
PANDEMIA. 12 | Rio Grande do Norte pode ter uma 
nova variante do coronavírus com origem local. 
Segundo o médico e virologista Josélio Araújo, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), a falta de medidas que diminuam a 
circulação de pessoas e o atraso na vacinação são 

potenciais geradores de linhagens mais perigosas 
do vírus Sars-CoV-2. Isso ocorre porque o patógeno 
tem passado por mutações ao longo da pandemia.
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RAQUELLOUVAINRAQUEL
NOVO CEP
O escritório Rossana Ferreira Advocacia, com forte 
atuação em direito de família, sucessões e imobiliário, 
está em novo endereço, no edifício Tyrol Business 
Center 

DONA CEGONHA
Radiantes estão os futuros papais Val Barbosa e 
Juliana Duarte. A doce espera da cegonha vai trazer 
companhia aos pimpolhos do casal: Ana Rosa e 
Ivanilson júnior.

ZINCO
A nutricionista Renata Simplício e o advogado Wandick 
estão comemorando bodas de zinco. O casal celebra a 
vida, a família e o amor.

OLHAR DAS DUNAS
O diretor regional da construtora Moura Dubeux, 
Fernando Amorim, destaca o crescimento nas vendas 
do novo empreendimento no bairro de Lagoa Nova, 
chamado Olhar das Dunas.

SUPERAÇÃO 
Apesar da crise econômica vivida pelo nosso 
Estado em virtude da pandemia, os diretores da 
Mariz Comunicação, Marlos Mariz e Wilson Júnior, 
comemoram o crescimento e expansão no mercado 
publicitário nordestino. Com um modelo arrojado de 
comunicação 360º, eles já celebram a chegada da 
quarta conta da agência somente este ano.

PURO CHARME
A dentista Maria Helena Albuquerque está radiante 
com o sucesso do seus cursos online de harmonização 
facial para profi ssionais da área. Ela segue atendendo 
respeitando todos os protocolos de segurança contra a 
Covid-19 no seu consultório no Tirol.

SUPER CINE
 Estão abertas as inscrições para o 2º Festival de 
Cinema de Florânia –FestCineFlores. O evento será 
realizado no período de 26 a 28 de abril
em ambiente online, seguindo os protocolos de 
segurança da OrganizaçãoMundial.O festival contará 
com duas mostras competitivas: Mostra Nacional 
eMostra Local. Os realizadores poderão inscrever seus 
trabalhos até o dia 15 de abril no website do evento: 
www.festcinefl ores.com.br.

MÃOS À OBRA
De volta ao ofi cio, depois de um período sabático, 
a engenheira Conceição Wanderley retoma suas 
atividades construindo na cidade onde nasceu, 
Santa Cruz.  A coluna deseja muito sucesso neste 
empreendimento. 

BOM AMIGO
Com o isolamento social, várias casas ganharam novos 
moradores para fazer companhia. Os pets confortam 
e dão carinho. Falando nisso, o Canil está com nova 
ninhada da raça Akita, avisa Eduardinho Marinho. 

VACINA JÁ
Nas redes sociais está rolando uma campanha em 
prol das pessoas com síndrome de down receberem a 
vacina da Covid-19. O garoto propaganda é o querido 
Dudu Alvarenga, fi lho do desembargador Cláudio 
Santos. O estatuto das pessoas com defi ciência garante 
a prioridade para pessoas com síndrome de down nos 
atendimentos de saúde.
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A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) descreveu como 
“necessárias” novas restrições 

na Europa devido ao crescente nú-
mero de casos do SARS-CoV-2, em 
meio ao avanço da variante britânica 
e ao aumento da mobilidade pela se-
mana da Páscoa.

“A situação na região é agora mais 
preocupante do que vimos em vários 
meses”, disse a diretora regional da 
OMS para Emergências na Europa, 
Dorit Nitzan.

“Muitos países estão adotando 
novas medidas que são necessárias e 
todos devem segui-las tanto quanto 
possível”, acrescentou Nitzan.

Em sua opinião, também existem 
“riscos associados” ao “aumento da 
mobilidade” e às reuniões neste feria-
do da Páscoa.

Em nota, do seu escritório euro-
peu, a OMS também chamou de “ina-

ceitavelmente” lento o ritmo da cam-
panha de vacinação no continente.

A OMS considerou que as medi-

das restritivas devem ser usadas “en-
quanto a doença exceder a capacida-
de dos serviços de saúde para cuidar 
adequadamente dos pacientes e para 
acelerar a provisão dos sistemas de 
saúde locais e nacionais”. 

Acrescentou que os casos estão 
aumentando em todas as faixas etá-
rias, exceto naquelas de mais de 80 
anos, que, na sua opinião, mostram 
“os primeiros sinais do impacto da 
vacinação”.

A Europa é a segunda região com 
mais casos de covid-19. O número 
total de positivos gira em torno de 
45 milhões e o número de mortos é 
próximo a 1 milhão, segundo dados 
da OMS.

Cerca de 50 países da região já 
indicaram que a variante B.1.1.7, ini-
cialmente detectada no Reino Unido, 
é a que predomina em seus territó-
rios.

OMS diz que são necessárias novas 
restrições para combater pandemia

CRISE

VACINAÇÃO | Matéria de autoria do deputado Ubaldo Fernandes (PL) ressalta que a medida garante maior 
segurança aos cidadãos. Norma assegura ao paciente o direito de acompanhar a manipulação da vacina 

Foi aprovado, à unanimidade, na 
Sessão Plenária virtual da As-
sembleia Legislativa desta quar-

ta-feira 31 um Projeto de Lei que busca 
tornar as vacinações no Rio Grande 
do Norte mais seguras. De autoria do 
deputado estadual Ubaldo Fernandes 
(PL), a matéria prevê mais transparên-
cia na manipulação das seringas.

“Quero defender hoje, com muita 
responsabilidade, a aprovação desta 
matéria que propus com o objetivo de 
dar maior segurança e transparência 
na aplicação de vacinas em geral, mas 
principalmente agora na aplicação 
dos imunizantes contra a covid-19. 
Diante dessa situação preocupante 
que enfrentamos, precisamos afastar 
toda e qualquer possibilidade de pro-
blemas que atrapalhem a necessária 
imunização de 100% da nossa popula-
ção!”, enfatizou o autor.

Fernandes defendeu ainda a ur-
gência de apreciação desta matéria 
para garantir maior segurança ainda 
mais diante da grande expectativa dos 
cidadãos que sonham em finalmente 
ficarem imunes ao coronavírus. “Mui-
tas têm sido as notícias sobre falhas 
na aplicação das vacinas. Há relatos de 
que em alguns casos não foi identifica-
do o imunizante dentro das seringas, 
deixando pacientes expostos à conta-
minação da doença. Se muitas dessas 
informações que estão sendo espalha-
das são verídicas ou não, não se sabe. 
Mas o que sabemos é que podemos 
prevenir essa situação com a aprova-
ção e efetividade desta lei!”, observou

Com a aprovação desse projeto 

de lei, fica assegurado ao paciente o 
direito de acompanhar a manipulação 
da vacina a que está sendo submetido. 
Entende-se por manipulação da vaci-
na a retirada do frasco, a verificação do 
lote da vacina, a colocação da vacina 
na seringa, a verificação da agulha 
embalada, o descarte do material utili-
zado e a devida anotação no cartão de 

vacina. Todos os órgãos públicos, bem 
como as instituições particulares, de-
verão orientar os seus profissionais no 
sentido de garantir ao paciente o dis-
posto nesta lei. Em caso de descumpri-
mento, as sanções serão: em se tratan-
do de empresas privadas, o registro de 
advertência formal, a ser aplicada pela 
secretaria de saúde pública do estado 
do rio grande do norte, sendo cabível, 
em caso de reincidência, a aplicação 
de multa, entre um e 20 salários-mí-
nimos, revertendo-se o valor ao fundo 
municipal de saúde;  em se tratando de 
órgãos públicos, advertência formal ao 
profissional infrator, a ser aplicada pe-
la direção do respectivo órgão, sendo 
cabível, em caso de reincidência, a ins-
tauração do processo administrativo 
disciplinar.

Projeto quer obrigar que seringas sejam 
manipuladas na frente de pacientes no RN

Deputado Ubaldo Fernandes (PL) diz que lei dará transparência à vacinação

JOÃO GILBERTO

 Europa soma 45 milhões de casos de Covid

AFP

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, AS 
SANÇÕES PODEM IR DE ADVERTÊNCIA 

FORMAL, MULTA ENTRE UM E 
20 SALÁRIOS-MÍNIMOS E ATÉ A 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Edital De Citação – Procedimento Ordinário Prazo: 20 (Vinte) Dias Processo N.º 0876157-54.2018.8.20.5001 Ação: Contratos Bancários 
Exeqüente: Autor: Banco Do Brasil S/A Executado (A):  Réu: F Leonia Cardoso Costa - Me, Olivio Luiz Moraes Nogueira O  Exmº . Sr. Dr. 
Ricardo Tinôco de Góes, Juiz de Direito da  6ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc.  Faz Saber a todos quantos o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 (Vinte)  dias, que pelo presente fica Citado a pessoa de Olivio Luiz 
Moraes Nogueira, CPF: 320.066.759-15 anteriormente residente à Rua Chapada do Apodi, 1396, Potengi, Natal - RN - CEP: 59129-060, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da  Monitória (40) 
0876157-54.2018.8.20.5001, proposta por  Banco Do Brasil S/A contra  F Leonia Cardoso Costa - ME e outros para que, querendo, 
ofereça resposta à presente ação (através de advogado habilitado), no prazo de 15 (quinze) dias. A inexistência de resposta por parte do 
réu, importará preclusão e a aplicação dos efeitos da revelia, entre eles o de presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 
autora. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 6 de novembro de 2020. K-01e02/04

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação (RLO) com prazo de validade até 24/03/2024, referente ao Poço de Extração de Combustível Fóssil 
7-RE-0045-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do instituto de desenvolvimento 
sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada, com prazo de 
validade até 24/03/2024, em favor do empreendimento Acesso ao Poço petrolífero 7-GC-0011-RN, com 189m de 
extensão, localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de Felipe Guerra – RN; 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 
 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LS 
 

M SEABRA ALVES EPP, CNPJ: 23.902.201/0001-80, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Simplificada - LS, 2017-107460/TEC/LS-0049 com validade em 27/04/2021 para extração mineral de AREIA em 
uma área de 4,00 (há), volume mensal de 1.330,00 m³/mês. Localizado no Rancho das Esmeraldas na localidade 
de Aningas, Zona Rural, Ceará Mirim/RN. 
 

M SEABRA ALVES EPP 
Requerente/Proprietário  

  
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
Phoenix Energias Renováveis LTDA, 13.744.588/0001-30, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo 
de validade até 26/03/2023, em favor do empreendimento Complexo Eólico Limão, localizado na Zona Rural 
dos municípios de São Tomé, Sítio Novo e Barcelona/RN. 
 

Paulo Mattar Filho 
Representante Legal 

 

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

Vila Espírito Santo I Empreendimento e Participações S.A -, CNPJ 34.043.696/0001-55, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Regularização de Operação, com prazo de validade até 29 de março de 2023, em favor do 
empreendimento: Central Eólica Vila Espírito Santo I, localizado em Vila Espírito Santo, Zona Rural, Serra 
do Mel/RN. 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

 

 

 

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

Vila Espírito Santo V Empreendimento e Participações S.A -, CNPJ 34.135.249/0001-26, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Regularização de Operação, com prazo de validade até 25 de março de 2023, em favor do 
empreendimento: Central Eólica Vila Espírito Santo V, localizado em Vila Espírito Santo, Zona Rural, Serra 
do Mel/RN. 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 
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A vacinação contra a Covid-19 
em Natal será mantida du-
rante este fim de semana. Os 

seis drives e as 35 salas de vacinação 
seguirão funcionando neste sábado 3 
e domingo 4. A novidade é permissão 
para que pessoas com 68 anos ou 
mais possam ser imunizadas. 

Os Centros Covid também fun-
cionarão neste período das 8h às 16h, 
no Cemure, no Ginásio Nélio Dias e 
no Palácio dos Esportes.

Os drives da UnP na avenida Ro-
berto Freire e do Ginásio Nélio Dias 
(setor 3), destinados exclusivamente 
à segunda dose da vacina de Oxford 
para profissionais da saúde, funcio-
narão durante a Semana Santa de 
acordo com o calendário de datas 
montando pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Natal.

Desde quinta-feira foi dada a 
continuidade da vacinação dos tra-

balhadores de saúde que ainda não 
receberam a primeira dose do imu-
nizante contra o novo coronavírus. A 

aplicação segue acontecendo de for-
ma escalonada para evitar aglomera-
ção e riscos de contágio pela doença.

Os drives funcionarão das 8h 
às 16h e estão montados no Palácio 
dos Esportes, na Arena das Dunas, 
no Shopping Via Direta e no Ginásio 
Nélio Dias, os dois últimos contam 
também com salas de vacinação para 
pedestres.

Durante todo período da Semana 
Santa os idosos a partir de 69 anos 
que ainda não se vacinaram e os que 
estão aptos a tomar a segunda dose 
podem procurar um dos pontos de 
vacinação para receber o imunizan-
te.  

O drive instalado no estacio-
namento da OAB funciona desde a 
sexta 2 para atender idosos a partir 
de 69 anos e trabalhadores da saúde, 
de acordo com escalonamento de 
atividades. 

Prefeitura do Natal mantém vacinação 
e Centros Covid-19 neste domingo

SERVIÇO

DECRETO | Governadora Fátima Bezerra ressalta que os municípios do RN precisam redobrar os cuidados com 
os protocolos sanitários durante a vigência do novo decreto estadual, que começa a valer na segunda-feira 5

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
destacou que a pandemia do 

coronavírus permanece como uma 
ameça à população potiguar, e, por is-
so, é necessário redobrar os cuidados 
com os protocolos sanitários durante 
a vigência do novo decreto estadual, 
que começa a valer na segunda-feira 5. 

O documento permitirá, entre 
outras ações, o funcionamento de 
serviços não essenciais, de escolas do 
ensino fundamental I, além de igrejas 
e academias. “Não é um liberou; de 
forma nenhuma”, orientou. 

Fátima destacou a credibilidade 
do Comitê Científico na orientação de 
ações de combate à Covid-19, que su-
geriu a prorrogação do atual decreto, 
que permite apenas o funcionamento 
de atividades essenciais até este do-
mingo 4. 

Entretanto, para a governadora, 
tal possibilidade não é possível dado 
os impactos socioeconômicos causa-
dos pela crise sanitária, especialmente 
na geração de emprego, assistência 
social e socorro financeiro aos setores 
produtivos do Brasil – estes, compro-
missos que deveriam ter sido assumi-
dos pelo governo federal, de acordo 
com a petista.

“Elogio a atuação do comitê. De 
forma muita sincera, o desejado era 
continuar com as medidas em curso 
por mais alguns dias, como sugeriu o 
comitê e defende os Ministérios Pú-
blicos do estado. Mas, diante da reali-
dade, de olhar a vida como ela é, não é 
possível mantê-las. Afinal, vivemos em 

um País com 14 milhões de desempre-
gados. O governo a nível nacional não 
tem cumprido seu papel de proteção 
às famílias mais vulneráveis, nem de 

chegar junto às empresas. O Governo 
do RN têm suas limitações”, destacou  
a governadora.

Fátima, que revelou ter aten-
dido aos apelos dos prefeitos e dos 
representantes do setor produtivo. 
“Considerando os apelos de todas 
as prefeituras, fizemos mudanças 
no novo decreto levando em conta o 
contexto social e econômico. O auxilio 
emergencial vai voltar, mas com um 
valor inferior. As prefeituras têm papel 
decisivo neste momento, de fiscaliza-
ção, de cobrar o cumprimentos dos 
protocolos sanitários, de garantir o 
funcionamento das atividades não es-
senciais de forma segura. Os empresá-
rios, por sua vez, vão ter que redobrar 
os cuidados”, finalizou a governadora 
do RN.

Fátima faz alerta a prefeitos sobre 
novo decreto de isolamento social

Governadora Fátima liberou o funcionamento de serviços não essenciais

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Natal vai vacinar pessoas a partir de 68 anos

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Considerando os apelos de 
todas as prefeituras, fizemos 
mudanças no novo decreto 
levando em conta o contexto 
social e econômico”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
0833853-11.2016.8.20.5001 

[Cláusula Penal, Compra e Venda] 
AUTOR: AGNES CHAN SOU HARN, CHEOW PEE YONG DORIS, CHEOW PEE SHING, CHOO KIM HAR, CHIN SEO KIN, 
CHOONG YIH MIN, GOH KAR SOON CARSON, CHOY KAM WENG, HUANG YONG WAH, DANNY MAH CHEOK SUM, 
FOO KOK JONG, GOH SOCK HUA, CHRISTINA, ALVIN GOH YONG HERN, SAMAPORN KANDET, LIAW CHUN HUEI, 
LIM LEE HUANG, LOH CHEE LAN, LOH PEI HUA, LOW MING CHOO, LYNN LAM SU YIN (LYNN MESSER), MONICA 
FANG LING LI, NGEOW YEONG TSWEN, ONG HWEE LENG, PAUL DAMIAN FREEBORN, CHRISTOPHE PONTON, 
QUAH LYE HOCK, SEOW TZER FOOK, GUEE GEOK LIAN, SHINDE UMESH VINAY, SOMASUNDERAM SIVAKUMARAN, 
TAN SOK LUAN, ALAIN MARIE PIERRE MICHEL AUMONIER, TAN SOO GUAN, TAN YONG HUI COLIN, LEE JUI HUANG, 
TANG WAI LEONG, TAN SWEE IMM PEGGY, TANG WAI YEE, TENG KENG KWEE, LEE AY LING, TEO BEE CHOO 
LYDIA, TEO HENG KHUANG, YOH PECK SAN, WONG CHOOI MEI, YIP WAI CHENG JESSILINE, KHEE MING YONG. 
RÉU: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, GABRIELA 
MEDEIROS DE OLIVEIRA. 
 
FINALIDADE: CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 14.049.723/0001-90,  ANTHONY 
JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY CPF: 017.454.496-04, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF: 051.386.034-
77, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, contados a 
partir da fluência do prazo previsto neste edital (VINTE DIAS), com a primeira publicação, nos termos da petição inicial, cuja 
cópia se encontra nesta secretaria, no endereço supra, à disposição da interessada.  
 
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor 
(art. 344, do CPC), os autos serão remetidos à Defensoria Pública, como curadora especial. 

 
Natal, 3 de agosto de 2020. 

 
ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA  

Juíza de Direito 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
0833911-14.2016.8.20.5001 - ProceComCiv 

[Cláusula Penal, Compra e Venda] 
AUTOR: QUEK MAY LING JOSIE, TRINA TEO HUI PING, CHNG CHEE HOON, LEE SEK YONG, PHOA CHEOW 
NGOR, LAU KENG GEE, DANIEL FONG, LIM KIM HENG, ZHOU MIN YI, FUNG HEE KOON (FANG QIJUN), CHOY 
KAM WENG, HUANG YONG WAH, CHONG MENG TEO, TAN SIEW HUANG, LEE KIM YONG, KISHORE DEVJI 
DHARAMSI, MOHSIN MOHAMED, YEO PECK HOON, POH ENG CHUEN, CHUA KIM ENG, SIM JUAT KHIANG 
(STANLEY), SZE SENG TAN, HO YOK FONG, TAN SWEE CHEK, CHONG CHAN MENG, LIAW CHUN HUEI, GOH 
PEI CHUEN, TAN HOCK SENG, TENG SWEE LAN KAREN, ANG EE KIAT, SEOW WHAY WAUN, CORDELIA, WANG 
DAODONG, CHUA CHENG HAO (CAI ZENGHAO), CHUA MEON KENG FANCE, PANG XIAO JING, ALEX CHENG 
WING HIM, CHAN WAI WAI, TANG WAI LEONG, CHOO JAIMIN, QUAH LYE HOCK, PAUL DAMIAN FREEBORN, 
SAW EEWEI, CHIN LEE FAH, NG PECK SUAN  
RÉU: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 5º andar, Lagoa Nova, Natal/RN – Fone: 616 9178.  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
 
FINALIDADE: CITAR ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 14.049.723/0001-90, ANTHONY JON 
DOMINGO ARMSTRONG EMERY CPF: 017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF: 051.386.034-
77, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca do despacho proferido nos autos, para, querendo, contestar a 
presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/15 art. 344), contados estes do término do prazo do edital 30 (trinta) 
dias, com a primeira publicação, nos temos da petição inicial e demais peças 
 
ADVERTÊNCIA: Se não contestados, especificamente, os fatos afirmados pela parte autora na petição inicial 
serão presumidos como verdadeiros (art. 344 do NCPC) e será nomeado curador especial (art. 257, inc. IV). 
 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e da Decisão/Despacho judicial que determinou a citação (CPC/15 art. 256, inc. II c/c 
art. 257, inc. I), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando os códigos abaixo, sendo 
considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 

Natal, 12 de fevereiro de 2020 
ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA  

Juíza de Direito 
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O ABC volta a campo neste sá-
bado 3 contra o Sampaio Cor-
rêa (MA), às 18h15, no Estádio 

Frasqueirão. O confronto é válido 
pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

A partida é encarada como uma 
decisão pela equipe potiguar. Ocu-
pando a 4ª colocação do grupo B da 
atual Copa do Nordeste, com oito 
pontos, os abecedistas buscam recu-
peração no torneio. 

O time foi derrotado pelo CRB na 

terça-feira 30, em Maceió (AL), pelo 
placar de 2 a 0. Com o resultado, o 
ABC agora corre risco de ficar de fora 
da próxima fase do torneio. Faltando 
duas rodadas, o time potiguar pre-
cisa da vitória para continuar com 
chances de classificação. Durante a 
semana, a comissão técnica reforçou 
as ações defensivas e a parte tática 
para evitar surpresas no confronto 
do sábado. 

O adversário da vez, o Sampaio 

Correia, também luta pela classifi-
cação. Com nove pontos ganhos, os 
maranhenses estão na quarta posi-
ção do grupo A. Caso vença o ABC, o 
time pode garantir matematicamen-
te a classificação para a próxima fase. 
“O próximo confronto pra gente é 
mais do que uma final.  Temos gran-
des possibilidades de sair de lá com 
os três pontos e cravar nossa classi-
ficação”, frisou o volante Ferreira, da 
equipe maranhense. 

ABC busca recuperação 
contra o Sampaio Correia
DEESAFIO | Confronto é encarado como uma decisão pela equipe potiguar. Ocupando a 4ª colocação do 
grupo B da Copa do Nordeste, com oito pontos, os abecedistas buscam recuperação no torneio

CÉLIO JÚNIOR

ABC  foi derrotado pelo CRB na terça-feira 30, em Maceió (AL), pelo placar de 2 a 0
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DEUS É BRASILEIRO!

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Ao � nal de semana tumultuada no país, a sensação é que Deus 
é mesmo brasileiro. Acalmaram-se os ânimos militares, com a 
nomeação de ministro e comandantes das Forças Armadas, todos 

nomes con� áveis e sensatos. A palavra de ordem na categoria é somar 
esforços no combate a pandemia e manter os quartéis distantes da política. 
As três Armas honram as suas tradições.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

CONSELHO
Sobre a participação do presidente Bolsonaro nos últimos episódios, 
espera-se que ele � nalmente siga o conselho de Confúcio: “o silêncio é 
um amigo, que nunca trai”.

POLÍTICOS 
A classe política vem dando 

inegável contribuição positiva 
na superação de crises. Todavia, 
não se justi� ca a destinação 
de R$ 16 bilhões para verbas 
parlamentares, aprovada no 
Congresso

PRIORIDADE 
O correto é que 100% das 

emendas sejam destinadas ao 
combate a Covid 19. O valor 

deveria somar-se a outras 
rubricas, numa contabilidade 
única. Ainda há tempo.

MANIFESTO
Pré-candidatos à Presidente 

divulgaram manifesto político. 
Pouco signi� cado para 2022. 
Só terá importância, se existir 
programa consistente para o 
país. O eleitor espera propostas e 
planos concretos. Está cheio de 
“blá-blá-blá”.

OLHO ABERTO
CANDIDATOS I 

 No RN falam-se em nomes nas 
eleições majoritárias de 2022. Para o 
governo, a governadora disputará a 
reeleição, com o prefeito Álvaro Dias, 
se aceitar candidatar-se.

GOVERNADOR OU SENADOR
O ministro Rogério Marinho e 

o deputado Ezequiel Ferreira são 
colocados como alternativas para o 
governo e o senado.

SENADO I
Na lista estão o ministro e genro 

de Sílvio Santos, deputado Fábio 
Faria; ex-senador José Agripino, 
que con� a no apoio de Ciro Gomes, 
caso o pedetista se coligue ao DEM 
e Garibaldi Alves, que admite a 
deputação estadual.

SENADO II 
O ex-prefeito Carlos Eduardo 

é outro candidato.  Já se lançou, o 
empresário milionário Luiz Roberto 
Barcelos, que deixou SP e pretende 
eleger-se senador pelo RN.  

INDAGAÇÃO I 
Sempre recebo indagações, se 

toparia ser candidato ao Senado em 
2022. Respondo que sim. Afinal, sou 
da geração dos demais pretendentes. 
Dependo, entretanto, de conseguir 
uma “legenda”, compatível com o que 
defendo. Todos conhecem a minha 
vida pública e a experiência de 24 anos 
no Congresso, com projetos, missões 
nacionais, internacionais e defesa 
permanente do RN.

INDAGAÇÃO II 

O meu projeto político seria 
prestar contas do que realizei como 
deputado federal, para julgamento 
do eleitor. A única promessa é 
continuar o parlamentar, que 
sempre fui. Ganhar, ou perder 
faria parte do processo eleitoral. O 
importante é não omitir-se.

QUEM LULA OUVE
O ex-presidente fala diariamente 

com Aloizio Mercadante, Alexandre 
Padilha e Celso Amorim. No círculo 
lulista, também opinam Haddad e o 
economista Luiz Gonzaga Belluzzo

REELEIÇÃO
O presidente estaria convencido, 

que o “Patriotas” é um partido 
pequeno, sem recursos. Procura 
outra legenda para de� nir-se em 
abril.

DOAÇÃO
Papa Francisco liberou ajudas 

para o Brasil. O Pontí� ce criou o 
Fundo para as áreas de missão 
afetadas pelo vírus e fez doação 
inicial de 750 mil dólares.

ANIMAL
Criada na Rússia, a primeira 

vacina contra a covid-19 para 
animais, testada com sucesso 
em cães, gatos, raposas e outros 
animais.

USA
Donald Trump lançou um 

website, onde glori� ca os quatro 
anos do seu mandato, o que está 
longe de corresponder aos fatos. O 
site é  45o�  ce.com .

OInstituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) vai conceder 
benefícios por incapacidade, 

como o auxílio-doença, por meio de 
análise de documentos, sem necessi-
dade de perícia presencial. A medida 
vale até 31 de dezembro de 2021 e é 
uma alternativa para enfrentar o pro-
blema das � las para perícia médica, 
que permanecem diante da necessi-
dade de fechar agências em meio à 
pandemia da Covid-19.

O dispositivo foi inserido na lei 
que ampliou a margem para emprés-
timos consignados de aposentados 
do INSS.

A concessão será feita mediante 
apresentação de atestado médico 
e documentos complementares, e 
a duração máxima do benefício se-
rá de 90 dias. O auxílio-doença ou 
auxílio-acidente concedido nessa 
modalidade excepcional não poderá 

ser prorrogado. Caso a incapacidade 
persista, será preciso apresentar no-
vo requerimento.

Os detalhes operacionais da con-
cessão do benefício por meio desse 
tipo de análise ainda serão regula-
mentados pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério 
da Economia e pelo INSS.

A intenção, segundo apurou a re-
portagem, é usar a autorização para 
destravar benefícios que foram soli-
citados em agências que continuam 
fechadas ou têm grande acúmulo de 
requerimentos. Mesmo em pedidos 
feitos pela internet, o pedido � ca 
atrelado a uma agência especí� ca 
do INSS. No momento, estão abertas 
1.173 agências do INSS, de um total 
de 1.562. Técnicos a� rmam que o 
modelo é mais robusto do que a an-
tecipação adotada em 2020, quando 
bastava apresentar um atestado mé-
dico e, após a validação, o bene� ciá-
rio recebia adiantamento no valor de 
um salário mínimo.

Auxílio-doença será concedido sem 
perícia até o fim do ano, define INSS

SERVIÇO

CUSTO| Câmara dos Deputados elevou em 170% o limite de despesas médicas de deputados na rede 
privada. O valor que pode ser reembolsado com dinheiro público passou de R$ 50 mil para R$ 135,4 mil

No momento em que a rede 
pública de saúde do País re-
gistra falta de leitos e de me-

dicamentos para atender pacientes 
da covid-19, o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (Progressistas-AL), elevou 
em 170% o limite de despesas médi-
cas de deputados na rede privada. 
O valor que pode ser reembolsado 
com dinheiro público passou de R$ 
50 mil para R$ 135,4 mil. Pelas regras 
internas, gastos acima disso também 
podem ser devolvidos ao parlamentar, 
mas apenas após aval da Mesa Direto-
ra da Casa.

O reembolso, porém, não é a única 
forma de os deputados terem despe-
sas médicas pagas pelos cofres pú-
blicos. Os parlamentares têm direito 
a um plano de saúde, ligado à Caixa 
Econômica Federal, que permite o 
atendimento em hospitais privados. 
O valor pago para aderir ao benefício 
é de R$ 630 mensais, além de uma 
quota-participação de 25% sobre cada 
gasto realizado, segundo tabela ado-
tada pelo convênio. O salário de um 
deputado é de R$ 33,7 mil.

Parlamentares e seus dependen-
tes ainda têm direito a ser atendidos 
no Departamento Médico da Câmara, 
em Brasília, que possui estrutura de 
enfermaria e realiza vários exames.

O aumento no valor do limite de 
reembolso foi publicado na segunda-
-feira passada e atualiza uma resolu-
ção de 2015. Lira justi� cou o reajuste 
de 170% pela defasagem da in� ação 
no período. “Nos últimos anos, a cha-
mada ‘in� ação médica’ tem superado 

o índice o� cial de in� ação: Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). O fenômeno, inclusive, 
não tem se restringido ao Brasil”, diz a 
justi� cativa do ato assinado pelo pre-
sidente da Câmara.

O IPCA, índice de in� ação o� cial, 
medido pelo IBGE, foi de 30% no perí-
odo, aumento bem aquém do projeta-

do por Lira. A “in� ação médica” citada 
também � cou abaixo dos 170%.

Pelos cálculos do economista Sil-
vio Campos Neto, sócio da Tendências 
Consultoria, a variação do chamado 
grupo saúde na taxa de in� ação teve 
alta de 38% no mesmo período – as-
sim, o valor do teto para reembolso 
passaria para R$ 69 mil.

Arthur Lira eleva teto de reembolso, e 
deputado terá R$ 135 mil para saúde

Arthur Lira justifi cou o reajuste de 170% pela defasagem da infl ação no período

CÂMARA

Medida é válida até 31 de dezembro de 2021

JOSÉ ALDENIR /  AGORA RN

R$ 135,4 mil
é o  teto do reembolso para 

gastos com saúde

R$ 33 mil
é o salário de um deputado 

federal



9CIDADES|  SÁBADO E DOMINGO, 3 E 4 DE ABRIL DE 2021

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA
Para combater o cansaço, alterne 

dias tomando o suco anti fadiga, você 
vai perceber melhoras e ainda se nutrir. 
Faça o suco e se sinta melhor!

INGREDIENTES:

• Maçã verde
• Beterraba
• Limão
• Cenoura
• Espinafre

SUCO ANTI FADIGA
Toda essa sensação de fadiga, está 

conectada aos hábitos rotineiros, como 
a rotina intensa, muito trabalho, noites 
mal dormidas, estresse e até mesmo a 
má alimentação afetam o organismo 
e contribuem para o cansaço. Quando 
o indivíduo se encontra estressado, 
por exemplo, o cérebro recebe mais 
hormônio cortisol que ativa o sistema 
de recompensa cerebral (SRC), ou seja, 
estimula o corpo a “pedir” alimentos 
ricos em gordura e açúcar, gerando 
assim a sensação de prazer. Por isso, é 
bem comum aquela vontade de comer 
um chocolate em momentos de tensão.

Uma má alimentação interfere 
inteiramente na obtenção de vitaminas 
e minerais importantes para o 
organismo, já a bons alimentos são 
capazes de auxiliar a combater essa 
sensação constante de cansaço. Quer 
saber quais alimentos amenizam a 
fadiga?

1 - FEIJÃO
O feijão é um alimento que 

se destaca quando se trata da 
concentração de ferro, por isso ajuda 

a combater a fadiga, uma vez que ela 
é comum em casos de anemia, que 
acontece, geralmente, pela falta desse 
nutriente.

2 - HORTALIÇAS
As hortaliças de folha verde-escura, 

caso da couve, espinafre e brócolis, 

assim como o feijão, são ricas em ferro. 
Porém, esses alimentos também se 
destacam por serem fontes de ácido 
fólico (vitamina B9), que atua contra a 
fadiga, fraqueza, falta de ar, entre outros 
incômodos.

3 - BANANA

Além de muito saborosas, as 
bananas são fonte de vitamina B6, que 
diminuem o cansaço e são eficazes 
até para os sintomas da TPM. A fruta 
também é rica em potássio e triptofano, 
importantes para reduzir a irritabilidade 
e aumentar hormônios do bem-estar e 
do sono.

4 - ÁGUA
Estamos a todo o momento ouvindo 

que precisamos nos manter hidratado, 
isso porque a água é importante para a 
absorção dos nutrientes pelo organismo. 
Outro ponto é: o quadro de desidratação, 
ou seja, quando o corpo está com baixos 
níveis do líquido, causa sintomas como 
fadiga, tontura e boca seca.

5 - ALFACE
A hortaliça é bastante conhecida, 

afinal, é a mais consumida entre os 
brasileiros, o que é bastante positivo, 
uma vez que a alface é fonte de lactucina, 
substância que tem ação calmante e 
ameniza a sensação de fadiga, bem 
como o estresse. Ah, vale ressaltar que 
a alface também é rica em vitamina A e 

SAL&
COMO COMBATER A FADIGA?

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

sadsadsad

JOÃO GILBERTO

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), sancionou lei aprovada 

pela Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte a partir de proposta 
apresentada pelo presidente da Casa, 
deputado Ezequiel Ferreira (PSDB). 
A matéria reconhece as pessoas com 
fi ssura palatina ou labiopalatina não 
reabilitadas o mesmo tratamento legal 
e os mesmos direitos garantidos às 
pessoas com defi ciência. 

Segundo a Lei, consideram-se 
pessoas com malformações congêni-
tas do tipo fi ssura palatina ou labio-
palatina não reabilitadas, aquelas que 
possuem impedimentos de longo pra-
zo de natureza física, impossibilitando 
sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições 
com as demais. Essas pessoas passam 
a ter os mesmos direitos das pessoas 
com defi ciência, especialmente nas 
áreas de saúde, educação, transporte, 
emprego e assistência social. Além dis-
so, também passam a ser incluídos no 
percentual legal de vagas destinadas 
às pessoas com defi ciência no âmbito 
do Governo do Estado.

As fi ssuras estão entre as ano-
malias congênitas mais comuns em 

bebês recém-nascidos, atingindo no 
Brasil uma criança a cada 650 nasci-

dos, segundo o Ministério da Saúde. As 
malformações congênitas provocam 

problemas que vão além da estética: 
difi cultam a alimentação, prejudicam 
a arcada dentária, a respiração, entre 
outros aspectos. 

Outra lei sancionda de Ezequiel 
Ferreira institui no Calendário Ofi cial 
do RN o Dia Estadual do Caprinocul-
tor.

A medida tem como objetivo valo-
rizar os potiguares que dedicam suas 
vidas à produção animal e geram em-
prego e renda no RN. “A caprinocultura 
leiteira é uma atividade importante 
não apenas para a economia, mas 
também a questão social, pois possi-
bilita a elevação da renda e melhoria 
da qualidade de vida de milhares de 
famílias”, enfatiza Ezequiel.

Atualmente o RN é o 5º maior 
produtor de leite de cabra do Brasil 
e conta com um rebanho de mais de 
440 mil cabeças, segundo a Associação 
Norte-rio-grandenses de Criadores de 
Ovinos e Caprinos (ANCOC). A data 
escolhida para marcar a homenagem 
é 22 de janeiro, dia do nascimento do 
ex-deputado federal Nélio Dias, que foi 
um grande incentivador da atividade 
no Estado.

Nova lei vai fortalecer apoio para 
pessoas com fissura palatina no RN
IMPROBIDADE | Lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, vai permitir que as pessoas com malformações congênitas passem a 
ter os mesmos direitos e tratamentos legais disponíveis para as pessoas com deficiência, especialmente nas áreas de saúde, educação, transporte, emprego e assistência social

Lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte é de autoria do presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB)
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Notícias de histórias comoventes e perdas causadas 
pela pandemia tocarão os sentimentos profundamente 
e despertarão empatia. O momento cobrará 
responsabilidade social e cuidados atentos com sua 
saúde e a dos outros. Cheque informações.

Romper padrões negativos e estabilizar relacionamentos 
e fi nanças serão fundamentais, neste momento. Conte 
com organização no trabalho e rotina disciplinada. O dia 
será favorável para resolver assuntos fi nanceiros com a 
família e determinar planos de longo prazo.

Amizades e amor estarão em destaque. Momento de 
grande comoção e de empatia com a coletividade. 
Carinho de amigos e do par farão diferença no seu 
dia. Mantenha todos os cuidados de saúde e amplie a 
presença on-line. Novo empreendimento se fi rmará. 

Sintonia forte com o amor. Conversas adquirirão 
um tom profundo e serão carregadas de emoção. 
Aproveite a passagem da Lua por seu signo para 
expressar os sentimentos com espontaneidade e 
intensifi car a vida íntima. 

Trabalho com projeção e novas propostas. Espere 
por ganho de prestígio e reconhecimento. Ambiente 
protetor com amizades e o par. Some forças com seu 
grupo ou equipe e contribua com informações relevantes 
de interesse público. Decisões de vida defi nirão planos.

Sensibilidade e intuição estarão amplifi cadas, hoje. 
Envolva a família num clima carinhoso e cuide da energia 
da casa. Conversas sensíveis trarão entendimento e 
tranquilidade. Bom também para realizar um velho 
sonho. Perspectivas fi nanceiras estarão mais positivas.

Aprofunde vínculos importantes em sua vida e aproxime 
quem está distante com palavras sensíveis e carinhosas. 
Carinho e emoção intensifi carão uma relação especial. 
Momento importante na carreira. Fortaleça a posição 
profi ssional, fi rme alianças e brilhe.

Compartilhe sentimentos com uma amizade especial. As 
conversas de hoje serão sensíveis e reveladoras. Empatia 
com os acontecimentos coletivos despertará compaixão e 
inspirará atitudes solidárias. União familiar, trabalho remoto 
e atividades gostosas em casa.

Avalie um convite de viagem, curso on-line ou 
associação com parceiros de outra localidade. Conversas 
num tom profundo com a família ou alguém do passado 
defi nirão mudanças e rumos. Organize a casa, as 
emoções e encerre antigos processos. 

Finanças permanecerão estáveis, mesmo que o 
orçamento pareça um tanto confuso. Organize contas 
e confi e no futuro. Perspectivas profi ssionais serão 
positivas com conquista de clientes, oportunidades e 
novas relações chegando. 

Mudanças serão positivas e alavancarão a carreira. 
Conversas carregadas de emoção trarão união e 
entendimento no amor. Troque confi dências e aumente 
a cumplicidade numa relação especial. O dia revelará 
sentimentos profundos e mistérios. 

Ótimo momento para estabilizar as fi nanças e os 
relacionamentos. Responsabilidades familiares e 
investimentos na casa aumentarão. Dê andamento a um 
projeto pessoal e ganhe tranquilidade. Você estará muito 
perto de realizar um sonho e construir bases mais fortes.

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)

RECURSOS | Calendário prevê que o depósito da primeira parcela vai ocorrer até o 30 de abril, com saques 
em dinheiro entre os dias 4 de maio e 4 de junho; 57 mil microempreendedores terão direito ao benefício

A primeira parcela da nova ro-
dada do auxílio emergencial, 
que começa a ser pago na pró-

xima terça-feira 6 antes do calendário 
dos bene� ciários do Bolsa Família e a 
exemplo do que já aconteceu na pri-
meira rodada da ajuda, começará a ser 
depositado nas contas dos bene� ciá-
rios da Caixa Econômica Federal.

O calendário prevê que o depósito 
da primeira parcela vai ocorrer até o 30 
de abril, com saques em dinheiro entre 
4 de maio e 4 de junho. A data exata vai 
depender do mês de nascimento do 
bene� ciário. A segunda parcela será 
paga entre 16 de maio e 16 de junho, e a 
liberação para saques ocorrerá de 8 de 
junho e 8 de julho.

O cronograma foi publicado em 
portaria do Ministério da Cidadania 
em edição extra do Diário O� cial da 
União (DOU) e vale para bene� ciários 
que não fazem parte do Bolsa Família, 
mas estão no Cadastro Único de pro-
gramas sociais ou foram aprovados pe-
lo site ou app da Caixa criados em 2020.

Seguindo a mesma sistemática 
do ano passado, os recursos serão pri-
meiro depositados na poupança social 
digital criada em nome do bene� ciário 
pela Caixa Econômica Federal. Nessas 
datas, os valores poderão ser usados 
em pagamento de contas, de boletos e 
para realização de compras por meio 
de cartão de débito virtual ou QR Code.

Com quatro parcelas e valores que 
variam de R$ 150 a R$ 375, a nova ver-
são do auxílio terá mais rígidas do que 
as de 2020, quando muitas fraudes fo-
ram veri� cadas.

Só depois de alguns dias após início 
do pagamente é que o dinheiro poderá 
ser sacado ou usado em transferências 
bancárias ou pagamentos com PIX.

Na terceira parcela, o depósito será 
feito entre 20 de junho e 21 de julho, 
enquanto os saques � carão disponíveis 
de 13 de julho a 12 de agosto. A quarta 
parcela será paga entre 23 de julho e 
22 de agosto, e a liberação para saques 
será feita entre 13 de agosto e 10 de se-

tembro.
Parte dos 57 mil Microempreen-

dedores Individuais (MEI) potiguares 
que receberam o Auxílio Emergencial 
no ano passado terá direito às novas 
parcelas

O Governo Federal anunciou o 
início do calendário para pagamentos 
da extensão do Auxílio Emergencial 
2021 para a próxima terça-feira (6). E 
os Microempreendedores Individuais 
(MEI) estão entre os públicos contem-
plados nessa nova fase de repasses e já 
recebem o recurso aqueles nascidos 
em janeiro e que se inscreveram pelos 
meios digitais da Caixa. O benefício 
será pago em quatro parcelas mensais 
entre R$ 150,00 e R$ 350,00 dependen-
do de alguns critérios. Em todo o Rio 
Grande do Norte, mais de 57 mil MEIs 
receberam esse aporte � nanceiro no 
ano passado e parte desse quantitativo 
terá direito a receber as parcelas dessa 
extensão do auxílio.

O cronograma segue o que foi im-
plementado no ano passado, com um 
escalonamento por mês de nascimen-
to para as pessoas receberem o crédito 
na Conta Social Digital da Caixa já na 
próxima terça-feira (6) e outro para os 
saques das quatro parcelas previstas. 
O calendário de créditos segue até o 

dia 30 deste mês, para os nascidos em 
dezembro. Os saques dessa primeira 
parcela estarão disponíveis a partir de 
4 de maio.

Na avaliação do gerente do Escri-
tório Metropolitano do Sebrae no Rio 
Grande do Norte, � ales Medeiros, o 
pagamento do auxílio deverá reaque-
cer as vendas de pequenos negócios, 
sobretudo aqueles comércios de bair-
ro, como mercadinhos, farmácias e 
padarias, por exemplo, e também os 
estabecimentos em cidades pequenas 
do interior do Estado. “A injeção desses 
recursos, que somam no total R$ 44 
bilhões, dará uma nova dinâmica na 
economia do país e poderá desafogar 
a situação da população de menor 
poder aquisitivo, e, por consequência, 
dará um ânimo nas vendas dos donos 
de pequenas empresas, que já sofrem 
os impactos das medidas restritivas de 
controle a essa segunda onda da pan-
demia da Covid-19”, avalia � ales.

Dos 72.481 microempreendedores 
potiguares que solicitaram o auxílio no 
ano passado, 57.411 receberam as par-
celas da primeira fase. Isso representa 
39,2% do total de MEIs registrados no 
Rio Grande do Norte. Atualmente, o 
estado conta com 146.265 negócios re-
gistrados nessa categoria jurídica.

Nova versão do auxílio terá  quatro parcelas e valores que variam de R$ 150 a R$ 375

Auxílio emergencial começa a ser 
pago a partir da próxima terça-feira

NEY DOUGLAS 

Governo suspende revisão cadastral 
do Bolsa Família por mais seis meses
O Ministério da Cidadania pror-

rogou por mais 180 dias a sus-
pensão de revisões cadastrais 

e de procedimentos operacionais do 
Programa Bolsa Família e do Cadastro 
Único para Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico). A portaria 
foi publicada nesta quarta-feira 31 em 
edição extra do Diário O� cial da União.
ebcebc

A suspensão vale para procedi-
mentos como os de averiguação e re-

visão cadastral, bem como as ações de 
bloqueio de benefícios de famílias sem 
informação de acompanhamento das 
regras do programa, como a frequência 
escolar e ações de saúde.

De acordo com o texto, a medida 
visa “evitar aglomerações e evitar que 
os integrantes de famílias bene� ciá-
rias do Programa Bolsa Família, assim 
como os cidadãos que trabalham em 
unidades de cadastramento dessas 
famílias, exponham-se à infecção pelo 

[novo] coronavírus”.
Além disso, a operação dos progra-

mas continua prejudicada, sobretudo 
nos municípios, por situações como 
suspensão de aulas, direcionamento de 
atividades das unidades de saúde para 
atender aos infectados pela covid-19 e 
alteração no funcionamento de alguns 
centros e postos de cadastramento. 
A suspensão da revisão cadastral do 
Bolsa Família e CadÚnico começou em 
março do ano passado.

BENEFÍCIO



Uma pessoa negra que é automa-
ticamente reconhecida como 
gorila em uma plataforma digi-

tal para fotos. Em uma mídia social, o 
recorte automático de uma foto fora do 
padrão de visualização privilegia ros-
tos de pessoas brancas. Em outra rede, 
uma mulher negra tem seu alcance de 
postagens aumentado em 6.000% ao 
publicar mulheres brancas.

Esses exemplos não são pontuais e 
vêm sendo alvo de críticas e reflexões 
de usuários da internet e pesquisado-
res. Como modelos matemáticos, os 
chamados algoritmos, poderiam ser 
racistas? O pesquisador Tarcizio Silva, 
doutorando em Ciências Humanas 
e Sociais na Universidade Federal do 
ABC (UFABC), explica que é necessário 
se perguntar como esses sistemas são 
usados de forma a permitir “a manu-
tenção, intensificação e ocultação do 
racismo estrutural”. Silva desenvolveu 
uma linha do tempo que demonstra 
casos, dados e reações. “A solução não 
está somente na transparência de có-
digos, mas sim na apropriação e críti-
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Pesquisadores explicam tecnologia 
que intensifica racismo na internet

ALGORITMO 

SAÚDE | Especialista orienta pais e responsáveis diante de mudanças na rotina de atendimentos devido ao 
isolamento social; suspensão do acompanhamento terapêutico pode levar a mudanças no comportamento

O Dia Mundial da Conscienti-
zação do Autismo, data cria-
da para lembrar à sociedade 

sobre a luta pelos direitos de quem é 
diagnosticado com o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), foi celebrado 
nesta sexta-feira 2. Diante do contexto 
de isolamento social, crianças e ado-
lescentes com esse transtorno podem 
ser consideradas vulneráveis por apre-
sentar características específicas em 
seu desenvolvimento que dificultam 
a compreensão sobre a proporção da 
pandemia e suas consequências na 
vida prática.

De acordo com a psicóloga e pes-
quisadora Maria Mabel, docente da 
Estácio Natal, a suspensão do acompa-
nhamento terapêutico multiprofissio-
nal presencial devido ao cumprimento 
dos decretos para conter a transmissão 
do novo coronavírus é um agravante 
que pode levar a mudanças bruscas no 
comportamento, como: agitação, insô-
nia e desregulação sensorial.

“Para deixar esse momento um 
pouco menos difícil, é importante o 
apoio da família e que os cuidadores 
principais reservem um tempo para 
ficar com a criança e colocar em prá-
tica algumas atividades juntos”, su-
gere. Segundo Mabel, as brincadeiras 
lúdicas, além de ajudar a desenvolver 
as habilidades sociais da criança, con-
tribuem para o desenvolvimento de 
vários domínios cognitivos como me-

mória, atenção, flexibilidade cognitiva 
e linguagem.

“Também é indicado estabelecer 
uma rotina com a criança para ajudar a 
diminuir os sintomas de ansiedade e a 
insônia que vêm se apresentando com 
muita frequência nas crianças com 
autismo neste período de isolamento 
social”, aconselha.

A psicóloga destaca ainda a neces-
sidade de cuidado com a saúde men-
tal dos responsáveis diante de uma 
situação que exige ainda mais esforço 
e dedicação. “É possível perceber a 
angústia dos pais nesse período com 
esse tratamento pausado devido ao 
isolamento social. Alguns profissionais 

deram continuidade ao acompanha-
mento por meio do atendimento onli-
ne, mas outros tiveram dificuldade em 
permanecer na modalidade remota 
devido à gravidade do transtorno dos 
pacientes”, relata.

Mabel, que está desenvolvendo 
uma pesquisa de mestrado com o ob-
jetivo de compreender como os profis-
sionais de psicologia vêm dando conti-
nuidade aos atendimentos às crianças 
com TEA durante a pandemia, observa 
que o acompanhamento está mais di-
recionado às orientações para os pais 
e sugestões de atividades que podem 
ser realizadas em casa para manter as 
habilidades em desenvolvimento.

Crianças e adolescentes com esse transtorno ficam vulneráveis durante a pandemia

Crianças com autismo requerem  
maior atenção durante a pandemia

AGÊNCIA BRASIL

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
8ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 5º Andar, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
0833854-93.2016.8.20.5001 

[Cláusula Penal, Compra e Venda] 
AUTOR: AW CHONG HONG, CHEN SHANG YI, CHEONG MEI LING, CHEW LILIAN (AW LILIAN), BERNARD CHOOI 
SIEW KEG, CHOY KAM LUEN, CHUA CHENG HAO (CAI ZENGHAO), CHUA LYE THIAM, CHUA SIOK NGIM LILIN NEE 
CHIA, TAN KEY, HO KAT TONG, HUANG ME HUN, JAMES ONG HOCK CHYE, JOEL WEE TZE SING, KARSTEN 
DOERING, DENUS KONG LI LING, LAU KENG GEE, LEE CHEE QWUN, LEE HOOI HIAN, LEE JUI HUANG, LIM FANG 
LONG, WONG HONG KEE, LIM JUN HAN, LIM KIM HENG, LIM MAY YING, MAN YEON CHENG SHERENE, QUEK 
SIEW LIM, RUTH NEO SEOK KEOW, NGIAM KIA HWEE, KINI NOBUE, ONG SZE KHIM, SEBASTIAN SIM WEE SOON, 
SEOW WHAY WAUN, CORDELIA, ANG EE KIAT, RAYMOND SNG TAI LIAT, SENG CHOON TAY, DERRICK TEO CHIT 
WEE, LAM MEE LING, TEO SIR KIANG, KATHERINE WONG, WANG DAODONG, WONG YEN NGOK, YEONG WING 
FATT, OH LAY TING (JASMINE) 
RÉU: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, 
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA  
 
FINALIDADE: Com fundamento no art. 256, inc. II c/c o art. 257, inc. I, ambos do NCPC,CITAR , ECOHOUSE BRASIL 
CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 14.049.723/0001-90, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY CPF: 
017.454.496-04, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF: 051.386.034-77,atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da fluência do prazo previsto 
neste edital (TRINTA DIAS), com a primeira publicação, nos termos da petição inicial, cuja cópia se encontra nesta 
secretaria, no endereço supra, à disposição da interessada..  
 
ADVERTÊNCIA: Caso não seja contestada a ação, especificamente, os fatos afirmados pela parte autora na petição inicial 
serão presumidos como verdadeiros (art. 344 do NCPC) e será nomeado curador especial (art. 257, inc. IV).  
 

Natal, 8 de outubro de 2020. 
 

ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA  
Juíza de Direito 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
8ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 5º Andar, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30(trinta ) dias 
Processo: 0833855-78.2016.8.20.5001 

Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
 
Autor: AUTOR: TAY PIN PIN, LIEW JIE ZHI, KWOK WAI SAN, MONICA FANG LING LI, YII HUA TUNG, WEE KENG TONG, 
LOW SIEW FONG, ONG HWEE LENG, KONG WAI LEONG, BRIJESH ASHOK VORA, AW LAY PHENG, KOH KUM HONG, 
WONG YEN NGOK, PEH SIN, TEO BEE CHOO LYDIA, LEE SEK YONG, PHOA CHEOW NGOR, SOMASUNDERAM 
SIVAKUMARAN, LEE HOOI HIAN, WANG MEOW LIAN, YU WEI, WANG DAODONG, FOO KOK JONG, TEO SHUN JIE 
EUGENE, SIM CHIN CHYE, WONG SIEW CHEW, SIM YI WEN, SEAH GEOK YIM, TAN KEY, SIM MING HWEE, YIEN YEW 
SIN, CHAN WAI LENG, XIA RUCHUN, LOH YEH CHANG HENRY, DAVENREN NAIR, SANTHIUA WATHI JOGULU Réu:  
RÉU: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, GABRIELA 
MEDEIROS DE OLIVEIRA  
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 5º andar, Lagoa Nova, Natal/RN – Fone: 616 9178.  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
 
FINALIDADE: Citação de ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME , CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90), atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, contados a partir da fluência 
do prazo previsto neste edital , 30 (TRINTA DIAS), com a primeira publicação, nos termos da petição inicial. ADVERTÊNCIA: 
Não sendo contestados, especificamente, os fatos afirmados pela parte autora na petição inicial serão presumidos como 
verdadeiros (art. 344 do NCPC) e será nomeado curador especial (art. 257, inc. IV).  
 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que 
a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), 
poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código xxxxxxxxxx, sendo 
considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.  
 
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser 
inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". 

Natal, 12 de fevereiro de 2020 
ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA  

Juíza de Direito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
BIOBRA – INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, 15.227.821/0001-32, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Instalação para o empreendimento Condomínio de Lotes, localizada à BR 101, KM 03, S/N, 
Distrito de Cajueiro – Touros/RN. 
 

Francisco Clemente Lozano 
Empresário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA 

 
CERAMICA CHICO DE KEKA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.776.092/0001-08, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Alteração – LA para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizada no Sítio 
Carnaúba de Baixo, S/N, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN. 
 

Francisco das Chagas Dantas  
Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação (RLO) com prazo de validade até 24/03/2024, referente ao Poço de Extração de Combustível Fóssil 
7-PML-0035-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Simplificada (RLS), com prazo de validade até 11/03/2024, para Acesso ao Poço de Extração de Combustível 
Fóssil 7-RE-0042-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 
 
 

ca social da tecnologia”, diz. Como os 
sistemas são alimentados, quais dados 
são aceitos, quem cria as tecnologias e 
quem é incluído ou excluído na multi-
plicação de dispositivos automatiza-
dos são algumas das questões levanta-
das por Silva.  Um dos casos de maior 
repercussão recentemente ocorreu no 
Twitter, com o recorte automático de 

fotos que privilegiavam rostos brancos. 
Milhares de usuários usaram a hashtag 
#AlgoritmoRacista, na própria rede, 
para questionar a automatização que 
expunha o racismo. Silva explica que 
essa descoberta mostrou o uso de al-
goritmos baseados em redes neurais 
sobre a imagem a partir de dados le-
vantados por rastreamento de olhar.
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O Rio Grande do Norte corre ris-
co de ter uma nova variante 
do coronavírus com origem 

local em breve. Ao longo dos últimos 
meses, o Sars-CoV-2 tem passado 
por mutações consideradas naturais 
por cientistas. O problema é que as 
novas cepas são mais transmissíveis 
e letais, ou seja, se espalham rapida-
mente e causam casos mais graves 
de Covid-19. O gigantesco número de 
novos casos diários no Brasil denota 
um descontrole da pandemia e apon-
ta que, quanto mais o vírus circula e 
se replica dentro de seres humanos, 
maior a chance de acumular muta-
ções e gerar novas versões.

Mundialmente, já foram detecta-
das quase mil variantes do coronaví-
rus — uma média de 60 a 100 circu-
lam no Brasil. Há algumas variantes/
linhagens que surgiram no País e 
chamam a atenção: B.1.1.29; B.1.1.28; 
B.1.1.33; P.1 (derivada da B.1.1.28 e 
conhecida como a variante de Ma-
naus); e P.2 (derivada da B.1.1.28 e 
conhecida como a variante do Rio 
de Janeiro). Mais recentemente, foi 
identificada a variante N9, encon-
trada originalmente em São Paulo e 
derivada da linhagem B.1.1.33.

No fim de março, uma nova va-
riante do coronavírus foi identifi-
cada em Sorocaba (SP). Conforme 
o presidente do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, a variante é parecida 
com a da África do Sul, mas, como a 
paciente infectada não tem histórico 
de viagem, não está descartada a hi-
pótese de que seja uma nova varian-
te, ou seja, uma evolução das que já 
existem.

Além dessas, há outras duas re-
gistradas: a do Reino Unido (B.1.1.7) 
e a da África do Sul (B.1.351). No Rio 
Grande do Norte, atualmente, exis-
tem quatro variantes do coronavírus 
em circulação, segundo o virologista, 
professor da UFRN e membro do co-
mitê científico que assessora do Go-
verno do Estado, Josélio Araújo.  

No dia 20 de fevereiro, o Rio Gran-
de do Norte entrou em fase de alerta 
quando foi identificada a circulação 
das variantes P.1 e P.2. Ao Agora RN, 
o especialista confirmou que a fre-
quência maior das variantes identi-
ficadas em pacientes potiguares foi a 
da P.2 (47%), seguida pela P.1 (35%), 
B.1.1.29 (12%) e B.1.1.33 (6%). Para o 
professor, há chances de surgimento 
de uma nova variante do coronavírus 
no Estado. Segundo ele, a falta de me-
didas que diminuam a circulação de 
pessoas e o atraso na vacinação po-
dem gerar linhagens mais perigosas. 
“Com o tempo, algumas variantes 
serão extintas e novas serão introdu-
zidas”, apontou.

Josélio Araújo acredita que ape-
nas a ampla cobertura vacinal pode 

evitar o surgimento local de uma 
nova variante do coronavírus. No en-
tanto, a vacinação no Brasil segue um 
ritmo lento quando comparado a ou-
tros países. Como o fornecimento de 
vacinas é feito pelo Governo Federal, 
a campanha de imunização continua 
vagarosa também no RN. Até esta 
quinta-feira 1º, o estado tinha 306 mil 
pessoas vacinadas, dentro de uma 
população total de 3,5 milhões.  

Um estudo mostra que, com 
o atual nível de contaminação, 
o Rio Grande do Norte precisa 
vacinar 31% da população para 

a taxa de reprodução da doença 
comece a cair, o que significa re-
verter a curva de crescimento de 
novos casos.

Os dados são de estudo feito 
pelo Ação Covid-19, grupo de 
pesquisa interdisciplinar reúne 
cientistas e pesquisadores de 
instituições de ensino do Brasil, 
entre os dias 22 de fevereiro e 22 
de março. Os estudiosos correla-

cionam a taxa de reprodução da 
doença e os dados da vacinação 
para apontar a porecentagem 
necessária de imunizados para 
mudar o rumo da pandemia.

No Rio Grande do Norte, de 
acordo com o período analisado, 
a taxa de reprodução era de 1,19. 
Ou seja, 100 pessoas contamina-
das passavam a doença para ou-
tras 119. Já a vacinação à época 
havia atingido apenas 1,13% da 
população, segundo os dados do 
grupo Ação Covid-19.

No entanto, ainda de acordo 
com os pesquisadores, a inter-
rupção no avanço da doença 
com a vacinação não significa 
que as pessoas não precisam se 
imunizar, explicam os pesquisa-
dores. A imunização de rebanho 
e as redução das restrições de 
distaciamento social só vai acon-
tecer com pelo menos 70% da 
população imunizada.

VACINAÇÃO
O Rio Grande do Norte rece-

beu até esta quinta-feira 1º mais 
de 834 mil doses de imunizantes, 
sendo distribuídas a vacina da 
Oxford/Astrazeneca e a Corona-
vac. 

Todavia, o lento processo de 
vacinação dentro de um cenário 
com grande contaminação, ob-
servada a nível nacional, dá mais 
tempo para o vírus se propagar e 
acumular mutações. 

Um receio da comunidade 
científica é o de que, sem um 
melhor controle da pandemia da 
Covid-19, surjam mutações que 
tornem o vírus mais resistente às 
vacinas disponíveis.

A vacina Oxford/AstraZe-
neca, que tem eficácia de 70% 
contra a cepa original do corona-
vírus, tem sua eficácia reduzida 
para 10% contra a variedade da 
África do Sul. 

A conclusão do estudo é que 
essa vacina não é eficaz contra a 
variante da África do Sul. É bom 
lembrar que esse estudo foi feito 
pelos cientistas de Oxford e da 
AstraZeneca, que desenvolve-
ram a vacina.

Já a Coronavac, vacina desen-
volvida pelo Instituto Butantan e 
a farmacêutica chinesa Sinovac, 
é eficaz contra três variantes do 
novo coronavírus que circulam 
no país: a britânica (B.1.1.7), a 
sul-africana (B.1.351) e a brasilei-
ra (B.1.1.28), da qual são deriva-
das as chamadas P.1 (de Manaus) 
e a P.2 (do Rio de Janeiro). A infor-
mação foi divulgada pelo diretor 
do Instituto Butantan, Dimas 
Covas.

RN corre risco de ter nova variante 
do coronavírus com origem local
PERIGO | Rio Grande do Norte corre risco de ter uma nova variante do coronavírus com origem local em breve. Há quatro variantes do coronavírus em circulação em todo o território 
potiguar. Estudo mostra que, com o atual nível de contaminação, o estado precisa vacinar 31% da população para fazer com que a taxa de reprodução da doença comece a cair

O Rio Grande do Norte recebeu  mais de 834 mil doses de imunizantes, sendo distribuídas a vacina da Oxford/Astrazeneca e a Coronava

Falta de medidas que diminuam a circulação de pessoas e o atraso na vacinação podem gerar linhagens mais perigosas

VACINAÇÃO CONTRA 
COVID-19 ESTÁ LONGE 
DE REVERTER SUBIDA DE 
CASOS NO RN, DIZ ESTUDO


