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GERAL. 6 | Quebradeira no setor de hotelaria 
potiguar. Dados da Secretaria de Tributação de 
Natal constatam que 71,67% das empresas de 

hotelaria de Natal estão endividadas com relação a 
tributos. O presidente da ABIH no Estado, Abdon 
Gosson, reforça que os empreendimentos no 

setor estão quebrados, falidos, sem dinheiro nem 
para quitar as folhas de pagamento. Efeito da 
pandemia acertou em cheio o segmento.

Hotelaria: empresas “quebradas” 
e sem ter como pagar salários

MARCELO HOLLANDA
Nos governos do PT, os militares eram  
considerados os patinhos feios. Mas 

viraram “cisnes”.
PÁGINA 6

JOÃO RICARDO CORREIAJOÃO RICARDO CORREIA
Em época de pandemia, o que não falta é 

gente com comorbidade. 
Haja doente atrás da picada.

PÁGINA 12

Ex-vereador Abidene Salustiano, 
de Parnamirim, é condenado 
por captação ilícita de votos. 

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

José Vieira: “Bancos insistem em 
criar dificuldades e produtores 
rurais sofrem com a burocracia”
Presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte concede entrevista 
exclusiva ao jornalista Marcelo Hollanda, onde relata sobre as dificuldades enfrentadas 
pelos micros e pequenos produtores rurais do Rio Grande do Norte. PÁG. 7
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PRESIDENTE DA FAERN

José Vieira: “Bancos insistem em 

REPRODUÇÃO

Animais mortos eram vistos boiando

MPF move ação sobre 
maior desastre ambiental 
no Rio Potengi

CIDADES. 9 | Ministério Público Federal 
entrou com ação contra empresas 
acusadas de despejar dejetos 
industriais no Estuário do Potengi, no 
ano de 2007. 

VLADEMIR ALEXANDRE

Ernesto Araújo esteve ontem no Senado

Ernesto Araújo garante 
que não prejudicou 
compra de vacinas

POLÍTICA. 4 | Ex-ministro de Relações 
Exteriores foi ouvido na CPI da 
Pandemia e negou prejuízo na relação 
entre governos do Brasil e China. Alega 
não ter tido culpa nenhuma.

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Quem se vacinou com o imunizante da Oxford e completou 12 semanas também pode ir a um dos pontos, para receber a segunda dose

PEDIDO

POLÍTICA. 3 | Nesta quarta-feira, 19, as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até 6 de abril terão acesso à segunda dose 
do imunizante. A Prefeitura de Natal disponibiliza pontos de vacinação em 35 Unidades Básicas de Saúde e cinco drives.

Natal imuniza quem se vacinou até 6 de abril

JOSÉ ALDENIR
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ALEXVIANA
Medicamentos 

Em depoimento à CPI da Covid 
no Senado nesta terça-feira 18, o ex-
chanceler Ernesto Araújo con� rmou 
que mobilizou a estrutura do 
Ministério das Relações Exteriores 
para a compra da hidroxicloroquina 
e a� rmou que o processo contou 
com a atuação do presidente Jair 
Bolsonaro.

Mentira sobre a China 
Ernesto também mentiu sobre 

seus atritos com a China, país 
fornecedor de matéria-prima para a 
fabricação de vacinas, e os ataques que 
ele próprio desferiu ao país asiático.

Repreensão 
Nesse momento do depoimento 

ele foi repreendido pelo presidente da 
CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), 
que a� rmou que o ex-chanceler estava 
“faltando com a verdade”.

Críticas à China 
Ernesto Araújo já fez críticas à 

China e ao embaixador chinês no 
Brasil, Yang Wanming, enquanto 
comandou o Ministério das Relações 
Exteriores. Ele chegou a pedir a troca 
do embaixador chinês. 

Defesa do aliado 
Após discussão em redes sociais 

do deputado Eduardo Bolsonaro e o 
embaixador da China no Brasil, Yang 
Wanming, o ex-chanceler Ernesto 
Araújo saiu em defesa do � lho do 
presidente Jair Bolsonaro e rompeu 
relações com Yang. 

Negativa 
No � m de março do ano passado, 

Ernesto enviou para Paulo Estivallet de 
Mesquita, o embaixador do Brasil em 
Pequim, um telegrama diplomático 
solicitando que ele entregasse um 
documento formal ao governo chinês 
pedindo a substituição de Yang. A 
solicitação foi feita em abril e reiterada 
em novembro. Pequim ignorou as 
solicitações.

Repercussão   
Para o senador Jean Paul Prates, o 

ex-ministro tropeçou na verdade dos 
fatos. “Ele negou as declarações contra 
a China, que prejudicaram as relações 
com o Brasil. Lamentável, mentir 
parece fazer parte do DNA deste 
governo”, disse. 

Comparação 
Em reunião na Comissão de 

Turismo da Assembleia Legislativa, 
o presidente do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do RN, 
Habib Chalita, voltou a cobrar ações 
concretas do governo do RN em prol 
do turismo potiguar. Segundo ele, “é 

uma pena ver nossos vizinhos usarem 
o turismo para levantar e sair da crise 
e aqui não”, criticou.

Setor de eventos 
Chalita alertou para o número de 

desempregados no setor, que pode 
chegar a 80 mil quando fechar 2021, 
com total omissão do Estado potiguar. 
Ele lembrou que “os eventos estão 
numa crise sem precedentes”. “O 
segmento de eventos parece que � cou 
esquecido nas tratativas do Governo 
Estadual”, criticou.

Paraíba dando show 
Por falar em desempenho de 

estados vizinhos, o governador da 
Paraíba, João Azevedo, comemorou o 
fato de o estado ter o segundo maior 
percentual do país de população 
plenamente vacinada contra Covid-19. 

Perdeu só para RS
De acordo com os dados do 

Ministério da Saúde, 9,67% da 
população paraibana já recebeu a 
segunda da vacina contra a Covid-19. 
O vizinho do RN � cou atrás apenas do 
Rio Grande do Sul que tem 10,3% da 
população vacinada. São mais de 388 
mil pessoas que já receberam as duas 
doses na Paraíba.

Marinho deporá 

A Câmara dos Deputado 
aprovou nesta terça 18 a convocação 
do ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, para 
dar explicações sobre o “orçamento 
paralelo” destinado a comprar apoio 
ao governo Bolsonaro no Congresso, 
também conhecido como Bolsolão. 
Marinho falará à Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviços 
Públicos no dia 8 de junho.

Orçamento secreto
No requerimento de convocação, 

apresentado pelo petista Rogério 
Correia, destaca-se que o orçamento 
paralelo, “além de ferir gravemente 
as normas constitucionais que 
de� nem as emendas parlamentares 
impositivas, di� culta a � scalização 
e controle por parte do Tribunal de 
Contas da União e da sociedade”. O 
ministério che� ado por Marinho é o 
principal canal de uso do orçamento 
secreto.

Inventário na Intertv 
Mais uma informação da jornalista 

� aisa Galvão. O juiz da 2ª Vara da 
Família de São Paulo determinou e a 
juíza da 5ª Vara da Família de Natal, 
Carmen Verônica Calafange acatou, 
a inclusão de Pedro Henrique Alves 
no inventário de Aluízio Alves. Pedro, 
� lho mais novo do ex-deputado 
Henrique Alves com a ex-mulher 
Priscila Gimenez, é herdeiro direto de 

Aluízio, como acordado pelo próprio 
avô, em vida, de 3% das ações da TV 
Cabugi.

Afi liada da Globo 
Ainda de acordo com � aisa, com 

a decisão da justiça, � ca penhorado, 
entre os bens deixados por Aluízio 
Alves e Ivone Alves, do quinhão ao 
qual Pedro tem direito no que se refere 
às cotas sociais da emissora. Entre 
o que foi herdado e o que negociou 
de partes dos irmãos, Henrique tem 
pouco mais de 20% da a� liada da TV 
Globo de Natal, porém, as cotas ainda 
estão em inventário que tem como 
inventariante, o caçula de Aluízio, 
Henrique José. Daí a decisão de incluir 
o nome de Pedro Henrique nessa parte 
do inventário.

Compra de votos 
O TRE condenou o ex-vereador de 

Parnamirim Abidene Salustiano, atual 
suplente na Assembleia Legislativa, 
por captação ilícita de votos nas 
Eleições de 2018. O processo teve 
como base a Operação Cabresto, 
realizada na época das últimas 
Eleições Gerais pelo Ministério 
Público Federal e que apreendeu 
material de campanha de diversos 
candidatos junto a anotações com 
nomes, informações sobre votos e 
noti� cações para quitação de dívidas 
em um estabelecimento de ensino de 
Ceará-Mirim. 

ALEX

Um sonho de mais de trinta anos 
para os moradores das comu-
nidades de San Vale e Parque 

das Colinas está mais perto de ser con-
cretizado. Em uma reunião realizada 
na tarde da segunda-feira, 17,  o prefei-
to de Natal, Álvaro Dias, recebeu o si-
nal verde do deputado federal general 
Girão sobre o repasse dos recursos de 

emenda parlamentar de sua autoria, 
para dar início à primeira etapa da 
obra.

Acompanhado da vereadora de 
Natal, Nina Souza, o parlamentar fe-
deral participou da reunião no salão 
nobre do Palácio Felipe Camarão.

O objetivo foi ouvir os técnicos e a 
comunidade para alinhar quais os pri-

meiros trechos contemplados. O pro-
jeto executivo realizado pela empresa 
LR Engenharia e Consultoria já teve 
os valores reajustados pela Semov, e a 
Prefeitura de Natal aguarda o depósito 
dos recursos para abertura de licitação 
da obra. 

O valor total está orçado em R$ 150 
milhões, e compreende a pavimenta-

ção, construção de lagoas de captação 
para a drenagem de sete bacias exis-
tentes naquele loteamento. A primeira 
etapa, que será iniciada em 2021, terá 
o repasse de R$ 12 milhões via emenda 
parlamentar, e compreende obras nas 
Avenidas Saint Exupéry, Omar O’grady 
e rua Tropical, entre outras. A obra 
conta com parceria da Caern. 

O prefeito Álvaro Dias considerou 
a reunião produtiva e ressaltou a par-
ticipação da comunidade. “É sempre 
bom procurar ouvir a comunidade. 
Ouvi Margareth, uma moradora que 
está na luta há mais de dez anos, e com 
a presença do general Girão e a partici-
pação importante da vereadora Nina, 
vamos agilizar esse projeto”.

San Vale e Parque das Colinas 
ganham R$ 12 milhões para obras
OBRAS EM NATAL | Prefeito Álvaro Dias se reuniu com o deputado federal general Girão, que assegurou o repasse dos recursos de emenda parlamentar de sua autoria, para iniciar a 
primeira etapa das obras nas duas comunidades da zona Sul da capital; valor total do serviço está orçado em cento e cinquenta milhões de reais
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JOANA LIMA/SECOM

Nesta quarta-feira, 19, Natal vai 
vacinar com a segunda dose 
do imunizante Coronavac 

as pessoas que receberam a primei-
ra dose até 06 de abril. Os locais de 
vacinação são as 35 UBSs (das 8h 
às 11h30 e das 12h às 15h), além de 
cinco pontos de drive: UNP, OAB, Via 
Direta (das 8h às 16h), Sesi e  Ginásio 
Nélio Dias ( das 8h às 20h).

As pessoas que se vacinaram 
com o imunizante da Oxford e com-
pletaram 12 semanas da D1 também 
podem procurar qualquer um dos 
pontos de vacinação para receber a 
segunda dose.

Para receber a D2 da Coronavac 
ou da Oxford é necessário apresentar 
o cartão de vacinação com a data da 
D1 em 06.04, comprovante de resi-
dência de Natal e documento com 
foto.

COMORBIDADES
Nos mesmos locais também esta-

rão sendo vacinadas as pessoas com 

comorbidades com 30 anos e mais. 
Também estão incluídas nesse grupo 
as Pessoas com Deficiência Perma-
nente com cadastro no BPC.

Neste grupo de comorbidades, 
para se vacinar é necessário apresen-
tar cópia de um desses documento:

Laudo médico com CID
Laudo médico com descritivo da 

doença ou condição de saúde
Declaração médica do descritivo 

da doença
Prescrição médica com carimbo 

ou cupom grampeado da farmácia 
da UBS, PROSUS, HIPERDIA ou UNI-
CAT 

Relatórios médicos com descriti-
vos da doença.

As pessoas com BPC só precisam 
comprovar que têm o benefício, não 
sendo necessário a apresentação da 
documentação acima. Além disso, é 
necessário a apresentação do com-
provante de residência de Natal, 
documento com foto e cartão de va-
cinação.

Natal imuniza hoje quem se vacinou 
até 06 de abril com a Coronavac
IMUNIZAÇÃO| Pessoas que se vacinaram com o imunizante da Oxford e completaram 12 semanas da primeira dose também podem procurar quaquer um dos pontos de vacinação 
para receber a segunda dose, bastando, para isso, apresentar cartão de vacinação com D1 de 06 de abril, comprovante de residência de Natal e documento com fotografia

Nos mesmos pontos de vacinação, estarão sendo imunizadas as pessoas com comorbidades com 30 anos e mais, além do grupo do BPC

UNIDADES

DISTRITO SANITÁRIO NORTE I

UBS Pajuçara: Rua  Maracaí, S/N, Conjunto  
Pajuçara
USF Nova Natal : Rua  Do Pastoril, Nova 
Natal, Lagoa Azul
USF Redinha: Rua Do Campo, S/N , 
Redinha
USF Nordelândia:  Rua  José  Da Silva, S/N, 
Lagoa Azul
USF Gramoré:  Avenida Guaratinguetá S/N, 
Lagoa Azul
USF Parque Das Dunas:  Avenida Mar 
Mediterrâneo, N° 101,Conjunto  Parque  
Das Dunas, Pajuçara

USF Pompeia: Rua Oceano Atlânticos, N° 
172, Nova República, Pajuçara
 
DISTRITO NORTE II

USF Vale Dourado:  Rua Irmã Vitória, N° 02, 
Igapó
USF Panatis:  Rua Das Pimenteiras, S/N, 
Panatis
USF Jardim Progresso: Rua Antonia 
Santana, S/N, Jardim Progresso
USF Nova Aliança: Rua Da Consolação, 
384, Nossa Sra. Da Apresentação
USF Soledade II: Rua Serra Negra, N° 2000, 
Soledade II
USF Santarém:  Avenida Rio Doce, N° 12, 
Conjunto Santarém

C.S Bela Vista: Rua Novo Recreio, S/N, 
Igapó
 
DISTRITO SUL

UBS Candelária:  Rua Nossa Senhora Da 
Candelária,  N° 3402, Candelária
ESF Rosangela Lima:  Rua Santa Beatriz, N° 
11,  Planalto
UBS Nova Descoberta: Avenida Xavier da 
Silveira, N° 05, Nova Descoberta
UBS Satélite: Rua Das Carnaúbas, N° 02 
Pitimbu
UBS Pitimbu: Rua Serra De Piracanjuba, N° 
02, Pitimbu
ESF Ronaldo Machado: Rua Desportista 
Arthur Veiga, N°10, Planalto

DISTRITO LESTE

UBS São João: Rua Romualdo Galvão, N° 
891, Tirol
USF Brasília Teimosa: Rua Miramar, N° 34
USF Rocas: Rua Francisco Bicalho, S/N, 
Rocas
UBS Alecrim: Rua Fonseca e  Silva, N° 
1129, Alecrim
Unidade Mista Mãe Luiza: Rua João XXIII, 
Mãe Luiza
UBS Lagoa Seca: Rua  Padre  Antônio  S/N, 
Lagoa seca
USF Passo da Pátria: Rua Ocidental de 
Baixo, S/N, Pantanal, Centro
 
DISTRITO OESTE

USF Nazaré: Rua Rubens  Mariz,  N° 447, 
Nsa Senhora de Nazaré
UM Felipe Camarão II: Rua Santa Cristina, 
N° 882, Felipe Camarão
USF Cidade Nova: Rua Do Laranjal, N° 483, 
Cidade Nova
USF Bairro Nordeste: Rua alto da Bela Vista, 
N° 492, Bairro Nordeste
USF Quintas: Travessa  Luiz Sampaio, N° 
712, Quintas
USF Monte Líbano : Rua Matusalém , N° 
191, Bom Pastor
USF KM 06: Av. Capitão Mor Gouveia, N°  
10.318, KM 06

SANDRO MENEZES/ASSECOM

A governadora Fátima Bezerra as-
sinou, nesta terça-feira, 18,  a or-
dem de serviço para dar início a 

obra de reestruturação do Posto Inte-
grado de Fiscalização no município de 
Canguaretama (antigo Posto Caraú). A 
assinatura contou com a participação 
dos secretários de Estado Fernando 
Mineiro (Gestão de Projetos e Metas e 
coordenador do Projeto Governo Cida-
dão), Carlos Eduardo Xavier (Tributa-
ção-SET) e Álvaro Luiz (Adjunto-SET) 

e coronel Francisco Araújo (Segurança 
Pública e Defesa Social – Sesed). Tam-
bém participaram o diretor geral do 
Instituto de Defesa e Inspeção Agrope-
cuária do RN (Idiarn), Mario Manso, e 
o comandante geral da Polícia Militar, 
coronel Alarico Azevedo.  

O núcleo de fiscalização fixa, situ-
ado à BR-101, na divisa com a Paraíba, 
fará o controle tributário, de segurança 
e de inspeção fitossanitária, atendendo 
demandas das secretarias de Estado 

de Tributação (SET-RN) e Segurança 
Pública (Sesed) e do Idiarn.

“Damos aqui mais um passo para 
entregar um equipamento importan-
tíssimo para a fiscalização tributária, 
para segurança e para a fiscalização 
sanitária. Este núcleo vai promo-
ver melhorias nunca antes vistas na 
modernização do Estado no que diz 
respeito à arrecadação e fiscalização 
de mercadorias em trânsito”, disse a 
governadora Fátima Bezerra. Fátima Bezerra comemora “equipamento importante para a fiscalização tributária”

Governo vai construir Posto de 
Fiscalização em Canguaretama

RIO GRANDE DO NORTE
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A CPI da Pandemia deve investi-
gar a existência de um possível 
“ministério paralelo da saúde”, 

que teria atuado junto ao governo 
federal na defesa de medicamentos 
sem eficácia comprovada contra a co-
vid-19. Um conjunto de requerimentos 
apresentados nesta semana prevê a 
convocação e a quebra de sigilo do em-

presário Carlos Wizard e do vereador 
Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
filho do presidente da República, Jair 
Bolsonaro.

Os pedidos, informa a Agência 
Senado, são assinados pelo senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que 
sugere a quebra dos sigilos telefônico, 
fiscal, bancário e telemático do em-

presário e do vereador. O parlamentar 
requer, por exemplo, a transferência 
de informações de plataformas como 
Google, WhatsApp, Facebook, Insta-
gram, Messenger e Apple, além de da-
dos mantidos pela Câmara Municipal 
do RJ. Segundo Alessandro Vieira, Car-
los Wizard seria um dos financiadores 
do “ministério paralelo da saúde”. 

LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

CORREIO DO POVO

Questionado por senadores du-
rante audiência na CPI da Pan-
demia, nesta terça-feira, 18, o 

ex-ministro das Relações Exteriores Er-
nesto Araújo negou que a condução da 
diplomacia brasileira durante sua ges-
tão tenha prejudicado o processo de 
aquisição de vacinas e insumos para o 
Brasil — principalmente os provenien-
tes da China. Entre os parlamentares 
que criticaram a atuação de Ernesto 
Araújo está o presidente da CPI, sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM), e a presiden-
te da Comissão de Relações Exteriores 
do Senado (CRE), Kátia Abreu (PP-TO).

Omar Aziz citou artigo de Ernesto 
Araújo publicado em abril de 2020, 
que, segundo o parlamentar, fazia refe-
rência ofensiva à China ao mencionar 
o coronavírus como um “vírus ideoló-
gico”.

“O senhor não acha que chamar [o 
vírus] de “comunavírus” não é uma coi-
sa que indispõe a relação amigável que 
nós sempre tivemos, comercial, com a 
China? Se o senhor não acha isso, eu 
não sei o que mais achar. Inclusive, é 
até de se estranhar um chanceler, um 
ministro das Relações Exteriores, es-
crever um artigo contra um país com 
o qual nós temos uma relação comer-
cial superavitária, que ajuda muito no 
superavit primário do Brasil, coisa que 
nós não temos com os Estados Uni-
dos”, afirmou o presidente da CPI.

Ernesto Araújo deixou o Ministério 
das Relações Exteriores em 29 de mar-
ço, após receber fortes críticas, inclu-
sive de senadores, sobre sua atuação à 
frente da pasta.

Ao ser questionado pelo relator 
da CPI, senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), se sua atuação prejudicou 
a relação com a China, Ernesto disse 
não concordar com essa avaliação, 
e argumentou que o crescimento do 
comércio brasileiro com esse país for-
nece indícios de que havia uma “boa 
diplomacia”.  

“E acho que isso se reflete em dois 

dados muito concretos: o nosso co-
mércio com a China aumentou signi-
ficativamente ao longo deste governo. 
Entre 2019 e 2020, os números de 2020, 
mesmo com a pandemia, mostraram 
um aumento de 9% das nossas expor-
tações destinadas à China, que, se não 
me engano, já atinge o posto de 33% 
do mercado total das nossas exporta-
ções. E, pelos dados que eu consultei 
dos quatro primeiros meses de 2021, 
dos quais três transcorreram na minha 
gestão no Itamaraty, houve um aumen-
to ainda mais significativo das vendas 
brasileiras para a China”, afirmou o 
ex-ministro.

Ernesto Araújo, segundo a Agência 
Senado, disse que não fez “nenhuma 
declaração” que fosse entendida como 
“antichinesa”. Ele observou que, em de-
terminados momentos, queixou-se por 
meio de comunicados oficiais de com-
portamentos da Embaixada da China 
ou do embaixador da China no Brasil, 
Yang Wanming. Mas, na sua visão, isso 
não teria prejudicado relação diplomá-
tica entre os dois países.

“E o outro indício [de que havia 
uma boa relação diplomática] é o 
fato de que, e isso é reconhecido 
por autoridades chinesas, o Brasil é 

o país que mais recebeu insumos e 
vacinas de insumos produzidas pela 
China. Num momento de escassez 
mundial, não fomos aparentemente, 
de nenhuma forma, discriminados. 
É um problema que se caracteriza, e 
temos avaliado isso desde dezembro, 
janeiro, como uma falta de oferta, 
como um excesso de demanda mun-
dial”, acrescentou.

“MEMÓRIA SELETIVA”
Já a senadora Kátia Abreu (PP-TO) 

declarou que o ex-chanceler possui 
uma “memória seletiva”, porque, se-
gundo ela, o ex-ministro deixou de fa-
zer referência, durante o depoimento, 
às citações que ele mesmo fazia, em 
blogs e redes sociais, contra a China e o 
governo chinês. Para ela, o crescimento 
dos negócios brasileiros com a China e 
as mais de 85% das doses de imunizan-
tes aplicadas no Brasil, resultantes do 
trabalho conjunto entre o laboratório 
chinês Sinovac e o Instituto Butantan, 
se deram a “despeito” da diplomacia 
conduzida por Ernesto Araújo. Para a 
senadora, hoje o Brasil depende daque-
les que foram diretamente atacados 
pelo ex-ministro.

Kátia Abreu apresentou um re-

querimento no qual solicita todos os 
ofícios do Ministério das Relações Ex-
teriores (MRE) às embaixadas brasilei-
ras que tratem de vacinas, cloroquina 
e todas as medicações relacionadas à 
covid-19.

“Nós vamos poder identificar qual 
foi o ministro que mais influenciou 
mal o presidente, qual foi o ministro 
que melhor orientou o presidente. E 
nós queremos toda a comunicação do 
MRE para as embaixadas no mundo, 
especialmente dos embaixadores de 
países onde há laboratórios de vacinas. 
Nós queremos todos os ofícios, todas 
as mensagens relacionados à pande-
mia, à vacina, à cloroquina, à hidroxi-
cloroquina, ao que tiver”, informou a 
senadora.

Ao responder aos senadores, Er-
nesto Araújo também disse que o presi-
dente Jair Bolsonaro nunca deu ordem 
ou orientação para rejeitar parcerias 
internacionais destinadas ao forneci-
mento de insumos e vacinas, especial-
mente da China.

COVAX FACILITY
Renan Calheiros, relator da CPI, 

questionou o ex-ministro sobre o por-
quê de o Brasil ter aderido ao consórcio 
Covax Facility assinando contrato com 
a opção de 10%, em vez de 50% a que o 
Brasil teria direito em vacinas. Segundo 
Ernesto Araújo, a decisão foi tomada 
pelo Ministério da Saúde no âmbito da 
estratégia do Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI).

Randolfe Rodrigues, vice-presi-
dente da CPI, perguntou se o fato de 
o Brasil ter assinado o contrato para 
aquisição dessas vacinas somente em 
setembro de 2020, quando mais de 170 
países já tinham aderido ao consórcio, 
teria gerado atrasos no envio desses 
imunizantes ao Brasil. Ernesto Araújo 
respondeu que a data da assinatura 
não alteraria o cronograma de envio 
dessas vacinas e o cronograma do pla-
no de vacinação do país.

PFIZER
O ex-ministro confirmou que o 

MRE recebeu telegrama que informava 
sobre a proposta da Pfizer de setembro 
do ano passado com a oferta de 100 
milhões de doses de vacinas ao Brasil. 
Ele afirmou que o Itamaraty deixou 
sob a responsabilidade do Ministério 
da Saúde a decisão sobre a proposta e, 
por isso, não interveio.

Questionado por Randolfe Rodri-
gues sobre a razão de não ter comuni-
cado imediatamente ao presidente da 
República, Ernesto Araújo disse que 
“presumia” que Jair Bolsonaro já sabia 
disso. Segundo o ex-ministro, o tele-
grama informava que a carta da Pfizer 
tinha sido encaminhada à Presidência 
da República e aos ministérios da Saú-
de e da Economia.

Vários senadores também criti-
caram o alinhamento ideológico que 
houve entre a política internacional 
do Brasil e o então presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump. Eles 
questionaram por que essa relação de 
proximidade não foi usada para garan-
tir o envio de imunizantes excedentes 
naquele país ao Brasil.

Mas o senador Marcos Rogé-
rio (DEM-RO), da base aliada ao 
governo, defendeu o alinhamento 
que havia com os Estados Unidos 
nessa época como “estratégico” — o 
senador também declarou que es-
se alinhamento se distanciava de 
correntes “ideológicas” de governos 
anteriores. Ernesto complementou 
essa declaração afirmando que, até o 
momento, não tem conhecimento de 
qualquer parceria dos Estados Uni-
dos para fornecer vacinas a outros 
países.

Marcos Rogério disse ainda que 
a CPI está se tornando a comissão da 
cortina de fumaça, pois, segundo ele, 
preocupa-se com questões menos im-
portantes, em vez de investigar desvios 
de recursos púbicos. “Vamos seguir o 
dinheiro!”, afirmou ele.

Ernesto Araújo nega que sua atuação 
prejudicou compra de vacinas
CPI DA PANDEMIA | Ex-ministro foi à CPi nEsta tErça-fEira, 18, E dissE não ConsidErar quE sua atuação PrEjudiCou rElaCionamEnto EntrE os govErnos brasilEiro E Chinês. ErnEsto araújo também 
Confirmou quE o mrE rECEbEu tElEgrama quE informava sobrE ProPosta da PfizEr, dE sEtEmbro do ano Passado, Com a ofErta dE 100 milhõEs dE dosEs dE vaCinas Para o brasil

Ex-ministro Ernsto Araújo disse aos senadores que não fez nenhuma declaração “antichinesa”

Senadores querem saber se o vereador Carlos Bolsonaro atuou no ‘ministério paralelo’

CPI de olho em ‘ministério paralelo’ 
e no vereador Carlos Bolsonaro

QUEBRA DE SIGILO
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Informação e desinformação 
se confrontam mundo afora. Se 
quem controla a comunicação 
controla a mente das pessoas 
e o poder, o comando da 
narrativa passa a ser mais 
importante que os fatos. Para 
se criar uma realidade singular, 
com a insinceridade tendo o 
mando, basta ter os meios de 
comunicação mais poderosos e 
in� uentes, ou usar as técnicas 
mais re� nadas para criar 
meias verdades e so� sticadas 
mentiras. In� uência é o objetivo 
� nal da mídia e seu entorno, 
porque essa in� uência tem 
um peso e um preço e pode ser 
propiciado a causas e pessoas. 
Ryan Holiday diz que a retirada 
de um ponto de interrogação 
pode transformar uma notícia 
numa mentira. A margem de 
manipulação, à margem da 
ética, é enorme, daí que, aliada 
à sonsice, não é de admirar que 
se alastre irresponsabilidade, 
imprecisão e desonestidade. 
O jornalismo político foi 
invadido por uma militância 
tão audaciosa que Marcelo 
Rech reclamava que nunca fora 
tão necessária e importante 
a � gura do jornalista, mas 
que era necessário fazer a 
opção entre jornalismo e 
ativismo. O advento das redes 
sociais colocou em cheque os 
grandes veículos e mostrou 
as contradições no discurso 
de isenção e imparcialidade 
dos órgãos de imprensa, 
desvendando seus interesses 
políticos, ideológicos e 
� nanceiros. Paulo Francis dizia 
que há três regras básicas no 
jornalismo, escrever bem, � car 
no assunto escrito, cortando 
excrescências e dizer o que 
sente. Esta parte é a mais difícil, 
pontuou. Hélio Gurovitz, em 
editorial para a revista época, 
dizia que uma reportagem devia 
ter informações e documentos 
checados, envolvidos 
procurados, consequências 
avaliadas, preservação da 
segurança dos prejudicados pelo 
conteúdo sensível publicado. A 
reportagem busca consolidar 
uma verdade. Fofoca são 
informações sobre terceiros, 
sem comprovação aceitável e 
envolve núcleos pequenos. O 
Boato, afeto a grupos maiores 
e mais in� uentes, alcança fatos 
não devidamente veri� cados 
sobre uma coisa de interesse 
público. O boato é na verdade 
um mercado clandestino de 

informações, com interesses 
dissimulados, buscando 
consolidar mentiras, visando 
que o atingido seja logrado e 
suas políticas comprometidas. 
O esforço empregado na 
distorção dos fatos e na 
falsa informação dissimula a 
situação real, e tira vantagem 
da tendência de um grupo 
ter propensão a aceitar como 
verdade algo contra algum 
outro com quem se defronta. 
O sociólogo e pesquisador 
Manuel Castells pergunta se 
as pessoas são in� uenciadas 
pela tendenciosidade da mídia 
ou se são atraídas pelas que 
consideram mais a� nadas 
com suas ideais, para concluir 
que pode haver um efeito 
das fontes da mídia sobre a 
informação distorcida, mas as 
pessoas são motivadas por suas 
predisposições e escutam o que 
querem escutar. Nas guerras 
a luta pela verdade é difícil, a 
informação ou desinformação 
são decisivas na formação da 
opinião pública e nos rumos 
do con� ito. Para encontrar a 
verdade não se deve deixar 
enganar pela fachada nem pelo 
palavrório, mas procurar nos 
acontecimentos e ocorrências 
uma interpretação factual 
da realidade. Sun Tzu dizia 
há séculos que toda guerra é 
baseada em logro. Isso vale 
para a guerra real, ideológica 
ou política. Sobre as recentes 
decisões das grandes empresas 
como Twitter, Facebook e 
Instagram de censurar a 
liberdade de expressão sob 
argumentos inconsistentes, para 
estabelecerem suas verdades, 
vale lembrar como Manuel 
Castells conclui seu fabuloso 
“O Poder da Comunicação”. 
Após alertar sobre os riscos dos 
detentores de poder, através 
de redes de comunicação 
corporativas, � nanceiras, 
industriais, culturais, 
tecnológicas e políticas 
cercearem a comunicação 
livre a � m de fechar a mente 
do público, programando a 
conexão entre comunicação 
e poder, ele arremata “Se não 
conhecermos as formas de 
poder na sociedade em rede, 
não podemos neutralizar o 
exercício injusto do poder. 
E se não soubermos quem 
exatamente são os detentores 
do poder e onde encontrá-los, 
não podemos desa� ar sua 
dominação oculta.”

A GUERRA ENTRE A INFORMAÇÃO E A DESINFORMAÇÃO

Dr. Geraldo Ferreira

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A BEM DA
VERDADE

REDAÇÃO | Tema foi “Os desafios da relação entre o homem e a preservação do patrimônio histórico”, numa 
parceria entre a Escola da ALRN e a Viva Entretenimento, organizadora da Caminhada Histórica de Natal

Os vencedores do Concurso de 
Redação “Caminhada História 
2020”, foram recebidos nesta 

terça-feira, 18,  pelo presidente da As-
sembleia Legislativa Ezequiel Ferreira 
(PSDB) durante cerimônia de premia-
ção. O concurso que teve como tema: 
“Os desa� os da relação entre o homem 
e a preservação do patrimônio históri-
co”, foi realizado fruto de uma parceria 
da Assembleia Legislativa, através da 
Escola da Assembleia e a Viva Entrete-
nimento, organizadora da Caminhada 
Histórica de Natal.

 “A nossa Casa Legislativa se ale-
gra em entregar a premiação a esses 
alunos que, mesmo durante a pande-
mia, se empenharam e venceram esse 
concurso de redação”, parabenizou 
Ezequiel Ferreira.

 Professora orientadora dos três 
alunos vencedores, Arilma Andrade 
da Silva, destacou que o concurso veio 
estimular a pesquisa de centenas de 
alunos participantes do processo.  “É 
grati� cante ver o empenho desses alu-
nos que se dedicaram, pesquisaram 
e escreveram redações primorosas 
sobre o tema. Essa oportunidade que 
a Assembleia Legislativa deu é imen-
surável por estar incentivando nossas 
crianças a conhecerem nossa cidade”, 
disse.

 Parceiro da Assembleia Legislati-
va no processo, Jarbas Filho, diretor da 
Viva Entretenimento, organizadora da 
Caminhada Histórica de Natal, voltou 
a ressaltar a importância do concurso 
e da parceria com a Casa Legislativa. 
“O apoio da Assembleia Legislativa 
é fundamental pois nos oferta toda 
gestão acadêmica, jurídica e cientí� ca 

do concurso, que é um dos legados da 
Caminhada Histórica de Natal. Sem 
dúvidas essa é uma forma de fazer 
esses jovens conhecerem a sua cidade 
e com isso amar ainda mais a nossa 
Natal”, destacou.

 O diretor da Escola da Assem-
bleia, professor João Maria de Lima, 
destacou a peculiaridade do resulta-
do desse ano. “Esse ano, três alunos 
do Colégio Caminhos do Saber foram 
os ganhadores do concurso, orien-
tados por uma única professora. 
Estamos felizes em saber que esses 
alunos passaram a conhecer um pou-
co mais da nossa história e da nossa 
cidade”, disse.

 Para o ganhador Pedro Gabriel 
Silva de Lima, o maior prêmio foi a 
pesquisa e a paixão que � cou pela his-
tória de Natal. “Estou muito feliz com 
o prêmio do concurso, mas já estava 

feliz em ter tido a oportunidade de 
conhecer a história da minha cidade, 
quando � z a pesquisa para a redação”, 
revelou o aluno de 13 anos.

 Os vencedores do Concurso de 
Redação “Caminhada História 2020” 
foram: Pedro Gabriel Silva de Lima 
(1º lugar – Notebook mais certi� ca-
dos de premiação e reconhecimento 
emitido pela Escola da Assembleia); 
Marcello Henrykue da Silva Meira (2º 
lugar – Smartphone mais certi� ca-
dos de premiação e reconhecimento 
emitido pela Escola da Assembleia) 
e Evilly Tomaz de Souza (3º lugar – 
Tablet mais certi� cados de premia-
ção e reconhecimento emitido pela 
Escola da Assembleia). A professora 
orientadora Arilma Andrade da Silva 
recebeu três tabletes mais certi� ca-
dos de premiação e reconhecimento 
emitido pela Escola da Assembleia.

Presidente da ALRN, Ezequiel Ferreira de Souza, recebeu os vencedores da competição

AL entrega premiação do concurso 
sobre preservação do patrimônio 

 EDUARDO MAIA

A Câmara de Parnamirim passou 
por momentos inusitados neste 
início de semana. A Prefeitura 

enviou uma mensagem para a Câmara 
na segunda-feira, 17,  que foi aprovada 
em primeira discussão pela base gover-
nista e quase passa em segunda discus-
são nesta terça-feira, 18, mesmo após 
vários protestos, uma vez que tem teor 
semelhante ao de uma lei já sancio-
nada pelo próprio chefe do executivo 
municipal, Rosano Taveira. O recuo só 
aconteceu após a autora da Lei Ordiná-
ria 1.904/2018, a vereadora Fativan Al-
ves (PV), apelar ao bom senso da casa 
legislativa.

A Lei 1.904 dispõe sobre a gravação 
em áudio e vídeo das sessões de licita-
ções públicas realizadas pelos poderes 
executivo e legislativo no âmbito do 
município de Parnamirim. Já o PL 

de número 81/2020, da Prefeitura de 
Parnamirim, “dispõe sobre o acesso à 
internet as sessões públicas realizadas 
no âmbito das licitações públicas mu-
nicipais”. 

Segundo Fativan, alguns vereado-
res até � caram do lado dela e tenta-
ram barrar a apreciação, porém como 
já tinha iniciado a votação, não teve 
como pedir a retirada ou mesmo vista 

do processo e ontem, 18, o governo e 
sua liderança, retiraram de pauta. A 
matéria retornou ao eExecutivo para 
análise e só deve voltar com emendas 
à lei de sua autoria. A parlamentar des-
taca que há impedimento de qualquer 
matéria prosseguir trâmites quando 
houver mesmo teor de outra protoco-
lada antes, ainda mais no caso de já 
aprovado e sancionado.

“Isso acontece, infelizmente, pela 
total desorganização dessa gestão. 
Desde ontem [segunda-feira] que peço 
a retirada de pauta e quero enfatizar 
que tive o apoio de vereadores. Então, 
peço que re� itam e tirem desta segun-
da votação. É um absurdo a gestão da 
terceira maior cidade do Rio Grande 
do Norte não perceber que sancionou 
uma lei e mandar um projeto de lei 
igual”, disse Fativan Alves.

Vereadora denuncia que prefeitura 
tenta aprovar lei já existente

PARNAMIRIM

VERDADE

1.904
É número da Lei sobre gravação 

das sessões de licitações
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MARCELOHOLLANDA
Mundo justo

De um lado, desemprego em 
massa, avanço da dívida pública 
e volta da in� ação. De outro, o 
sétimo maior gasto do mundo com 
servidores públicos numa lista de 74 
países: 12,9% do PIB. Os dados estão 
no painel do Tesouro Nacional a ser 
lançado brevemente.

Creme do creme
Não estamos falando de 

todos os funcionários públicos, 
mas de uma nata de servidores 
privilegiados em que o teto salarial 

de R$ 39,2 milhões é apenas um 
aperitivo para penduricalhos bem 
mais saborosos.

Do feio ao belo
Nos governos do PT os militares 

eram considerados os patinhos feios 
e o orçamento da Defesa era metade 
do Bolsa Família. Pois não é que o 
patinho feio virou mesmo um cisne?

Privilégio verde-oliva
Uma portaria do Ministério da 

Economia baixada recentemente 

assegura a militares da reserva e 
servidores civis aposentados em 
determinados cargos manter dupla 
remuneração, mesmo que ultrapasse 
o teto de R$ 39,2 mil.

Rindo a toa
Nesse ponto, sejamos justos, o 

Capitão saiu lucrando menos que 
o General, já que com a medida o 
presidente Jair Bolsonaro recebeu 
um aumento salarial de R$ 2,3 mil 
por mês enquanto o vice,  Hamilton 
Mourão, generosos R$ 24 mil 
mensais.

E o Guedes?
É nesse clima de festa que 

o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, pretende fazer prosperar no 
Congresso a reforma administrativa. 
Nesse caso, o interesse dele é apertar 
as regras sobre os milhares de 
servidores que precisam fazer jus à 
estabilidade.  

Velho argumento
É ponto recorrente entre as fardas 

que militares não se aposentam e por 
isso as regras previdenciárias dos civis 
mortais não valem para eles.

Ah, eu quero!
Com as novas regras, a elite 

militar passa a receber 70 vezes o 
soldo dos recrutas, incluindo os 
da Reserva. Aliás, os que estiverem 
ocupando cargos no governo e há 
um monte deles nessa condição, 
comemorem. No próximo 
contracheque, o vice-presidente 
Hamilton Mourão receberá mais 
de R$ 63 mil e os ministros Braga 
Netto, da Defesa; Augusto Heleno, 
da Segurança Institucional e Luiz 
Eduardo Ramos, da Casa Civil, 
respectivamente, R$ 62 mil, R$63 mil 
e R$ 66 mil. 

MARCELO

O turismo foi o foco da Assem-
bleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte na tarde desta 

terça-feira, 18. Durante a reunião da 
Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia, Desenvolvimento Socio-
econômico, Meio Ambiente e Turis-
mo, os deputados Coronel Azevedo 
(PSC) e Francisco do PT receberam 
representantes do setor e debateram 
alternativas para fomentar o setor. 
O turismo educacional foi um dos 
principais focos da discussão.

O deputado Coronel Azevedo 
relatou que representantes do setor 
têm buscado apoio por parte do 
Poder Público e, inclusive, partici-
param de reunião para debater pos-
sibilidade de apoio aos empresários 
e empregados da área, que abrange 
pelo menos 52 atividades. 

“Vamos ver ao passar do tempo, 
em futuro próximo, se as decisões, as 
providências do Estado para ultra-
passar esse período foram satisfató-
rias. A primeira coisa que os brasilei-
ros disseram que querem fazer após 
a pandemia é viajar, de acordo com 
pesquisa da Revista Veja. Temos que 
manter o assunto na agenda políti-
ca”, disse Azevedo.

Apesar da importância destaca-
da pelo deputado de se atrair turis-
tas de fora do estado e se fortalecer 
o setor de eventos, uma alternativa 
discutida durante o debate foi a im-
portância de se incentivar o turismo 
educacional, que é quando grupos 
de estudantes são levados para co-
nhecer cidades do estado. O assunto 
foi levantado pelo guia de turismo, 
professor e estudioso do Turismo 
Ranny Lopes Galvão. Segundo ele, 
a modalidade turística tem sido es-
quecida e poderia contribuir signi-
� cativamente com a área, principal-
mente na retomada das atividades.

O pensamento foi corroborado 
por representantes do setor em-

presarial. Enquanto o presidente 
do Sindicato dos Hotéis, Bares, 
Restaurantes e Similares (SHBRS), 
Habib Chalita, relatou as perdas sig-
ni� cativas do setor e necessidade de 
ação para retomada da atividade, o 
representante da Câmara Empresa-
rial de Turismo do RN da Fecomér-
cio, George Costa, e o presidente da 
Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis no RN (ABIH-RN), Abdon 
Gosson, analisaram que o setor está 
“no chão” e é preciso de uma atuação 
conjunta para a retomada, principal-
mente, manutenção das empresas e 
empregos. Uma alternativa elogiada 
foi o fomento ao turismo educacio-
nal.

“A interiorização abre um gran-
de mercado, para que o orgulho 
de ser potiguar exista para nossos 
jovens. O trabalho de base, feito a 
partir dos nossos estudantes, pode 
levar nosso turismo do interior a um 
patamar melhor e que as cidades 
estejam acostumadas a atender tu-
ristas mais exigentes”, disse George 
costa. “Não tem coisa mais linda do 
que as rotas educacionais, ver alu-
nos aprendendo e deixando dinhei-
ro naquele destino turístico. Uma 
viagem tem transporte, hotel, guia, 
ingresso, restaurante... É um turis-
mo de grupo. Esse turismo tem que 
ser incentivado, mas precisamos ter 
nossa infraestrutura”, opinou Abdon 
Gosson.

Representante do Governo do 
Estado, a subsecretária de Turismo 
Solange Portela listou algumas das 
ações tomadas pelo Executivo para 
ajudar o setor. Mesmo admitindo 
que as medidas não foram su� cien-
tes, a representante do Executivo 
disse que, no o momento econômi-
co, o Estado não poderia fazer mais. 
“Temos ciência de que o setor preci-
sa de mais, mas há momentos que 
fazemos aquilo que é possível”.

Comissão debate e sugere 
ações para fomentar turismo

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

QUEBRADEIRA | Dívidas imobiliárias somam R$ 15,5 milhões e os débitos mercantis ultrapassam os R$ 71,2 
milhões. Números refletem dados divulgados, recentemente, pela Federação do Comércio (Fecomércio-RN)

Os números são duros e alar-
mantes, mas reais. Exatamen-
te 71,67% das empresas de 

hotelaria em Natal estão endividadas 
com relação tributos. Tomando por 
referência apenas dois tipos de im-
postos, o débito ultrapassa os 71 mi-
lhões de reais. As dívidas imobiliárias 
somam R$15,5 milhões e os débitos 
mercantis passam dos R$ 71,2 mi-
lhões.

Os dados são da própria Secre-
taria Municipal de Tributação, em 
resposta à solicitação feita pelo gabi-
nete do vereador Aldo Clemente. Os 
números re� etem de forma � dedigna 
os dados divulgados recentemente 
pela Federação do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Fecomércio/RN). 
Segundo a entidade, o efeito da pan-
demia no turismo potiguar foi devas-
tador e gerou uma perda de receita 
que gira em torno de R$ 1,5 bilhão

“Não pagaram e não é porque 
estão devedores ou por maldade não, 
é porque estão quebradas e falidas. 
As nossas empresas estão no chão e 
não têm dinheiro nem pra arcar com 
suas folhas de pagamento. O nosso 
único suporte tem sido a Medida 
Provisória 936 do Governo Federal 
que tem nos ajudado a pagar o pouco 
que podemos”, atesta Abdon Gosson, 
presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Hoteis do Rio Grande 
do Norte (ABIH/RN).

Abdon Gosson reforça que as empresas se endividaram porque estão falidas, sem dinheiro nem para arcar com as folhas de pagamento

Quase 72% das empresas de 
hotelaria do RN estão com débitos 

ABIH-RN

As nossas empresas estão 
no chão e não têm dinheiro 
nem para arcar com suas 
folhas de pagamento. Nosso 
único suporte tem sido a 
Medida Provisória 936 do 
Governo Federal”

“
ABDON GOSSON
PRESIDENTE DA ABIH-RN
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MARCELO HOLLANDA

Dinheiro de crédito nunca 
faltou no Brasil para os 
grandes produtores rurais. 

No Rio Grande do Norte, onde a 
esmagadora maioria é de micros e 
pequenos agricultores e criadores, 
a luta da Federação da Agricultura 
tem se desdobrado em duas priori-
dades: educação profissionalizante 
e crédito para quem vive no campo.

Enquanto a primeira priorida-
de ajuda o produtor a administrar 
melhor seus modestos recursos, a 
segunda fornece o oxigênio para 
um melhor e mais eficiente incre-
mento na produção. Acontece, se-
gundo o presidente da Faern, José 
Vieira, que dinheiro de crédito ru-
ral ainda é insignificante no RN em 
função, principalmente, do acesso 
ao crédito.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Vieira joga uma luz sobre essa defi-
ciência, contextualizando os dados 
do estado com o do resto do País.

Agora RN: Qual o maior 
problema do produtor rural 
do RN na hora de obter crédito 
para seu negócio?

José Vieira: São três dificul-
dades: burocracia, burocracia e 
burocracia. Os bancos insistem em 
criar dificuldades, em vez de ata-
lhos. Essa é uma questão cultural 
dos agentes financeiros, mas deve-
ria estar bem longe de instituições 
relevantes para a agricultura como 
o Banco do Nordeste, por exemplo.

Agora RN: Para começar es-
sa conversa, quanto de crédito 
rural foi aplicado no RN na sa-
fra 2019/2020?

José Vieira: Em valores exatos 
R$ 373,9 milhões em crédito rural 
e celebrados 43 mil contratos. Is-
so representa menos de 0,2% dos 
recursos e pouco mais de 2% dos 
contratos.

Agora RN: O senhor pode-
ria nos dizer o que isso repre-
sentou especificamente para o 
produtor familiar do RN?

José Vieira: Especificamente 
no Pronaf (Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar), a aplicação foi de R$ 
187 milhões dentro de 41,6 mil 
contratos, o que significa um valor 
próximo de R$ 5 mil em média pa-
ra cada contrato. Essa é a linha de 
crédito mais efetivamente voltada 
ao pequeno, àquele que levanta 

José Vieira: “Maior problema do 
produtor é a burocracia no crédito”
ENTREVISTA | Segundo o presidente da Federação da 
Agricultura do Rio Grande do Norte, dinheiro não falta 
no Brasil. O problema está no acesso dos pequenos e 
médios a esses recursos para melhorar seus negócios

AGORA RN

nesta safra houve redução da taxa 
de juros dos financiamentos de 
custeio. Os produtores enquadra-
dos no Pronaf tiveram as taxas re-
duzidas de 3% e 4,6% ao ano para 
2,75% e 4% ao ano, dependendo da 
atividade financiada. Já os médios 
produtores com enquadramento 
no Pronamp, outro segmento prio-
rizado pela sua capacidade produ-
tiva, tiveram os juros reduzidos de 
6% para 5% ao ano.

Agora RN: No balanço final, 
como ficam essas contas?

José Vieira: Fazendo um 
balanço das safras 2019/2020 o 
valor total de créditos aplicados 
foi de R$ 189,76 bilhões, com a 
celebração de R$ 1,9 milhão de 
contratos (o número de contratos 
não representa a quantidade exa-
ta de agricultores beneficiados 
pelo crédito, pois cada produtor 
pode ter mais de um contrato). 
A previsão original era aplicar R$ 
222,7 bilhões, o que significa que 
foram aplicados pouco mais de 
85% do inicialmente projetado. 
E desse total o Pronaf aplicou 
R$ 28,86 bilhões de um total de 
R$ 31,2 bilhões previstos e R$ 1,4 
milhão de contratos, um nível de 
aplicação de 92,5% em relação ao 
projetado inicialmente.

Agora RN: E com relação ao 
Pronamp?

José Vieira: Com relação ao 
Pronamp foram aplicados outros 
R$ 27,8 bilhões e celebrados 185 
mil contratos, 95% do que estava 
previsto.

Agora RN: E na safra 
2020/2021?

José Vieira: Na Safra 
2020/2021 ainda em curso foram 
aplicados R$ 191,6 bilhões até o 
último dia 18 e celebrados R$ 1,7 
milhão de contratos. Esse nível de 
aplicação representa 81% do valor 
inicialmente previsto. Ao Pronaf 
foram direcionados R$ 28,16 bi-
lhões, ou 85% em relação ao que 
estava previsto, representando 1,28 
milhão de contratos. Para o Pro-
namp, o total aplicado até o mo-
mento é de R$ 23,46 bilhões, cerca 
de 80% do programado ou 150 mil 
contratos.

Agora RN: E no Rio Grande 
do Norte?

José Vieira: No RN a aplica-
ção do Pronaf alcançou R$ 182,7 
milhões e foram celebrados 37,3 
mil contratos até esta data, o que 
indica valores médios contratados 
da ordem de R$ 4,9 mil. Já no Pro-
namp foram R$ 10,7 milhões em 
82 contratos, uma média de R$ 130 
mil por contrato, pouco superior 
ao valor da safra anterior.

montantes modestos para custear 
sua produção.

Agora RN: Com relação ao 
Programa Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural o que 
isso representa?

José Vieira: Com relação ao 
Pronamp (Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor Rural) 
isso representou ao redor de R$ 
14,3 milhões que resultaram na 
celebração de 121 contratos, uma 
média pouco superior a R$ 118 mil 
ou, se preferir, menos de 10% do 
limite previsto.

Agora RN: É muito pouco. 
Como o senhor analisa esse 
problema?

José Vieira: Se o principal 
ponto de interesse dos agricultores 
é em relação ao crédito,  em espe-
cial ao volume de recursos desti-
nados aos pequenos e médios pro-
dutores, é claro que há distorções 
nessa distribuição que precisam 
ser revistas. Especialmente porque 
está em vigor o Plano Agrícola e 
Pecuário 2020/2021 que prevê a 
destinação de um volume total 
de recursos da ordem de R$ 236,3 
bilhões. Este valor, inclusive, é 6,1% 
superior ao da safra 2019/2020.

Agora RN: Qual o total dire-
cionado ao crédito e ao custeio 
da safra?

José Vieira: Deste total, prati-
camente R$ 180 bilhões são dire-
cionados para o crédito de custeio 
e comercialização da safra, sendo o 
restante destinado principalmente 

ao investimento.

Agora RN: E para os peque-
nos produtores brasileiros?

José Vieira: Para os peque-
nos produtores e aqui eu incluo 
os agricultores familiares que se 
enquadram no Pronaf, foram pro-
gramados R$ 33 bilhões. Este valor 
é 6,1% maior que o concedido na 
safra 2019/2020. Outros R$ 29,36 
bilhões foram direcionados para 
os médios produtores - 23,5% a 
mais que na safra 2019/2020, o que 
representa um incremento muito 
bom para esse grupo que responde 
por parcela significativa da produ-
ção agropecuária brasileira.

Agora RN: Qual a parcela 
de recursos é oriunda de capta-
ções financeiras?

José Vieira: O Plano Safra 

2020/2021 previu recursos de R$ 
53,74 bilhões a juros controlados 
para a agricultura empresarial 
e outros R$ 76,9 bilhões a juros 
livres a serem disponibilizados 
principalmente pelos bancos pri-
vados, o que representa um     au-
mento de 11,1% em relação a safra 
2019/2020. Esses recursos a juros 
livres são provenientes principal-
mente da captação dos bancos em 
Letras de Crédito do Agronegócio 
(LCA). Na safra 2020/2021 houve 
um aumento de R$ 7,7 bilhões no 
volume de recursos; alcançando 
um total R$ 62,7 bilhões.

Agora RN: E na safra an-
terior, para efeito de compa-
ração, qual foi o desenho do 
crédito?

José Vieira: Até a safra 
2018/2019, uma parcela desse 
direcionamento das LCAs era em-
prestada à agropecuária a taxas de 
juros controladas. A alteração para 
taxas de juros livres foi necessária 
para a recomposição do funding do 
crédito rural na safra 2019/2020 e 
se manteve para a safra 2020/2021. 
A expectativa do Governo ao ado-
tar essa medida foi de aumentar 
a captação de recursos por meio 
da emissão de LCAs e aumentar a 
disponibilidade de crédito privado 
para o setor.

Agora RN: Mas houve re-
dução efetiva de juros para os 
pequenos e médios produtores 
rurais?

José Vieira: Para responder 
a esta pergunta, basta dizer que 

Os bancos insistem em 
criar dificuldades, em 
vez de atalho. Essa é 
uma questão cultural dos 
agentes financeiros, mas 
deveria estar bem longe de 
instituições relevantes para a 
agricultura”

“
JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE DA FAERN

Presidente da Faern, José Vieira critica a burocracia e lembra que principal ponto de interesse dos agricultores é em relação ao crédito 
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SESAP

O Rio Grande do Norte vai refor-
çar sua campanha de vacina-
ção contra a Covid-19. Após 

receber lotes de Coronavac/Butantan 
e Astrazeneca/Fiocruz durante a 
madrugada, a Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap) encerrou a 
tarde desta terça-feira, 18, com mais 
um carregamento de imunizantes a 
ser entregue aos municípios potigua-
res. As 10.530 doses da Pfizer foram 
recebidas no Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, às 15h.

O lote de vacinas será, de acordo 
com a orientação do Ministério da 
Saúde, para a primeira dose de pesso-
as com comorbidades, com deficiên-
cia permanente e grávidas. 

Na tarde dessa segunda-feira, 17, a 
Sesap encaminhou a Natal, Parnami-
rim, São Gonçalo do Amarante, Maca-
íba e Extremoz um lote com mais de 
18 mil vacinas da Pfizer. A opção por 
deixar as doses na Região Metropoli-
tana se dá por conta da infraestrutura 
da rede de frio da área, pois a vacina 

precisa ser mantida a -20ºC para uma 
validade de duas semanas.

Com esse carregamento, o RN 
ultrapassa as 100 mil doses recebidas 
em apenas um dia. Durante a madru-
gada foram as 38.200 unidades da Co-
ronavac, que devem encerrar o déficit 
da 2ª dose em atraso, e 55.300 doses 
da Astrazeneca, destinadas também 
para completar o esquema vacinal dos 
potiguares. A plataforma RN+ Vacina 
registra, até a tarde desta terça, que 
foram aplicadas 904.278 vacinas em 
todo o estado, tendo atingido 599.965 
mil potiguares com uma dose.

Vacinação no Estado do RN será 
ampliada com novo lote da Pfizer
MAIS VACINAS | Novo lote, que chegou nesta terça-feira ao Rio Grande do Norte, será, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, destinado para a primeira dose de pessoas 
com comorbidades, com deficiência permanente e grávidas; com esse carregamento, o RN ultrapassado as 100 mil doses recebidas em apenas 24 horas

As 10.530 doses da Pfizer foram recebidas no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, às 15 horas desta terça, 18

Vai rolar muito axé no sába-
do, 22, no encerramento do 
Toca Brasil. O projeto traz 

mais um super show virtual com 
atrações potiguares revelando a 
riqueza da música brasileira. A ani-
mação da noite será com Priscilla 
Freire e Junior Santos. A apresenta-
ção terá início às 18h e poderá ser 
assistida pelo canal da Viva Promo-
ções no YouTube no link https://
youtu.be/cK89xtr5xGw. 

O cenário das edições é o So-
lar Bela Vista, em Natal, em uma 

configuração super especial. A 
apresentação do show virtual é da 
cantora Dani Cruz.

As gravações aconteceram sem 
participação do público e adotan-
do todas as medidas de proteção,  
para garantir a segurança dos ar-
tistas e equipe de produção. O Toca 
Brasil 2021 é uma realização da 
Viva Promoções com incentivo da 
Lei Djalma Maranhão e patrocínio 
da Prefeitura de Natal, Unimed Na-
tal, Plano Urbanismo, Espacial Veí-
culos e Prontoclinica Paulo Gurgel.

Projeto Toca Brasil será 
encerrado com muito axé

NO SÁBADO

CEDIDA

LUANA TAYZE

O Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL), vinculado à 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e à rede hos-
pitalar Ebserh, agora conta com um 
novo serviço: o Núcleo de Atenção ao 
Primeiro Episódio Psicótico (Napep). 
O atendimento dispõe de equipe mul-
tiprofissional formada por psiquiatras, 
psicólogos e terapeuta ocupacional, 
além de residentes e estagiários em 
Psicologia.

Para garantir atendimento espe-
cializado no HUOL, os usuários preci-
sam procurar primeiramente a rede de 
atenção básica disponível – Unidade 
Básica de Saúde (UBS), Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) ou Hos-
pital Pronto-Socorro. Além disso, os 
pacientes precisam se encaixar em 
alguns critérios: estar passando pelo 
primeiro episódio psicótico, não ter 
indicação de internação hospitalar no 
momento do encaminhamento, ter 
residência em Natal, enviar formulário 
de solicitação de vaga e documenta-
ção (RG, cartão SUS e comprovante de 
residência) e ter familiar responsável.

Os pacientes em primeiro episó-
dio psicótico costumam apresentar 
sintomas como delírios e alucinações 
(vozes ou sons que outros não escu-
tam, ver coisas que outras pessoas não 

conseguem ver). O isolamento social 
é outro sintoma que costuma estar 
associado, geralmente precedendo o 
primeiro episódio e mantendo-se ao 
longo do quadro clínico. Os usuários 
também possuem dificuldade em 
expressar o desconforto mental pelo 
qual estão passando, até chegar a um 
nível mais intenso, eclodindo em delí-
rios e alucinações.

Para o responsável pelo serviço, 
o psiquiatra e chefe da Unidade de 
Atenção Psicossocial do HUOL, Walter 

Barbalho Soares, o primeiro episódio 
psicótico é um momento crucial no 
histórico do paciente. “Quanto mais 
tempo o paciente se mantém psicótico 
e sem tratamento, pior será o prognós-
tico dele”, explica o médico.

O Núcleo de Atenção ao Primeiro 
Episódio Psicótico tem como objetivo 
oferecer um tratamento precoce e ade-
quado para os pacientes em primeiro 
episódio psicótico, além de reduzir o 
tempo de psicose não tratada, o que 
implica diretamente na melhora do 
prognóstico em curto, médio e longo 
prazo para o paciente. O atendimento 
ambulatorial também visa a psicoe-
ducar as famílias, oferecendo espaço 
para que entendam o que está acon-
tecendo com o familiar e como podem 
ajudar em casa.

Para a Unidade de Atenção Psicos-
social do HUOL, oferecer assistência 
especializada em psicose é essencial 
para minimizar os impactos da do-
ença. “Trabalhar de maneira focada 
e estruturada melhora a qualidade 
do serviço prestado”, ressalta Walter 
Barbalho. Como hospital de ensino, o 
atendimento também amplia as opor-
tunidades para desenvolvimento de 
pesquisas clínicas sobre a temática, 
sendo fundamental para o desenvolvi-
mento acadêmico proposto no HUOL.

HUOL garante atendimento especializado

Junior Santos e Priscilla Freire serão as atrações do show transmitido pelo YouTube

HUOL oferece atendimento a 
pacientes em episódio psicótico

PRIMEIRA VEZ

904.278
doses foram aplicadas em todo o 

Rio Grande do Norte
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O Ministério Público Federal 
(MPF) entrou nesta terça-feira, 
18, com uma Ação Civil Pública 

contra a Imunizadora e Limpadora Po-
tiguar Ltda., a Real Comércio e Indús-
tria de Bebidas Ltda. e sua adquirente 
Norsa Refrigerantes Ltda. por terem 
despejado dejetos industriais no Esta-
tuário do Rio Potengi – resultando em 
um dos maiores desastres ambientais 
do Rio Grande do Norte.

Segundo o MPF, as empresas são 
as responsáveis pela morte de cerca 
de 40 toneladas de peixes, crustáceos, 
moluscos e várias outros organismos 
aquáticos nas margens do estuário 
Potengi-Jundiaí, em 2007. No dia 29 de 
julho daquele a ano, os animais mor-
tos podiam ser vistos boiando na água, 
cobrindo o solo e até pendurados na 
vegetação de mangue durante a maré 
baixa.

Segundo a Ação Civil Pública do 
MPF, assinada pelos procuradores Fer-
nando Rocha de Andrade e Luís de Ca-
mões Lima Boaventura, as empresas 
tiveram o “amparo de servidores do 
Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente (IDEMA), uma 
vez que, além de falharem na fiscali-
zação necessária para evitar os danos 
supracitados, de modo voluntário e 
consciente adotaram estratégias com 
a finalidade de acobertar a realidade 
dos fatos no procedimento adminis-
trativo de apuração do fato ilícito”.

No documento, o MPF reiterou 
o pedido de condenação dos Réus. A 
ação do poder público, conforme o 
MPF, busca “a compensação e a recu-
peração da área degradada, bem como 
o ressarcimento pelos danos ambien-
tais e morais coletivos ocasionados”.

O recurso de apelação do MPF visa 
“modificar a sentença retro, a fim de 
que seja julgada procedente a preten-
são autoral”. A decisão foi considerada 
improcedente na ação anterior. Essa 
nova apelação pede a responsabiliza-
ção e reparação do acontecido.

RELATO
A ação do MPF traz, entre outros 

argumentos, o relato da bióloga Rosi-
meire Dantas que, à época, desenvol-
via trabalho de pesquisa de avaliação 
florística na área. “A bióloga declarou 
que percebeu, em 5 de julho de 2007, 
movimentação atípica de máquinas 
no local da imunizadora para abrir um 
novo tanque. No dia 19 de julho 2007 
já havia o novo tanque construído no 
local. Achou que algo havia de errado, 
pois um material muito escuro estava 
sendo depositado naquele tanque e 
que percebeu, no dia 19 de julho 2007, 
uma quantidade de peixes mortos no 
estuário bem maior que a percebida 
na visita do dia 5 de julho 2007, ocasião 
em que tinha visto somente gingas 
(peixes pequenos recorrentes no local 

e que habitam a lâmina superior das 
águas do leito do rio)”.

E continua: “Constatou grande 
quantidade de lodo de esgoto concen-
trado na borda do rio, próximo ao local 
de despejo da imunizadora Potiguar, 
no manguezal. Que uma pessoa de 
capacete branco, ligado à Coca-Cola, 
estava coordenando os trabalhos de 
despejo no tanque. Que ficou intoxi-
cada no dia seguinte pela proximidade 
com o material – despejado no tanque, 
necessitando de atendimento hospita-
lar”.

A ação Civil Pública pontua, ainda, 
que a bióloga relatou que a água cap-
tada diretamente do estuário é mais 

poluída que o afluente gerado pela ati-
vidade de carcinicultura, “discordan-
do da posição adotada pelo IDEMA 
sobre a responsabilização do desastre 
ambiental aos despejos da atividade 
de carcinicultura, pois as despescas 
acontecem periodicamente e o desas-
tre ambiental não se repete na mesma 
frequência”.

A bióloga concluiu o depoimento 
afirmando que os dejetos proceden-
tes da Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE) da Coca-Cola (Norsa 
Refrigerantes Ltda./Real Comércio e 
Indústria de Bebidas Ltda.) “foram os 
responsáveis pelo desastre ambiental 
objeto da ação em questão”.

SOBRE O RIO POTENGI
Segundo o Idema, o rio Potengi per-

corre 176 km em 17 municípios e sua 
bacia hidrográfica abrange uma área de 
3.804,4 km². Em 2007, ano do desastre, 
abrigava cerca de 1,1 milhão de habi-
tantes em suas margens, o que equiva-
leria a 43% da população do Estado e 
25% da população da capital Natal.

Os manguezais do Potengi vêm 
sendo desmatados há mais de 60 anos, 
de início por várias salinas, que foram 
proibidas e deram lugar aos viveiros 
de carcinicultura. Contudo, a maior 
ameaça ao rio é o despejo de efluentes 
não tratados de praticamente toda a 
região metropolitana de Natal.

MPF move ação que envolve Coca-
Cola no maior desastre do Potengi
MEIO AMBIENTE| Despejo de dejetos industriais no manancial em 2007 teria causado a morte de cerca de 40 toneladas de organismos aquáticos no estuário Potengi-Jundiaí, como 
peixes, sururus, caranguejos e até garças. Ação ainda aponta “amparo” de servidores do IDEMA, ao falharem na fiscalização e ao adotaram estratégias para acobertar a realidade

Rio Potengi percorre 176 km em 17 municípios e sua bacia hidrográfica abrange uma área de 3.804,4 km². Em 2007, abrigava cerca de 1,1 milhão de habitantes proximos às suas margens

No dia 29 de julho de 2007, pescadores e ambientalistas se depararam com cena chocante: animais mortos boiando na água, cobrindo o solo e até pendurados na vegetação de mangue 

40

17

toneladas de organismos 
aquáticos mortos em 2007

municípios distribuídos na
 bacia do Rio Potengi
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WILTON JÚNIOR

O Brasil deve ter um novo aumen-
to de mortes por covid-19 nos 
próximos dias e, no pior dos 

cenários, irá registrar 973 mil óbitos 
relacionados à doença até setembro. 
Os dados são de uma projeção feita 
pelo Instituto Para Métricas de Saúde e 
Avaliação (IHME), da Universidade de 
Washington, nos Estados Unidos.

O instituto trabalha com três hi-
póteses. Na projeção mais otimista, os 
pesquisadores consideram que 95% da 
população usará máscaras de prote-
ção contra a covid. Em outra, que eles 
chamam de projeção atual, é esperado 
que o ritmo de vacinação seja mantido 
e que a variante B.1.1.7 continue se 
espalhando em certos locais. No pior 
dos cenários, com o maior número de 
mortes, eles consideram que as pesso-
as já vacinadas vão abandonar as me-
didas de prevenção à covid.

Nas três conjunturas, o IHME pro-
jeta que o Brasil voltará a registrar três 

mil mortes diárias no dia 31 de maio. 
Na projeção atual e no cenário mais 
otimista, o novo pico de óbitos seria no 
início de junho, com cerca de 3,1 mil 
mortes por dia. Nessas duas hipóteses 
o número diário de mortes começaria 
a cair no dia 6 de junho e alcançaria 
entre 200 (mais otimista) e 480 óbitos 
(projeção atual) por dia no início de 
setembro. 

No pior cenário, aquele em que os 
vacinados deixam de lado a prevenção 
à covid, o pico aconteceria no início do 
inverno, em 6 de julho, com quase qua-
tro mil mortes. O número é o dobro do 
projetado no cenário intermediário 
(1,9 mil) e quase quatro vezes mais do 
que as mortes previstas na hipótese 
mais otimista (1,1 mil). Nessa conjun-
tura, o País ainda estaria no patamar 
das duas mil mortes diárias no início 
de setembro.

O instituto também projeta o total 
de mortes que o País pode alcançar em 

cada uma das hipóteses formuladas. 
No cenário mais pessimista, o Brasil 
pode ter 973 mil mortes até o início de 
setembro. A previsão atual é para 832 
mil mortes no período e a análise mais 
otimista prevê 779 mil mortes.

A diferença entre as projeções re-
força a importância das medidas de 
prevenção ao coronavírus. Se pelo me-
nos 95% dos brasileiros usarem más-
cara adequadamente, cerca de 200 mil 
vidas poderão ser poupadas em pouco 
mais de três meses, segundo o IHME.

A epidemiologista Ethel Maciel, 
professora da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), diz que o uso de 
máscaras, o distanciamento físico e a 
higienização das mãos são fundamen-
tais neste momento. Cuidados tam-
bém devem ser seguidos pelas pessoas 
que já se vacinaram. Com a transmis-
são em alta, os imunizados não estão 
totalmente protegidos e podem ser 
uma fonte de contágio. Dados resultam de uma previsão feita pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos

Brasil pode ter 973 mil mortes até 
setembro, mostra nova projeção 

ALERTA

TABA BENEDICTO

O Brasil registrou 2.517 novas 
mortes pela covid-19 nesta 
terça-feira, 18. A média sema-

nal de vítimas, que elimina distorções 
entre dias úteis e fim de semana, subiu 
pelo terceiro dia seguido e ficou em 
1.953.

A média móvel de óbitos vinha 
numa sequência grande de quedas 
durante este mês de maio, mas no do-
mingo houve uma pequena alta (1.915, 
contra 1.910 do número registrado 
no dia anterior), na segunda chegou 
a 1.918 e agora subiu mais um pouco, 
atingindo 1.953 - parte desse aumento 

se deve a 107 registros de mortes do 
Piauí nesta data relativos aos meses 
de março e abril. Mas mesmo que se 
desconte esse número, a média móvel 
continuaria subindo, mas um pouco 
menos (ficaria em 1.938).

Ainda não dá para saber se isso é 
reflexo da flexibilização das medidas 

restritivas em muitos lugares ou por 
causa de recentes aglomerações pelo 
feriado do Dia do Trabalho ou pelo Dia 
das Mães.

Nesta terça-feira, o número de no-
vas infecções notificadas foi de 74.379. 
No total, o Brasil tem 439.379 mortos e 
15.735.485 casos da doença, a segunda 

nação com mais registros de óbitos, 
atrás apenas dos Estados Unidos. Os 
dados diários do Brasil são do consór-
cio de veículos de imprensa formado 
por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha 
e UOL em parceria com 27 secretarias 
estaduais de Saúde, em balanço di-
vulgado às 20h. Segundo os números 

do governo, 14.247.609 pessoas estão 
recuperadas.

Nesta terça-feira, o Ministério da 
Saúde informou que foram registrados 
75.445 novos casos e mais 2.513 mortes 
pela covid-19 nas últimas 24 horas. No 
total, segundo a pasta, são 15.732.836 
pessoas infectadas e 439.050 óbitos. Os 

números são diferentes do compilado 
pelo consórcio de veículos de impren-
sa principalmente por causa do horá-
rio de coleta dos dados.

ESTADOS
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (105.105). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (48.313), Minas Gerais 
(37.617), Rio Grande do Sul (26.901) e 
Paraná (24.857). Já na parte de baixo 
da lista, com menos vidas perdidas pa-
ra a pandemia, estão Roraima (1.579), 
Acre (1.625), Amapá (1.628), Tocantins 

(2.737) e Alagoas (4.523).

VACINAÇÃO
Até o momento, foram distri-

buídos a estados e municípios 90,6 
milhões de doses de vacinas contra a 
covid-19. Deste total, foram aplicadas 
54 milhões de doses. 

Brasil registra novas 2.517 mortes 
por Covid-19 nas últimas 24 horas
BALANÇO | Média semanal de vítimas do coronavírus fica em 1.953 e sobe pelo terceiro dia seguido após mais de duas semanas de queda; número de novas infecções notificadas foi 
de 74.379. No total, o Brasil acumula 439.379 mortos e 15.735.485 casos da doença, o que a coloca como segunda nação com mais registros de óbitos, atrás apenas dos EUA

Ministério da Saúde, por sua vez, informou que foram registrados 75.445 novos casos e mais 2.513 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas

14,2 mi
Número de pessoas 

recuperadas

1.953
Média semanal de mortes 

registrada nesta terça
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

 
ADRIANO DA SILVA MACEDO, CPF: 038.220.184-14, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS 
para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada Sítio Umbuzeiro, s/n, Zona Rural, 
Tenente Laurentino Cruz, CEP 59.338-000. 
 

ADRIANO DA SILVA MACEDO 
EMPRESÁRIO 

 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
(CELL SITE SOLUTIONS - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A), (15.811.119/0001-11), torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema as seguintes licenças: 
 (Licença Simplificada – LS) para a (Estrutura Fixa Metálica para Instalação de ERB – Estação Rádio 

Base Torre de Telefonia), localizada (Rua Manoel Florentino de Araújo, Nº 100, Bairro: Sítio Barra 
Riachão da Pedro, Município: Ouro Branco/RN. CEP: 59.347-000); 

 
Ricardo Moreira Carneiro 

Procurador / Engenheiro Civil 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
 

A Imunizadora e Limpadora Potiguar Sociedade LTDA, CNPJ nº 08.292.401/0001-74, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada para aluguel, transporte e manutenção de banheiros químicos, coleta e 
transporte de efluentes, localizada na Rua Dr. Poty Nóbrega, 1946, Empresarial Internacional Trade 
Center, Loja 1006, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59056-180.  
 

Edson Bezerra de Oliveira  
DIRETOR 

 
 

Antecipada para maio por cau-
sa da pandemia de covid-19, a 
primeira parcela do décimo ter-

ceiro do Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS) começará a ser paga no 
próximo dia 25. Os depósitos ocorrerão 
até 8 de junho.

A segunda parcela do décimo 
terceiro será paga entre 24 de junho 
e 5 de julho. As datas são distribuídas 
conforme o dígito final do benefício, 
começando nos segurados de final 1 
e terminando nos segurados de final 
0.

Tais datas valem para quem rece-
be aposentadorias, auxílios e pensões 
de até um salário mínimo. Para quem 
ganha acima do mínimo, o calendário 
é um pouco diferente. A primeira par-
cela será paga de 1º a 8 de junho; e a 
segunda, de 1º a 7 de julho. Começam 
a receber os segurados de final 1 e 6, 

passando para 2 e 7 no dia seguinte e 
terminando nos finais 9 e 0.

As datas estão sendo informadas 
no site e no aplicativo Meu INSS. A 
primeira parcela do décimo terceiro é 
isenta de Imposto de Renda e equivale 
à metade do benefício mensal bruto 
pago pelo INSS. O imposto só é cobra-
do na segunda parcela.

A tributação varia conforme a 
idade. O segurado de até 64 anos paga 
Imposto de Renda caso receba acima 
de R$ 1.903,98. De 65 anos em diante, 
a tributação só é cobrada se o benefício 
for superior a R$ 3.807,96.

O decreto com a antecipação do 
décimo terceiro para aposentados e 
pensionistas foi publicado em 4 de 
maio. Segundo o Ministério da Eco-
nomia, a medida deve injetar cerca 
R$ 52,7 bilhões na economia do país 
e não terá impacto orçamentário, por 
tratar-se apenas de mudança de data 
de pagamento.

TOMAZ SILVA

Depósitos ocorrerão conforme dígito final 

Décimo terceiro antecipado do INSS 
começa a ser depositado dia 25

SEGURO SOCIAL

ECONOMIA | Números foram revelados pelo Boletim Macrofiscal do Ministério da Economia; dados mostram 
que a previsão de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é de 5,05% para o ano

A projeção de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para 2021 aumentou de 3,2% 

para 3,5%, ficando em R$ 8,42 trilhões, 
segundo dados do Boletim Macrofiscal 
de Maio, divulgado nesta terça, 18, em 
Brasília, pelo Ministério da Economia. 
Os números mostram que a previsão 
de inflação pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
para este ano é de 5,05%, acima do cen-
tro da meta de inflação de 3,75% para 
o ano. A meta tem ainda intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

Segundo o boletim, a projeção do 
PIB (a soma de todas as riquezas pro-
duzidas no país) para 2022 até 2025 é 
de 2,5%. A publicação diz, ainda, que o 
aumento da estimativa do PIB de 2021 
se deve a uma melhora da expectativa 
do resultado econômico do primeiro 
trimestre de 2021, com um aumento 
esperado de 0,3% na margem do PIB 
com ajuste sazonal, “mesmo diante do 
aumento das regras legais de distan-
ciamento e a despeito do fim do auxílio 
emergencial”.

Para o segundo semestre deste ano, 
o boletim afirma que, com o avanço da 
vacinação contra a covid-19, é espera-
da uma aceleração do setor de servi-
ços. Entre outros pontos, destaca-se a 
ampliação da vacinação no país como 
um fator fundamental para a retomada 
da atividade econômica.

“Deve-se salientar que a incerteza 
nas estimativas atuais ainda perma-
nece significativamente elevada. Ade-
mais, as projeções da atividade para es-
te e para os próximos anos tornam-se 

particularmente sensíveis à divulgação 
dos dados e ao desenrolar dos efeitos 
da covid-19 e do processo de vacina-
ção, principalmente considerando os 
seus efeitos no PIB de longo prazo", 
afirma.

INFLAÇÃO
O Boletim Macrofiscal de Maio 

aponta, ainda, para uma expectativa 
na taxa de inflação de 5,05% ao ano. 
Apesar de o valor estar acima da meta 
de inflação de 3,75%, ele se encontra 
dentro do intervalo de tolerância. Já 
para o próximo ano, a projeção do IP-
CA [a inflação oficial do país] converge 
para o centro da meta a partir de 2022, 
que é de 3,5%. Em 2023, a meta é de 
3,25%.

Os dados mostram que o IPCA 
de abril, último mês divulgado, foi de 

0,31%, ficando 0,62 ponto percentual 
abaixo da taxa de março (0,93%). Em 
12 meses, o índice acumula alta de 
6,76%.

“A evolução do IPCA ao longo do 
ano de 2020 mostra que a inflação 
acumulada em 12 meses do grupo Ali-
mentação no Domicílio, após atingir 
um valor mínimo de 5,1% em março 
de 2020, acelerou até alcançar o pico 
em novembro de 2020, quando atingiu 
21,1%, e fechou o ano em 18,2%. No da-
do mais recente, no acumulado em 12 
meses, encontra-se em 15,55% (abril de 
2021)”, diz o boletim.

O documento destaca, ainda, que 
os preços dos serviços contribuíram 
positivamente para a inflação acumu-
lada em 12 meses, uma vez que a eleva-
da ociosidade da economia contribui 
para manter a variação do preço baixa.

Podução industrial apresentou um recuo de 0,4% no primeiro trimestre comparando a atenrior 

Projeção de crescimento do PIB 
em 2021 passa de 3,2% para 3,5%

 JOSÉ PAULO LACERDA
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JOÃORICARDOCORREIA
Caminhoneiros

O presidente Jair Bolsonaro, que 
não é menino besta, lançou ontem, 18, 
pacote de medidas voltadas a atender 
os caminhoneiros, parte da base 
eleitoral do governo. A cerimônia, no 
Palácio do Planalto. Em linhas gerais, o 
pacote do governo prevê digitalização 
e regulamentação de serviços e 
investimentos em infraestrutura nas 
estradas do país.

Constatação
De uma hora pra outra, parece que 

todo mundo tem comorbidade. Eita, 

povo doente!

Gangorra
A vida segue com seus altos 

e baixos. O ator Marcos Oliveira, 
conhecido do público brasileiro por 
interpretar durante anos o Beiçola, 
de A Grande Família, passa por 
di� culdades � nanceiras, segundo o 
portal Metrópoles. Aos 64 anos, o ex-
global sofre com a falta de convites 
para trabalhos e depende da ajuda 
de um amigo e dos fãs até para 
comprar comida e pagar as contas 
básicas.

Mísseis
Vai dar... Isso mesmo que você está 

pensando. O governo de Joe Biden 
aprovou a venda de US$ 735 milhões 
em mísseis de precisão para Israel. 
A informação foi con� rmada, nesta 
segunda-feira, 17, por um assessor 
do Congresso dos Estados Unidos ao 
jornal � e Hill.

Mísseis 2
A maior parte da venda consiste 

de “Munições de Ataque Direto 
Conjunta”, que são fabricadas pela 
Boeing e podem transformar bombas 

não guiadas em mísseis de precisão. 
A venda foi aprovada 5 dias antes do 
Hamas, grupo terrorista que controla 
Gaza, começar a disparar milhares de 
foguetes contra o território isralense.

Informação
Passe o tempo todo bem 

informado, acessando o www.agorarn.
com.br.

Drones
O Ministério Público do Rio 

Grande do Norte e a Associação do 

Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Norte doaram na segunda-
feira, 17, cinco drones à Polícia Militar 
para serem utilizados no combate 
à criminalidade na região Oeste 
potiguar. Os equipamentos serão 
destinados a Batalhões da PM nas 
cidades de Mossoró, Assu e Pau dos 
Ferros.

Drogas
Ou as ditas autoridades 

combatem, de verdade, o trá� co de 
drogas, ou os tra� cantes mandarão 
em tudo, em pouco tempo.

JOÃORICARDO

TECNOLOGIA | Empresa revelou lista dos objetos mais esquecidos por passageiros durante viagens realizadas 
em 2020. Uber orienta que usuários entrem imediatamente em contato com motorista parceiro por telefone 

O Uber revelou nesta terça-feira, 
18, a lista dos objetos mais 
esquecidos pelos passageiros 

durante viagens realizadas em 2020. 
Entre os itens mais abandonados nos 
veículos estão celulares e câmeras 
fotográ� cas, seguidos por mochilas, 
bolsas, chaves e comida. A empresa 
também a� rmou que a cidade do Na-
tal, capital potiguar, é a sexta do país 
em que os usuários mais esqueceram 
seus pertences nos veículos.

Esta é a quinta vez que o Uber di-
vulga o ranking com os objetos mais 
esquecidos nos carros da platafor-
ma. Desde o primeiro levantamento, 
celulares e mochilas aparecem no 
ranking. Neste ano, porém, garrafas 
deixaram de aparecer na lista, dando 
lugar a comidas e refeições. Vale lem-
brar que o app está disponível para 
Android e iPhone (iOS).

Segundo a empresa, os brasilei-
ros esqueceram mais itens em via-
gens realizadas durante os � nais de 
semana, entre sexta-feira e domingo, 

nos horários entre 21h e 23h. “É im-
portante levar em consideração que 
todas as medidas possíveis são im-
plementadas para ajudar a recuperar 
objetos esquecidos, embora reco-
mendamos que os usuários � quem 
atentos aos seus pertences e, antes 
de sair do carro, não se esqueçam de 
nada”, disse o gerente de Operações 
da Uber no Brasil, Silvia Penna. Veja, 
a seguir, as listas completas da Uber e 
como recuperar itens esquecidos.

O Uber orienta que usuários 
entrem imediatamente em con-
tato com o motorista parceiro 
por telefone para recuperar um 
item esquecido. Caso o passa-
geiro tenha esquecido o celular, 
é possível fazer a solicitação pelo 
computador. Vale destacar que 
uma taxa de devolução é cobrada 

para ressarcir o motorista pelo 
deslocamento feito para realizar 
a devolução.

Para recuperar pelo celular, o 
usuário deve abrir suas viagens 
recentes e selecionar a opção 
“Itens Perdidos”. Depois, clicar 
em “Como falar com seu motoris-
ta sobre um objeto perdido”. Em 
seguida, deve tocar em “Esqueci 
meu telefone em um veículo” e 
preencher o formulário de recu-
peração, informando um número 
de telefone que gostaria de ser 
contatado.

Depois do preenchimento do 
formulário, seja pelo celular ou 
pelo computador, o Uber entrará 
em contato para que seja possível 
combinar uma horário e local 
para a devolução. Se o motorista 
não atender, o usuário pode dei-
xar um recado na caixa postal. 
Caso o motorista não retorne o 
contato, será necessário repetir o 
procedimento de solicitação.

Capital do RN aparece na 6ª posição dos passageiros negligentes; Esta é a quinta vez que o Uber divulga o ranking de objetos perdidos e cidades 

Uber Brasil aponta natalenses 
entre passageiros mais esquecidos 

DIVULGAÇÃO

COMO RECUPERAR UM 
ITEM ESQUECIDO NO UBER

CÂMBIO

Ajudado pelo exterior, o 
dólar caiu pela terceira ses-
são seguida. A bolsa de valo-
res alternou altas e quedas 
ao longo do dia, mas fechou 
com valorização pela quarta 
sessão consecutiva.

O dólar comercial fechou 
esta terça-feira, 18, vendido 
a R$ 5,255, com recuo de 
R$ 0,012 (-0,22%). A divisa 
chegou a cair para R$ 5,23 
na mínima do dia, por volta 
das 13h, mas a queda perdeu 
força com a remessa para o 
exterior de lucros recentes de 
multinacionais que operam 
no Brasil.

Os mercados globais de 
câmbio e de ações tiveram de-
sempenhos distintos. O dólar 
caiu em todo o planeta, num 
movimento de estímulo mo-
netário nos Estados Unidos e 
de expectativas em torno da 
divulgação da ata da última 
reunião do Federal Reserve 
(Fed, Banco Central norte-a-
mericano), na próxima sexta-
-feira, 21.

Paralelamente, as bolsas 
norte-americanas caíram 
num movimento de reali-
zação de lucros, quando os 
investidores vendem ações 
para embolsarem ganhos re-
centes. O movimento atingiu 
principalmente as empresas 
de tecnologia. Isso reduziu os 
ganhos das bolsas brasileiras, 
impulsionadas nas últimas 
semanas pela divulgação de 
lucros de empresas e pela 
valorização das commodities 
(bens primários com cotação 
internacional).

DÓLAR FECHA 
EM BAIXA PELA 
TERCEIRA SESSÃO 
SEGUIDA

ITENS MAIS ESQUECIDOS 
NO UBER EM 2020

Celulares e/ou câmeras fotográficas

Mochilas, bolsas, e/
ou pastas de documentos

Chaves

Carteiras

Óculos

Roupas

Fones de ouvido e/
ou caixinhas de som

Dinheiro

Comidas

CIDADES COM PASSAGEIROS 
MAIS ESQUECIDOS EM 2020 

Itajaí - Santa Catarina

São Luís - Maranhão

Brasília - Distrito Federal

Uberlândia - Minas Gerais

Goiânia - Goiás

Natal - Rio Grande do Norte

Cuiabá - Mato Grosso

Florianópolis - Santa Catarina

Salvador - Bahia

Santos - São Paulo
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COVID-19| Possiblidade de infecção pode aumentar até 270%, diz pesquisa de ocupação. Análise foi feita 
usando modelos matemáticos em escolas do município alagoano de Maragogi (33 mil habitantes) 

A volta às aulas com presença 
intercalada de estudantes eleva 
em até 270% o risco de contágio 

pelo novo coronavírus nas escolas, 
considerando 80 dias de funcionamen-
to. A análise foi feita usando modelos 
matemáticos em escolas do município 
alagoano de Maragogi, que tem 33 mil 
habitantes. Por outro lado, um cená-
rio que simula imunização de profis-
sionais, testagem, monitoramento e 
fechamentos intermitentes mostrou 
queda da alta de contágio para 18%.

Os pesquisadores fazem parte 
do projeto ModCovid19, apoiado pe-
lo Centro de Ciências Matemáticas 
Aplicadas à Indústria (CeMEAI), da 
Universidade de São Paulo (USP) e se-
lecionado pelo Instituto Serrapilheira 
em uma chamada de projetos emer-
genciais para análise da crise sanitária 
da covid-19. O estudo foi coordenado 
por Claudio Struchiner, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) eda  Universida-
de Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e 
Tiago Pereira, da USP São Carlos.

“Se tem uma criança infectada, co-
mo as escolas tendem a ser ambientes 
fechados, há muita dispersão do vírus 
ali”, diz Tiago Pereira. O pesquisador 
explica que o protocolo, feito em par-
ceria com a Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), deve ser implementado 
em Maragogi com o envolvimento da 
prefeitura. Para chegar aos resultados, 
a pesquisa usou dados demográficos, 
socioeconômicos e epidemiológicos 
de Maragogi e definiu quatro cenários 
possíveis. 

O primeiro cenário é o das escolas 
fechadas e o segundo, o da reabertura, 

com turmas e horários reduzidos (tur-
no de duas horas, turmas separadas 
em dois grupos e aulas presenciais em 
dias intercalados). No terceiro, haveria 
reabertura reduzida, com funcionários 
imunizados, mas mantendo as condi-
ções do segundo cenário.

No quarto cenário, a reabertura 
seria reduzida, com monitoramentos 
e fechamentos temporários: turno de 
duas horas, turmas separadas em dois 
grupos, com aulas presenciais em dias 
intercalados. Além disso, os estudantes 
seriam testados e isolados (14 dias), 
quando sintomáticos, ou quando fami-
liar for confirmado positivo. Se o estu-
dante for confirmado positivo, todo o 
grupo é suspenso por 14 dias e, se mais 
de um grupo apresentar alunos com 
resultado positivo, a escola é fechada 
por sete dias.

O quarto protocolo foi o que se 
mostrou mais seguro, com aumento 
de 18% de casos na comunidade esco-
lar e de 3% na cidade como um todo. 
“O custo da testagem é relativamente 
alto – cada teste de antígeno custa em 
torno de R$ 25 –, porém, o custo de três 
vezes mais crianças infectadas, não só 
crianças, mas pais infectados, é muito 
maior. O teste, na verdade, é barato”, 
afirma o pesquisador.

Pereira destaca que a imunização 
entre os profissionais também se mos-
trou efetiva. “Imunizar os funcionários 
diminui pela metade a infecção. É 
muito bom, mas não é suficiente para 
conter com respeito à escola fechada”, 
acrescenta. De acordo com a pesquisa, 
no terceiro cenário, o contágio pode 
aumentar em 178% o risco de covid-19 
na população escolar.

Cenário da reabertura das escolas é com turnos e horários reduzidos e turmas separadas

Aulas com presença intercalada 
podem elevar risco de contágio 

PILAR OLIVARES

TÂNIA REGO

O Brasil atingiu ontem a mar-
ca de 90 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19 

distribuídas no país, informou o 
Ministério da Saúde em mensagem 
no Twitter. Segundo a pasta, no pe-
ríodo entre a última quinta-feira, 13, 
e esta quarta-feira, 19, o total é de 
13 milhões de doses de vacinas dis-
tribuídas aos estados e municípios. 
Destas doses, 8,3 milhões são da As-
traZeneca; 4 milhões, da CoronaVac 
e 647 mil da Pfizer.

De posse das vacinas, os estados 
são os responsáveis pela divisão e 
entrega dos lotes aos municípios. De 
acordo com o Ministério da Saúde, 
já foram enviadas doses para vacina-
ção de 15 dos 28 grupos prioritários 
estabelecidos pelo Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19 (PNO). Até agora, 

mais de 53,6 milhões de doses foram 
aplicadas.

A produção de imunizantes, con-
tudo, tem sofrido com a falta de IFA.

Até agora, mais de 53,6 milhões de doses foram aplicadas em todo o Brasil, segundo Saúde 

Governo informa que já distribuiu 90 
milhões de doses contra covid-19

PANDEMIA

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada – LS, 
com prazo de validade até 13/05/2027 em favor da Rede de Média Tensão (Acessos Externos) do 
Complexo Eólico Acauã com extensão de aproximadamente 1,751 km que interligará o Complexo Eólico 
Acauã a SE Acauã, localizada na Zona Rural do município de São Vicente /RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os atletas e clubes filiados, 
diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interessar, para a Assembleia Geral Ordinária que 
realizar-se-á no dia 28/05/2021, em 1ª chamada às 14:30h e em 2ª chamada às 15h, na Rua Raimundo 
Chaves, 2182, Sala 501, Candelária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes 
assuntos: apreciação da prestação de contas, balanço e relatório de atividades realizadas no ano de 2020; 
apresentação do calendário esportivo 2021; apresentação dos valores de inscrições dos eventos da federação 
para 2021. Será permitida a participação remota na sessão, sendo que a solicitação dos dados para acesso 
remoto deve ser encaminhada para o endereço fedrn@cbtm.org.br.  

 
Natal, 17 de maio de 2021. 

 
Tiago J. Martins P. Silva  

Presidente - FPOTM Natal 

 

2x4,5 

 

 

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 

LARANJEIRAS AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 24.193.997/0001-01, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, com prazo de validade até 04 de março de 2023. Em favor do 
empreendimento Fazenda Laranjeiras com Agricultura Irrigada e Bovinocultura Semiextensiva de Corte, 
localizada na Rodovia RN 002 - Km 5, s/n, Zona Rural, Município de São José de Mipibu/RN. 
 

Bruno de Menezes Lyra  
Sócio gerente 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
TRANSPORTE E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA inscrito sobre CNPJ: 06.928.122/0001-29 torna 
público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação de nº 2016-104915/TEC/RLO-0606, para uma revenda 
Varejista de Combustíveis líquidos com capacidade de 60m³, localizado na Avenida Rui Pereira dos Santos 
74 Olho d’água - São Gonçalo do Amarante - RN. 
 

ANTONIO CARDOSO SALES 
Sócio Proprietário. 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021 - 
03910002.005022/2020-79,  ID-157 GO, destinado a Aquisição de equipamentos de biometria, 
imagem e informática para implementação do sistema de coleta e gerenciamento de dados 
biométricos para confecção de Registro Civil para o Instituto Técnico e Científico de Polícia 
– ITEP, com SESSÃO DE ABERTURA marcada para o dia 04 de junho de 2021, às 10:00 horas, 
onde as propostas deverão ser enviadas até o data e hora mencionadas (horários de Brasília-DF), 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido site do Banco 
do Brasil, sob o nº 873300. Esclarecimentos necessários poderão ser feitos através do e-mail 
pegovernocidadao@gmail .com. Demais informações estão disponíveis no si te 
www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como também na Comissão Especial 
Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, 
km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964.

Natal, 18 de maio de 2021
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-SRP, do tipo menor preço global, 
tendo por OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
Medicamentos da Farmácia Básica e outros medicamentos essenciais, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de Fernando Pedroza/RN, 
conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos, que compõe o 
presente como se transcrito estivesse. A abertura será no dia 29/05/2021, às 
09h:00min. As propostas comerciais serão recebidas a partir do dia 19/05/2021 até o dia 
29/05/2021, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se 
encontra o link "registro de proposta", O edital e seus anexos poderão ser adquiridos 
a t ravés  do  e -ma i l  cp l .pmfp@gma i l . com,  no  endereço  e le t rôn i co  
www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no setor de Licitação na Prefeitura Municipal, 
das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 18 de maio de 2021
Wilk Jackson Assunção

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

TÂNIA REGO

Com relatos de atrasos da segunda 
dose da vacina contra o covid-19 
em alguns estados, especialistas 

orientam a população a completar a 
imunização, mesmo depois do prazo 
recomendado pelo laboratório. De 
acordo com o diretor da Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBIm), o 
médico pediatra Renato Kfouri, quem 
não conseguiu tomar a segunda dose 
no momento agendado deve tomar 
assim que possível. Kfouri frisou ainda 
que nenhuma dose é perdida.  

“Nestes casos, onde o atraso ocor-
reu, essa vacinação deve acontecer o 
mais rápido possível, para que esse es-
quema seja fi nalizado o quanto antes. 
Não há nenhuma informação de que 
doses aplicadas e que eventualmente 

não completadas sejam perdidas, mui-
to pelo contrário, o que as vacinas nos 
ensinam ao longo de décadas de sua 
utilização, é que nenhuma dose é per-
dida, o esquema começado só deverá 
ser completado, jamais reiniciado”, 
frisa o médico. 

Ele destaca ainda que a segunda 
dose não é um reforço, mas um es-
quema vacinal. Quanto aos interva-
los, Kfouri esclarece que os intervalos 
maiores, de 90 dias, permitidos para 
as vacinas da Astrazeneca e da Pfi zer é 
baseado em estudos,. “Com a Corona-
Vac não há dados de efi cácia da vacina 
após a primeira dose, por isso o limite é 
menor, do intervalo entre a primeira e 
a segunda de 28 dias, mas todas devem 
ser feitas dentro do prazo estipulado”. Prazo seguro da Coronavac é de 28 dias 

Mesmo com atraso, é fundamental 
tomar segunda dose da vacina

ALERTA

INTERNET | Segundo pesquisa divulgada pelo Facebook IQ, percentual dos que dizem receber informações 
sobre a covid-19 pelos aplicativos do Facebook (que incluem Messenger, Instagram e Whatsapp) é de 66%

O número de pessoas que se infor-
mam sobre a pandemia do novo 
coronavírus pelas redes sociais 

cresceu desde o ano passado.Segundo 
pesquisa divulgada nesta terça-feira, 
18,  pelo Facebook IQ, o percentual dos 
que dizem receber informações sobre a 
covid-19 pelos aplicativos do Facebook 
(que incluem Messenger, Instagram e 
Whatsapp) é de 66%, o que representa 
aumento de 14 pontos percentuais em 
relação ao registrado em maio de 2020.

De acordo com a pesquisa, as re-
des sociais são a segunda maior fonte 
de informações sobre a pandemia, 
perdendo apenas para a TV aberta, 
mencionada por 67% do público. O 
percentual representa uma queda de 
3 pontos percentuais em compara-
ção com o verifi cado em maio do ano 
passado. Perderam ainda mais espaço 
na preferência dos consumidores de 
informação os portais de notícias, 
apontados por 52% dos entrevistados, 
uma queda de 19 pontos percentuais 
na comparação com o ano passado.

Para o líder de Insights do Face-
book IQ, Fabrício Fudissaku, os dados 
mostram uma mudança de com-
portamento da população, que está 
procurando menos ativamente infor-
mações e adotando uma postura mais 
passiva. O percentual de pessoas que 
dizem acompanhar “muito de perto” 
as informações sobre a covid-19 caiu 
21 pontos percentuais, fi cando, agora, 
em 73%.

“Quando você busca no site ou no 
portal, é uma busca ativa. Ou seja, eu 
estou interessado em um tema e vou 
atrás dessa informação, ao contrário 
dos outros meios. Isso explica um pou-
co essa queda. Há uma saturação, e as 
pessoas estão deixando de fazer uma 

busca proativa”, explica Fudissaku.

RENDA PREOCUPA
A pesquisa mostra também uma 

grande preocupação com a situação 
econômica na pandemia. Mais da 
metade dos entrevistados (55%) estão 
economizando por temer que a situa-
ção fi nanceira deve ser pior ao fi m da 
pandemia, enquanto 49% têm medo 
de perder o emprego. Dois terços (68%) 
relataram ter tido prejuízo econômico 
devido às repercussões da doença – no 

estudo do ano passado, o percentual 
era de 51%.

Sobre as prioridades no momen-
to, 22% vão aumentar os gastos com 
produtos de higiene pessoal, 21%, vão 
gastar mais com alimentos frescos e 
19% preveem empenhar mais dinheiro 
com serviços fi nanceiros. Entre os con-
sultados, 33% disseram que pretendem 
gastar menos com roupas, 32% que 
vão diminuir o consumo de sapatos, 
mesmo percentual dos que pensa, em 
reduzir despesas com móveis e itens 
para caso, e 31% que pretendem gastar 
menos com aparelhos eletrônicos.

O lazer e o entretenimento devem 
perder espaço, segundo a pesquisa, 
com a situação causada pela pande-
mia, especialmente entre as famílias 
mais pobres. Viagens são também 
despesas que devem ser riscadas do 
orçamento de 41% dos brasileiros (52% 
entre as classes D e E). Deixarão de gas-
tar com games 43% dos entrevistados.

Redes sociais são a segunda maior fonte de informações sobre a pandemia; só perde para TV 

Covid: redes sociais viram fontes 
de informação para mais pessoas 

DADO RUVICK

66%
Percentual de pessoas que se 

informam por apps do Facebook
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SBT reabrirá os seus estúdios de novelas em julho
Bobagem perder tempo 

com boatos. O melhor é ignorar, 
passar batido, mesmo com alguns 
deles comprometendo a boa 
ordem das coisas.

Ou, no mínimo, causando 
certos transtornos.

Pois bem, de vez, vale deixar 
claro que o SBT não tem a menor 
intenção de paralisar a produção 
de novelas. Isso nunca foi 

cogitado, nem sequer pensado ou 
discutido.

De forma especial, o 
problema da sua dramaturgia, 
em função daquilo que realiza, 
continua sendo o mesmo do 
começo do ano passado, ou seja, 
não tem ainda condições de 
gravar porque os seus trabalhos 
envolvem muitas pessoas, entre 
crianças e alguns profi ssionais de 

idade mais avançada.
É só por isso que nada está 

sendo feito ou fi cou parado 
durante todo esse tempo.

Mas como informação 
correta, é possível adiantar que 
já existem planos de começar a 
voltar em julho, aos poucos, com 
“Poliana Moça”. 

O elenco, inclusive, já será 
remontado.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
As obrigações para atores 

escalados em trabalhos da Netfl ix 
e companhia bela estão ainda mais 

severas...Especialmente a cláusula 
da confi dencialidade. Boca fechada 
é a palavra de ordem, caso contrário 
multa e adeus trabalho.A Globo vai 
distribuir os trabalhos de “Pantanal” 
em estúdios, cidade cenográfi ca e 
externas...Se tudo correr como 
se espera, início de gravações no 

fi nal de julho.O Comedy Central 
e o Grupo Jovem Pan informaram 
que motivos técnicos motivaram o 

adiamento do evento de lançamento 
e a própria estreia do “Comédia F. 

C.”... Mas as gravações, reunindo 
Paula Vilhena, Renato Albani, Rudy 

Landucci e Vampeta continuam 
acontecendo normalmente.

Satisfeita com os resultados da fase 
Abraão, em “Gênesis”, a Record tem 

aproveitado bem o farto material 
que tem em estoque...De qualquer 
forma, a estreia da próxima, Jacó, 

protagonizada por Miguel Coelho e 
Petrônio Gontijo, será em julho.

HORÓSCOPO

O dia favorece o amor, a relação com os fi lhos e a 
realização dos seus desejos. Se estiver só, alguém 
especial poderá chegar pelas redes e despertar paixão. 
Encerre uma despesa e racionalize o orçamento. O Sol 
iluminará caminhos.

Conquiste espaço no trabalho, motive a equipe e 
fortaleça a reputação. Fase de prestígio e de conquistas 
relevantes na carreira. Clima carinhoso e animado nas 
interações de hoje manterão o astral em alta. Construa 
relações de confi ança, brilhe em reuniões.

Resolva assuntos fi nanceiros que envolvem a família e 
a casa e construa maior segurança para o futuro. O dia 
favorece acordos, transações imobiliárias e compras. 
Você poderá fazer bons negócios e aliviar pressões. O 
novo ciclo de vida, iniciado no aniversário.

Rompa barreiras nos relacionamentos com conversas 
francas e espontaneidade. O dia trará entendimento 
com a família e animação com novos planos. Encerre 
uma pendência do passado e ganhe liberdade. 
Iniciativas no trabalho abrirão portas. 

Circule nas redes, amplie interações e encante. Vênus 
e Mercúrio em seu signo inspiram boas escolhas e 
novos objetivos. Atividades de grupo, projetos em 
parceria com amigos e estudos serão opções para 
enriquecer a vida e direcionar a carreira. 

Conversas com o par defi nirão rumos da vida íntima. 
Aposte num projeto em comum e diversifi que 
atividades. A fase ainda será de restrições, com 
prioridade na proteção à sua saúde e a dos outros. 
Diminua o estresse e a ansiedade.

Decisões de vida visam estabilidade e futuro com mais 
segurança. Planeje investimentos e mudanças com 
calma. O que parece difícil hoje poderá ter solução 
inesperada em breve. Fortaleça a fé, pense positivo e 
aguarde o tempo de amadurecimento de ideias.

Prefi ra a privacidade, hoje. Um mergulho nos sentimentos 
esclarecerá decisões e trará soluções para tornar o 
cotidiano mais agradável. O humor poderá oscilar. Em 
compensação, o orçamento fi cará mais equilibrado, com 
boas perspectivas de trabalho.

Aproveite o dia com Lua em seu signo para cuidar da 
imagem, das necessidades pessoais e jogar a autoestima 
para cima. As interações de hoje serão carregadas de 
emoção. Amizades carinhosas e conversas motivadoras 
aquecem o coração. 

O dia favorece o amor. Imprima mais emoção na relação 
íntima e fortaleça vínculos especiais em sua vida. As 
chances de um novo envolvimento serão grandes, se 
estiver livre. Aproveite a conexão positiva entre Lua e 
Vênus para resolver assuntos do coração.

Responsabilidades aumentarão no trabalho. Excesso 
de demandas, propostas e convites cobrarão escolhas 
e rotina disciplinada. O dia será sujeito a distrações. 
Cheque a agenda e evite esquecimentos. Conte com 
maior prestígio, alianças e projeção na carreira. 

Aproveite oportunidades no trabalho e aumente a 
produção. O dia será favorável para resgatar antigos 
contatos e aquecer negócios. Imprima energias 
positivas nos seus espaços, organize a casa e resolva 
assuntos fi nanceiros. 

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)

Vale lembrar
No Brasileiro, séries A e B da 

temporada passada, a TV NS Sports, 
transmitiu 760 jogos para os países 
de fora. O serviço agora, segundo os 
seus responsáveis, será ampliado e 
aprimorado.

Enfi m
A qualquer momento, a partir de 

agora, o SBT irá anunciar a compra 
dos direitos da Copa América, com 
transmissão de 11 de junho a 10 de 
julho. Finalmente. Algo que aqui, de 
prima, se anunciou no dia 12 de abril.

Programação
Por causa do futebol, transmissão 

de Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo 
das finais do campeonato paulista nesta 
quinta, a Globo foi obrigada a mexer na 
sua programação. “Mestres do Sabor” 
será levado ao ar na noite de hoje.

Volta em alta
O canal Viva comemora os 

resultados da exibição do “BBB1”. Na 
semana de estreia, o reality alcançou 
um público de aproximadamente 

“Tá Lascado” é o título 
escolhido para o quadro do Gil 
do Vigor, Gilberto Nogueira, 
o ex-BBB no “Mais Você” da 
Ana Maria Braga.
Estreia no próximo dia 27.

ANTONIO CHAHESTIAN

456 mil pessoas e entrou para os 
Trending Topics com a exibição 
do primeiro episódio. Pela 
primeira vez, a edição está sendo 
reapresentada na TV.

Falem de mim
Silvio Santos, toda vez, na 

volta de suas costumeiras férias 
em Orlando, sempre vinha com 
novidade. Entre as tantas, teve 
uma que deixou a tintura de 
lado e apareceu com os cabelos 
todos brancos. Só pra causar um 
pouquinho. Um pouco do que 
William Bonner fez agora, com 
a barba crescida. Comentários 
mil. Assim como deve acontecer 
quando resolver cortar. Também 
gosta.

Oscar brasileiro
Uma vez mais o Canal Brasil 

transmitirá o Festival de Cinema de 
Gramado. Por causa da pandemia, 
será o segundo ano em que a 
premiação, das mais importantes 
do nosso cinema, terá uma edição 
não-presencial, transmitida de 13 a 
21 de agosto, em sua 49ª edição.
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RODRIGO GAZANNEL

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) anunciou nes-
ta terça-feira, 18, a criação de 

uma terceira divisão do Campeonato 
Brasileiro de Futebol Feminino para 
2022, que receberá o nome de Série A3. 
Com a mudança, o número de clubes 
em torneios nacionais adultos passará 
de 52 para 64.

“Vivemos um momento de muita 
maturidade das competições adultas 
femininas, com o aumento da compe-
titividade entre os clubes e uma visibi-
lidade cada dia maior. Permitindo que 
novas equipes ingressem no circuito 
nacional de competições, a divisão A3 
ajudará muito no aumento do merca-
do de trabalho para as atletas, além de 
incentivar o fortalecimento das cate-
gorias de base dos clubes, que ganham 
um calendário maior e mais estrutura-
do”, declarou Aline Pellegrino, coorde-
nadora de Competições Femininas da 

CBF, ao site ofi cial da entidade.
A Série A3 terá 32 participantes, 

sendo os 27 campeões estaduais, os 

quatro clubes mais bem colocados no 
ranking nacional masculino da CBF e 
uma equipe oriunda do estado melhor 

posicionado entre as federações de 
futebol feminino do país. O torneio 
será realizado em formato mata-mata, 
com jogos de ida e volta. Os quatro 
semifi nalistas garantem acesso à Série 
A2 (segunda divisão).

Os campeões estaduais que já fi -
gurem nas Séries A1 (primeira divisão) 
ou A2 serão substituídos pelos times 
que fi carem imediatamente atrás 
deles nos respectivos torneios. Caso 
alguma das equipes classifi cadas pelo 
ranking masculino da CBF desista da 
Série A3 ou esteja nas divisões supe-
riores, ela dará lugar à agremiação que 
aparecer na sequência da lista.

Com o surgimento da terceira di-
visão, a Série A2 também sofrerá mu-
danças. Atualmente com 36 clubes, o 
torneio terá apenas 16 participantes, 
como ocorre na Série A1. O formato, 
porém, será diferente. As equipes se-
rão divididas em quatro grupos com 

quatro integrantes, que se enfrentam 
em dois turnos. Os dois melhores de 
cada chave avançam para o mata-ma-
ta, que terá partidas de ida e volta. 
Quatro agremiações serão rebaixadas 
à Série A3.

No ano que vem, a divisão de aces-
so reunirá os 12 times classifi cados às 
oitavas de fi nal deste ano e que não 
conquistarem a promoção à primeira 
divisão, além dos quatro rebaixados da 
Série A1. Segundo a CBF, a mudança 
permite às equipes da Série A2 terem 
um calendário fi xo a partir da próxima 
temporada.

A Série A1 segue com os 16 partici-
pantes se enfrentando em turno único 
na primeira fase e as oito melhores 
campanhas avançando às oitavas de 
fi nal. Outra novidade para 2022, anun-
ciada em fevereiro, é a Supercopa do 
Brasil de Futebol Feminino, que reuni-
rá oito equipes. 

CBF: Campeonato Brasileiro 
Feminino terá 3ª divisão em 2022
BOLA NA REDE | Série A3 terá 32 participantes, sendo os 27 campeões estaduais, os quatro clubes mais bem colocados no ranking nacional masculino da CBF e uma equipe oriunda 
do estado melhor posicionado entre federações de futebol feminino do país. Com mudança, no próximo ano, número de clubes em torneios nacionais adultos passará de 52 para 64

Série A1 segue em 2022 com 16 participantes se enfrentando em turno único na primeira fase


