desse aluno ao ambiente escolar e ele 
será acompanhado pela equipe gesto-
ra – tudo será realizado conforme as 
orientações do protocolo de retorno às 
aulas presenciais, que cada escola fez o 
seu a partir de sua realidade”, afirmou 
Othon Militão, secretário de Educação 
de São Gonçalo do Amarante.

Ao final da ação, é esperado que 
os alunos sejam capazes de planejar e 
executar programação com as ferra-
mentas básicas, produzindo os seus 
próprios projetos, além de uma melho-
ria no desempenho escolar, tendo em 
vista a aplicação prática dos conceitos 
vistos nas disciplinas. A parceria reafir-
ma o acordo de cooperação assinado 
entre IFRN e o município. 

Parceria reafirma o acordo de cooperação assinado entre IFRN e o município de São Gonçalo

Alunos da rede municipal de São 
Gonçalo terão ensino de robótica 

Em pouco tempo, é nítida 
a melhora no desempenho 
em todas as matérias e um 
interesse maior pelas áreas 
ligadas à tecnologia. Além 
disso, há um estímulo de 
competências fundamentais 
para o mercado de trabalho”

“
FÁBIO FRANCO
PROFESSOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 002/2021, realizada em 02/02/2021, a 
saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. HS COMERCIO, LOCACAO E 
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA- CNPJ: 24.802.687/0001-47, 
saiu vencedor no item: 4; totalizando o valor de R$ 14.990,00 (quatorze mil, novecentos e 
noventa reais). ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP- CNPJ: 70.307.939/0001-
89, saiu vencedor nos itens: 11, 12, 13, 14; totalizando o valor de R$ 1.388,50 (mil, trezentos e 
oitenta e oito reais e cinquenta centavos). M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - 
ME- CNPJ: 21.062.777/0001-50, saiu vencedor no item: 10; totalizando o valor de R$ 23.100,00 
(vinte e três mil e cem reais). MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA- CNPJ: 14.402.647/0001-54, saiu vencedor no item: 17; totalizando o valor de R$ 4.400,00 
(quatro mil, quatrocentos reais). RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA- CNPJ: 
21.972.444/0001-69, saiu vencedor no item: 1; totalizando o valor de R$ 39.599,80 (trinta e nove 
mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). REPREMIG REPRESENTACAO E 
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA- CNPJ: 65.149.197/0002-51, saiu vencedor no item: 2; 
totalizando o valor de R$ 31.050,00 (trinta e um mil e cinquenta reais). SEVENTEC 
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- CNPJ: 08.784.976/0001-04, saiu vencedor no item: 3; 
totalizando o valor de R$ 11.893,07 (onze mil, oitocentos e noventa e três reais e sete 
centavos). SINERGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI- CNPJ: 37.084.221/0001-03, saiu 
vencedor nos itens: 5, 6, 7, 8; totalizando o valor de R$ 174.349,20 (cento e setenta e quatro mil, 
trezentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA- 
CNPJ: 32.932.000/0001-16, saiu vencedor nos itens: 9, 15, 16; totalizando o valor de R$ 41.880,00 
(quarenta e um mil, oitocentos e oitenta reais).

Jardim do Seridó/RN, em 03 de março de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  
Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 2/2021 com início 15 de 
janeiro de 2021, realizada em 02 de fevereiro de 2021 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho 
de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no 
processo licitatório provenciente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) 
relacionadas a seguir: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA- CNPJ: 24.802.687/0001-47, saiu vencedor no item: 4; totalizando o valor de 
R$ 14.990,00 (quatorze mil, novecentos e noventa reais). ISLEY FONSECA DAMASCENO DE 
ARAÚJO - EPP- CNPJ: 70.307.939/0001-89, saiu vencedor nos itens: 11, 12, 13, 14; totalizando o 
valor de R$ 1.388,50 (mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). M. K. DE 
AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME- CNPJ: 21.062.777/0001-50, saiu vencedor no item: 
10; totalizando o valor de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais). MULTFORTE COMERCIO E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA- CNPJ: 14.402.647/0001-54, saiu vencedor no item: 17; 
totalizando o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil, quatrocentos reais). RD NEGOCIOS DE 
INFORMATICA LTDA- CNPJ: 21.972.444/0001-69, saiu vencedor no item: 1; totalizando o valor de 
R$ 39.599,80 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). 
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA- CNPJ: 
65.149.197/0002-51, saiu vencedor no item: 2; totalizando o valor de R$ 31.050,00 (trinta e um mil e 
cinquenta reais). SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- CNPJ: 08.784.976/0001-
04, saiu vencedor no item: 3; totalizando o valor de R$ 11.893,07 (onze mil, oitocentos e noventa e 
três reais e sete centavos). SINERGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI- CNPJ: 
37.084.221/0001-03, saiu vencedor nos itens: 5, 6, 7, 8; totalizando o valor de R$ 174.349,20 (cento 
e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). ZIB COMERCIO E 
SERVICOS LTDA- CNPJ: 32.932.000/0001-16, saiu vencedor nos itens: 9, 15, 16 ; totalizando o 
valor de R$ 41.880,00 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta reais).

JARDIM DO SERIDÓ/RN, 03 de março de 2021
Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário Municipal de Saúde

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Prefeitura Municipal de Maxaranguape, CNPJ 08.170.540/001-25, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a CONSTRUÇÃO 
DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 101002/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021

O Município de Serrinha/RN, torna público que realizará Licitação Pública na Modalidade TOMADA 
DE PREÇOS pelo regime de Menor Preço Global, com objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO 
PAULO I.  A sessão para recebimento dos envelopes (Credenciamento; Envelope nº. 01 – 
HABILITAÇÃO e Envelope nº. 02 – PROPOSTA), será realizada em 19/03/2021 às 09h30min e 
obedecerá aos critérios estabelecidos nos Decretos Federais, Estaduais e Municipais quanto ao 
combate da pandemia do coronavirus (COVID-19). Informações e o Edital podem ser solicitadas na 
sede da Prefeitura no Setor de Licitações (o interessado deve portar pendrive para recebimento do 
arquivo em PDF) ou pelo e-mail: licitações.pmser@gmail.com.

Serrinha/RN 02 de março de 2021
Samuel Duarte de Souza

Presidente da CPL



É bom ter cuidado ao usar a 
palavra “meio”, já que esta sofre 
variações.  Quando é numeral, 
“meio” é variável e signi� ca metade. 
Ao dizermos “Já é meio-dia e meia”, 
temos o masculino (meio) referindo-
se a “dia” e o feminino (meia) 
concordando com “hora”; se “meio” 
é adjetivo, modi� ca o substantivo 
e é variável: “O funcionário adotou 
uma meia medida”, “Meias palavras 
bastam”; agora, quando é advérbio – 
uso mais comum – , “meio” signi� ca 
um pouco e é invariável: “A atleta está 
meio cansada”, “Os alunos estão meio 
preocupados”.

É HORA DE REFORÇAR “A” CAIXA OU 
“O” CAIXA?

Devemos reforçar “a” caixa (no 
feminino), pois se trata de “reserva em 
espécie que uma empresa mantém 
em suas dependências para cobertura 
de pequenas despesas”, conforme nos 
ensina o dicionário Houaiss. “O” caixa 
– no masculino – é o livro comercial 
em que se registram as entradas e 
saídas de dinheiro, os créditos e os 
débitos.

ESTE – ESSE (III)
Mais uma vez o emprego de 

“esse” e “este”. Agora, vamos tratar 

da localização de seres no espaço. 
Devemos empregar “essa” (esse, isso), 
se nos referirmos a algo que esteja 
perto da pessoa com quem estamos 
falando: “Você vai à festa com essa 
roupa, menina?” (a roupa está sendo 
usada pela menina, portanto, está 
junto da pessoa com quem se fala, 
por isso utilizou-se a forma “essa”).  
O pronome “esta” (este, isto) deve 
ser usado para se referir a algo que 
esteja perto da pessoa que está 
falando: “Esta minha camisa foi 
comprada recentemente” (quem 
está falando sou eu; a camisa está 
próxima a mim).

SEPARANDO AS IGUAIS; JUNTANDO 
AS DIFERENTES

O hífen é um dos temas 
mais polêmicos e complicados 
da reforma. Eis uma mudança 
importante para quem quer se 
atualizar: emprega-se o hífen em 
vocábulos derivados por pre� xação 
cujo pre� xo termina pela mesma 
vogal com que se inicia o segundo 
elemento. Assim, “microondas” 
passou a ser “micro-ondas”, 
“antiin� amatório” mudou para “anti-
in� amatório”, “autoônibus” virou 
“auto-ônibus”.

MEIA - MEIO
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Uma ilusão a menos é uma verdade a mais. 

Alexandre Dumas

“

“
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ZAPPING

A direção do � e Voice Kids não quer apenas Larissa Manoela no corpo de 
novos técnicos. Xuxa, Maisa e Luan Santana são nomes dos sonhos da equipe 
do reality infantil. Para a nova temporada, que estreia no dia 18 de abril, a Globo 
quer trocar a equipe para dar uma sobrevida ao programa, que andou mal das 
pernas na última leva de episódios. As primeiras conversas entre as partes já 
começaram.

GLOBO QUER XUXA, MAISA E LUAN 
SANTANA NO THE VOICE KIDS 2021

Parece que Boninho, diretor 
do Big Brother Brasil, não está 
gostando muito do que Nego 
Di está falando na internet. 
A prova disso foi o “exposed” 
que o humorista fez nas redes 
sociais, mostrando que havia 
sido bloqueado pelo big boss no 
Instagram. “O Tiago postou uma 
parada, fui clicar no Boninho e 
não consegui. Procurei, e deu 
usuário não encontrado. Acho 
muito engraçado e levo na 
esportiva. Porque, se não � zesse 
sentido as coisas que estou 
falando, ele não ia me bloquear”, 
disse o ex-participante.

Após processar Wesley 
Safadão pelo suposto plágio da 
faixa Vaqueirinha Maltrata e 
ser apontado como alguém que 
deseja enriquecer ilicitamente 
pelo cantor, o compositor Jonas 
Alves decidiu prestar uma 
queixa-crime contra Safadão. A 
defesa de Jonas informou que 
pediu a prisão preventiva de 
Wesley porque essa não seria a 
primeira vez que ele é acusado 
pelo mesmo crime. Procurada, 
a assessoria de imprensa disse 
que o cantor Wesley Safadão 
não iria se manifestar sobre o 
processo.

NEGO DI, DO BBB 21,
É BLOQUEADO POR 
BONINHO NO INSTAGRAM

COMPOSITOR PEDE 
PRISÃO PREVENTIVA DE 
SAFADÃO POR PLÁGIO

DIVULGAÇÃO



O Sarau Quinta das Artes realiza 
em março, mês da poesia e 
da mulher, a temporada “Por 

Entre Versos e Poesia”.  Durante 
todas as quintas do mês, às 20h, 
no canal Sarau Quinta das Artes 
no YouTube, poetas norte-rio-
grandenses convidados irão dialogar 
com a professora Carla Alves sobre 
poesia potiguar. Ao longo das lives, 
serão realizados sorteios de livros 
para os espectadores.

Nesta quinta-feira 4, a estreia 
da temporada de conversas virtuais 
terá o tema “Nísia Floresta Presente” 
e contará com os convidados 
Constância Lima Duarte, Nilson 
Eloy e Isadora Gondim. Todos eles 
possuem relações com o tema e a 
história da revolucionária potiguar. 

Nísia foi uma educadora, 
escritora e poetisa potiguar. Uma 
mulher à frente do seu tempo, ela 
foi ativista pioneira dos direitos 
femininos no século 19. Nísia deu 
aulas em Recife, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, onde fundou e dirigiu um 
colégio.

Em janeiro, o Sarau Quinta 
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ONLINE | Sarau Quinta das Artes fala sobre mulheres na poesia neste mês de março. 
Na estreia, nesta quinta-feira 4, a história de Nísia Floresta será debatida

POR ENTRE 
VERSOS E POESIAS

CONHECENDO MUSEUS/REPRODUÇÃO

DESTAQUE Nísia foi uma educadora, escritora e poetisa potiguar. Uma mulher à frente do seu tempo, ela foi ativista pioneira dos direitos femininos no século 19

PROGRAMAÇÃO 

Quinta-feira 4, às 20h

Nísia Floresta Presente 

Convidados: Constância Lima Duarte, Nilson Eloy e Isadora Gondim.

Quinta-feira 11, às 20h
 
Mulheres na poesia: Arte e resistência 

Convidadas: Anchella Monte, Jeanne Araújo e Marina Rabelo.

Quinta-feira 18, às 20h 

Melanina, fogo e ardência: A poesia que pulsa

Convidados: Jefferson Turibio, Regina Azevedo e Thiago Medeiros. 

Quinta-feira 25, às 20h 

Slam de poesia: 

Convidados: Karla Souza, Bárbara Maria e poetas do slam de poesia potiguar.

das Artes promoveu o especial 
“Literatura Em Casa”, uma série de 
debates interativos com escritores 
que produzem literatura no Rio 
Grande do Norte. Em fevereiro, 
promoveu uma temporada de 
entrevistas ao vivo, sob o comando 
da professora Carla Alves, com 
fi guras das áreas de Música, 
Literatura, Cinema, Educação e 
Teatro.

A temporada 2021 do Sarau 
Quinta das Artes tem o patrocínio 
da Cosern, Instituto Neoenergia e 
do Governo do Rio Grande do Norte 
através da Fundação José Augusto, 
via Lei Câmara Cascudo. Conta 
também com o apoio da ASSEFIT 
RN (Associação dos Ex-Alunos 
das Escolas Federais, Industriais 
e Técnicas do RN), IFRN e Livraria 
Cooperativa Cultural UFRN.

DIVULGAÇÃO

Atriz potiguar Isadora Gondim é uma das convidadas do Sarau Quinta das Artes de hoje 
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DANIELAFREIREDANIELA
O PIOR PLACAR 

O RN está perdendo o jogo para a 
covi19. A constatação é do secretário 
de Saúde do Estado, Cipriano Maia. 
Em entrevista ontem ao programa 
Na Hora do Café, na 95FM, ele disse 
que o cenário catastró� co de hoje foi 
provocado por “parte da sociedade 
que desacredita do vírus e que 
relaxou as medidas desde o período 
eleitoral”, passando pelos “encontros 
de � nal de ano, festas de veraneio e 
carnaval, quando as aglomerações 
facilitaram a transmissibilidade”. 

CULPADA 
Para Ciprinano, com o RN 

enfrentando, assim como no resto do 
país, uma taxa de ocupação de leitos 
de quase 100% e com “di� culdade 
extrema de abertura de novos leitos”, 
“o pior de tudo é ver que enquanto 
sociedade não aprendemos que 
precisávamos de medidas mais 
drásticas e atitudes de proteção da 
vida”. 

UTI NÃO GARANTE VIDA 
Aos que ‘exigem’ abertura 

de leitos, como se isso fosse a 
solução do problema, o que 
comprovadamente não é, e aos que 
dizem em festinhas, sem vergonha 
na cara, que estão com “UTI 
reservada”, o secretário deixou um 
recado: “Não é ter acesso ao leito 
que vai garantir a vida. De cada três 
pessoas entubadas, duas morrem. 
Estudos nacionais mostram isso”. 

VAI ENDURECER 
Na entrevista, Cipriano também 

ressaltou que novas medidas 
contra a propagação da covid no 
RN serão anunciadas em breve 
pela governadora Fátima Bezerra, 
que defendeu, durante reunião 
nesta terça-feira com o presidente 
da Câmara Arthur Lira, seguir as 
medidas propostas pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass). 

LOCKDOWN 
“O Conasstem razão. A hora 

é, mais do que nunca, de união. O 
pacto nacional em defesa da vida 
se impõe. Começando com um 
toque de recolher em todo o país, 
associado a medidas mais duras 
e restritivas”, disse Fátima em seu 
Twitter. 

É NECESSÁRIO 
No RN, até mesmo parte da 

imprensa se recusa a aceitar e faz 
críticas ao lockdown, mesmo com 
a realidade impondo esse artifício 
como única maneira de conter o 
desastre causado pelo coronavírus 
nesse momento. Hoje, governadores 
de todo o Brasil, assim como 
secretários de Saúde dos estados, 
não veem outra opção para parar a 
transmissão do vírus e aliar a pressão 
sob o sistema de saúde – público 
e privado. Não há leito em lugar 
nenhum! 

RÁPIDAS
>>Um dia depois de o 

Brasil registrar o total de 1.726 
mortes por covid-19, número 
mais alto desde março, dois 
dos jornais mais importantes 
do mundo, o britânico � e 
Guardian e norte-americano 
� e New York Times, 
publicaram reportagens com 
cientistas alertando que o 

da Rússia e chegariam de abril 
a julho. 

O governo federal decidiu 
comprar doses das vacinas da 
P� zer e da Janssen, disseram 
auxiliares. O acordo, que ainda 
deve ser o� cializado, ocorre 
após meses de embates com a 
P� zer; empresa foi a primeira a 
ter registro pela Anvisa. 

avanço da doença no país se 
tornou uma ameaça global, 
com o risco de gerar novas e 
mais letais variantes do vírus. 

O Nordeste encomendou 
25 milhões de doses da Sputnik 
russa e quer comprar vacina do 
Butantan. As ampolas viriam 

Bastante experiente, o advogado e economista Fernando Cassar iniciou operação da Cassar Advocacia, 
já consolidada no Rio de Janeiro, aqui em Natal

O mais novo e festejado casal do momento: ex-vereador de Mossoró Lahyre Rosado e a empresária Ana 
Luisa Flor estão em clima de romance

SOLUÇÃO 
Ontem, o governador do Distrito 

Federal, Ibaneis Rocha (MDB), aliado 
do governo Bolsonaro a� rmou, em 
entrevista ao Correio Braziliense, 
que com taxa de transmissão da 
covid-19 em 1,08% na capital do país 
“lockdown é a única solução”.

VEM SPUTNIK 
O governo do Estado já começou 

a se movimentar para adquirir 
vacinas contra a covid19 de forma 
autônoma, ou seja, sem precisar 
passar pelo governo federal, de 
acordo com a decisão do STF 
nesse sentido. Nesta terça, o vice-
governador Antenor Roberto e o 
secretário da Tributaç ã o do RN 
Cadu Xavier estiveram em Brasília 
para analisar o Laborató rio Uniã o 
Quí mica, farmacêutica responsável 
pela produção da vacina russa 
Sputnik V no Brasil. 

BONS OLHOS 
A visita ao laboratório foi 

muito importante, segundo o vice-
governador, que esteve lá ao lado 
de representantes do Ministério da 
Saúde, do Congresso Nacional e dos 
demais governadores do Brasil. Ele 
disse que durante a visita conheceu 
toda a plataforma e capacidade 
da empresa e que todos saíram 
convencidos de que o Governo 
Federal precisa ajudar na aprovação 
emergencial para que a vacina 
Sputnik V integre o Plano Nacional de 
Imunização.  

EM NATAL 
Um fato curioso da entrevista da 

médica Roberta Lacerda, que ainda 
repercute, é que ela criticou em sua 
fala a utilização precoce de outros 
itens do kit que tem sido distribuído 
pela Prefeitura de Natal nos postos. 
Ela reclama que não se pode tratar 
a primeira semana de covid com 
azitromicina, corticoides e dipirona, e 
é exatamente o que tem feito a gestão 
da Saúde da capital potiguar. 

SÓ O QUE TEM 
Qualquer pessoa que chegue 

às unidades de saúde de Natal com 
sintomas que são relacionados 
à covid, mesmo sem exame 
comprovando a infecção, sai 
com a receita desses remédios 
em mãos para começar a tomar 
imediatamente. 

QUEM FAZ PALANQUE? 
Da senadora do RN Zenaide Maia 

durante sessão no Senado nesta terça-
feira: “Me diga uma coisa, quem está 
usando a pandemia para fazer palanque 
político, sem respeitar os mais de 257 
mil mortos? O presidente da república 
é responsável, sim, pela maioria dos 
óbitos porque negou a ciência, porque 
negou a importância das vacinas e 
porque está fazendo palanque político 
com o auxílio emergencial. Quem está 
quebrando o comércio brasileiro é o 
presidente da República”. 

VERGONHA 
Jornais de todo o país 

repercutiram a malandragem 
de Bolsonaro e do ministro das 
Comunicações de tentar colocar 
culpa nos governadores pela piora da 
pandemia no Brasil a� rmando que foi 
enviado aos estados muito dinheiro 
para combater o problema. 

DESMASCARADOS 
No O Globo saiu: “Depois 

de atirar contra o Congresso, o 
Judiciário e a imprensa, Jair Bolsonaro 
voltou a culpar os governadores 
pelo descontrole da pandemia. 
No domingo, o presidente atiçou 
sua matilha virtual com números 
distorcidos. O ministro Fábio Faria 
completou o serviço. Tuitou que os 
estados tiveram ‘tempo e dinheiro 
sobrando’ para conter a tragédia”. 

 TRUQUES 
Disse mais: “As contas do capitão 

estavam turbinadas. Ele somou 
repasses obrigatórios, verbas do 
Fundeb e até royalties do petróleo 
destinados aos estados. Num dos 
truques de ilusionismo, Bolsonaro 
disse aos eleitores que o Espírito 
Santo recebeu R$ 16,1 bilhões de 
Brasília. Os repasses extraordinários 
não passaram de 10% disso, 
esclareceu o governador Renato 
Casagrande”. 

NÃO FEZ NADA 
E mostrou: “Além de não entregar 

as vacinas prometidas, a União 
deixou de � nanciar cerca de nove 
mil leitos de UTI desde dezembro, 
segundo os secretários de Saúde. O 
dinheiro sumiu no momento em que 
os hospitais voltaram a lotar. No � m 
de semana, a ministra Rosa Weber 
ordenou a liberação dos repasses 
a três estados. Ainda é pouco para 
desarmar a sabotagem em escala 
nacional”. 

SEGURA BOLSONARO 
Já em Lauro Jardim, a 

notícia foi de que desde terça 
“o Palácio do Planalto vive uma 
espécie de ‘operação segura o 
Bolsonaro’. Os protagonistas são 
ministros-bombeiros e, claro, Jair 
Bolsonaro que, irritado, muito 
irritado, com os governadores, 
quer bater publicamente em 
qualquer possibilidade de medidas 
restritivas nos estados por causa do 
recrudescimento da pandemia”. 

JOÃO GILBERTO

REPRODUÇÃO)



Televisão esportiva, mais dividida, vive nova realidade
Já de algum tempo o mercado 

vem trabalhando com a certeza 
de modifi cações importantes no 
campo da televisão esportiva. 
E elas, de fato, já começam a 
acontecer, a partir de uma maior 
e mais razoável divisão dos 
direitos de transmissão.

Hoje, na prática, todas as 
principais redes de televisão, não 
mais uma só, têm ao menos uma 
grande propriedade para oferecer 
ao seu telespectador.

Por não perceber ou não 
concordar em também direcionar 
a sua comunicação em novas 
direções - e não somente na TV 
aberta, fechada e pay-per-view 
-, a Globo acabou cedendo 
terreno. Hoje, diante das tantas 
possibilidades e condições 
indispensáveis, se faz necessário 
se adequar e se utilizar de todas 
as ferramentas disponíveis, 
especialmente redes sociais e 
aplicativos.

Por outra, na terça-feira, 
jogo do Campeonato Carioca, 
Flamengo e Nova Iguaçu, já 
foi possível acompanhar uma 
operação diferente em sua 
transmissão, muito próxima 
do padrão europeu. Imagem 
mais fechada e um menor 
uso da câmera 1, da geral, 
diferentemente da Globo que 
chega a 81% em cada jogo.

O mundo mudou e mudou 
nos mais diferentes sentidos. 
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Em nota, a TV Cultura informou 

aos colaboradores que não repassará 
os reajustes do plano de saúde.
O Teatro Claro marcou para os 

próximos dias 10, 11 e 12, às 20h30, 
a 2ª edição do programa “Novos 

Caminhos”...Personalidades como 
Elba Ramalho, Zezé Motta, Teresa 

Cristina e Rodrigo França discutirão 
novos caminhos pós-pandemia...
Transmissão simultânea pelos 

canais 500 da Claro TV e YouTube.
Milton Neves, Élcio Coronato e 
Fábio Rabin gravaram vídeos para 
a campanha Renova Vale Refeição, 
produzida pela Infi niti e que conta 
com apoio do Sebrae.Camilla 
Amado também acertou com a 

Record para “Gênesis”.
"Rio Connection”, série da Globo 

com a Sony, está com seu elenco 
praticamente defi nido...

Marina Ruy Barbosa será uma das 
protagonistas.Neste sábado, a TV 

Rá Tim Bum estreia a nova série 
de interprogramas em animação 

“Desafi o Monstro”.

.
HORÓSCOPO

Revelações e olhar mais profundo do comportamento 
e dos fatos poderão cancelar uma amizade e fortalecer 
outra. O dia trará imprevistos e também boas surpresas 
com a chegada de um grupo estimulante que derrubará 
velhos conceitos.

Perspectivas positivas na área fi nanceira incentivarão 
planos de longo prazo e planejamento de uma viagem 
especial ou de estudos. Firme relações de trabalho e 
conte com grande empatia nas interações de hoje. Bom 
momento para reorganizar a rotina.

Lindo momento para fortalecer vínculos, fi rmar amizades 
e criar uma rede protetora ao seu redor. Parcerias 
poderão mudar inesperadamente e dar lugar a um novo 
projeto profi ssional. No amor, carinho e companheirismo 
compensarão limites e diferenças. 

Emoções estarão à fl or da pele com Lua em seu signo. 
Aproveite para se cuidar com carinho, e evite discutir 
com a família, se não quiser se estressar. Arrumações 
na casa proporcionarão mais espaço livre e bem-estar. 
Ótimo momento para descartar coisas sem uso.

Futuro atraente, com novos planos e parcerias especiais. 
Relacionamentos profi ssionais estarão aquecidos. 
Proposta de trabalho, ou convite de viagem, poderá 
chegar inesperadamente. O prazer estará nos detalhes 
das pequenas coisas hoje. 

Realize um sonho antigo e dê mais conforto à família. O 
dia trará resgates do passado, fortes emoções, carinho e 
harmonia nos relacionamentos próximos. Fortaleça suas 
raízes e valorize a história de vida. Bom momento para 
impulsionar o trabalho, iniciar atividades.

Ganhe confi ança em novos relacionamentos e conquiste 
amizades. O dia trará conexões infl uentes, notícias de 
longe e convite atraente. Se planejar direitinho, com 
atividades on-line, você conseguirá conciliar o trabalho 
com planos familiares e projetos pessoais. 

Conversa carinhosa e esclarecedora com uma amizade dará 
sabor ao dia. Bom momento para expressar os sentimentos 
com mais emoção e fortalecer vínculos importantes em sua 
vida. As comunicações estarão abertas. Circule nas redes, 
amplie relacionamentos e fi que por dentro das novidades.

Troque confi dências com a família e defi na mudanças na 
casa ou no lifestyle. Hora de realizar sonhos e abrir novos 
caminhos para o futuro. Um imprevisto poderá acelerar 
decisões de vida e impulsionar novo empreendimento 
profi ssional. Amor com mais cumplicidade e carinho.

Apesar dos medos, da imprevisibilidade e das 
instabilidades causados pela pandemia, o futuro seguirá 
promissor. Você terá oportunidade de fi rmar um ótimo 
negócio. Também poderá encontrar um plano “B” para 
aumentar os rendimentos. Ligue as antenas hoje. 

Palavras carinhosas e assuntos de trabalho aproximarão 
alguém especial que andava distante. O dia favorecerá 
acertos de documentos, acordos e vida íntima. Conte 
com maior entendimento nas relações e harmonia com 
parceiros. Comunicações de trabalho estarão aceleradas.

Otimismo, brilho, alto astral e confi ança nos 
relacionamentos darão um colorido vibrante ao dia. Faça 
planos a dois e intensifi que o amor. Bom momento para 
formalizar uma relação especial ou negócio em parceria e 
começar novo ciclo de vida. 

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)

PINGOS NOS IS
Gabriel Leone esteve na primeira, 

mas não fará “Verdades Secretas 2” 
para a Globoplay. Já na Globo, o jovem 
ator grava “Um Lugar ao Sol”, escrita 
por Lícia Manzo e substituta de “Amor 
de Mãe”.

SEM FESTA
A CNN Brasil chega ao seu 

primeiro aniversário no próximo 
dia 15, uma segunda-feira. Do 
lançamento até aqui não foram 
poucas as mudanças. Muitos saíram, 
utros chegaram, e segue o jogo.

Claro, por causa da pandemia, 
não haverá festa para comemorar a 
data. Só faltava.

 
OUTRO ACERTO

Isabel Fillardis acaba de acertar 
sua volta à Record e  também vai 
integrar o elenco de “Gênesis”. 
Amanishakheto é a personagem. 
Curiosamente, o último trabalho de 
Fillardis em novelas aconteceu em 
“Topíssima”, em reprise na faixa da 
noite.

SUPERBONITA

REPRODUÇÃO 

NOVO TRABALHO
Dani Moreno, após “Amor Sem 
Igual”, começou a gravar nesta 
semana como Aolibama, feiticeira 
de Hebrom e uma das esposas de 
Esaú (Cirillo Luna), na fase Jacó. 
A participação acontecerá em sete 
capítulos de “Gênesis”.

No dia 11, às 22h, começa a nova 
temporada do “Superbonita”, com 
Taís Araújo, no GNT. Entrevistas 
remotas, por causa da pandemia, 
com nomes como Xuxa, Giovanna 
Ewbank, Juliana Paes, Maju 
Coutinho e Fernanda Gentil.

Autocuidado será o tema da 

temporada. Produção da Cine Group. 

EM DEFINITIVO
O narrador Sergio Maurício, 

por conta do contrato com a 
Bandeirantes para fazer a Fórmula 
1, vai trocar o Rio de Janeiro por São 
Paulo.Já está em busca de um imóvel 
próximo da TV, no Morumbi.

EMMY INTERNACIONAL
A TV Cultura, que já contabiliza 

quatro prêmios, inscreveu “Os 
Campeões de Audiência”;  “Eles 
Matam Mulheres”; “Suicídio – 
Precisamos falar sobre isso”, e “Elis 75 
– Transversal do Tempo” no próximo 
Emmy.Os fi nalistas serão anunciados 
em agosto e a premiação está prevista 
para setembro, em Nova York.

ACENO
José Mayer postou nas redes 

sociais uma foto em sua chácara, em 
Itaipava, Rio, que recebeu milhares de 
curtidas.

Sobre uma volta à televisão, a 
informação é que ele não pretende 
mais fazer uma produção inteira. 
Talvez uma participação.



Apenas um dia após definir em 
sorteio os 40 confrontos da pri-
meira fase da Copa do Brasil, 

a CBF divulgou, nesta quarta-feira 3, a 
tabela detalhada, contendo datas horá-
rios e locais dos jogos.

A primeira fase da competição será 
disputada nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 
de março. A decisão está prevista para 
os dias 20 e 27 de outubro, quando será 
conhecido o grande campeão.

As duas primeiras fases da com-
petição têm duelo em jogo único. Na 
primeira fase, o empate classifica o 
visitante. Na segunda, em caso de 
empate, o jogo vai para os pênaltis. 
Na terceira e quarta fase, começam os 
jogos de ida e volta.

Os clubes que antes entravam dire-
to nas oitavas de final da disputa agora 
começam na terceira fase. É o caso dos 
oito classificados para a Libertadores, 
do nono colocado do Brasileirão, além 

dos campeões da Série B, da Copa do 
Nordeste e Copa Verde.

As equipes são Atlético-MG, In-
ternacional, Flamengo, Palmeiras, São 
Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos 
(Libertadores), Chapecoense (Série B), 

Ceará (Copa do Nordeste), Brasiliense 
(Copa Verde) e Athletico (9º no Brasi-
leirão).

Representantes do Rio Grande do 
Norte, ABC e América estreiam em da-
tas diferentes.

O Alvirrubro entra primeiro em 
campo. Na próxima quarta-feira 10, às 
16h, a equipe potiguar encara o Real 
Brasília-DF, no estádio Serra do Lago, 
em Luziânia-GO.

Já o Alvinegro joga no próximo dia 
16 (uma terça-feira), às 20h, contra o 
Rio Branco de Venda Nova-ES, no está-
dio Olímpio Perim, em Venda Nova do 
Imigrante-ES.

CONFIRA AS DATAS:
1ª fase: 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de março
2ª fase: 7 de abril ou 14 de abril
3ª fase: 2 de junho (ida) e 9 de junho (volta)
Oitavas de final: 28 de julho (ida) e 4 de 
agosto (volta)
Quartas de final: 25 de agosto (ida) e 1º 
de setembro (volta)
Semifinais: 8 de setembro (ida) e 15 de 
setembro (volta)
Final: 20 de outubro (ida) e 27 de 
outubro (volta)
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2ª RODADA

PERDA

Morreu nesta quarta-feira 
3, de complicações da Covid-19, 
o técnico Ruy Scarpino, de 59 
anos. Ele estava internado des-
de domingo 28, em Manaus, on-
de comandava o Amazonas FC.

Natural do Espírito Santo, 
Ruy ganhou a Série C do Brasi-
leirão de 2003, o Campeonato 
Estadual e a Copa Paulista de 
2002 pelo Ituano.

Ele também treinou o Amé-
rica de Natal, que lamentou a 
perda em nota oficial.

Scarpino foi tricampeão 
maranhense, primeiro com o 
Moto Club (em 2004 e 2016) e 
mais tarde com o Imperatriz 
(2019). Ele passou ainda pelo 
Ceará, como técnico, em 2009, 
além de treinar em três oportu-
nidades o Santo André. Todos 
os clubes publicaram notas de 
pesar nas redes sociais. O Santa 
Cruz, clube que Scarpino de-
fendeu como goleiro, também 
lamentou a morte do ex-atleta.

EX-TÉCNICO DO 
AMÉRICA MORRE 
POR COMPLICAÇÕES 
DA COVID-19

THAIS MAGALHÃES / CBF

Copa do Brasil: América 
estreia na próxima quarta
FUTEBOL | Primeira fase conta com 80 times divididos em 40 confrontos. América joga diante do Real Brasília-DF na próxima semana e o ABC 
encara a equipe do Rio Branco de Venda Nova-ES. 12 equipes entram na disputa apenas na terceira fase, marcada para os dias 2 e 9 de junho

Representantes do Rio Grande do Norte, ABC e América estreiam em datas diferentes


