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AOS PARCEIROS DISTRIBUIDORES
Solicitamos aos parceiros distribuidores do 
jornal impresso Agora RN ENTRAREM EM 
CONTATO com nosso Departamento de 
Circulação pelo 99122-9250 (zap) com vistas à 
atualização da entrega de nossos exemplares.

A direção.

PANDEMIA. 8 E 9 | Festas com 
pessoas sem máscaras foram 
registradas em vídeos e fotos 
nas ruas de Pipa, no litoral Sul 
potiguar. Após repercussão 
nacional negativa, foi enviada 

uma equipe de “força-tarefa” para 
o local, seguindo determinação 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT). Em Natal, também foram 
registradas aglomerações. A 
fiscalização segue nesta quarta17. 

Ainda hoje, Fátima deve se reunir 
com o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazzuelo, para cobrar vacinas em 
um momento de alta ocupação de 
leitos no RN. Estado e Municípios 
anunciaram abertura de leitos

Carnaval é marcado 
por aglomerações
no RN; PM intervém

Com agendamento 
online, emissão 
de RG no Itep gera 
reclamações

Estrada da Produção 
recebe investimentos 
de R$ 16,8 milhões 
do Governo do RN

Órgão vê fraude
em ações para 
“limpar nome” de 
devedores no RN

SERVIÇO. 7 | Para emitir a primeira, 
segunda ou terceira via do documento, 
é necessário fazer um agendamento 
prévio online por meio do site da 
Central do Cidadão. Com o objetivo 
de evitar aglomerações durante 
a pandemia, o sistema online foi 
implantado. No entanto, muitos 
natalenses reclamam da lentidão 
para concluir a marcação

INFRAESTRUTURA. 11 | RN-010, na 
Grande Natal, terá 12,9 quilômetros de 
extensão. Depois da obra finalizada, 
passará pelo local uma alta demanda 
de transporte de cargas, da produção 
agrícola e de passageiros da Grande 
Natal, dinamizando a economia e o 
turismo. O projeto da estrada já conta 
com corredores, túneis e caminhos 
para a passagem de animais

JUSTIÇA. 6 | Órgão emitiu nota técnica 
alertando para possível esquema de 
“proliferação de demandas agressoras 
e causas fabricadas” para tirar nome 
de lista de inadimplentes. Esquema 
consistiria na captação massiva 
de potenciais clientes por meio e 
campanhas na internet que prometem 
“limpar o nome” de devedores na 
Justiça

FRASQUEIRÃO PASSA POR INSPEÇÃO ANTES DO CAMPEONATO ESTADUAL
ESTRUTURA. 16 | Trabalho será realizado pelo Crea-RN, pela Vigilância Sanitária e também pelo Corpo de Bombeiros. Entidade
ressalta importância da vistoria mesmo que jogos sejam de portões fechados. Além do Frasqueirão, outros estádios serão visitados

BRUNNO MARTINS

VISTORIA ANTES DE A BOLA ROLAR

FESTIVAL PISCADELA 
ABRE INSCRIÇÕES 
PARA MULHERES

Com o objetivo de fortalecer a presença das mulheres na 
cultura Hip-Hop, o Festival Piscadela está com convocatória 
aberta para inscrições de trabalhos até o dia 22. Pág. 14
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DE TUDO UM POUCO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

A variante brasileira da covid 19 foi identi� cada em 10 estados 
brasileiros. Graças a Deus o RN está fora. Quinze outros países 
nas Américas, na Europa e na Ásia já combatem a mesma mutação.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

AMIZADE 
O ministro João Roma não nega 

amizade e gratidão a ACM Neto. 
Mas diz estar sendo vítima da “briga” 
entre o ex-prefeito vs Rodrigo Maia 
e que teria de “cumprir a missão” do 
Republicanos.

NÃO QUER SAIR
O “tzar” Paulo Guedes é o 

ministro mais apegado ao cargo. 
Para impor o que pensa, sempre 
justi� ca com temas que ninguém 
discorda:  “responsabilidade � scal” 
e “teto”. Ultimamente, sob esse 
pretexto, tentou retardar o “auxilio 
emergencial”, condicionando-o às 
reformas.

ENCURRALADO
Os presidentes do senado e da 

câmara, com o aval do presidente, 
“encurralaram” o “tzar”, que foi 

obrigado a aceitar a volta imediata 
do auxílio emergencial. Do contrário, 
à sua “cabeça” estaria a prêmio. 
Como não quer deixar o governo, 
Guedes faz o que Bolsonaro e o 
Centrão querem.

CAERN
O presidente da CAERN Roberto 

Linhares lança proposta para 
quitação de contas atrasadas de 
água e esgoto, reforçando o “caixa” 
e aliviando usuários em mora, com 
descontos. Ele mostra que a questão 
fundamental não é a empresa ser 
pública, ou privada. O que vale é a 
gestão e� ciente.

PIADA? 
Será verdade essa história de 

Huck candidatar-se a presidente da 
República pelo partido socialista? Só 
falta João Dória o acompanhar.

 ACM Neto é um político em ascensão, não se pode negar. Porém, 
muito estranha a atitude do “veto” dele à ida do deputado João Roma 
para o Ministério da Cidadania. A� nal, o novo ministro não é do 
DEM, mas do partido Republicanos, que o indicou, independente da 
vontade de ACM Netto.

MOURÃO A versão é que a dupla de ministros Ernesto Araújo 
(Relações Exteriores) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) alegra-se 
com o “isolamento” do vice-presidente Mourão. Ambos trabalharam 
para afastar Bolsonaro do vice, com o apoio. Dos � lhos do chefe do 
executivo, que detestam o general.

MENUDOS 
 Quando prefeito de Salvador, 
ACM Neto formou o seu 
próprio grupo político, que 
� cou conhecido como “os três 
menudos”: João Roma chefe de 
gabinete; Bruno Reis, o vice e 
Leonardo Prates, da saúde.

ESTRATÉGIA
 ACM Neto distribuiu os “três” 
em partidos diferentes: Bruno 
� cou no DEM e o sucedeu; João 
foi para Republicanos e Prates 
PDT. Antigos militantes do DEM 
foram afastados e perderam as 
suas bases eleitorais.

DIFERENÇA
Bruno Reis e Leonardo Prates 
nasceram na política, através 
da burocracia da Prefeitura de 
Salvador. João Roma, não. Ele é 
descendente da sétima geração 
do Padre Roma, um dos líderes 
da Revolução Pernambucana 
(1817). 
O avô foi deputado federal 
três mandatos. Ele próprio 
militou na juventude do então 
PFL, chegando a presidir 
nacionalmente em 2003, aliás 
juntamente com um potiguar, o 
advogado e jornalista Ney Lopes 
Júnior.

NO MÍNIMO, ESTRANHO

LEGISLATIVO | Parlamentares governistas tentam alterar o regimento interno para reduzir as formas que hoje 
existem para atrasar ou até barrar votações de projetos. Oposição classifica movimento como antidemocrático

Na esteira da vitória do Palácio 
do Planalto na eleição da Câ-
mara, deputados aliados do 

presidente Jair Bolsonaro pretendem 
di� cultar a atuação de oposicionistas 
na Casa. A intenção é alterar o regi-
mento interno para reduzir as formas 
que hoje existem para atrasar ou até 
barrar votações de projetos. A medida 
conta com o aval de Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL), que em sua campanha 
prometeu levar as mudanças adiante 
em troca do apoio para comandar a 
casa legislativa.

A ideia não é nova. Propostas se-
melhantes chegaram a ser discutidas 
na gestão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
mas não andaram. Cotada para as-
sumir a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), a deputada Bia Kicis (PS-
L-DF) disse que colocará as medidas 
em votação caso assuma o colegiado. 
“A esquerda sempre fez obstrução. Ali-
ás, isso é uma coisa que a gente quer 
mexer no regimento, para que a Casa 
seja realmente governada pela maio-
ria, dando espaço para minoria. Mas 
em uma democracia, é a maioria que 
vence. Hoje, nosso regimento permite 
que a minoria acabe sempre vencedo-
ra. Isso acaba sendo muito ruim para o 
País”, disse Kicis.

Atualmente, a oposição conta com 
um arsenal usado para barrar votações. 
São, ao todo, 17 dispositivos regimen-
tais que podem ser apresentados pelos 
deputados nas votações de projetos em 
plenário ou em comissões. Vão desde 
pedidos para adiar a discussão, para 
inverter a pauta até a veri� cação da 
quantidade de parlamentares presentes 
na sessão. É o chamado “kit obstrução”.

A consequência disso é que muitas 
vezes as votações se arrastam a ponto 
de avançar pela madrugada ou até se-
rem adiadas. Foi o que aconteceu com 
a discussão sobre o projeto que trata 
da proibição do aborto no País em 
qualquer situação – hoje só é permiti-
do em caso de estupro, de risco à vida 
da gestante ou em caso de feto anencé-
falo. A comissão criada para discutir o 
tema em 2017 se reuniu 18 vezes, mas 
a oposição, contrária à proposta, con-
seguiu evitar que um texto � nal fosse 
aprovado, impedindo que a discussão 
avançasse. Foram mais de 20 requeri-
mentos de obstrução, além de inúme-
ras questões de ordem que arrastaram 
os debates.

ARGUMENTOS
O argumento dos que defendem 

desidratar o “kit obstrução” é dar cele-
ridade à análise de projetos importan-

tes no Legislativo, em especial a pauta 
econômica. Na semana passada, PSOL, 
PT e PSB até tentaram iniciar uma 
resistência ao projeto que prevê auto-
nomia ao Banco Central. Por três ve-
zes, foram apresentados pedidos para 
retirar a medida da pauta de votações, 
mas logo rejeitados por ampla maioria. 
Mesmo assim, a análise do texto no 
plenário da Câmara se arrastou por 
mais de dez horas.

“Queremos reduzir o número de 
requerimentos, obstruções para po-
dermos tramitar a matéria, porque há 
momentos que chegamos aqui e pas-
samos a noite só votando obstrução”, 
a� rmou o líder do PTB, Nivaldo Albu-
querque (AL).

A oposição, por sua vez, quali� ca 
o movimento como antidemocrático. 
“Reduzir nosso papel é reduzir a re-
presentação democrática na Câmara 
e a opinião do eleitor. Por isso, somos 
radicalmente contra”, disse o líder do 
PT, Enio Verri. “Isso nos preocupa. Não 
podemos transformar as decisões da 
Câmara em decisões da maioria subju-
gando a minoria. O regimento garante 
a participação da minoria. Esta é a casa 
do diálogo, da negociação, da articula-
ção”, disse a líder do PCdoB, Perpétua 
Almeida (AC).

Somadas, as cinco siglas declara-
damente de oposição, que incluem 
ainda PDT, PSB e Rede, reúnem 125 de-
putados. Na votação da autonomia do 
BC, os pedidos para retirar o projeto da 
pauta chegaram a ter, no máximo, 104 
votos, contra mais de 300 para manter 
a votação.

DO QUE PRECISA
Uma mudança no regimento da 

Câmara precisa ser feita pela Mesa 
Diretora e votada pelo plenário como 
projeto de resolução. O líder do PTB 
a� rma que os partidos da base do go-

verno discutem um texto de consenso 
para ser apresentado – atualmente há 
ao menos três projetos diferentes sobre 
o tema. “Uma das pautas defendidas 
pela bancada é que não haja mais pra-
zo para as sessões, sem precisar tempo 
estipulado”, disse.

Hoje, cada sessão tem, no máximo, 
seis horas. Após a abertura de uma no-
va reunião, qualquer deputado pode 
pedir veri� cação de quórum – para 
atestar que há número su� ciente de 
parlamentares presentes para votar – e 
reapresentar qualquer um dos itens do 
“kit obstrução”, mesmo que já tenha 
sido debatido anteriormente.

“O direito de obstrução deve ser 
garantido, mas tudo precisa ter um li-
mite. Quem tem maioria precisa ver a 
sua pauta avançar com racionalidade 
e quem não tem precisa ter seu direito 
de resistência preservado, de maneira 
que possa marcar sua posição. Só que 
esse processo tem de ter uma duração 
razoável e curta”, disse o líder do PSL, 
Major Vitor Hugo (GO).

Para a professora de Ciência 
Política da FGV Graziella Testa, a 
existência da obstrução é ferramen-
ta fundamental para se evitar o que 
ela chama de “ditadura da maioria” e 
garantir a atuação de grupos meno-
res. “Evidentemente que por serem 
minorias não vão conseguir aprovar 
uma agenda sozinhos, mas eles pre-
cisam ter um espaço de atuação”, 
a� rmou ela.

Uma das saídas da oposição para 
impor derrotas a Bolsonaro tem sido 
buscar o Supremo Tribunal Federal. 
Levantamento nas principais  ações 
que contestam decretos, medidas, no-
meações e outros atos do governo fede-
ral aponta que, nos últimos dois anos, 
foram 33 derrotas na Corte, a maioria 
delas na análise de casos movidos por 
adversários políticos.  

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deu aval para discussão de mudanças

Deputados querem limitar atuação 
de oposicionistas na Câmara Federal

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Um trabalho ao longo dos últi-
mos 11 meses de cruzamento 
de bancos de dados permitiu 

que o Governo Federal realizasse um 
pente-fino e chegasse ao que conside-
ra o número de pessoas que precisarão 
de uma nova rodada do auxílio emer-
gencial: cerca de 33 milhões de brasi-
leiros, entre eles os 14 milhões que já 
estão no programa Bolsa Família.

A primeira rodada, paga a partir 
de abril do ano passado, chegou a 
mais de 65 milhões de pessoas. Já na 
segunda rodada, com metade do valor, 
a partir de setembro, já eram em torno 
de 57 milhões de pessoas.

O cruzamento foi feito a partir de 
11 bases de dados. Foi utilizada tam-
bém uma plataforma desenvolvida 
pelas secretarias de Governo Digital 
e de Previdência e Trabalho. A nova 
base será usada também para outros 
programas de renda e de emprego que 
venham a ser lançados.

Entre os bancos de dados utili-
zados estão os do Caged, INSS, MEI, 
CNIS. Apenas pelo CPF da pessoa, é 
possível identificar se é servidor pú-
blico, militar, aposentado, pensionista, 
empresário e quem são seus depen-

dentes no Imposto de Renda.

CUSTOS DO NOVO AUXÍLIO

O pagamento de forma ampla do 
auxílio emergencial em 2020 fez com 
que o programa custasse mais de R$ 

30 bilhões ao mês – valor estimado do 
Bolsa Família por ano.

Nos primeiros meses, o valor mé-

dio pago pelo auxílio foi de quase R$ 
900 – mães sozinhas responsáveis pela 
família recebiam o valor de R$ 1,2 mil. 
O custo total do programa ao longo de 
2020 chegou a quase R$ 300 bilhões.

Fontes do Ministério da Economia 
e do Ministério da Cidadania afirmam 
que o novo banco de dados deve ser 
usado para aprimorar o Bolsa Família 
e também para ampliar programas de 
emprego.

Ainda não está definido o valor 
que será pago na nova rodada do au-
xílio emergencial nem por quantos 
meses vai durar. A negociação entre 
governo e Congresso até agora é de 
três a quatro parcelas de R$ 250. A 
ideia é que o programa volte a ser pago 
a partir de março.

Cruzamento de dados vai reduzir
à metade beneficiários do auxílio
ASSISTÊNCIA | Primeira rodada, paga a partir de abril do ano passado, chegou a mais de 65 milhões de pessoas. Já na segunda rodada, com metade do valor, a partir de
setembro, já eram em torno de 57 milhões de pessoas. Banco de dados deve ser usado para aprimorar o Bolsa Família e também para ampliar programas de emprego

Beneficiários aguardam para receber o auxílio emergencial. Ainda não está definido o valor que será pago na nova rodada do benefício

CARLOS MOURA / STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), escreveu 
nesta terça-feira 16 em uma rede so-

cial mensagem na qual faz uma defesa da 
separação entre os poderes e conclui com a 
frase: “Ditadura nunca mais!”.

A manifestação do ministro foi 
publicada oito horas após o general 
da reserva Eduardo Villas Bôas, ex-
-comandante do Exército, ter feito 
um comentário na mesma rede social 
sobre declaração do ministro Edson 
Fachin, também do Supremo, nesta 
segunda-feira 15.

“A harmonia institucional e o respei-
to à separação dos poderes são valores 
fundamentais da nossa República. Ao 
deboche daqueles que deveriam dar 
o exemplo responda-se com firmeza e 
senso histórico: Ditadura nunca mais!”, 
escreveu o ministro Gilmar Mendes.

A mensagem divulgada por Gilmar 
Mendes foi compreendida como uma 
resposta ao ex-comandante do Exército.

Antes, Fachin havia classificado co-
mo “intolerável e inaceitável” manifesta-
ção de Villas Bôas no livro recém-lança-
do pela Editora FGV intitulado “General 
Villas Bôas: conversa com o comandan-

te”, resultante de uma entrevista ao pes-
quisador Celso Castro com o general.

Villas Bôas revelou na entrevista que 
a cúpula do Exército foi consultada antes 
da divulgação de mensagens na véspera 
de um julgamento do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em 2018 pelo STF.

Nas mensagens, o então comandan-
te do Exército afirmava que a instituição 
compartilhava do “anseio de repúdio à 
impunidade”, manifestação interpretada 

como pressão para que o STF não favo-
recesse Lula. Por 6 votos a 5, o Supremo 
negou habeas corpus preventivo que po-
deria impedir a prisão do ex-presidente.

Nesta terça, Villas Bôas respondeu 
à publicação de um usuário da rede 
social que ironizava o fato de a decla-
ração de Fachin ter sido feita quase três 
anos depois do tuíte do ex-comandan-
te e do julgamento no STF. “Três anos 
depois”, escreveu o general.

Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes rebateu Eduardo Villas Bôas

“Ditadura nunca mais”, afirma 
Gilmar após general rebater Fachin

MINISTRO DO STF

65 milhões
foi o número de brasileiros 

beneficiados em 2020

O presidente Jair Bolsonaro afir-
mou nesta terça-feira 16 que 
terá novidades a respeito do 

preço dos combustíveis ainda nesta 
semana. O tema está na mira do go-
verno por conta de ameaças de parali-
sação por parte dos caminhoneiros no 
começo de fevereiro.

“[Estamos] dando uma relaxada, 
mas tem trabalho. Não falta trabalho. 
Continuamos discutindo a questão 
do combustível. Tem novidade essa 
semana com toda certeza, espero ter 
novidade boa”, afirmou durante pas-
seio em uma praia de São Francisco 
do Sul (SC), onde passa o Carnaval.

Na sexta-feira 12, o presidente 
encaminhou ao Congresso Nacional 
um PLP (projeto de lei complemen-
tar) que modifica a cobrança do ICMS 
(Imposto sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) que incide sobre 
o preço dos combustíveis. O texto pre-
cisará da aprovação dos congressistas 
e indica que, além dos Estados e do 
Distrito Federal, o Confaz (Conselho 
Nacional de Política Fazendária) defi-
nirá as alíquotas do ICMS.

Ainda de acordo com a proposta 
do governo, o imposto caberá ao Es-

tado de destino onde ocorrer o consu-
mo do combustível. Caso haja aumen-
to no valor do tributo, a nova cobrança 
vigorará depois de 90 dias.

A medida foi uma das anunciadas 
pelo presidente depois de discutir a 
composição do preço dos combustíveis 
com o presidente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco. Na ocasião, o ministro 
Paulo Guedes (Economia) afirmou que 
seguem os estudos para a diminuição 
do imposto federal que incide sobre os 
combustíveis, o PIS/Cofins.

A ideia é que a compensação 
venha do próprio combustível, 
conforme o aumento da demanda. 
“Nós podemos usar esse aumento 
de arrecadação para aliviar”, disse. 
Atualmente, a cobrança do imposto 
é fixada em R$ 0,35 por litro. Na fala 
desta terça, no entanto, o presidente 
não especificou se a “novidade” diz 
respeito a essa iniciativa.

Ainda ontem, o presidente afir-
mou ainda que uma comitiva brasi-
leira deve ir a Israel para acompanhar 
testes de um spray experimental con-
tra o câncer que é desenvolvido pelo 
país do Oriente Médio e que pode ser 
eficaz no tratamento da Covid-19.

Bolsonaro diz que haverá 
“novidade” sobre gasolina

PREÇO
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DIEGO VARA / REUTERS

O Ministério da Saúde assinou na 
última segunda-feira 15 o con-
trato com o Instituto Butantan 

para a compra de 54 milhões de doses 
da vacina Coronavac. A vacina contra 
Covid-19 é desenvolvida pelo instituto 
em parceria com o laboratório chinês 
Sinovac.

No final de janeiro, o Ministério 
da Saúde disse que a aquisição estava 
confirmada, mas a assinatura do con-
trato não havia sido feita até então. 
Agora, as 54 milhões de doses se so-
mam às 46 milhões já adquiridas pela 
pasta junto ao instituto, totalizando 
100 milhões de doses da CoronaVac 
para o governo federal, que devem ser 
entregues até setembro.

O contrato para a inclusão da va-
cina no Plano Nacional de Imunização 
(PNI) já previa a compra de 46 milhões 
de doses da CoronaVac, com entrega 
até 30 de abril.

O secretário executivo do Minis-
tério da Saúde, Elcio Franco, afirmou 
que o governo federal tinha até maio 

para sinalizar o interesse pela compra, 
mas preferiu adiantar a confirmação.

"Preferimos adiantar a confirma-
ção para termos logo essas 54 milhões 
de doses”, disse nesta terça-feira 16, 
por meio de nota.

O diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, confirmou à GloboNews 
a assinatura do contrato.

Além da Coronavac, segundo o 
Ministério, o País receberá até de-
zembro mais 42,5 milhões de doses 
de vacinas fornecidas pelo Consórcio 
Covax Facility. O governo também diz 
que contratou da Fundação Oswaldo 
Cruz mais 222,4 milhões de doses 
que começaram a ser entregues mês 
passado.

O Ministério da Saúde deve assi-
nar ainda os contratos de compra com 
a União Química, que deverá entregar 
10 milhões de doses da vacina Sputnik 
V, entre março e maio, e com a Precisa 
Medicamentos, que pretende entregar, 
no mesmo período, mais 30 milhões 
de doses da Covaxin.

Ministério da Saúde assina contrato 
para compra de mais doses de vacina
VACINA CONTRA A COVID-19 | Doses se somam às 46 milhões de doses já adquiridas pela pasta junto ao instituto, totalizando 100 milhões de doses da CoronaVac para o Governo 
Federal. Além da Coronavac, segundo o Ministério da Saúde, o País receberá até dezembro mais 42,5 milhões de doses de vacinas fornecidas pelo Consórcio Covax Facility

Coronavac é uma parceria do Instituto Butantã com o laboratório chinês Sinovac e já está sendo aplicada no Brasil desde janeiro de 2021

COVID-19 EDUCAÇÃO

O ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, foi diag-
nosticado nesta terça-feira 16 
com Covid-19. Segundo infor-
mações da pasta, o ministro 
"apresentou leve febre, mas pas-
sa bem" e manterá isolamento 
em Brasília.

"O ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, testou 
positivo para a Covid-19 nesta 
terça-feira 16. Apresentou leve 
febre, mas passa bem. Manterá 
isolamento, conforme orienta-
ção médica", informou a asses-
soria do MMA em nota.

Além de Ricardo Salles, ou-
tros 14 ministros do governo já 
foram diagnosticados com o co-
ronavírus, incluindo o potiguar 
Fábio Faria (Comunicações).

Além dos ministros, o pró-
prio presidente Jair Bolsonaro 
foi diagnosticado com corona-
vírus, em julho de 2020.

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
também foi diagnosticado com 
a doença. Mourão ficou 12 dias 
em isolamento no Palácio do 
Jaburu, em Brasília.

O Ministério da Educação 
descumpriu a determinação 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e organizou no dia 8 de 
fevereiro um evento online, con-
duzido pelo secretário executi-
vo da pasta, Victor Godoy Veiga, 
para divulgar a técnicos e gesto-
res educacionais as diretrizes da 
‘Política Nacional de Educação 
Especial: Equitativa, Inclusiva 
e com Aprendizado ao Longo 
da Vida’. O Decreto Federal nº 
10.502, de 30 de setembro de 
2020, que criava a nova PNEE, 
está suspenso pelo STF.

Durante o evento, com par-
ticipação do ministro Milton 
Ribeiro, o secretário executivo do 
MEC reproduziu uma fala do pre-
sidente Jair Bolsonaro sobre edu-
cação inclusiva. “Então, a PNEE 
de 2008 ela traz um cenário que, 
talvez, a gente consiga alcançar 
lá em 2080, 2070, 2060, mas hoje 
a realidade que nós temos é que 
nós estamos colocando dentro 
da sala de aula alunos no ensino 
regular, né, alunos que não têm 
um único benefício de aprendiza-
do”, declarou o secretário.

MINISTRO DO MEIO 
AMBIENTE, RICARDO 
SALLES, PEGA 
CORONAVÍRUS

MEC DIVULGA 
POLÍTICA QUE 
SEGREGA ALUNOS 
COM DEFICIÊNCIA TCE RN / REPRODUÇÃO

Fui eleito, e agora? Muitos ges-
tores em início de mandato 
devem fazer essa pergunta ao 

assumir um cargo público. Evitar er-
ros formais na prestação de contas e 
garantir uma administração baseada 
em princípios da eficiência e eficácia 
requer conhecimento técnico. Pen-
sando nisso, o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RN) vai promover, 
por meio da Escola de Contas Seve-
rino Lopes de Oliveira, o webinário 
“Caminhos para uma Gestão Pública 
Socialmente Responsável”, uma ca-
pacitação em formato virtual, no dia 
24 de fevereiro, das 9h às 12h.

O objetivo é fomentar o adequado 
relacionamento entre o TCE e os seus 
jurisdicionados. O público alvo são 
os administradores públicos das uni-
dades gestoras que respondem pela 
prestação de contas junto ao TCE-RN. 
Na ocasião, serão apresentados os 
referenciais legislativos básicos (arti-
gos de leis, Portarias e Resoluções do 
TCE), contextualizando as responsa-
bilidades legais às ferramentas eletrô-
nicas disponibilizadas pelo Tribunal. 
As inscrições estão abertas pelo site 
do tribunal. O encontro será trans-
mitido pelo canal do TCE no You-
tube: https://www.youtube.com/c/
TCERN_oficial.

Os participantes receberão, em 
três horas, informações específicas 
sobre cada pasta da gestão pública, 
tendo como base o referencial legisla-
tivo e as ferramentas eletrônicas dis-
ponibilizadas pelo TCE pertinentes 
a algumas destas pastas; adquirirão 
conhecimento da necessidade de 
conformidade entre os resultados da 
gestão e os objetivos e metas traçados 
no momento do planejamento inicial, 
bem como em atenção à transparên-
cia exigida em relação o uso de recur-

sos públicos - tudo isso entendendo 
que a responsabilidade na gestão fis-
cal implica em planejamento e acom-
panhamento que previnam riscos e 
ajustem desvios que possam afetar o 
equilíbrio das contas públicas.

Para passar estes conhecimentos, 
foi montada uma equipe de especia-
listas do TCE. O encontro será aberto 
pelo presidente da Corte de Contas, 
Paulo Roberto Alves, e o diretor da 
Escola de Contas, Carlos Thompson 
Fernandes, além de representantes da 
Federação das Câmaras Municipais 
(Fecam) e Federação dos Municípios 
(Femurn), parceiros no evento. A 
programação será iniciada com o se-
cretário de Controle Externo, Jailson 
Tavares, que apresentará os caminhos 
de relacionamento dos jurisdiciona-
dos com o TCE.

Em seguida, serão iniciadas as 
palestras técnicas, abordando os se-
guintes temas: Credenciamento de 
Usuários e Portal do Gestor, Relatório 
de Transição (Comissão Especial), 
Contas Anuais de Governo, Contas 
Anuais de Gestão, SIAI Fiscal, Legis, 
SIAI Obras, SIAI DP e SIAI Quadro. 
A capacitação será ministrada por 
técnicos do quadro do Tribunal, en-
tre Auditores e Analistas de Controle 
Externo.

Inscrições estão abertas pelo site do tribunal

TCE promove evento virtual
para capacitar gestores públicos

EVENTO
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Diretor-presidente do Agora RN, jornalista Alex Viana (2º da esq. para a dir.), prestigiou lançamento da revista na última sexta-feira 12

Mostrando o RN como um dos principais destinos na rota turística no mundo, revista Turismo 4.0 teve o lançamento na última sexta-feira 12

REVISTA TURISMO 4.0 | Solenidade contou com a presença de personalidades do setor empresarial,
jornalistas, políticos, influenciadores digitais e os secretários de Turismo de Parnamirim e Nísia Floresta

A revista Turismo 4.0 chegou ao 
Rio Grande do Norte para fo-
mentar o setor.

A primeira edição tem como ob-
jetivo enaltecer as belezas naturais 
do estado, as ricas tradições nor-
destinas, a cultura, a gastronomia, a 
religiosidade e o entretenimento das 
terras potiguares.

Mostrando o RN como um dos 
principais destinos na rota turística 
no mundo, a publicação teve o lança-
mento na última sexta-feira 12, em um 
coquetel no Grupo Hospedar, localiza-
do em Ponta Negra, um dos principais 
cartões postais do País.

A solenidade contou com a pre-
sença de personalidades do setor 
empresarial, jornalistas, políticos, 
influenciadores digitais e os secre-
tários de Turismo de Parnamirim e 
Nísia Floresta.

Sob o comando de Rallynne Kelly 
Medeiros, diretora presidente da re-
vista, também estiveram presentes 
Marcos Dantas, diretor geral do Gru-

po Hospedar, Lucas Tigre, sócio di-
retor comercial do Grupo Hospedar, 
Marcos Martins, diretor de marketing 
da Revista Turismo 4.0, e Roberto 
Costa Lima, jornalista e diretor res-
ponsável pela revista.

“Em um momento em que o 

mundo passa por grandes desafios, 
direcionar os esforços para fomentar 
um setor tão importante é um símbolo 
de solidariedade a todos aqueles que 
fazem do RN uma marca no turismo 
mundial”, disse Marcos Martins, dire-
tor de marketing.

Influenciadores digitais marcaram presença no lançamento da revista no Grupo Hospedar

Novo veículo de turismo chega para 
enaltecer as potencialidades do RN

TURISMO 4.0 / REPRODUÇÃO

TURISMO 4.0 / REPRODUÇÃO

TURISMO 4.0 / REPRODUÇÃO
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Centro de Inteligência dos Jui-
zados Especiais do Rio Grande 
do Norte apontou suspeitas de 

fraude em processos que buscam “lim-
par o nome” de devedores do Estado. 
Em nota técnica, o juiz Paulo Luciano 
Maia Marques relata a atuação de 
pequenos grupos de advogados que 
acionam a Justiça de forma coordena-
da para obter suposto enriquecimento 
ilícito com a “proliferação de deman-
das agressoras e causas fabricadas”.

O esquema consistiria na capta-
ção massiva de potenciais clientes 
por meio e campanhas na internet 
que prometem “limpar o nome” de 
devedores na Justiça – os principais 
alvos são desempregados e analfabe-
tos. Os advogados alegam que utili-
zarão o argumento de que a dívida é 
ilegal e que o devedor estaria sofrendo 
constrangimentos pela cobrança. Em 
troca, cobram até metade do valor de 
uma possível indenização em caso de 
sucesso.

Segundo a nota técnica, a prática 
ganha força nos Juizados Especiais 
devido à gratuidade do acesso à Jus-
tiça nestas unidades, e contam com 
a incapacidade de várias empresas e 
instituições financeiras em lidar com 
inúmeros processos judiciais de uma 
vez, prejudicando a defesa efetiva nas 
ações.

“Esse tipo de litígio transforma os 
Juizados Especiais em um verdadeiro 
‘cassino gratuito’, onde não se paga 
nada (dada a gratuidade do acesso ao 
sistema dos Juizados) e de onde pode 
se obter um ganho considerável, em 
razão do número elevado de pessoas 

que são recrutadas por meio de cap-
tadores locais de clientela para ali-
mentar essa verdadeira indústria que 
abarrota o Poder Judiciário e precisa 
ser combatida”, afirmou o juiz Paulo 
Marques.

A nota técnica elaborada pelo 
magistrado aponta que apenas 14 ad-
vogados, por exemplo, teriam ajuizado 
quase 15 mil processos nas unidades 
jurisdicionais do Rio Grande do Norte. 
Todas as ações com o mesmo tema – 
suposta inserção indevida de pessoas 
em lista de inadimplentes.

O que chamou a atenção do juiz 
foi a presença de advogados de Mato 
Grosso nestes processos. Em 2018, 
reportagem do Fantástico, da Rede 
Globo, revelou que esquema seme-
lhante foi montado naquele Estado, na 
qual ‘captadores’ recrutavam possíveis 
clientes em nome de escritórios de ad-
vocacia, que então acionavam a Justi-
ça de forma massiva em troca de parte 
das possíveis indenizações recebidas 
no processo.

“Pelo número de casos envolvendo 
essa mesma temática aqui nos Juiza-

dos do Rio Grande do Norte, com o 
patrocínio de advogados cuja OAB ori-
ginária é do Mato Grosso, há fortes in-
dícios que esta verdadeira indústria do 
litígio expandiu suas fronteiras e está 
atuando fortemente no Estado do Rio 
Grande do Norte”, frisou o magistrado.

Em nota, a Ordem dos Advogados 
do Rio Grande do Norte ressaltou que 
os casos mencionados na nota técnica 
‘se restringe a um pequeno grupo de 
advogados’ e que atua com a Ouvido-
ria e o Tribunal de Ética e Disciplina na 
apuração dos fatos.

“Assim como a defesa intransi-
gente das prerrogativas é essencial ao 
exercício pleno da cidadania, o com-
bate às más práticas é imprescindível à 
credibilidade e proteção daqueles que 
atuam com dignidade, zelo e respeito 
ao direito de seus constituintes”.

As suspeitas foram enviadas ao 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte com treze recomendações para 
evitar e desestimular as fraudes. Elas 
incluem, entre outras propostas, a 
condenação por litigância de má-fé e 
a comunicação à OAB sobre possíveis 
violações ao Estatuto de Advocacia.

“O Poder Judiciário do RN é enérgico 
na busca de meios para combater con-
dutas ilícitas e reprováveis moralmente, 
assim como, é incontestável defensor do 
trabalho ético e respeitável da advocacia 
potiguar”, informou o tribunal, em nota.

Para o advogado João Celestino Cor-
rêa da Costa Neto, sócio e fundador do 
escritório Corrêa da Costa Advogados, 
responsável pela defesa de empresas que 
são vítimas de fraudes processuais, este 
tipo de prática é pontual, mas recorrente.

“Infelizmente, paralelamente aos 
profissionais que atuam de forma le-
gal, reta e ética, alguns isolados grupos 
agem de forma orquestrada, marginal 
e antiética, pagando inclusive por in-
formações a terceiros perdigueiros e 
captadores na cooptação de clientes 
que suspostamente teriam direito a 
indenizações. Essas pessoas se apro-
veitam, muitas das vezes, da falta de 
conhecimento e da inocência de pes-
soas simples que passam por proble-
mas econômicos”, afirmou Corrêa da 
Costa.

Órgão vê fraude em ações para 
“limpar nome” de devedores no RN
JUSTIÇA  | Órgão emitiu nota técnica alertando para possível esquema de “proliferação de demandas agressoras e causas fabricadas” para tirar nome de lista de
inadimplentes. Esquema consistiria na captação massiva de potenciais clientes por meio e campanhas na internet que prometem “limpar o nome” de devedores na Justiça

Suspeitas foram enviadas ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte com treze recomendações para evitar e desestimular as fraudes

AGÊNCIA BRASIL

A Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) decidiu arquivar, na 
semana passada, uma repre-

sentação movida por ex-integrantes 
da PGR que acusavam o presidente 
Jair Bolsonaro de crimes na condução 
da pandemia da Covid-19. O pedido 
havia sido feito pela ex-procuradora 
federal dos direitos do cidadão Debo-
rah Duprat, pelo ex-procurador-geral 
da República Cláudio Fonteles e outros 
ex-membros da cúpula da PGR.

Desde o início da pandemia, a 
equipe do procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, tem sido cobrada 
para investigar a conduta do presiden-
te, mas até agora Aras tem dito que não 
houve crimes por parte de Bolsonaro. 

A PGR chegou a pedir abertura de 
inquérito para apurar a responsabili-
dade do ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello no colapso da saúde no Esta-
do do Amazonas, mas Bolsonaro não é 
alvo do procedimento.

Na manifestação de 11 páginas, 
o vice-PGR afirma que não é possível 
caracterizar a prática do crime de 
epidemia por parte do presidente da 
República, sob o argumento de que 
Bolsonaro não estava infectado pelo 
novo coronavírus quando fez uma apa-
rição em uma manifestação de apoia-
dores no ano passado, que provocou 
aglomeração. Esse crime, descrito no 
artigo 267 do Código Penal, era a prin-
cipal acusação dos ex-integrantes da 

PGR. Caso esse crime fosse rejeitado, 
os representantes pediam que a PGR 
analisasse a possibilidade de enqua-
drar Bolsonaro em outros delitos, co-
mo prevaricação e emprego irregular 
de verbas públicas.

“Uma das razões que explicam 
esse fenômeno tem a ver com a impos-
sibilidade material do surto do novo 
coronavírus ser imputado a uma pes-
soa. É que resultando a propagação da 
Covid-19 de uma transmissão difusa e, 
alguns casos, já sustentada, a recons-
trução de sua cadeia de propagação 
acaba sendo, na prática, inviável”, es-
creveu Jacques, para concluir que não é 
possível imputar a Bolsonaro a propa-
gação do vírus.Vice-PGR diz que não é possível caracterizar a prática do crime de epidemia pelo presidente

PGR arquiva representação contra 
conduta de Bolsonaro na pandemia

INVESTIGAÇÃO
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CEDIDA

A pandemia da Covid-19 mudou 
a convivência e a forma como 
os serviços básicos são ofereci-

dos à população, como, por exemplo, 
tirar o Registro Geral de pessoas, o RG. 
Atualmente, no Rio Grande do Norte, 
para retirar a primeira, segunda ou ter-
ceira via do documento é necessário 
agendamento prévio por meio do site 
da Central do Cidadão - com o objetivo 
de evitar aglomerações. O problema é 
que muita gente não consegue sequer 
agendar.

É o caso da doméstica Wilka Sany, 
de 47 anos, que há quase um ano ela 
tentava fazer o agendamento no sis-
tema para realizar a carteira de iden-
tidade do filho Pedro Henrique, de 15 
anos. Somente na última sexta-feira 12 
a dona de casa conseguiu o documen-
to do filho, após enfrentar uma fila de 
300 pessoas para poder agendar um 
atendimento.

“Desde o ano passado que eu ten-
tava no site e não conseguia de jeito 
nenhum. Na semana passada fui no 
dia 5 na Central do Via Direta e tinha 
mais de 300 pessoas que madrugaram 
para 100 fichas que foram distribuídas 
às 12h. Como não consegui fazer o RG 
naquele dia, eles agendaram meu filho 
e as outras pessoas para hoje”, relatou.

O Instituto Técnico-Científico de 
Perícia (Itep), que emite o documento, 
esclareceu que o agendamento para 
emissão de identidades é feito exclusi-
vamente online, através do site central.

rn.gov.br, sempre a partir das 12h, de 
segunda a sexta. Diante da quantidade 
de pessoas que buscam o serviço, nem 
todo mundo consegue agendar para o 
dia que deseja, segundo o Itep.

O órgão também informou que, 
devido à alta demanda, ampliou o 
horário de atendimento das unidades 
que funcionam nas Centrais do Cida-
dão de Natal (Via Direta e Shopping 

Estação). Antes das 12h às 17h, agora 
o atendimento acontece das 9h às 
18h45, de segunda a sexta-feira. 

Com a ampliação do horário de 
atendimento, o Instituto informou que 
capacidade de produção diária de RGs 
em Natal saltou de 70 para 126 no Via 
Direta e de 70 para 120 no Shopping 
Estação.

O diretor do Itep, Marcos Brandão, 

alegou que o órgão e a maioria dos ser-
viços públicos oferecidos atualmente 
no RN utilizam a internet e o agenda-
mento para que a população tenha 
acesso aos atendimentos.

 “O agendamento foi criado para 
facilitar a vida do cidadão, para ele não 
precisar enfrentar filas e sequer saber 
se vai ser atendido naquele dia. Mas 
seguimos estudando soluções que 

possam ofertar uma demanda ainda 
maior para a população”, argumentou.

Para Wilka, que desde o início da 
pandemia tentava agendar o serviço 
no site, o agendamento online não 
ajuda a população, já que nem todos 
têm acesso à internet para conseguir 
o atendimento pelo site - que nem 
funciona, segundo ela e outras pessoas 
com quem a reportagem do Agora RN 
entrou em contato.

“Isso é um horror, é um absurdo 
esse modelo de atendimento, nem to-
do mundo tem oportunidade de fazer 
o documento desse jeito, até porque 
tem gente que não tem internet. Hoje 
eu consegui fazer porque na semana 
passada não peguei uma das 100 fi-
chas e agendaram quem sobrou para 
hoje. Após tanto tempo esperando vou 
poder inscrever meu filho no jovem 
aprendiz e fazer outras coisas, até por-
que esse documento serve pra tudo”, 
contou Wilka.

O Itep acrescentou que em 2020, 
mesmo diante da pandemia do co-
ronavírus, foram emitidas em média, 
15.366 identidades por dia. A direção 
do Instituto também se comprometeu 
a buscar soluções que possam aumen-
tar essa oferta.

O RG é um dos documentos civis 
básicos, e alvo do Compromisso Na-
cional pela Erradicação do Sub-regis-
tro Civil de Nascimento e Ampliação 
do Acesso à Documentação Básica, 
estabelecido através de decreto.

Com agendamento online, emissão 
de RG no Itep gera reclamações
SERVIÇO | Para emitir a primeira, segunda ou terceira via do documento, é necessário fazer um agendamento prévio online por meio do site da Central do Cidadão. Com o objetivo de 
evitar aglomerações durante a pandemia, o sistema online foi implantado. No entanto, muitos natalenses que precisam do serviço reclamam da lentidão para concluir a marcação

Wilka Sany tentou marcar agendamento para emissão de RG do filho, Pedro Henrique, ao longo de um ano 
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A Arquidiocese de Natal vai parti-
cipar da Campanha da Frater-
nidade 2021, que começa nesta 

quarta-feira 17, e motivou algumas 
polêmicas com o tema “Fraternidade 
e Diálogo: compromisso de amor”. A 
Campanha, que é nacional e acontece 
anualmente no período entre a Quar-
ta-feira de Cinzas e a Semana Santa, 
criticou em seu texto base alguns pon-
tos como negacionismo da ciência na 
pandemia de Covid-19, a cultura do 
ódio e a violência contra mulheres, ne-
gros, indígenas e LGBTIQ+, e, por esse 
motivo, acabou desagradando mem-
bros da Igreja conservadores.  Uma das 
pessoas que não concordaram com a 
abordagem do texto é o diretor do Ins-
tituto Plínio Corrêa de Oliveira, Frede-
rico Abranches Viotti, que publicou di-
versos vídeos em seu canal do YouTube 
promovendo o boicote à Campanha da 

Fraternidade alegando que a ação pro-
move a “subversão dos princípios e das 
instituições cristãs”. Além dele, outros 
canais de conteúdo católico também 
estão criticando a Campanha, alegan-
do um “alinhamento à esquerda” das 
instituições responsáveis.

O padre Robério Camilo é o Coor-
denador Arquidiocesano da Campa-
nha da Fraternidade, e para ele, quem 
está criticando o texto da ação é a favor 
da violência e da intolerância. “Alguns 
católicos ultraconservadores estão 
criando polêmica em cima do texto. É 
um texto lindo, que fala sobre o diálo-
go respeitando as diferenças. O papel 
da Igreja é incluir, não excluir, se não 
é incluísse não seria a Igreja. Quando 
Jesus ficou ao lado das prostitutas e 
dos pobres, os doutores da lei também 
condenaram, é a mesma coisa que está 
acontecendo agora”, disse. O texto base 

deste ano, que traz dados do Atlas da 
Violência 2020 sobre violência contra 
pessoas LGBTIQ+, mulheres, negros 
e indígenas, reafirma o compromisso 
com os Direitos Humanos, e critica 
o fundamentalismo religioso, foi ela-
borado pelo Conselho Nacional das 
Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), isso 
porque a cada cinco anos a Campanha 
da Fraternidade é Ecumênica, ou seja, 
reúne diversas denominações cristãs, 
não apenas a Igreja Católica. A redação 
do texto foi realizada por pessoas de di-
ferentes áreas do conhecimento, entre 
elas teologia, ciência política e socio-
logia, e depois de elaborado o texto foi 
avaliado por uma comissão de 8 pesso-
as. Após a polêmica, a Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
afirmou em nota que “não se trata de 
um texto preparado pela comissão da 
CNBB”. Arquidiocese de Natal confirmou participação na campanha da fraternidade deste ano

Arquidiocese de Natal confirma 
adesão à Campanha da Fraternidade

2021
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Governadores de estados brasilei-
ros – entre eles, a gestora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezer-

ra (PT) – se reunirão com o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, para cobrar 
medidas de combate à pandemia de 
Covid-19, como entrega de novas doses 
de vacinas e disponibilização de leitos 
de UTI. A reunião está marcada para 
esta quarta-feira 17 e foi divulgada pelo 
governador do Piauí, Wellington Dias 
(PT).

Os seguintes assuntos serão dis-
cutidos: Cronograma de entrega de 
vacinas até abril; Atualização sobre as 
líquidas para compra de doses da Sput-
nik V e da Covaxin; Sanção da medida 
provisória dá 5 dias para que a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) autorize o uso emergencial de 
vacinas contra covid-19 que já tenha 
aprovação internacional; Pagamento 
de UTIs exclusivas para pacientes com 
covid-19 e ampliação da demanda; Me-
dicamentos em falta ou que os preços 
subiram de forma abrupta. 

Segundo o governador do Piauí, 
o fórum de governadores aguarda os 
presidentes da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL) e do Senado (Pacheco), Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), para que os 
dois auxiliem no diálogo com Bolso-
naro para que a MP que acelera a apro-
vação de vacinas para uso emergencial 
seja aprovada. 

“Apesar de Lira já ter se configura-
do a favor da medida, o presidente da 
Anvisa, Antônio Barra Torres, solicitou 
que Bolsonaro faça vetos no texto ori-
ginal, pois considera o prazo de 5 dias 
um risco grave para o país”, anunciou 
ele.

Cerca de 30 leitos de UTI pa-
ra tratamento da Covid-19 serão 
abertos no Rio Grande do Norte pa-
ra atender o aumento da demanda 
registrada nas últimas semanas 
com a subida dos índices de inter-
nações e infecções. A estimativa é 
de que os novos leitos sejam aber-
tos até a “próxima semana”, segun-

do a Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap). A decisão ocorreu após 
reunião na segunda-feira 15 entre o 
governo estadual e representantes 
das prefeituras de Natal, Parnami-
rim e São Gonçalo do Amarante, 
cidades da região metropolitana.

Na segunda-feira 15, a Grande 
Natal chegou a 88% de ocupação 
dos leitos críticos específicos para 
tratamento do coronavírus. Um 
dia antes, essa mesma taxa quase 
atingiu os 90% de ocupação, o que 
não acontecia desde julho de 2020, 
quando o Rio Grande do Norte re-
gistrou o pico da doença. Na terça 
16, a ocupação de leitos críticos 
seguiu na casa dos 80% na Grande 
Natal, uma constante na última se-
mana. A média no estado é de 76%.

O número de novos casos 
voltou a crescer no Rio Grande do 
Norte entre o fim do ano passado e 
começo de 2021. Janeiro é o tercei-
ro mês com mais casos confirma-
dos de Covid-19 desde o início da 
pandemia, atrás apenas de dezem-
bro/2020 e junho/2020. Somente 
neste ano, o estado registra uma 
média de 863 novos casos confir-
mados e nove óbitos causados pela 
doença por dia.

O Hospital de Campanha de 
Natal está com 90% de ocupação 
em UTI, segundo a plataforma 
Regula Leitos da Sesap. Outros 
seis hospital estão com a lotação 
máxima no RN: Giselda Trigueiro 
(Natal), Manoel Lucas de Miranda 
(Guamaré), Maternidade Divino 
Amor (Parnamirim), Hospital Re-
gional de João Câmara, Hospital 
Regional Lindolfo Gomes Vidal 
(Santo Antônio) e Hospital Regio-
nal Nelson Inácio dos Santos (As-
su).

A Prefeitura de Natal disse 
que pretende ampliar a oferta de 
leitos no Hospital de Campanha. 
A meta estabelecida pelo prefeito 
Álvaro Dias (PSDB) é de abrir mais 
10 leitos de UTI nesta unidade até 
a próxima sexta-feira 19. Assim, o 
hospital que já possui 20 leitos para 
esse tipo de tratamento, passará a 
contar com 30 leitos.  

O aumento no número de 
casos e internações coincide com 
o período de registro de aglome-

rações e desrespeito às normas de 
segurança para conter a pandemia 
durante as festas de fim de ano e 
mais recentemente no Carnaval. 
O Governo do RN proibiu eventos 
de pré-carnaval e carnaval por 
meio de um decreto, que também 
suspendeu os pontos facultati-
vos como medida de combate à 
Covid-19. No entanto, pontos de 
aglomerações e festas clandestinas 
foram flagradas neste período.

Na Praia de Pipa, em Tibau do 
Sul, por exemplo, aglomerações de 
pessoas sem máscaras e desrespei-
tando todas as recomendações sa-
nitárias de contenção do vírus fo-
ram constantes ao longo do fim de 
semana de Carnaval. Para tentar 
coibir as irregularidades, o Gover-
no do RN montou uma força-tarefa 
para reforçar o monitoramento das 
forças de segurança no município.

“Aquilo (em Pipa) é inaceitável. 
Estamos encaminhando as forças 
de segurança para que as cenas, 
de completo desrespeito, de falta 
de solidariedade, não se repitam, 
especialmente neste momento 
em que estamos com os principais 
hospitais de referência do Estado 
no atendimento a paciente de Co-
vid, com 100% de ocupação dos 
leitos críticos”, disse a governadora 
Fátima Bezerra (PT).

Em Natal, durante fiscaliza-
ções do cumprimento das medidas 
sanitárias de combate a pandemia 
de Covid-19, a PM interditou dois 
bares na avenida Roberto Freire, na 
Zona Sul de Natal. A Polícia Militar 
informou ainda que apreendeu um 
‘paredão de som’ em Cidade Nova 
e em Nova Descoberta. Também 
foram feitas abordagens em Bra-
sília Teimosa, Alecrim, Parque dos 
Coqueiros, Redinha e Cidade da 
Esperança.

A secretária adjunta de Saú-
de, Maura Sobreiro, destacou que 
embora o número de casos tenha 
aumentado, esse índice não se re-
fletiu em um aumento significativo 
de mortalidade. Ela reforça ainda a 
importância da manutenção das 
medidas de contenção da pande-
mia, como o distanciamento social 
e o uso de máscaras.

“O momento sinaliza um au-

FÁTIMA SE REÚNE 
COM PAZUELLO 
HOJE PARA COBRAR 
NOVAS VACINAS 
IMUNIZAÇÃO | Fátima e outros governadores cobram cronograma para os próximos passos da vacinação, 
após um Carnaval marcado por aglomerações clandestinas. Estado e Municípios anunciaram novos leitos

Novas aglomerações foram registradas nesta segunda-feira 15, três paredões foram apreendidos, dois bares interditados e outro autuado em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal

Em Pipa, no litoral Sul potiguar, aglomerações foram registradas e o Governo do Estado enviou força-tarefa para conter festas clandestinas durante os dias de Carnaval 

ESTADO E MUNICÍPIOS DA 
GRANDE NATAL ANUNCIAM 
ABERTURA DE 30 LEITOS 
UTI APÓS ALTA OCUPAÇÃO
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Novas aglomerações foram registradas nesta segunda-feira 15, três paredões foram apreendidos, dois bares interditados e outro autuado em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal

Em Pipa, no litoral Sul potiguar, aglomerações foram registradas e o Governo do Estado enviou força-tarefa para conter festas clandestinas durante os dias de Carnaval 

mento ou sobrecarga dos leitos 
na região metropolitana, a taxa de 
permanência dos pacientes - que é 
o número de dias que eles perma-
necem internados - tem também 
se elevado. O que a gente visuali-
za é que mesmo assim não houve 
um aumento da mortalidade. Isso 
pode estar relacionado a maior ex-
pertise das equipes e até mesmo a 
disponibilidade ainda de leite, con-
tudo para que possamos avançar é 
de fundamental importância que 
ações de proteção e de vigilância 
em saúde possam ser implemen-
tadas. Desde a atenção primária 
até mesmo as ações de respeito às 
normas sanitárias e as orientações 
vigentes”, comentou.

O Rio Grande do Norte tem 
atualmente 184 pessoas interna-
das em leitos de UTI e outras 170 
em leitos clínicos. Desde o início 
da pandemia, o estado confirmou 
147.631 casos de Covid-19 e 3.381 
óbitos. O número de pessoas que já 
receberam alguma dose da vacina 
contra o coronavírus é de 75.840.

Apesar de decreto estadual 
proibir a realização de festas e 
eventos durante o carnaval, foram 
registradas novas aglomerações 
em Natal e na praia de Pipa, em Ti-
bau do Sul, desde o último sábado 
de Carnaval, no momento em que 
os leitos de UTI dos hospitais para 
atendimento da Covid-19 chegou a 
registrar quase 100% de ocupação 
em Natal e Região Metropolitana.

A famosa praia de Pipa voltou 
a chamar a atenção da imprensa 
nacional no último domingo, 15, 
quando uma multidão abarrotou 
uma das ruas principais da cidade. 
Em entrevista ao jornal Expres-
so da CNN Brasil, a governadora 
do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, lamentou os descumpri-
mentos em Pipa. “Eu liguei para 
o prefeito de lá e disse que isso é 
inadmissível, imagina o efeito dis-
so daqui a duas semanas, é a saú-
de das pessoas que está em jogo, 
aquele verdadeiro desrespeito de 
domingo não iremos tolerar mais”, 
declarou.

 Por determinação da governa-
dora, na segunda 15 uma equipe 
das forças de segurança do Rio 
Grande do Norte esteve na Praia da  
Pipa, com a missão coibir aglome-
rações e evitar cenas “lamentáveis” 
como as que foram mostradas no 
final de semana. 

A força-tarefa, chefiada pela 
cúpula da Segurança Pública, ten-
do à frente o secretário, coronel 
Francisco Araújo, com a Polícia 
Militar, Polícia Civil e Bombeiros 
esteve no local, fiscalizando, distri-
buindo máscaras e inibindo possí-
veis aglomerações.

O prefeito do município de 
Tibau do Sul, Valdenício Costa, 
após uma reunião com as forças de 
segurança do Estado, decretou o 
funcionamento dos bares e restau-
rantes até às 22h, além de proibir 
as aglomerações das pessoas nas 

AGLOMERAÇÕES FORAM 
REGISTRADAS EM VÁRIOS 
PONTOS DO ESTADO 
DURANTE O CARNAVAL

ruas e avenidas da cidade. Caso 
não cumpram o decreto, os esta-
belecimentos poderão ser interdi-
tados.

O fim de semana foi agitado 
na capital potiguar. Os agentes da 
força tarefa entre a Prefeitura e Go-
verno do Estado para combater as 
aglomerações registraram no sá-
bado, domingo e na segunda-feira 
diversas aglomerações pelas ruas 
da cidade, além da apreensão de 
pelo menos sete paredões de som, 
equipamentos proibidos por lei na 
capital potiguar.

 Nas rondas realizadas no sá-
bado, foram apreendidos três equi-
pamentos de som nos bairros de 
Brasília Teimosa e Nossa Senhora 
de Nazaré. A maior aglomeração 
foi registrada  no bairro de Santos 
Reis, em Brasília Teimosa, onde 
estava ocorrendo um Carnaval de 
rua com uma grande quantidade 
de pessoas na Rua da Liberdade, o 
que foi constatado.

 “Um equipamento de som do 
tipo paredão foi encontrado nas 

proximidades e fizemos a apreen-
são. As equipes de segurança dis-
persaram a multidão”, conta o su-
pervisor de fiscalização da Semurb 
de plantão, Felipe Oliveira.

No domingo, uma aglomera-
ção que ocorria no canteiro central 
da Avenida Pedro Álvares Cabral, 
no Parque dos Coqueiros, na Zona 
Norte, foi encerrada pelos agentes. 
O evento acontecia com uso de 
equipamentos sonoros, mesas, 
cadeiras e nenhum respeito ao dis-
tanciamento social.

O supervisor de fiscalização da 
secretaria de Meio Ambiente e Ur-
banismo (Semurb), Evânio Mafra, 
acrescentou que “os equipamen-
tos sonoros foram apreendidos e 
foi dada a ordem para desocupar 
o canteiro, sob pena da apreen-
são das mesas e cadeiras” Ainda 
no domingo, as equipes também 
apreenderam um paredão de som 
na Zona Norte de Natal, na Rua 
Conselheiro Tristão com a Avenida 
Moema Tinoco, no bairro do Paju-
çara.

O patrulhamento ostensivo 
também percorreu as praias e 
dispersou pessoas que não respei-
tavam o distanciamento social em 
eventos na Praia da Redinha e tam-
bém no deck de Ponta Negra, onde 
um estabelecimento foi notificado.

Novas aglomerações foram re-
gistradas nesta segunda-feira, três 
paredões foram apreendidos, dois 
bares interditados e outro autuado 
em Ponta Negra.

O trabalho integrado da força 
tarefa também resultou no encer-
ramento de algumas aglomerações 
pelas ruas da cidade nesta segun-
da. A maior delas foi no bairro de 
Cidade Nova, na Zona Oeste, onde 
um bloquinho movimentou o cru-
zamento das ruas Augusto Calhei-
ros e São Vicente.

 “Cerca de 200 pessoas se dis-
persaram com a chegada da fis-
calização. Um paredão de som foi 
apreendido no local. Após novo 
chamado, as equipes retornaram 
e fizeram outra dispersão do gru-
po que insistia em permanecer na 
rua. E ainda notificou um veículo 
que havia chegado com outro equi-
pamento sonoro a deixar o local”, 
relatou Evânio Mafra.

Vale lembrar que o Governo do 
Estado decretou no dia 2 de feverei-
ro, a suspensão de todo e qualquer 
evento comemorativo de carnaval, 
incluindo prévias carnavalescas e 
similares, promovidos por entes 
públicos ou da iniciativa privada e 
revogou o ponto facultativo no RN 
para tentar combater as aglomera-
ções.

Qualquer ocorrência visualiza-
da pela população pode ser infor-
mada diretamente ao Centro Inte-
grado de Operações em Segurança 
Pública (Ciosp) pelo número 190. 

A operação integrada conta 
com a participação de efetivo das 
secretarias de Serviços Urbanos 
(Semsur), Mobilidade Urbana (ST-
TU), Saúde (SMS) por meio da Vigi-
lância Sanitária,  Urbana, PROCON 
e Defesa Social (Semdes) com sua 
Guarda Municipal, além da Polícia 
Militar do Estado.

O patrulhamento, que também 
percorre as praias da cidade, segue 
até esta quarta-feira de cinzas.

SAIBA MAIS

Casos confirmados e óbitos 
por Covid-19 por mês

Março: 82 casos / 2 mortes
Abril: 1.095 / 56

Maio: 6.225 / 258
Junho: 22.608 / 51
Julho: 20.406 / 767

Agosto: 11.332 / 508
Setembro: 7.685 / 149
Outubro: 11.743 / 86

Novembro: 13.947 / 111
Dezembro: 22.960 / 304

Janeiro: 21.949 / 289
Fevereiro (até dia 15): 

16.907 / 131

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Eu liguei para o prefeito de 
lá [Tibau do Sul] e disse que 
isso é inadmissível. Imagina 
o efeito disso daqui a duas 
semanas. É a saúde das 
pessoas que está em jogo”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

BAIXA DO MEIO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 40.658.512/0001-64, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a  Licença Prévia - LP, para Revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m3, Localizado na 
Rodovia BR 406, KM 32,5, S/N, Baixa do Meio, Macau/RN. 

 
MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS SOCIOS DE  
GORLIZ ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, CNPJ nº 08.498.255/0001-38. 

 
O Administrador da sociedade, vem pelo presente convocar os sócios de GORLIZ ADMINISTRADORA DE BENS 
IMOVEIS LTDA, para a Assembleia Geral dos Sócios que realizar-se-á no dia 04.03.2020 as 10:00h, no seguinte 
endereço: Rua Ceara Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, e/ou simultaneamente virtual através da plataforma 
meet.google, pelo seguinte link: https://meet.google.com/jko-eerp-vku. A Assembleia Geral instala-se, em primeira 
chamada, com 3/4 do Capital Social, e em segunda, com qualquer número, às 10h30min, para deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: Dissolução da Sociedade e Nomeação de Liquidante; Assuntos Gerais. Contando com 
a presença e participação de V.Sas., subscrevo-me, 

Tibau do Sul, RN, 09 de fevereiro de 2021. 
 

MARINUS JOHANNES GROENENDAAL 
Administrador  

 

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MEDEIROS E MENDONÇA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, CNPJ: 33.883.376/0001-40, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o pedido de Licença de Operação-LO, com Validade – 16/02/2027,  para Posto de Revenda de 
Combustíveis Líquidos, com capacidade 60m3, localizado nas margens da BR 110, S/N, Zona de Expansão Urbana, 
Upanema/RN. 

GLENIO MEDEIROS DE MENDONÇA 
PROPRIETARIO  

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
ORTEGA E NAVARRO PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 37.218.071/0001-75, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia (LP) 
para o Complexo Fotovoltaico Cristo Rei I, com potência total de produção em 250,0 MW, localizado no Município 
de Açu/RN, Zona Rural, CEP 59650-000. 

Luiz Fernando Ortega 
SÓCIO  

 

AGÊNCIA SEBREAE

O Programa Brasil Mais pretende 
atingir 3,3 mil pequenas empre-
sas do Rio Grande do Norte até 

o fim do próximo ano, fomentando o 
desenvolvimento da produtividade e 
a competitividade desses negócios. O 
programa é uma iniciativa do Gover-
no Federal em parceria com o Sebrae, 
o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI). 
O atendimento será feito pelos Agentes 
Locais de Inovação (ALI). As inscrições 
para cadastramento das empresas 
interessadas já estão abertas e podem 
ser feitas através do site www.gov.br/
brasilmais/.

As empresas selecionadas recebe-
rão acompanhamento dos agentes por 
quatro meses e contarão com encon-
tros coletivos e acompanhamento in-
dividuais focados no aumento dos lu-
cros e em ganho de performance, com 
o objetivo de tornar esses pequenos 
negócios mais produtivos até 2022. O 
programa está baseado em seis eixos: 
inovação, técnicas de gestão de pro-
cessos, gestão de operações de vendas, 
gestão de produtos, gestão financeira e 
transformação digital.

De acordo com a gestora do Pro-
grama ALI no RN, Algéria Varela, os 
novos agentes já foram capacitados re-
motamente e começam a atuar a partir 

do próximo mês. Os ALI são bolsistas 
do CNPq, graduados, selecionados e 
capacitados pelo Sebrae para atuar 
nas micro ou pequenas empresas de 
comércio ou serviços, com o objetivo 
de promover a inovação para reduzir 
os custos e aumentar o faturamento. 

“A metodologia de acompanhamento 
das empresas mudou e está baseada 
no conceito lean startup. O empresário 
vai precisar ter tempo, já que ele tem 
de passar por todas as etapas da me-
todologia”, explica a gestora. Segundo 
Algéria, o foco na produtividade tem 

uma razão.
“O Brasil é um dos países onde o 

índice de produtividade no trabalho 
é um dos mais baixos. Isso impacta 
fortemente a indústria e a própria con-
juntura econômica brasileira. Por isso, 
vamos atuar diretamente para compor 

essa meta de melhoria da produtivida-
de, medindo indicadores, que servirão 
para o Ministério da Economia traçar 
uma diretriz e até para elaborar políti-
cas públicas voltadas para as micro e 
pequenas empresas também”, explica.

Durante quatro meses, os ALI 
acompanharão de perto a realidade 
das micro e pequenas empresas aten-
didas pelo programa, identificando 
problemas e perfil do público consu-
midor, além de ajudar na criação e im-
plementação de inovações. Esse acom-
panhamento do ALI é feito sem custos 
para a empresa. Pesquisa recente do 
Sebrae identificou que 81% das empre-
sas atendidas pelo programa consegui-
ram conquistar novos clientes e que 
uma a cada três conseguiu reduzir os 
custos da empresa em até 20%.

BRASIL MAIS
De acordo com a gestora do Bra-

sil Mais no Sebrae-RN, Marijara Leal, 
poderão ser cadastradas no programa 
empresas de todas as regiões potigua-
res, já que o Sebrae atua também no 
interior do estado. O Programa Brasil 
Mais é uma ação coordenada pela 
Secretaria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade (SEPEC), 
do Ministério da Economia, e é desen-
volvida em parceria com Sebrae, Senai 
e ABDI para oferecer apoio técnico. 

Brasil Mais pretende melhorar no RN 
a produtividade de 3,3 mil negócios
ECONOMIA | Empresas serão acompanhadas pelos Agentes Locais de Inovação (ALI) a partir de março próximo, durante quatro meses. O cadastro já pode ser feito pelo site do 
Programa Brasil Mais. O objetivo da iniciativa é identificar problemas e perfil do público consumidor, além de ajudar na criação e na implementação de inovações nos negócios

Marijara Leal é gestora estadual do Programa Brasil Mais no Sebrae do Rio Grande do Norte

O Governo do RN, por meio da 
Secretaria da Agricultura, da 
Pecuária e da Pesca – SAPE, e 

com o apoio do Instituto de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – EMATER, 
inicia nesta quinta 18, a distribuição 
das sementes do Programa Bancos de 
Sementes, com o abastecimento das 
Regionais de  Pau do Ferros e Umarizal.

Para implementação de toda a 
ação foram adquiridas aproximada-
mente 453 toneladas de sementes de 
feijão, milho e sorgo, que estão sendo 
distribuídas entre os 1.605 bancos de 
sementes, espalhados por 156 municí-
pios do Estado, que juntos beneficiarão 
52.912 agricultores familiares cadastra-
dos no sistema CERES, da EMATER. 
Um investimento global de cerca de 
R$ 6,3 milhões, provenientes do te-
souro estadual. Segundo o secretário 
de Agricultura, Guilherme Saldanha, 
as sementes são fundamentais para 
impulsionar a cadeia produtiva fami-
liar na zona rural, ainda mais com as 

Bancos de Sementes do Estado 
serão abastecidos nesta quinta

AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 105.004/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, tendo como objeto: 
“PLANTÕES MEDICOS”. LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” 
Acesso Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 17 de fevereiro de 2021 às 08hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 
10 de março de 2021 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 10 de março de 2021 às 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-
se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 16 de fevereiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

boas previsões pluviométricas para os 
próximos meses. “As sementes chegam 
nas mãos dos agricultores no período 
propício ao plantio, como a governa-
dora Fátima Bezerra nos cobrou e esta-
mos cumprindo. Dando oportunidade 
ao pequeno produtor rural de plantar 
seu roçado e se manter, juntamente 
com sua família, no campo potiguar”, 
reforçou. As sementes distribuídas são 

destinadas ao plantio de subsistência 
e forragem animal. As variedades de 
milho Cruzeta, feijão Riso do Ano e Mi-
randa, e sorgo Ponta Negra e SF 15 são 
adaptadas às condições do semiárido 
do RN, permitindo precocidade e pro-
dução com baixo índice pluviométrico, 
Havendo interesse em participar do 
Programa, o agricultor deve se dirigir 
ao Escritório Local da EMATER.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 004/2021, realizada em 10/02/2021, a saber: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSULINA, BEM COMO, AGULHAS E SERINGAS PARA AS DEVIDAS 
APLICAÇÕES. Empresa: DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - CNPJ: 
27.796.696/0001-60, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19; totalizando o valor de R$ 321.760,30 (trezentos e vinte e um mil, setecentos e sessenta 
reais e trinta centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 15 de fevereiro de 2021 
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

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 004/2021 com início 28 de 
janeiro de 2021, realizada em 10 de fevereiro de 2021 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no 
processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a 
seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE INSULINA, BEM COMO, AGULHAS E SERINGAS PARA AS 
DEVIDAS APLICAÇÕES. Empresa: DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - 
CNPJ: 27.796.696/0001-60, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19; totalizando o valor de R$ 321.760,30 (trezentos e vinte e um mil, setecentos e sessenta reais e 
trinta centavos).

Jardim do Seridó/RN, 15 de fevereiro de 2021  
  Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 105.003/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará 
realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, tendo como objeto: “CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA 
AMBULATORIAL”. LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso 
Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 16 de fevereiro de 2021 às 08hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 
04 de março de 2021 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 04 de março de 2021 às 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se 
disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de fevereiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 104.037/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, tendo como objeto: 
“CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOSS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICIPIO 
D E  J A R D I M  D O  S E R I D Ó / R N ” .  L O C A L  D E  R E A L I Z A Ç Ã O : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16 de fevereiro de 2021 às 
08hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 08 de março de 2021 às 08hs00min. 
INÍCIO DA DISPUTA: 08 de março de 2021 às 08hs01min. As especificações estão 
estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos 
sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de fevereiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

INFRAESTRUTURA | Depois da obra finalizada, passará pelo local uma alta demanda já existente de transporte 
de cargas, da produção agrícola e de passageiros da Grande Natal, dinamizando a economia e o turismo

Uma das vias de grande impor-
tância econômica para a Re-
gião Metropolitana de Natal, 

a RN-010, conhecida como Estrada 
da Produção, está sendo construída 
pelo Governo do Rio Grande do Norte 
com o montante de R$ 16,8 milhões. 
Os recursos estão sendo viabilizados 
pelo Governo Cidadão e pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem (DER), 
garantidos pelo empréstimo junto 
ao Banco Mundial. Depois da obra 
finalizada, passará pelo local uma alta 
demanda já existente de transporte 
de cargas, da produção agrícola e de 
passageiros da Grande Natal, dinami-
zando a economia e o turismo, dada a 
sua proximidade com o Aeroporto In-
ternacional Aluízio Alves e com o mu-
nicípio de São Gonçalo do Amarante, o 
quarto mais populoso do estado, com 
mais de 100 mil habitantes.

“Nossa gestão tem foco, rumo e 
prumo. Tem visão de integração, de 
presente e futuro. A construção da via 
é um pleito antigo das populações do 
entorno. Sei do valor que essa estrada 
tem para quem dela precisa e como 
essa obra, que será praticamente um 
anel viário, vai ser útil para gerar em-
pregos, otimizar os negócios e facilitar 
a vida das pessoas”, disse a governado-
ra Fátima Bezerra, ao visitar a nova via 
nesta terça-feira 16.

Ao lado da gestora, o secretário 
estadual de Gestão de Projetos e Me-
tas, Fernando Mineiro, coordenador 
do Governo Cidadão, explicou que a 
estrada cruza parte de uma zona rural 
e por isso o Governo Cidadão liderou 
uma força-tarefa com DER e Institu-
to de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do RN (Idema-RN) 
para resolver entraves relacionados 
à fauna e flora da localidade com o 

apoio e empenho do Banco Mundial 
e da Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) de São Gonçalo 
do Amarante. “Há um esforço de com-
pensação ambiental em curso e que 
será monitorado nos anos seguintes – 
uma exigência do Banco Mundial para 
que a obra fosse aprovada”, finalizou 
Mineiro.

O projeto da estrada já conta, 
inclusive, com corredores, túneis e ca-
minhos aéreos para a passagem segura 
de animais silvestres. Prefeito de São 
Gonçalo, Paulo Emídio completou que 
“o Governo está trazendo desenvolvi-
mento para a região de forma pensada 
e sustentável, respeitando o meio am-
biente, com o apoio municipal que vai 
plantar 17 mil árvores”.

A rodovia terá 12,9 quilômetros de 
extensão e está sendo implantada em 
dois trechos. O primeiro segue por 7,9 
quilômetros, ligando São Gonçalo ao 
distrito de Serrinha pelo entroncamen-
to do acesso Sul ao Aeroporto e ao en-

troncamento da RN-312. O segundo se 
estende em um ramal que vai até o dis-
trito de Boa Vista, com 5 quilômetros 
de extensão. Manoel Marques, gestor 
do DER, explicou que a expectativa é 
que a conclusão dos serviços ocorra 
ainda no primeiro semestre de 2021.

Também presente no evento, o se-
cretário estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Jaime Calado, destacou a 
funcionalidade da estrada que interli-
ga três BRs: a 406, 101 e 304, mais duas 
RNs, a 064, 011. “Dessa forma, poderia 
se chamar ‘Estrada da Integração’. E 
ainda beneficiará o polo empresarial 
de São Gonçalo, um espaço com 50 
hectares de tamanho”.

A obra faz parte dos investimentos 
que estão sendo aplicados pelo Gover-
no do RN em 9 estradas, somando 217 
quilômetros de vias reestruturadas ou 
a serem revitalizadas com investimen-
tos de R$ 168 milhões e buscam garan-
tir infraestrutura, mobilidade e acessos 
entre as regiões do Estado.

Estrada da Produção recebe R$ 16,8 
milhões em investimentos estaduais

Governadora Fátima Bezerra (PT) visitou as obras nesta terça-feira 16 ao lado da equipe

Obra faz parte dos investimentos que estão sendo aplicados pelo Governo em 9 estradas, somando 217 quilômetros de vias reestruturadas

ASCOM/GOVERNO DO RN

ASCOM/GOVERNO DO RN



3ª PESSOA DO SINGULAR
Verbo impessoal é aquele sem sujeito. E, quando o 

verbo não tem sujeito, não tem com quem concordar. 
Moral da história: quando o verbo “haver” é impessoal, 
deve ser mantido sempre na terceira pessoa do singular.

POR ISSO, CUIDADO, MEU BEM
Frases como “Haviam muitas pessoas aglomeradas” 

ou “O árbitro não puniu as faltas violentas que 
houveram durante o jogo” devem aparecer no singular. 
A mesma observação vale quando se conjugam os 
tempos do modo subjuntivo (usado para expressar 
conteúdo tido como provável, duvidoso ou hipotético): 
“Caso haja pessoas interessadas”; “Se houvesse pessoas 
interessadas”. Nada de “Caso hajam pessoas…”, ou “Se 
houvessem pessoas…”.

MAS...
É preciso ter atenção para não fazer uma confusão 

que muita gente faz. Os verbos “existir” e “ocorrer”, 

como a maioria dos verbos da língua, são normais, têm 
sujeito, fazem a variação singular/plural. Então: “Havia 
pessoas”, “Havia discussões”, mas diga ou escreva 
“Existiam pessoas”, “Ocorriam discussões”. O problema 
ocorre com o verbo “haver”, e não com seus sinônimos. 

CONTÁGIO
É preciso dizer, ainda, que, formando locução 

verbal, o verbo “haver” transmite sua impessoalidade 
ao outro verbo, fi cando ambos na 3ª pessoa do 
singular: “Pode haver propostas mais interessantes”, 
e não “Podem haver…”. Essa impessoalidade só ocorre 
quando o verbo “haver” apresenta os sentidos citados. 
Nos outros casos, ele se conjuga normalmente, sem 
cerimônia. 

EU HEI, TU HÁS...
Vamos relembrar a conjugação no presente do 

indicativo: eu hei, tu hás, ele há; nós havemos, vós 
haveis, eles hão. Parece esquisito? Parece. 
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA

 “O PORTUGUÊS 
SÃO DOIS; O OUTRO, 
MISTÉRIO”

 Um desses mistérios está 
no emprego do verbo “haver”. 
Uma rápida consulta ao 
dicionário vai mostrar que ele 
tem mais signifi cados do que 
podemos imaginar. Um dos 
tantos signifi cados de “haver” 
é “existir”. Outro é “ocorrer”, 
“acontecer”. E, nesses casos, o 
verbo “haver” apresenta uma 
particularidade: é chamado de 
impessoal. 

ABRE ASPAS

Um trabalho bem feito é o mais alto 
testemunho que podemos dar do nosso 

caráter. 
Marden“

“

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DIVULGAÇÃO

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

De status de vilã da saúde pra 
amiga, assim foi descoberto que o 
consumo de gorduras é indispensável 
para o corpo, pois atua em diversas 
funções superimportantes. No 
entanto, é preciso tomar cuidado, 
já que não é qualquer tipo e nem à 
vontade.

Os alimentos ricos em 
GORDURAS BOAS desempenham 
funções muito importantes em nosso 
organismo, como:

Fazer reserva de energia
Aumentar saciedade
Melhorar absorção e função de 

algumas vitaminas e hormônios
Protege o coração
Faz bem para o cérebro
Ajuda a emagrecer
Ajudam na manutenção do “bom 

colesterol”, o HDL, e à redução do 
“colesterol ruim”, o LDL.

Porém, para obter estes benefícios, 
precisamos consumir GORDURAS 
INSATURADAS (e não, saturadas), que 
são encontradas em alguns alimentos 
que citarei abaixo. 

 OLEAGINOSAS (castanha do 
Pará, amêndoas, castanha de caju, 
nozes...)

SEMENTES (abóbora, girassol, 
linhaça, chia, gergelim...)

AZEITE DE OLIVA EXTRA 
VIRGEM

AZEITONAS
TAHINE
COCO
ABACATE
CHOCOLATE ACIMA DE 70%

DICAS:

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
ALIMENTOS RICOS EM GORDURAS BOAS

Procure variar sua alimentação, 
incluindo estas fontes alimentares; 
priorize sempre o alimento na sua 
versão mais íntegra.

Exemplo: ao invés de farinha de 
amendoas prefi ra amêndoas; farinha 
de linhaça, prefi ra a linhaça em grãos.

Mesmo sendo gorduras de 
qualidade, possuem um valor 
energético alto. Então, não vale comer o 
pote de castanhas, certo?

Ajuste sua individualidade em um 
plano alimentar feito para você!

Gostou dessa informações? 

Vou agora te passar uma receita 
maravilhosa para contribuir ainda mais 
para sua dieta saudável.

TAHINE
O tahine é uma pasta feita com 

gergelim torrado que tem origem no 
Oriente Médio e é usada no preparo 
dos mais variados pratos, tanto doces 
quanto salgados. Além de agregar sabor 
aos alimentos, ele é uma excelente 
fonte de cálcio, proteína, fi bras, ômega 
3 e 6. Além de um gostinho incrível para 
as suas refeições e grande benefícios 
para o seu organismo, o tahine é 
supersimples de ser feito é bastante 
saudável.

MODO DE PREPARO:
Torrar levemente as sementes 

de gergelim e depois bater em um 
processador até formar uma pasta.

Obs.: a vantagem de fazer o tahine 
em casa é poder escolher a consistência 
desejada. Se quiser uma pasta mais 
grossa, bata no processador por menos 
tempo. Se quiser uma pasta mais lisa, 
bata por mais tempo.
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CORPO 
ANCORADO NO AR

LITERATURA | Sob o comando da poeta potiguar Regina Azevedo, zine que reúne produções literárias de mulheres acaba de ser lançado de forma gratuita

Em janeiro de 2021, a poeta 
potiguar Regina Azevedo 
ministrou a ofi cina “Corpo 

ancorado no ar”. Com três 
encontros virtuais, a ofi cina 
focada em literatura de autoria 
feminina foi realizada com o 
patrocínio de um dos editais 
da Lei Aldir Blanc da Prefeitura 
do Natal/Fundação Cultural 
Capitania das Artes.

Como resultado do projeto 
acaba de ser lançado, nas 
plataformas virtuais e de forma 
gratuita, o zine “Corpo ancorado 
no ar - o não, o sim”. Nele, estão 
reunidos textos de 14 autoras: 
Camila Freitas, Catarina Pessoa, 
Cely Pereira, Claudiane Souza, 
Domingas, Eliziane Ataliba, 
Gessyka Santos, Isabelle Pinto, 
Jainy Kamila Costa, Letícia 
Gesteira, Maíra Dal’Maz, Sílvia B., 
Suzana Luna e Yana Kaufmann. 
A diagramação e o projeto 
gráfi co são de Clara Oliveira.

Os textos foram escritos a 
partir de discussões e leituras 
realizadas na ofi cina, que se 
debruçou sobre escritoras 
contemporâneas como Adélia 
Danielli, Angélica Freitas, 
Adelaide Ivánova e Lubi Prates. 
O tema central eleito foi “o não, 
o sim”: além de se inspirar nos 
textos lidos, as autoras partiram 
de suas experiências e vivências 
enquanto mulheres. O zine 
pode ser lido gratuitamente na 
plataforma Issuu.

Regina Azevedo tem 21 
anos, é escritora e poetisa, tendo 
começado a escrever ainda 
muito nova. Com apenas 13 
anos, lançou o primeiro livro da 
carreira, intitulado “Das vezes que 
morri em você” (Jovens Escribas) 
e, a partir de lá, não parou mais. 
Em 2015, publicou “Por isso eu 
amo em azul intenso” (Jovens 
Escribas) e “Pirueta”, em 2017 
(Selo Doburro). Além de artista 
das palavras, Regina é estudante 
de Letras na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) 
e formada em Multimídia pelo 
IFRN. 

Para ela, a troca de saberes 
com outros escritores é uma 
parte muito rica do processo de 
criação. “Faço muitos exercícios 
de escrita, envolvendo colagens, 
desafi os e experimentações. Por 
isso mesmo, surgiram, muito 
naturalmente, as ofi cinas de 
poesia, que são espaços nos quais 

POESIA Regina Azevedo tem 21 anos e já lançou quatro livros 

CEDIDA

posso compartilhar algumas técnicas 
e experimentar outras, junto a 
poetas, aspirantes e leitores”, contou 
Regina.

Em janeiro passado, a potiguar 
lançou o quarto livro da carreira, 
intitulado “Vermelho Fogo”. A 
coletânea reúne mais de 40 poemas, 

com textos que percorrem a 
angústia do mundo à angústia do 
íntimo na atualidade, perpassando 
por temáticas como escrita, amor, 

juventude, desejo, ancestralidade, 
feminino e luta, escritos num 
período de três anos, entre 2017 e 
2020.

Aponte a câmera do 
celular para o QRCode 

acima e leia o zine
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BRUNNO MARTINS

Com o objetivo de fortalecer a 
presença das mulheres na cultu-
ra Hip-Hop, o Festival Piscadela 

está com convocatória aberta para 
inscrições de trabalhos até o dia 22 de 
fevereiro. Serão selecionados até seis 
trabalhos de mulheres (B.Girls e Dan-
cers) da cultura hip-hop residentes no 
Rio Grande do Norte.

Idealizado pela B.Girl Dallianny e 
com produção de René Loui e Arthur 
Moura (Coletivo CIDA), o Festival 
Piscadela nasceu em 2017 como o pri-
meiro encontro da cultura hip-hop no 
Rio Grande do Norte voltado para as 
práticas femininas. A segunda edição 
do Festival será realizada através da 
plataforma Instagram, de forma vir-
tual, gratuita e acessível. Os trabalhos 
selecionados receberão tradução para 
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.

“O festival piscadela surgiu em sua 
primeira edição, na ideia de um encon-
tro, para reunir o máximo de mulheres 
da cultura Hip-Hop. Nesse encontro 
todas teriam voz e seriam protagonis-
tas. A repercussão foi tão incrível que 
atingimos público de Fortaleza, Recife, 
Maceió, João Pessoa e uma participa-
ção especial da Argentina. Todas aqui 
em Natal, na comunidade da África, 
Redinha, o encontro aconteceu no es-
paço cultural ‘Nossos Valores’ em 2017. 
Sem patrocínio, apenas com apoio 
de amigos e com a vontade de cada 

mulher se reunir para fortalecer o que 
acreditamos. A união faz a força!!! Ven-
do o quão importante foi o impacto na 
vida dessas mulheres, muito além da 
dança, o festival foi o início de muitas 
outras meninas na modalidade, foi 
também a certeza de que estamos no 
caminho certo. Esse ano chegamos a 

um nível maior, com patrocínio atra-
vés da Aldir Blanc e uma programação 
que vai fazer nossa voz ecoar muito 
além”, declarou a idealizadora, B.Girl 
Dallianny.

“Apesar de ser virtual, vamos 
conseguir manter a programação de 
origem. Com oficinas de diversas mo-

dalidades, bate-papo, intervenções de 
grafite, rap e  mostra cultural onde as 
mulheres apresentam seus trabalhos 
de dança. O Festival Piscadela, é o 
primeiro evento voltado às práticas 
femininas da cultura hip-hop do Rio 
Grande do Norte, é o evento mais es-
perado do ano, principalmente para 

as mulheres e esse ano continua cheio 
de forças e representatividade em sua 
programação”, completou Dallianny.

A programação do festival será 
realizada nos dias dias 05, 06 e 07 de 
março, e contará com intervenções 
urbanas, bate-papos, oficinas, além 
de apresentações de trabalhos de mu-
lheres atuantes no cenário da cultura 
hip-hop do Rio Grande do Norte.

As inscrições podem ser realizadas 
através do preenchimento de formulá-
rio eletrônico presente em: http://bit.
ly/festivalpiscadela Cada proponente 
poderá inscrever até dois trabalhos. 
Serão selecionados até seis trabalhos 
de mulheres (B.Girls e Dancers) da 
cultura Hip-Hop residentes no Rio 
Grande do Norte para fazerem parte 
da programação do Festival. 

Cada uma das artistas seleciona-
das receberá o cachê de R$600 (seis-
centos reais) para exibir seu trabalho 
e participar de um bate-papo após a 
exibição. 

O resultado será divulgado no dia 
25 de fevereiro no Instagram do Fes-
tival (@festivalpiscadela). O Festival 
Piscadela está sendo realizado com re-
cursos da Lei Aldir Blanc - Rio Grande 
do Norte, por meio da Fundação José 
Augusto, Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, Secretaria Especial 
da Cultura, Ministério do Turismo e 
Governo Federal.

Voltado para mulheres no hip-hop, 
Festival Piscadela abre inscrições
CULTURA | Com o objetivo de fortalecer a presença das mulheres na cultura Hip-Hop, o Festival Piscadela está com convocatória aberta para inscrições de trabalhos até o dia 22  
de fevereiro. Serão selecionados até seis trabalhos de mulheres (B.Girls e Dancers) da cultura hip-hop residentes no Rio Grande do Norte. Programação online estreia em março 

Idealizado pela B.Girl Dallianny e com produção de René Loui e Arthur Moura (Coletivo CIDA), o Festival Piscadela nasceu em 2017 

Estão abertas as inscrições para 
participar do Esboço Festival de 
Desenho 2ª edição, esse ano com 

programação inteiramente online. No 
total, serão 6 aulas online distribuí-
das entre os dias 20 e 21 de fevereiro 
envolvendo 3 grandes áreas das artes 
visuais: ilustração, HQ’s e tatuagem. 
Para participar, os interessados têm 
até o dia 18 de fevereiro para realizar 
as inscrições pelo link: https://forms.
gle/RxySAHWKkZeJSg4i7 .

Com propostas que vão desde a 
compreensão do seu estilo de ilustra-
ção a técnicas como o Nanquim, na 
ilustração, e BlackandGray na tatua-
gem, o Festival oferece capacitações 
para todos os gostos e idades e pre-
tende abrir discussões sobre o uso do 
desenho como potencial ferramenta 
de trabalho. As aulas terão entre 1h 
e 2h e acontecem nos dias 20 e 21 de 
fevereiro, sempre no período das 10h 
às 19h. Os interessados podem se ins-
crever em todas as masterclass de seu 

interesse e a participação é gratuita. O 
link de acesso a cada aula será envia-
do para o e-mail informado no ato da 
inscrição.

A programação do Esboço é fruto 
da chamada pública que selecionou 
6 artistas potiguares das 3 áreas de 
abrangência do projeto e conta com 
recursos da Lei de Emergência Cultu-
ral Aldir Blanc, lei federal Nº 14.017, de 
29 de junho de 2020, através do edital 
Fomento à Cultura Potiguar 2020 
da Fundação José Augusto, junto ao 
governo do estado do Rio Grande do 
Norte.

O Esboço é um evento de artes 
visuais que une especificamente três 
linguagens do segmento artístico: 
ilustração, história em quadrinhos e 
tatuagem. O projeto surgiu num am-
biente educacional institucionalizado, 
o IFRN Campus Natal - Cidade Alta, 
através de uma disciplina do curso 
superior de tecnologia em Produção 
Cultural no ano de 2019.

“Esboço” oferece oficinas gratuitas
ONLINE

PROGRAMAÇÃO:

20/02
Minicurso Imagem que Figura (10h-12h)
Ilustração: encontrando o estilo próprio e 
engajando seu público (14h-16h)
Rumos da Tatuagem: qual caminho seguir? 
(17h-19h)

21/02
A tinta Nanquim como técnica e expressão 
artística (10h-12)
Quadrinhos de Horror - Narrativas do Medo 
(14h-16h)
Tatuagem: o Preto como Contraste (17h-19)

CONHEÇA MELHOR AS PROPOSTAS:

Dia 1 - 20/02
A abertura do evento acontece com o minicurso 
Imagem que Figura da artista visual e arte-
educadora Jennifer Katarina. Trata-se de uma 
proposta de criação de ilustrações manuais 
de personagens + palavras com a ideia de 
utilização dessas composições na decoração 

de quartos, agendas e peças variáveis. Além 
disso, a artista também dará dicas de como 
usar essas criações tanto para divulgação do 
artista, quanto para a comercialização das suas 
obras. A carga horária total é de 2h. 
A atividade seguinte fica sob a direção 
do ilustrador e design Jorake Jadiel. Na 
masterclass Ilustração: encontrando o 
estilo próprio e engajando seu público, o 
artista analisará alguns artistas como Aryz, 
Gaston Pacheco, Os Gêmeos e Murakami, 
especificando alguns elementos que os fazem 
ser tão interessantes e diferentes de outros. 
A aula apresentará dicas e exercícios para 
ajudar a tornar seu desenho cada vez mais 
interessante e engajar seu público. O tempo 
de execução da aula é de 1h. Fechando o 
primeiro dia do Festival, temos a masterclass 
“Rumos da tatuagem: qual caminho seguir?”, 
com a tatuadora Nayara Sampaio esclarecendo 
informações do universo da tatuagem e 
discutindo seu uso comercial a partir do 
relato pessoal e repertório da artista. A carga 
horária total da aula é de aproximadamente 1h, 
podendo ser estendida por mais 15min.

Dia 2 - 21/02
Dando continuidade a programação do 
evento, o domingo do Festival inicia com a 
proposta de Carolina de Santi, artista visual 
e tatuadora que oferece a masterclass “A 
tinta Nanquim como técnica e expressão 
artística”. Nessa atividade, Santi apresentará 
a tinta naquim aos participantes, sua trajetória 
histórica, composição, características, formas 
de utilização e estilos possíveis através desse 
material único. O tempo previsto de aula é de 
1h 40min. Já nos últimos momentos do Festival, 
teremos o ilustrador e quadrinista Leander 
Moura em “Quadrinhos de Horror - Narrativas 
do Medo”. A ideia central da masterclass é 
realizar uma explanação teórico-prática sobre 
as narrativas em quadrinhos do gênero horror, 
trazendo técnicas para explorar fobias, fetiches, 
tabus, parafilias e  histórias reais. Ideal para 
os entusiastas da temática Medo. Por fim, 
temos o tatuador e proponente de “O preto 
como Contraste” encerrando a programação 
do Esboço e dialogando, de certa forma, com 
a proposta anterior. William Richard apresenta 
conhecimentos sobre a técnica BlackandGray.
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Band tem que oferecer à Fórmula 1 
o carinho e respeito que ela merece

Se bobear, a Fórmula 1 é 
o primeiro grande produto 
que a Band compra, com 
exclusividade, depois de 
décadas.

Todos os outros sempre 
foram na carona da Globo, 
simplesmente repassados ou 
comprados, causa de uma dívida 
enorme, que só agora está sendo 
paga até o fi m.

O mínimo que deve fazer é 
valorizar a F1 o quanto possível 
e dar um trato cuidadoso a esta 
nova propriedade.

Por exemplo, nas oito horas 
e meia de duração do “Show do 
Esporte”, no último domingo, 
o primeiro depois do anúncio 
do contrato, só quinze minutos 
foram dedicados ao produto, 
com matéria e participações 

de Reginaldo Leme e Mariana 
Becker.

Um teaser, nos intervalos, 
anunciando “Fórmula 1 é na 
Band”, já deveria estar no ar há 
muito tempo.

A fi cha tem que cair. Até 
para fi ns comerciais, torna-se 
imprescindível a realização de 
um trabalho mais adequado e 
mais ruidoso.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

Nesta quarta, 18h30, o 
Multishow transmite a live 

"Baile da Maga”, de Margareth 
Menezes...Participações de 

Daniela Mercury, Cortejo Afro, 
Jau e Tatau, entre os convidados.
Vindo a se confi rmar as 

informações, é um acerto da 
Globo resgatar no “Se Joga” 
muito daquilo que o “Vídeo 

Show” apresentava...O grande 
erro, repito, foi acabarem com 
ele.Nesses próximos dias a 
direção da Record deve tomar 

todas as decisões que ainda 
faltam sobre os seus próximos 
realities...O que mais chama 
atenção, naturalmente, é “A 
Fazenda”...Ou quem será 

defi nido para o lugar de Marcos 
Mion na apresentação do 

programa. Façam suas apostas...
Dica: já tem alguém bem 
disparado, em relação aos 
demais concorrentes, na 

primeira colocação.

HORÓSCOPO

Transforme a imagem, revele seus encantos e 
surpreenda. Novas amizades e novidades na equipe 
acenderão aquele brilho nos olhos. Espere por 
mudanças no ambiente social e por uma conquista 
pessoal signifi cativa. 

Clima íntimo e carinhoso reforçará ainda mais a união 
numa relação importante em sua vida. Se estiver só, 
critérios de escolha serão mais exigentes. Construa 
vínculos de confi ança e não tenha pressa de se 
comprometer numa nova relação. 

Dia sujeito a distrações e devaneios. Cultive emoções 
positivas e dê nitidez aos sonhos. Meditação, terapia 
e atividade física serão boa fórmula para manter a 
mente, o coração e a saúde em equilíbrio. Carreira 
em ascensão! 

Quebre a rotina e curta momentos carinhosos em 
família, no sossego do lar. O prazer estará nas coisas 
simples e nos cuidados delicados com o corpo, a 
alimentação e a saúde. Prepare aquela receita que dá 
água na boca só de pensar e agrade alguém especial.

Convites, conexões com pessoas de outra localidade 
e acertos jurídicos criarão cenário positivo para o 
futuro. Espere por mudanças no ambiente social ou 
equipe e fi rme novas relações. Parceiros infl uentes 
apoiarão seus projetos. 

Conversas animadas e divertidas anunciam um 
dia alegre e repleto de novidades. Aposte numa 
programação ao ar livre com os fi lhos, ou o par, e 
movimente o corpo. Valerá também aumentar a 
interação nas redes e iniciar amizades. 

Mudanças e reestruturações permitirão lifestyle mais 
agradável. Repense estratégias, teste novas abordagens 
e visualize onde quer chegar. Planos para o futuro 
estarão a mil na sua cabeça hoje. Aproveite o movimento 
retrógrado de Mercúrio para buscar um sentido maior.

Saudade de alguém especial inspirará decisões de vida 
e planos de mudança. Aproveite o dia para abastecer a 
casa, resolver assuntos de família, organizar suas fotos e 
curtir o conforto do lar. Novidades de trabalho poderão 
aparecer de repente e ativar sua criatividade. 

Boas notícias e novidades de longe trarão otimismo. 
Inove a carreira e planeje um futuro com mais 
liberdade. Hora de romper barreiras, ampliar a rede 
de relacionamentos e ganhar maior projeção. Uma 
conquista profi ssional viabilizará as mudanças.

Pense na vida e defi na planos de longo prazo. Fase 
positiva para escolhas, reformas e reestruturações. 
Conceitos de conforto poderão mudar. Bom momento 
para investir na casa. Transações imobiliárias estarão 
aquecidas, se quiser comprar, vender ou investir.

Ótimo momento para dar um mergulho nos sentimentos 
e uma ajeitada no que não estiver funcionando na 
rotina doméstica e de trabalho. Organizar planos e 
tarefas será importante para otimizar o tempo e poder 
se dedicar aos projetos pessoais.

Acerte as contas e não gaste sem pensar. Valerá 
pesquisar preços, planejar compras e resolver assuntos 
fi nanceiros com a família. O dinheiro anda curto. Pense 
em como ganhar mais. Contatos e comunicações 
estarão abertos. 

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)
SITUAÇÃO DIFERENTE

Após a aquisição da Fórmula 1, o 
nome de Sérgio Maurício voltou a ser 
insistentemente comentado, só que o 
placar ainda é o mesmo, zero a zero. A 
Band, ofi cialmente, informa que não 
existe nada. E o Sérgio, por enquanto, 
não quer se manifestar.

RECADO CIFRADO
As especulações em torno do 

nome de Sérgio Maurício aumentaram 
a partir do instante em que ele postou 
um texto nas redes sociais, entre 
outras cosia dizendo que a “vida é 
feita de ciclos”... e que “mudanças 
são necessárias e o tempo é sábio na 
contagem dos minutos”. Tempo ao 
tempo.

DIREITOS
Sobre a transmissão do 

campeonato carioca, além dos muitos 
chutes, a maioria na bandeirinha 
de escanteio, teve quem tentasse 
atravessar o samba. Calma nessa 
hora. O anúncio ofi cial sai entre hoje e 
amanhã.

PAQUERA
Em se tratando de Fórmula 1, desde 
o ano passado quando transmitiu 
a Stock Car, existiu interesse da 
Band na contratação do narrador 
Sérgio Maurício, do Grupo Globo. Na 
ocasião, não rolou.

DIVULGAÇÃO

QUINTA FASE
Depois de viver Alberto, um 

personagem que sofria as sequelas de 
um AVC(acidente vascular cerebral), 

na série “Segunda Chamada” da 
Globo, Marcos Winter também 
fechou com a Record para o elenco 
de “Gênesis”. O ator entra na fase 
Abraão, no papel de Massá.

CANTA COMIGO
Nos estúdios da Vera Cruz, 

em São Paulo, a Record começa a 
gravar no próximo dia 25 o “Canta 
Comigo”, com Rodrigo Faro. E 
exatamente um mês depois, 
com algumas novidades no time 
de cem jurados, acontecerão as 
gravações da versão “teen”, esta 
com participação de Ticiane 
Pinheiro como repórter.   

CORTES
Dentro do processo de 

reestruturação colocado em 
prática, a Globo demitiu o 
experiente Léo Gama, que passou 
por vários setores da dramaturgia.

Fez um trabalho importante 
no recrutamento de novos 
valores – atores e autores -, e era 
gerente dos roteiristas e diretores. 



O técnico argentino Hernán 
Crespo enfim desembarcou na 
capital paulista nesta terça-fei-

ra 16. O novo treinador do São Paulo 
vai assinar contrato até dezembro de 
2022 e conhecer parte da estrutura do 
clube brasileiro. Crespo só deve fazer 
sua estreia oficial no comando do ti-
me no Paulistão, no fim do mês.

Crespo chegou ao Brasil pela 
manhã. E foi logo cercado por jorna-
listas. Sem se estender, ele respondeu 
rápidas perguntas. “Estou contente. 
Sempre com muitas expectativas”, 
afirmou o treinador, um pouco inco-
modado com o assédio.

Questionado sobre o jejum de tí-
tulos do São Paulo, que não vence um 
campeonato desde 2012, com o título 
da Copa Sul-Americana, ele evitou se 
estender: “É uma bela e grande res-
ponsabilidade”. Havia muito mais jor-
nalistas do que torcedores esperando 
o novo treinador são-paulino.

Neste primeiro momento, Crespo 
conhece o estádio do Morumbi, onde 
assinará o contrato. Em seguida, o 
treinador vai conhecer as instalações 
do clube em Cotia, cidade vizinha 
à capital, onde treinam os times da 
base.

Substituto de Fernando Diniz, 
Crespo terá mais cinco membros de 
sua comissão contratados pelo São 
Paulo. Seu auxiliar é Juan Branda. Ele 
traz ainda para o Brasil um prepara-
dor de goleiros, dois profissionais da 

área física (Alejandro Kolan e Gustavo 
Satto) e mais um técnico de desempe-
nho. O valor mensal da comissão será 
de R$ 1 milhão. O argentino terá ao 
seu lado Muricy Ramalho, agora coor-
denador de futebol.

Aos 45 anos, Crespo é um jovem 
treinador com menos de cem jogos no 
currículo. Atacante de carreira exten-
sa por clubes italianos e pela seleção 
argentina, começou a carreira de téc-
nico nesse mesmo país nas categorias 
de base do Parma. Depois passou pelo 
modesto Modena, Banfield e pelo De-
fensa Y Justicia, seu último clube, pelo 
qual foi campeão da Copa Sul-Ameri-
cana.
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

O Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Rio 
Grande do Norte (Crea-RN) vai 

iniciar uma série de Fiscalizações Pre-
ventivas Integradas (FPI) nos estádios 
de futebol do Estado. O Maria Lamas 
Farache, popularmente conhecido 
como Frasqueirão, será o primeiro 
empreendimento fiscalizado nesta 
quarta-feira, dia 17, a partir das 10h.

A ideia é vistoriar os empreendi-
mentos antes do início do Campeo-
nato Estadual, previsto para iniciar no 
próximo dia 24 de fevereiro. A visita 
técnica será coordenada pelo Crea-RN 
e contará com membros das Câmaras 
Especializadas de Engenharia Civil, 
Agronomia e Mecânica do Conselho, 
representantes do Corpo de Bom-
beiros, Vigilância Municipal, Suvisa, 
Ibape e Semurb também participam 
da ação.

Apesar de, este ano, as partidas 

do Campeonato Potiguar serem jo-
gadas sem a presença de público nas 
arquibancadas devido à pandemia do 

Covid, o coordenador da FPI, o ouvi-
dor do Crea-RN Luiz Madruga, explica 
que “essa inspeção visual ‘in loco’ tem 

como objetivo evidenciar a atual situ-
ação do empreendimento”.

Segundo o coordenador da FPI, 

a equipe do Crea-RN vai averiguar o 
estado de conservação das estrutu-
ras e manutenção das instalações. A 
Vigilância Sanitária verificará o cum-
primento do protocolo de segurança 
que está relacionado à higienização 
dos vestiários, banheiros, acesso ao 
estádio e uso de máscaras, enquanto o 
Corpo de Bombeiros vai analisar se o 
AVCB (Alvará de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros) encontra-se em dia.

Além da visita técnica, o coorde-
nador da FPI acrescenta que a equipe 
pode solicitar posteriormente docu-
mentos que julgarem necessários para 
complementar o relatório da equipe. 

A agenda da equipe da Fiscaliza-
ção Preventiva Integrada (FPI) terá 
duas inspeções esta semana: Maria 
Lamas Farache (Frasqueirão), dia 
17/02, às 10h, e Arena das Dunas, dia 
18/02, às 9h. Outros estádios também 
serão visitados.

Antes do Campeonato Estadual, 
estádios de futebol recebem inspeção
ENGENHARIA | Ideia é vistoriar os empreendimentos antes do início do Campeonato Estadual, previsto para iniciar no próximo dia 24 de fevereiro. Trabalho será realizado pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia, pela Vigilância Sanitária e também pelo Corpo de Bombeiros. Entidade ressalta importância da vistoria mesmo que jogos sejam de portões fechados

Estádio Frasqueirão, em Natal, será o primeiro a receber vistoria das entidades nesta quinta-feira, às 10h. Depois, será a Arena das Dunas

REPRODUÇÃO

Novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo

Crespo chega ao Brasil para 
assinar contrato de 2 anos

SÃO PAULO
CARIOCA

O regulamento do Campe-
onato Carioca 2021 traz, em seu 
artigo de número 41, a previsão 
de multa para qualquer time que 
não utilizar sua “equipe conside-
rada principal” nos jogos do tor-
neio, “sem justo motivo”. O valor 
da multa prevista pela federação 
é o que o clube receber da cota 
de TV a ser pago pela Rede Re-
cord, que transmitirá o torneio.

Os clubes aprovaram o regu-
lamento em reunião arbitral rea-
lizada em dezembro de 2020. A 
intenção é de evitar que os times 
grandes utilizem reservas, times 
sub-20 ou sub-23, como Flamen-
go, Vasco e Botafogo fizeram em 
parte da edição 2020, e esvaziem 
o Campeonato Carioca. Os clu-
bes poderiam utilizar o período 
para buscar uma preparação 
física mais adequada para o res-
tante da temporada 2020.

A situação deve prejudicar 
principalmente Flamengo e 
Fluminense, times classificados 
para a Libertadores.

O Botafogo, já rebaixado, 
e o Vasco, que luta contra o 
rebaixamento, devem utilizar 
os jovens apenas nas rodadas 
iniciais e logo depois utilizar os 
titulares normalmente.

REGULAMENTO 
PREVÊ MULTA PARA 
TIME QUE NÃO USAR 
TITULARES


