
General Pazuello 
é desmentido por 
senadores na CPI 
da Pandemia

ABC passa pelo 
Santa Cruz e fica a 
somente um ponto 
do América

POLÍTICA. 4 | O ex-ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello disse ter decidido fechar 
contrato para compra de vacinas da Pfizer, 
a despeito da CGU, do TCU e CGU, mas 
foi desmentido por Renan Calheiros e 
Eduardo Braga. O general se retratou.

ESPORTES. 16 | Partida foi no Frasqueirão. 
Para o alvinegro, marcaram Levi e Vinícius 
Paulista, descontando Alexandre para o 
Santa Cruz. No domingo, o clássico entre 
ABC e América promete ser o “divisor de 
águas” na competição.

CANINDÉ PEREIRALEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

General Eduardo Pazuello foi mais um ex-ministro da Saúde a ser questionado no Senado América e Palmeira não fizeram gols

CIDADES. 8 | No centro da 
operação da Polícia Federal, 
deflagrada nesta quarta-feira, 19, 
um despacho da presidência do 
Ibama eliminando a exigência de 
autorização de exportação de 
madeira pelo órgão. O ministro 

Alexandre de Moraes, do STF, 
entre em cena ressaltando 
que foi identificada uma 
“movimentação extremamente 
atípica”, de R$ 14,2 milhões, 
envolvendo o escritório de 
advocacia ao qual Ricardo Salles 

é sócio. O ministro sob suspeita 
se reuniu, ainda ontem, com seu 
colega da Justiça, Anderson 
Torres, e com o presidente da 
República Jair Bolsonaro, de 
quem teria recebido apoio por 
“confiar no seu trabalho”. 

Ministro Ricardo 
Salles fica na mira 
da Polícia Federal
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JOÃO RICARDO CORREIA
Três anos sem o Xerife Maurílio Pinto 

de Medeiros. Com ele, bandido 
falava fi no. Quando falava.

PÁGINA 12

MARCELO HOLLANDA
Os dez maiores bancos 

do país tiveram lucro líquido de 
R$ 38,6 bilhões, em três meses.

PÁGINA 6

Ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva gostaria de dizer a Ciro Gomes 

que ele é seu amigo.

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

 JOSÉ ALDENIR

Rosano Taveira: “Nosso 
diferencial foi fazer os testes. 
Não deixei a população sofrer”
Prefeito do terceiro maior município do Estado relatou como tem conseguido contingenciar os gastos, 
para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, e disse que espera deixar o saneamento como a 
principal marca das suas duas gestões. PÁG. 5

PREFEITO DE PARNAMIRIM

OPERAÇÃO Salles considerou ação da PF “desnecessária” e “exagerada”

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) a� rmou que gostaria de 
dizer que o ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT) é seu amigo, “mas infelizmente 
ele [Ciro] não quer”. Na segunda 
passada, Ciro disse que vai “para 
cima” de Lula nas eleições de 2022 e 
que o político é “o maior corruptor da 
história brasileira”, em entrevista ao 
jornal Valor Econômico.

Declaração
“Eu adoraria dizer que o Ciro é 

um amigo. Mas infelizmente ele não 
quer. Mas eu aprendi uma teoria com 
a minha mãe, dona Lindu: quando um 
não quer, dois não brigam. Não farei 
jogo rasteiro”, rebateu Lula no Twitter, 
reproduzindo resposta concedida por 
ele em entrevista nesta manhã à rádio 
Folha de Pernambuco.

Cenário 
Ao Valor Ciro havia dito não 

acreditar que se mantenha até as 
eleições o cenário mostrado pela 
pesquisa Datafolha divulgada na 
última semana, que apontou Lula 
vencendo o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) na eleição de 2022 ao 
Planalto.

Refl exos
A briga anunciada de Ciro com 

Lula traz repercussões para o RN, 
tendo em vista que pode tanto unir, 
quanto separar as lideranças de 
Fátima Bezerra (PT) e Carlos Eduardo 
Alves (PDT). 

Atípico 
Na decisão em que determinou 

a abertura da Operação Akuanduba, 
o ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, registrou 
que um relatório de inteligência 
� nanceira indicou ‘movimentação 
extremamente atípica’ envolvendo o 
escritório de advocacia que tem como 

sócio o ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles. Segundo Alexandre, o 
documento cita transações de 2012 
até junho do ano passado que somam 
R$ 14,1 milhões.

Quebra de sigilos 
Alexandre determinou a quebra 

dos sigilos bancários e � scais de 
Salles, assim como os de outros 
22 alvos da investigação em que a 
Polícia Federal mira ‘grave esquema 
de facilitação ao contrabando de 
produtos � orestais’.

Vacinação 
A partir de hoje, pessoas com 

comorbidades a partir 18 anos podem 
se vacinar contra a Covid-19 em 
Natal. A Prefeitura de Natal, através 
da Secretaria de Saúde, vai ampliar 
o público prioritário e avançar a 
imunização dessas pessoas no 
município. Neste grupo também estão 
incluídas as Pessoas com De� ciência 

no cadastro do Benefício de Prestação 
Continuada com BPC.

Novo decreto 
A Prefeitura do Natal publicou 

novo decreto tratando sobre regras 
para o enfrentamento à pandemia da 
covid-19. O decreto traz mudanças 
no comércio e educação e libera 
funcionamento de bu� ets, salões de 
recepções e eventos com público de 
até 100 pessoas.

Transparência 
A Câmara Municipal de 

Mossoró abriu tomada de preços 
para Contratação de empresa 
especializada em Serviços de 
Publicidade e Propaganda. 

Agora em Mossoró
Por falar em Mossoró, o jornal 

impresso Agora RN passou a circular 
diariamente na cidade. São 30 pontos 

de distribuição, com expansão 
prevista para outros municípios da 
região. 

Essencial 
A governadora Fátima Bezerra 

sancionou a lei que estabelece as 
igrejas e os templos de qualquer 
culto como atividade essencial em 
períodos de calamidade pública. 
A medida foi publicada no Diário 
O� cial desta quarta-feira 19. A Lei 
que precisou ser adequada aos novos 
decretos estabelecidos pelo Governo 
do Estado.

Feminicídio  
A Câmara dos Deputados aprovou 

o Projeto de Lei  n°. 1568/19, que 
teve a coautoria da deputada federal 
Carla Dickson (PROS-RN), e institui 
o aumento na pena mínima do crime 
de feminicídio e torna mais rígida 
a progressão de regime para presos 
condenados por esse crime.

ALEX

A Câmara Municipal de Parnami-
rim começou, desde o último 
dia 12, a campanha “Uma Ces-

ta de Esperança”, para  arrecadação de 
alimentos não perecíveis para famílias 
carentes do município. O trabalho já 
iniciou com seis mil quilos de alimen-
tos, doados pelos parlamentares mu-
nicipais e voluntários.

A comunidade está sendo convi-
dada a se engajar para doações, que 
devem ser entregues na sede da Câma-
ra Municipal de Parnamirim, na Aveni-
da Castor Vieira Régis, s/n - Cohabinal, 
no horário das 08h às 13h.

“Todos nós, vereadores, esta-
mos irmanados com esse momento 

delicadíssimo envolvendo a saúde 
pública e o social da nossa gente. 
Essa campanha se coloca como ins-
trumento para construir a ponte da 
nossa comunidade que pode fazer a 
doação com a nossa população que 
está precisando de alimentos”, a� r-
mou o presidente da Câmara, verea-
dor Wolney França.

Ele chamou atenção também que 
os empresários parnamirinenses estão 
sendo convidados a participar da cam-
panha. “Nossa cidade tem um setor 
produtivo muito participativo e esta-
mos convidando a classe empresarial 
a também e engajar nessa campanha 
que é de todos”, completou.

Programa doa 
seis toneladas 
de alimentos
PARNAMIRIM | Câmara Municipal arrecada donativos por meio do 
programa “Uma Cesta de Esperança”, desde o dia 12 passado

DIVULGAÇÃO

Vereadores de Parnamirim convidam populares e empresários do município, para participação na atividade solidária de socorro aos carentes
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Os salões do prédio histórico de 
arquitetura neoclássica que 
abriga a Escola de Dança do 

Teatro Alberto Maranhão (EDTAM) 
já estão prontos para receber pliés e 
outros passos, beneficiando os cerca 
de 500 alunos e alunas atendidos anu-
almente pela instituição. Referência 
para as artes do corpo no Rio Grande 
do Norte, a escola teve o seu prédio 
ampliado e restaurado pelo Governo 
do RN, com recursos viabilizados pe-
lo Governo Cidadão junto ao Banco 
Mundial.

A governadora Fátima Bezerra re-
cebeu o prédio da empresa executora, 
PS Engenharia, nesta quarta-feira, 19, 
ao lado do vice-governador Antenor 
Roberto, do secretário de Gestão de 
Projetos e Metas, Fernando Mineiro, 
também coordenador do Projeto Go-
verno Cidadão, da secretária estadual 
de Turismo, Ana Maria Costa, e do di-
retor da Fundação José Augusto (FJA), 
Crispiniano Neto. A unidade mantida 
pelo Governo do Estado, por meio da 
Fundação, recebeu recursos da ordem 
de R$ 1,9 milhão, viabilizados pelo 
Governo Cidadão por meio do acordo 
de empréstimo com o Banco Mundial.

“Estamos enfrentando uma cri-
se sanitária sem precedentes a qual 
estamos combatendo todos os dias. 
Mas também estamos tocando obras 
e ações ligadas ao fomento cultural 
para que os potiguares possam ter de 
volta o acesso pleno à cultura, o que 
foi inviabilizado pela falta de investi-
mento de décadas”, disse a governa-
dora, que reconheceu, ainda, o papel 
estratégico do Governo Cidadão na 
concretização das obras desta gestão. 

Fernando Mineiro completou: “A 
atual gestão do governo estadual rece-
beu esta obra, em dezembro de 2018, 
com apenas 11% de execução. Mas se-
guindo a orientação da governadora, 
a equipe técnica do Governo Cidadão 
acompanhou de perto a execução do 
serviço para que chegássemos a esta 

entrega. Essa é mais uma obra que me 
dá grande prazer em ver concluída 
por se tratar de um prédio histórico e é 
um importante equipamento cultural 
de nosso estado”.

Há mais de duas décadas sem 
receber sequer uma manutenção, o 
local passou por uma restauração in-
tegral e complexa. Como o imóvel é 
tombado, foi necessário um serviço de 
restauro qualificado prestado por um 
reduzido número de empresas. Tanto 
é que a licitação teve que ser realizada 
duas vezes para que a PS Engenharia 
LTDA fosse habilitada para tal.

 
REGULARIZAÇÃO DA OBRA

Iniciada na gestão do governo 
anterior e abandonada pela empresa 
executora em 2019, a obra passou por 
um detalhado processo administrati-
vo de apuração de responsabilidades. 
Após um longo processo de tratativas 
entre o Governo do Estado, PS Enge-
nharia e o Ministério Público do RN, 
junto ao Tribunal de Contas do Esta-
do, ente fiscalizador da aplicação dos 
recursos do Banco Mundial, foi assi-
nado um Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG). Em setembro de 2020, 

então, houve o retorno das obras da 
escola.

FOMENTO CULTURAL 
Crispiniano Neto lembrou que “as-

sim como a escola de dança do TAM, 
os principais equipamentos culturais 
do Rio Grande do Norte estão sendo 
reconstruídos, ação que em breve for-
talecerá não somente a arte e a cultu-
ra, mas também o turismo do estado”.

Wanie Rose, diretora da EDTAM, 
detalha os benefícios que a reforma 
trará para a formação de profissio-
nais da dança. O antigo piso desnive-
lado das salas, que sujeitava alunos 
a acidentes como torções no pé, foi 
substituído por um do tipo flutuante, 
comum às grandes escolas de dança, 
que garante um revestimento linear, 
absorve impactos e, consequente-
mente, é mais seguro, além de pro-
mover o isolamento acústico. Às três 
salas de dança, mais uma foi somada, 
totalizando quatro. Um elevador, 
rampas de acessibilidade, praça de ali-
mentação e biblioteca também foram 
incluídos no prédio.

“Mesmo com as limitações ante-
riores, o nosso espaço já era elogiado 

por bailarinos que recebíamos de ou-
tros estados. Ao longo dos anos, con-
seguimos que mais de dez de nossos 
alunos e alunas fossem selecionados 
para o estudar no Bolshoi, conside-
rada a melhor escola de dança do 
mundo. Com todas essas melhorias 
que recebemos hoje, teremos resulta-
dos muito melhores”, conta, animada. 
Wanie Rose ainda prestou uma home-
nagem ao bailarino, coreógrafo e pro-
fessor de Artes da UFRN, Edson César 
Ferreira Claro, já falecido, fundador 
da Escola de Dança do TAM e um dos 
grandes nomes da dança do Brasil. Ex-
-aluna que tornou-se professora da es-
cola, Gislane Cruz, morta há dois anos 
em um acidente de carro, também foi 
homenageada.

A expectativa é que agora a Escola 
de Dança do TAM possa voltar a re-
ceber em média 500 alunos e alunas 
anuais, número que havia sido reduzi-
do à metade desde que a escola pre-
cisou deixar sua sede para abrigar-se 
provisoriamente no Memorial Câma-
ra Cascudo.

EDTAM 
A escola de dança que é referência 

no RN funciona em um sobrado de 
dois andares, no bairro histórico da 
Ribeira, na capital, que foi sede do go-
verno no século XIX, além de um bar, 
ponto de encontro dos soldados ame-
ricanos que em Natal viveram durante 
a Segunda Guerra. Desde 1986, mais 
de 10 mil alunos e alunas já tiveram 
acesso à formação e cultura através 
do ensino da dança no local, grande 
parte deles e delas, carentes e vindos 
de todo o estado.

O evento de entrega do prédio 
contou com uma pequena apresen-
tação de dança das bailarinas Laura 
Eduarda e Margoht Lima, acompa-
nhadas pelo músico da Orquestra 
Sinfônica do RN, Leixon Rodrigues. 
A poesia “Operário em Construção”, 
de Vinicius de Moraes, foi declamada 
pelo professor, escritor e ator Aécio 
Cândido, diretor Administrativo da 
FJA, homenageando as pessoas envol-
vidas na obra.

Também participaram do evento 
o diretor da FJA, Fábio Lima, e o se-
cretário-adjunto da Infraestrutura, 
Haroldo Azevedo Filho, além de re-
presentantes das secretarias e órgãos 
envolvidos.

Governo do Estado finaliza obras de 
restauração e ampliação da EDTAM
CULTURA| IObra teve investimento de R$ 1,9 milhão, por meio do Governo Cidadão, para fomentar a cultura do Rio Grande do Norte. Governadora Fátima Bezerra lembra que, apesar 
das dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus, sua gestão continua trabalhando para oferecer acesso à cultura aos potiguares, com obras como a da EDTAM

Governadora Fátima Bezerra percorreu os ambientes, para checar os serviços que recebeu Apresentação de dança, vista pela governadora e assessores, marcou a entrega da EDTAM

ALRN

Os deputados aprovaram, na 
manhã desta quarta-feira, 19,  
a proposta do Governo do Es-

tado que altera a Lei Complementar 
Estadual n° 270, de 13 de fevereiro de 
2004, que dispõe sobre a Lei Orgânica e 
o Estatuto da Polícia Civil do RN. A atu-
alização da norma, revoga dispositivos 
da lei complementar estadual n° 582, 

de 29 de setembro de 2016, que cria o 
Sistema Estadual de Inteligência de 
Segurança Pública do RN (SEISP/RN).

Na prática, a proposição almeja 
transferir a gestão da Central de Comu-
tação Digital (CCD) da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e da De-
fesa Social (SESED) para a Polícia Civil 
do RN, alocando a referida CCD na es-

trutura do Departamento de Inteligên-
cia Policial (DIP). O texto destaca “que 
a transferência da CCD para a estrutu-
ra administrativa do Departamento de 
Inteligência Policial (DIP) da Polícia Ci-
vil ao Estado do RN (PCRN) fortalecerá 
a estrutura policial e garantirá o pleno 
exercício de suas atribuições legais e 
constitucionais”. Deputado Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado

Assembleia aprova atualização do 
Estatuto da Polícia Civil do RN

AVANÇO
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LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

NO SENADO| Ex-ministro da Saúde, durante sua fala na CPI da Pandemia, nesta quarta-feira, citou o fato da 
farmacêutica Pfizer não compartilhar tecnologia e a pequena quantidade de doses de vacinas ofertadas

Durante depoimento à CPI da 
Pandemia nesta quarta-feira, 
19,  o ex-ministro da Saúde 

Eduardo Pazuello disse que decidiu 
fechar contrato para a compra de va-
cinas do laboratório norte-americano 
Pfizer em dezembro, a despeito de ma-
nifestações contrárias do Tribunal de 
Contas da União (TCU), da Advocacia 
Geral da União (AGU) e da Controlado-
ria-Geral da União (CGU) qualificadas 
por ele como “cláusulas assustadoras” 
impostas pela farmacêutica. Mas a 
informação do general sobre a posi-
ção desses órgãos de controle acabou 
desmentida pelos senadores Renan 
Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, e 
Eduardo Braga (MDB-AM).

Minutos após a fala de Pazuello, 
Renan leu uma manifestação oficial 
do TCU dando conta de que o órgão 
jamais se posicionou contrariamente à 
compra das vacinas. A leitura da mani-
festação do tribunal de contas fez com 
que Pazuello se retratasse em público.

Em seguida, Braga leu pareceres da 
AGU e da CGU, feitos após o envio do 
memorando de entendimento (MoU, 
na sigla em inglês) com a Pfizer no mês 
de dezembro, em que os órgãos tam-
bém não se dizem contrários à compra 
das vacinas. O parecer da AGU esclare-
ce “não haver óbices jurídicos intrans-
poníveis” na minuta e a CGU a define 
como “viável”, especialmente devido 
ao forte agravamento da pandemia.

“Da mesma forma que o general 
equivocou-se sobre o TCU, me parece 
que também sobre a AGU e a CGU. 
Tenho aqui a decisão da CGU e da 
AGU, onde, no da AGU, diz: “Parecer no 
sentido de entender não haver óbices 
jurídicos intransponíveis à assinatura 
dos contratos de aquisição de doses 
de vacinas”.  E aqui a CGU, que diz no 
seu último parágrafo: “Nesse contexto, 
considerando riscos da saúde pública 
ora vivenciados em território nacional, 
bem como a necessidade de se ampliar 
os meios de combate à pandemia, com 

o desenvolvimento de medidas para 
expandir a oferta e abrangência das 
campanhas de vacinação, entende-se 
que as assinaturas dos contratos se 
demonstram viáveis”. Portanto, preci-
samos deixar claro que tanto a AGU 
como a CGU e o Tribunal de Contas 
não decidiram contra a assinatura dos 
contratos”, argumentou Braga.

Na resposta ao senador, segundo 
a Agência Senado, Pazuello apegou-se 
aos ajustes legislativos recomenda-
dos pela AGU em relação a algumas 
cláusulas contratuais, para seu enten-
dimento de que a manifestação do 
órgão teria sido contrária. Mas não se 
manifestou novamente sobre o pare-
cer da CGU. O senador então voltou a 
reiterar que os órgãos de controle não 
foram contrários à compra das vacinas 
e que “milhares de brasileiros morriam 
enquanto o governo não encaminhava 
nem sequer os ajustes legislativos reco-
mendados”. A manifestação de Braga 
teve a concordância de Renan.  

CLÁUSULAS
Antes da polêmica relativa à posi-

ção dos órgãos de controle, Pazuello 
disse que foram as “cláusulas assus-
tadoras” impostas pela Pfizer que 
atrasaram o fechamento do contrato. 
O ex-ministro disse que o ministé-
rio sempre respondeu às ofertas de 
contrato feitas pela empresa e que os 
dados relativos a essas negociações 
poderão ser enviados à CPI. 

Segundo o ex-ministro, as cláusu-
las seriam “assustadoras”, mas isso não 

impediu ao final as assinaturas dos 
contratos, feitos alguns ajustes legisla-
tivos. Outros problemas nas negocia-
ções iniciais com a Pfizer apontados 
por Pazuello foram o fato de a farma-
cêutica não compartilhar tecnologia 
e a pequena quantidade de doses de 
vacinas ofertadas. 

“A primeira proposta da Pfizer foi 
com cinco cláusulas que eram assus-
tadoras. As coisas têm que ser olhadas 
com “aquele momento”. Estávamos 
discutindo uma encomenda tecnológi-
ca da [vacina de] Oxford que chegaria 
a 200 milhões de doses este ano; discu-
tindo com [o consórcio] Covax Facility 
42 milhões de doses. E a Pfizer nos 
colocando um primeiro semestre de 
18 milhões de doses, com foco no final 
do primeiro semestre, e nos colocando 
cinco cláusulas complicadíssimas. Os 
senhores todos conhecem: estávamos 
falando de ativos brasileiros no exte-
rior e fundos, da isenção completa da 
responsabilidade por efeitos colaterais 
e da transferência do fórum para jul-
gamento das ações em Nova Iorque. 
Estávamos falando de pagamento 
adiantado, de assinatura do presidente 
da República em contrato, coisa que 
não existe na nossa legislação, e de não 
haverem multas quanto a atrasos de 
entrega”, disse.

Renan também retrucou essa ex-
plicação. O relator disse que o Minis-
tério da Saúde deixou de responder a 
sete ofertas feitas pela farmacêutica 
entre agosto e dezembro, sem nem 
sequer acionar os órgãos de controle 
durante aquele período. 

Renan então lembrou que a falta 
de respostas do ministério às ofertas 
da Pfizer foram confirmadas por Car-
los Murillo, ex-CEO do laboratório no 
Brasil, em depoimento à comissão na 
quinta-feira, 13. Diante da contradição, 
o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-
-AM), cogitou pedir uma futura aca-
reação entre Pazuello e Murillo para 
esclarecer a questão.    

General Eduardo Pazuello foi à CPI da Pandemia nesta quarta-feira, mas a sessão foi suspensa e deverá continuar hoje, 20; informes de Brasília dão conta que Pazuello teria passado mal, mas ele negou que isso tenha ocorrido 

CPI: senadores confrontam general 
Pazuello sobre a compra de vacinas

200
milhões de doses da Oxford 
estariam sendo compradas
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 JOSÉ ALDENIR

Em entrevista exclusiva ao Agora 
RN, o prefeito de Parnamirim, 
Rosano Taveira, detalhou sobre 

os mecanismos de despesas e gastos 
para contornar os impactos na saúde, 
causados pela pandemia da Covid-19. 
A prefeitura, segundo ele, remanejou 
recursos de obras para a implantação 
de hospitais destinados a atendimen-
tos aos infectados pelo novo corona-
vírus.

O chefe do executivo alia sua re-
eleição à gestão implantada durante 
a pandemia, ressaltando sobre os 
desafios nesses primeiros meses do 
segundo mandato. “Nós nos reelege-
mos exatamente por administrar bem 
a pandemia. A situação está compli-
cada para a maioria dos prefeitos de 
todo o país. Se você ver a estrutura que 
Parnamirim tem na área da saúde, vai 
ficar toda para a população, depois da 
pandemia. Nesse período foram cria-
dos dois hospitais, um de campanha 
com 44 leitos disponibilizados, dois 
leitos de estabilização, que são exclu-
sivos para pacientes graves, a criação 
de uma hospital de pequeno porte 
com 31 leitos. Em Pirangi do Norte, 
foram implantados mais 22 leitos na 
UPA, que passou de 19 leitos para 43”, 
relaciona. Segundo o prefeito, parte 
dos recursos para implantação des-
ses equipamentos, foram oriundos de 
contingenciamentos financeiros de 
outras secretarias. “Fizemos um con-
tingenciamento de 15 milhões, que 
seria para obras públicas e destinamos  
ao custeio de  ações para a Covid”, de-
talha.

A prefeitura também investiu na 
testagem da população. Para Taveira, 

esse foi um dos grandes diferenciais 
do município. Ele acredita que a não 
politização da doença contribui para a 
ações imediatas e resultados positivos.

“Nosso grande diferencial foi fazer 
testes. Para se ter uma ideia, nesse 
segundo momento da pandemia, nós 
realizamos mais de 20 mil testes. Se 
você testar e identificar as pessoas 
contaminadas, é uma forma de evitar 
o avanço do contágio, separando essas 
pessoas com o isolamento. Eu não dei-
xei a população de Parnamirim sofrer 
na pandemia. Ninguém daqui preci-
sou ir para Natal buscar atendimentos. 

Nosso pessoal foi todo atendido em 
nosso município, fizemos uma polí-
tica de resultados e não politicagem”, 
avalia o prefeito.

Parnamirim acompanhou apenas 
um decreto do governo do Estado, em 
relação a medidas de restrição e fecha-
mento do comércio. Para o prefeito, 
o fato de não ter seguindo o governo, 
fez o município consegui estabilizar 
a propagação da doença. Ele destaca 
que Parnamirim tem uma parceria 
positiva com o governo do Estado em 
relação à aquisição de medicamentos 
e insumos, mas ressalta que o municí-

pio banca parte dos custos.
“Quem regula é Estado. O governo 

está chegando bem com as vacinas, até 
porque eu cobro muito, mas no quesi-
to obras e medicamentos, setenta por 
cento estão vindo do governo federal. 
Já os insumos para manter as UTIS 
estamos bancando quase que cem por 
cento.  Sobre os decretos, nós segui-
mos apenas um decreto do governo 
do estado, fomos nos baseando pelo 
Lais [Laboratório de Inovação Tecno-
lógica em Saúde]. De acordo com o 
Lais, nossa taxa de transmissibilidade 
está abaixo de um, com isso nós temos 

fiscalizado e tentamos manter tudo 
funcionando com o cumprimento de 
medidas sanitárias”, explica Taveira.

Desde o início da pandemia, se-
gundo o prefeito Rosano Taveira, o 
município confirmou o  registro de  
12.693 casos de Covid e 419 óbitos cau-
sados  pela doença.

Entre as ações paralelas aos inves-
timentos no combate a pandemia, o 
chefe do executivo municipal acredita 
que vai conseguir sanear toda a cida-
de até o fim de seu governo. Desde o 
início da sua gestão, Taveira diz ter 
focado em obras. Ele relata que, com 
a chegada da pandemia, essa ques-
tão ficou complicada em função da 
elevação nos preços de material para 
dar andamento às obras, porém, está 
conseguindo, na medida do possível, 
concluir o que havia iniciado. “Quan-
do chegou dezembro do ano passado, 
as coisas triplicaram de valor. Se você 
observar, um milheiro de pedra que 
custava 300 reais passou para 700 re-
ais. Então, com isso, as empresas de-
ram uma parada e pediram realimento 
de preços. Por isso várias obras foram 
paralisadas, mas estamos retomando 
aos poucos obras em Cidade Verde, 
Cajupiranga e outros bairros”.

O prefeito Taveira acredita que, 
quando sair da prefeitura, vai deixar 
um legado que irá beneficiar a popu-
lação da cidade por muitos anos. “Vou 
deixar uma marca no meu governo, 
que é justamente as obras de sanea-
mento. Estamos com quase 90% des-
sas obras quase prontas. Cada um real 
investido em saneamento, economiza-
mos de quatro a cinco reais em saúde”, 
contabiliza.

Taveira aposta em controle de gastos 
para administrar a pandemia
ENTREVISTA| Prefeito do terceiro maior município potiguar relaciona ações de combate à proliferação do novo coronavírus e destaca a testagem em mais de 20 mil pessoas o que, 
segundo ele, é uma forma de “evitar o avanço do contágio”. Rosano Taveira, coronel da reserva da Polícia Militar, garante que não deixou a população sofrer na pandemia

Prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira acredita que, paralelamente aos investimentos no combate à pandemia, conseguirá sanear a cidade

Toda a orla da cidade de Natal está 
com iluminação em LED de alta 
potência instalada. A Prefeitura 

concluiu nesta terça-feira, 18,  a última 
etapa do trabalho de modernização e 
eficientização da orla, ação executada 
pela Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur), e contemplou todo 
o trecho entre a Ponte Newton Navarro 
e a praia de Ponta Negra.

 A última etapa da modernização 
da iluminação da orla foi concluída 
na Ladeira do Sol, em Areia Preta. Ao 
todo, 20 postes com luminárias de LED 
de alto desempenho e potência de 225 
W foram implantados. Recentemente 
o município havia concluído o serviço 

nas praias do Forte e Ponta Negra.
 A melhoria da iluminação da orla 

da cidade é apenas a primeira etapa 
de um projeto dividido em três fases. 
De acordo com o titular da Semsur, 
Irapoã Nóbrega, o município tem em 
seu planejamento a modernização e 
eficientização de toda a iluminação 
do município. “Agora que concluímos 
a orla, iremos iniciar os trâmites do 
processo licitatório para a execução 
do serviço nos grandes corredores e 
avenidas de Natal. Esta é a fase dois 
do projeto. Depois disso, a Prefeitura 
começará a terceira e última fase, que 
é a melhoria da iluminação de todos os 
bairros”, explicou.

 CENTRO HISTÓRICO
Paralelo ao trabalho realizado na 

orla, a Semsur vem atuando no proje-
to de revitalização e resgate do Centro 
Histórico de Natal. A iniciativa da Pre-
feitura é realizada de forma integrada 
entre as pastas e prevê desde ações de 
limpeza até a recuperação das ruas dos 
bairros da Ribeira e Cidade Alta.

 Em abril deste ano, o executivo 
municipal modernizou a iluminação 
pública de todo o Centro Histórico, 
além de seu entorno. A Prefeitura subs-
tituiu as lâmpadas antigas dos postes 
das principais ruas dos bairros de Ci-
dade Alta, Ribeira, Petrópolis e Tirol 
por luminárias de LED.

Prefeitura conclui modernização da 
iluminação na orla da cidade

NATAL

Para conter a realização de aglo-
merações durante a pandemia 
na cidade, a Câmara Municipal 

de Natal aprovou nesta quarta-feira, 
19, o Projeto de Lei Nº 184/2021, de 
autoria do vereador Geovane Peixo-
to (PTB), que institui a aplicação de 
multa para quem promover festas 
ou aglomerações enquanto durar o 
estado de calamidade pública em de-
corrência do novo coronavírus. 

A Lei estipula que as pessoas físi-
cas que participarem das aglomera-
ções serão multadas em 50% do valor 
do salário mínimo e os proprietários 
de imóveis, cujo, ocorreram às festas 
em 10 salários mínimos. Os valores 
serão destinados ao Fundo Municipal 

de Saúde.  “Esse projeto vem numa 
hora muito interessante para contri-
buir coibindo com as aglomerações 
na cidade de Natal”, disse o vereador 
Geovane Peixoto. 

Os parlamentares ainda apre-
ciaram quatro vetos encaminhados 
pelo Poder Executivo Municipal. O 
primeiro de autoria da vereadora Ana 
Paula (PL), foi mantido parcialmente, 
no tocante à realização do exame de 
colonoscopia durante Campanha de 
Orientação e Prevenção ao Câncer 
de Intestino. Já do vereador Preto 
Aquino (PSD), o veto mantido foi à 
matéria que tratava da disponibilida-
de de médicos geriatras nos distritos 
sanitários de Natal. 

Vereadores querem multar 
quem realizar aglomerações 

PROJETO DE LEI APROVADO
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MARCELOHOLLANDA
Porto problemático

O Porto de Natal e seus problemas. 
O último foi uma decisão comercial 
da Superservice, empresa que 
trabalha para a Projeco, subsidiária 
da CMA/CGM, de enviar na semana 
passada um dos equipamentos 
responsáveis pela movimentação 
de container daqui para o porto de 
Itaqui, no Maranhão.

Falta que faz
O equipamento retira contêineres 

dos caminhões e os empilha no pátio, 
com uma capacidade de elevação de 

MARCELO
oito metros. Mas este em especial 
tem condições de movimentar 
contêineres cheios. Quando a 
safra de frutas começar pra valer, 
em agosto, vai fazer falta.

Burocracia
O presidente da Federação 

da Agricultura do RN, José 
Álvares Vieira, deu uma longa 
entrevista a este jornal ontem, 
criticando a falta de acessos ao 
crédito dos produtores rurais. 
Desancou a burocracia e a falta 
de sensibilidade dos bancos.

Burocracia 2
Uma pesquisa da Confederação 

da Agricultura do Brasil (CNA), que 
acaba de sair, revela que entre os 4.336 
entrevistados, 38% declararam que 
nunca acessaram nenhum tipo de 
crédito rural. Em 2020, 8,4% buscaram 
fi nanciamentos junto aos bancos e 
cooperativas, sem sucesso.

Continha salgada
Se você acha que a conta de luz 

está alta - pode se preparar. Informa 
o Valor Econômico que as disputas 
pelo uso de água dos reservatórios 

de duas das maiores hidrelétricas 
brasileiras podem gerar impacto 
bilionário na conta de energia elétrica 
dos brasileiros.

Enquanto isso
Os dez maiores bancos do país 

tiveram lucro líquido de R$ 38,6 
bilhões no primeiro trimestre em 
termos de carteira de crédito, uma 
alta de 52,8% na comparação com o 
mesmo período do ano passado.

Precaução

Em breve, a CPI da Covid no 
Senado terá que se assessorar de um 
serviço permanente e de preferência 
on-line de checagem das informações 
dadas pelas testemunhas convocadas 
até aqui. É que a mentira é muita.

Em tempo
A despeito dos problemas de 

Natal, a  Codern anunciou, ontem 
à noite, um desembolso de R$ 5,2 
milhões na compra de um trator de 
esteira, de uma empilhadeira e de 
uma pá carregadeira para o Terminal 
Salineiro de Areia Branca.  
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MARCELO HOLLANDA

Com quase 15 milhões de desem-
pregados formais no Brasil não 
era para o natalense José, vamos 

chamá-lo assim, fi car envergonhado 
por ter perdido o emprego na gerência 
de uma empresa no fi nal do ano passa-
do.

A mulher dele, que é professora, 
descobriu a demissão só um mês de-
pois e a maioria dos amigos que não 
fazem parte de seu círculo profi ssional, 
quase seis meses depois, não foi infor-
mada.

“É melhor mesmo que ninguém 
fi que sabendo”, conta ele sob condição 
de absoluta reserva. “Aqui em Natal a 
aparência conta muito até para a vida 
andar pra frente”, afi rma.

Não é uma exclusividade de Natal. 
Uma recente pesquisa da rede social 
profi ssional LinkedIn revelou que 45% 
dos brasileiros já esconderam que esta-
vam desempregados de alguma pessoa 
próxima.

Desses, 55% afi rmam que menti-
ram por vergonha e 27%, a exemplo de 
José, por acreditarem que divulgar essa 
informação diminuiria suas chances 
de conseguir um novo emprego e cons-
tranger suas relações sociais.

“A pesquisa é uma síntese das rela-
ções sociais e profi ssionais no Brasil e 
as difi culdades de certas camadas de 
trabalhadores em assumir as próprias 
difi culdades”, resume Kelermane Mar-
tins, um antigo consultor de área de 
recolocação profi ssional e palestrante.

Segundo ele, especialmente em re-
des profi ssionais como o Linkedin  não 
é hábito um participante comunicar 

uma demissão, só admissões. “Nada de 
derrotas, só vitórias”, diz.

“Isso acontece justamente pelo 
temor que essa má notícia contamine 

a possibilidade de se conquistar um 
novo posto. Afi nal, por que ele foi desli-
gado do trabalho?”, lembra Kelermane.

O levantamento do Linkedin revela 
ainda que 49% dos profi ssionais pes-
quisados se sentem em desvantagem 
em relação a outros candidatos na ho-
ra de disputar uma vaga.

Mas sete em cada dez entrevista-
dos concordaram  que há menos estig-
ma negativo associado ao desemprego.

Para Kelermane, a insegurança 
causada pelo isolamento social força-
do pelo novo coronavírus está na base 
de muitas explicações na medida em 
que a insegurança não atingiu apenas 
os empregadores, mas os empregado-
res também.

“Estes também fi caram confusos 
sobre o tempo em que a pandemia 
demoraria e a que custo para os seus 
negócios”, acrescenta.

Ainda, de acordo com a pesquisa 
do Linkedin, quando perguntados so-
bre sua situação atual de busca de em-
prego, 36% dos entrevistados respon-
deram simplesmente estar estressados 
e por não encontrar uma colocação 
nova no mercado.

Outros 30% se confessaram confu-
sos por não terem retorno das empre-
sas e 17% afi rmam se sentir derrotados 
por terem sido rejeitados nos proces-
sos de seleção. A pesquisa foi realizada 
com dois mil profi ssionais desempre-
gados no Brasil entre outubro e novem-
bro de 2020.

Para o professor Zinanilson Silva, 
do Departamento de Economia da 
UFRN, esconder fatos desagradáveis da 
vida, como o desemprego, é da cultura 
universal já que o trabalho “é sagrado” e 

está alicerçado naquilo que ele chama 
de “efeito demonstração”.

Mas reconhece que se trata de uma 
situação mais fortemente ligada às 
funções graduadas, cuja perda repre-
senta um desgaste visível no status do 
profi ssional perante seu meio social.

Para  Zivanilson Silva, de um jeito 
ou de outro,a pandemia proporá mu-
danças construtivas na forma opressi-
va como é essa questão é vista por mui-
tos trabalhadores. “Entendemos que 
muita coisa mudou e vai mudar com 
a pandemia e teremos que redesenhar 
nossa compreensão da realidade, seja 
como empreendedores ou emprega-
dos”, acentua.

O professor lembra que a infl uên-
cia do status profi ssional na comuni-
dade é um fenômeno universal e que 
as aparências, infelizmente, ainda se 
constituem num forte apelo social, que 
nem sempre traduz verdades quando o 
assunto é a competência ou a dedica-
ção do trabalhador.

“É uma das ditaduras que precisa-
mos romper para estabelecer verdades 
objetivas. E a principal delas é que as 
aparências enganam como já dizia o 
velho ditado”, completa.  

Com os números agravados pela 
pandemia, em 2021, o Brasil deverá 
registrar a 14ª maior taxa mundial de 
desemprego, saindo no ano passado 
da 22ª colocação no ranking mundial 
dos países com os piores patamares de 
desocupação.

Pelo menos é o que aponta levan-
tamento da agência de classifi cação de 
risco Austin Rating, a partir das novas 
projeções do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) para a economia global.

Desemprego ainda envergonha 
muito o trabalhador, diz pesquisa
LINKEDIN| I Levantamento feito por rede social profissional releva que 45% dos brasileiros já esconderam que estavam desempregados de alguma pessoa próxima, sendo que desses, 
55% afirmam que mentiram por vergonha e 27% por acreditarem que divulgar esse tipo de informação diminuiria as chances de conseguir um novo emprego

Brasil tem quase 15 milhões de desempregados formais e muitos não falam sobre o assunto

Kelermane Martins: pesquisa é uma síntese das relações sociais e profissionais no Brasil
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Apesar de um tempo marcado 
pela pior pandemia em 100 
anos, com dificuldades econô-

micas para diversos segmentos da so-
ciedade, incertezas e dificuldades para 
planejar o futuro, o espírito de solida-
riedade e amor familiar tem dado uma 
resposta expressiva, na área da adoção. 
Segundo o Sistema Nacional de Ado-
ção (SNA), o número de adoções em 
2020 no Rio Grande do Norte cresceu 
em relação ao ano anterior, apesar da 
Covid-19. O crescimento de um ano 
para o outro é de 14,8%.

Em 2019 foram registradas 27 ado-
ções no estado, enquanto no ano pas-
sado foram 31 processos concluídos. 
Entre essas, 11 crianças estavam na fai-
xa etária de 6 a 12 anos, mostrando que 
o trabalho de conscientização realiza-
do por parte da Coordenadoria da In-
fância e Juventude do Poder Judiciário 
do RN (CEIJ) vem trazendo resultados. 
Além disso, 86% das crianças adotadas 
têm etnia identificada como parda ou 
preta.

É possível notar uma mudança ex-
pressiva, entre os pretendentes à ado-
ção, antes voltadas para crianças de 
colo ou recém-nascidas, por exemplo, 
um esteriótipo que vem sendo subs-
tituído, gradualmente, por uma visão 
mais ampla, humana e sem preconcei-
tos. O projeto, que se tornou programa, 
Atitude Legal, desenvolvido pela CEIJ, 
explica muito dessa evolução observa-

da recentemente.

ESFORÇOS CONJUNTOS
“Esse programa deu uma dimen-

são diferente às adoções, em termos 
de divulgação, reuniões permanentes 
com as maternidades, envolvimento 
das maternidades e rede de proteção, 
treinamento dos servidores, inclusi-
ve dos agentes de saúde, entre várias 
ações”, salienta o juiz José Dantas de 

Paiva, coordenador da Infância e Ju-
ventude do TJRN. E a constatação dele 
é baseada em depoimentos dos técni-
cos que trabalham nas varas especia-
lizadas neste segmento em Natal e no 
interior.

José Dantas de Paiva destaca ou-
tros dois aspectos como fatores que 
contribuem para uma nova visão, por 
parte dos candidatos a adotar crian-
ças e adolescentes. A primeira é a re-

alização dos cursos de formação para 
pretendentes à adoção, (muitas vezes 
eles mudam o perfil desejado durante 
o curso, e, depois, momentos fortes 
como esse como o da Semana Estadual 
da Adoção.

“Por isso que eventos como a 
Semana são tão importantes, contri-
buem para sensibilizar a sociedade pa-
ra a importância do tema”, reforça José 
Dantas de Paiva. Atualmente, dados da 

CEIJ baseados no Cadastro Nacional 
de Adoção registram 500 pretendentes 
à adoção estão cadastrados, no Rio 
Grande do Norte e 48 crianças e ado-
lescentes estão aptos à adoção. Destes, 
apenas duas são crianças, os demais 
são adolescentes com idades entre 13 
e 17 anos.

DEZ DIAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
A partir desta quinta-feira (20) até 

o dia 29 de maio, a Coordenadoria Es-
tadual da Infância e Juventude realiza a 
sétima edição da Semana Estadual da 
Adoção, com eventos que visam cons-
cientizar a população a respeito do ato 
de adotar. Com a pandemia do coro-
navírus, desde o ano passado, a Coor-
denadoria e os parceiros, realizam o 
evento de forma online, com palestras 
e momentos à distância.

Este ano, a programação se esten-
de, com palestras, reuniões, rodas de 
conversa, atendimento individualiza-
do e outros momentos com os preten-
dentes à adoção e a rede de proteção 
de crianças e adolescentes.

A programação de abertura come-
ça às 8h30, do dia 20, com a cerimônia 
de início da Semana e a exibição do 
vídeo “Adoção narrada por uma crian-
ça”, no ambiente virtual Zoom do TJRN 
e às 9h, com a Reunião da Comissão 
Municipal de Direitos Humanos – O 
papel do Legislativo e a construção de 
políticas públicas de acolhimento. Am-

Adoções crescem 14,8% durante 
pandemia no Rio Grande do Norte
SOLIDARIEDADE| Site do Tribunal de Justiça do Estado traz a notícia e acrecenta que é possível notar uma mudança expressiva entre os pretendentes à adoção, antes voltadas para 
crianças de colo ou recém-nascidas, um esteriótipo que vem sendo substituído, gradativamente, por uma visão “mais ampla, humana e sem preconceitos”

José Dantas de Paiva, coordenador da Infância e Juventude do TJRN, destaca importância da Semana Estadual da Adoção

A Prefeitura do Natal elaborou 
um novo decreto com normas 
para a retomada gradual das 

atividades econômicas na capital 
potiguar, seguindo protocolos de 
segurança e o aconselhamento do 
Comitê Científico de Enfrentamento 
da Covid-19. O Decreto Nº 12.216 foi 
publicado nesta quarta-feira 19, no 
Diário Oficial do Município e autori-
za, entre outras medidas, a volta do 
funcionamento, dentro de limites rí-
gidos, de buffets, casas de recepção e 
eventos, salões de festas, associações 
e clubes sociais.

Esses locais precisam seguir as 
orientações de higienização, além de 
exigir a proporção de uma pessoa pa-
ra cada cinco metros quadrados de 
área do local, até o limite máximo de 
100 pessoas.

A nova norma reforça a manu-
tenção do uso obrigatório de másca-

ras nas áreas públicas e a Prefeitura 
realiza fiscalização sobre os estabe-
lecimentos, para cumprimento das 
exigências sanitárias. No caso de des-
cumprimento das medidas previstas 

neste Decreto, as autoridades pode-
rão impor penalidades como multas 
e até fechamento dos locais.

O decreto libera outras ativida-
des: os permissionários dos quios-
ques e das atividades de locação de 
cadeiras e sombrinhas das praias 
urbanas do Município do Natal po-
derão funcionar até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) de sua capaci-
dade de mesas e cadeiras. O horário 
de funcionamento é das 11h00min às 
22h00min, todos os dias da semana, 
inclusive domingos e feriados. No 
entanto, nas áreas públicas não é 
permitida a venda e consumo de be-
bidas alcoólicas. Já os restaurantes, 
pizzarias, lanchonetes, bares, food 
parks e similares seguem as mesmas 
orientações, mas, nesses locais priva-
dos, está liberada a venda de bebidas 
alcoólicas para consumo exclusiva-
mente no local.

Decreto estabelece novas normas 
para retomada das atividades 

PREFEITURA DE NATAL

O Governo do Estado tem o 
prazo de 60 dias para provi-
denciar uma licitação a fim de 

adquirir tomógrafo para o Hospital 
Deoclécio Marques de Lucena, situa-
do em Parnamirim. Esse foi o objeto 
da conciliação feita com o Ministério 
Público do Rio Grande do Norte em 
audiência judicial. O acordo, homolo-
gado pelo Juízo da Comarca, é decor-
rente de uma ação civil pública (ACP) 
movida pelo MPRN para que o Esta-
do regularize o setor de tomografias 
da unidade hospitalar. 

Com a obrigação assumida, o 
Governo terá que instalar o tomógra-
fo no prazo máximo de seis meses, 
providenciando o funcionamento 
da referida máquina no hospital, 
com todas as adaptações necessá-
rias. Além disso, o Estado terá que 
garantir quadro de pessoal (técnicos 
e médicos radiologistas) necessários 
para executar o serviço e para emitir 

os laudos diagnósticos respectivos. 
Esses eram pedidos feitos pelo MPRN 
na ação civil pública. 

Assim, em específico, será preci-
so adquirir um sistema de tomogra-
fia computadorizada, desinstalar e 
remover o aparelho de tomografia 
instalado e proceder com as ade-
quações de infraestrutura física 
necessárias para instalação do novo 
tomógrafo para suprir as demandas 
assistenciais do Hospital Deoclécio 
Marques Lucena. 

O tomógrafo localizado no Hos-
pital Deoclécio Marques de Lucena 
apresentou defeito em março de 
2020 e, após análise da empresa,  foi 
verificado o alto custo do conserto, 
tornando-se mais viável a aquisição 
de um novo equipamento. 

O hospital, localizado em Parna-
mirim, é especializado em ocorrên-
cias de urgência e emergência em 
traumato-ortopedia.

Governo deve regularizar 
o setor de tomografia 

HOSPITAL DEOCLÉCIO MARQUES

 FOLHA DE VITÓRIA

Shoppings podem funcionar das 9 às 22 horas
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JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Depois do Ministro da Saúde 
e das Relações Exteriores, o 
presidente Jair Bolsonaro po-

de estar perdendo sua jóia da coroa e 
um dos ministros de maior confiança 
dele e da chamada ala ideológica do 
governo: o do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles.

No centro da operação da Polícia 
Federal que atingiu Salles em cheio 
nesta quarta-feira está um despacho 
da presidência do Ibama, de 25 de fe-
vereiro do ano passado, que elimina 
a exigência de autorização de expor-
tação de madeira por parte do órgão, 
com a exceção de algumas espécies 
sob risco de extinção.

Em sua decisão que dá susten-
tação jurídica à operação da Polícia 
Federal que atingiu Ricardo Sales e 
o presidente do Ibama, entre outros 
servidores, o ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal Fede-
ral, não só pediu a quebra dos sigilos 
bancário e fiscal do ministro do Meio 
Ambiente, como cita diversas comu-
nicações ao Conselho de Controle das 
Atividades Financeiras (Coaf) “de ope-
rações suspeitas” envolvendo Salles.

Moraes ressalta, por exemplo, que 
foi identificada uma “movimentação 
extremamente atípica” de R$ 14,2 mi-
lhões envolvendo o escritório de advo-
cacia o qual o ministro é sócio (50%), 
no período de janeiro de 2012 a junho 
de 2020. Ao todo, junto com Salles, 
nove servidores tiveram suspensos os 
exercícios de suas funções enquanto 
durar a investigação.

ACUSAÇÕES GRAVES
Com isso, pesa sobre o ministro do 

Meio Ambiente a existência “de grave 
esquema de facilitação ao contraban-
do de produtos florestais o qual teria 
o envolvimento de autoridade com 
prerrogativa de foro, no caso, o atual 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
de Aquino Salles, de servidores pú-
blicos e de pessoas jurídicas”, escreve 

Alexandre de Moraes.
Para desencadear a ação desta 

quarta-feira, que pegou o ministro do 
Meio Ambiente, o Procurador Geral de 
Justiça, Augusto Aras, e outras autori-
dades de surpresa, a PF aponta fatos 
envolvendo principalmente a apreen-
são de madeiras nos Estados Unidos 
exportadas ilegalmente pelo Brasil.

A investigação arrola dois servi-
dores, entre eles o superintendente do 
Ibama do Pará, Walter Mendes Maga-
lhães, ambos nomeados e promovidos 
por Salles, como autores das certidões 
e ofício, “claramente sem valor, por 
ausência de previsão legal, recusadas 
pelas autoridades norte-americanas”.

Logo depois disso, duas empresas 
madeireiras pediram a caducidade da 
instrução normativa do Ibama para a 
autorização específica para a exporta-
ção de produtos florestais.

Pela cronologia da apuração da PF, 

o pedido foi recebido pela presidência 
do Ibama em fevereiro de 2020 e Sal-
les, no mesmo dia, teria se encontrado 
com representantes das duas empre-
sas.

Segundo a Polícia Federal, houve 
“atendimento integral e quase que 
imediato da demanda formulada pe-
las duas entidades, contrariamente, 
inclusive ao parecer técnico elaborado 
por servidores do órgão”. E, na sequên-
cia, houve a revogação da norma e os 
servidores que atuaram em favor das 
exportadoras “foram beneficiados pe-
lo ministro com nomeações para car-
gos mais altos, ao passo que servidores 
que se mantiveram firmes em suas 
posições técnicas foram exonerados 
por ele”.

SINAL DE ALERTA
O alerta inicial para as investi-

gações foi dado pelas autoridades 

americanas e iniciadas pela Divisão 
de Repressão a Crimes Ambientais da 
Polícia Federal a partir de documentos 
produzidos pela embaixada dos EUA. 
Neles, há informações sobre a apreen-
são de madeira no estado da Geórgia.

Segundo Bryan Landry, adido do 
Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos 
Estados Unidos da América (FWS), 
em janeiro de 2020, o FWS deteve três 
contêineres de madeira exportados do 
Brasil que não possuíam documenta-
ção do Ibama.

O órgão norte-americano pediu 
então a confirmação do Ibama, rece-
bendo a informação de que as cargas 
não foram analisadas pelo setor com-
petente e que a empresa exportou 
madeira sem manifestação ou autori-
zação do órgão.

Além disso, em fevereiro, o setor de 
pesca americano recebeu várias cartas 
do superintendente do Ibama no Pa-

rá tentando garantir a liberação das 
remessas detidas. Isso, a despeito da 
determinação anterior de ilegalidade 
e notificação de violação por funcio-
nários do mesmo escritório do Ibama 
das cartas de ‘certidão’ defendendo  
sua libertação da detenção nos Esta-
dos Unidos.

No dia 25 de fevereiro, o órgão de 
pesca americano recebeu um despa-
cho do presidente do Ibama, Eduardo 
Bim, reportando ações do escritório 
do Ibama no Pará e, a partir de uma 
interpretação de vários processos do 
Ibama e das Instruções Normativas, 
concluindo que um DOF de Exporta-
ção seria insuficiente para exportar 
madeira nativa do Brasil.

Essa ação por parte de Eduardo 
Bim aparece na decisão do Ministro 
Alexandre de Moraes como forte indí-
cio das irregularidades que motivaram 
a ação da Polícia Federal.  

Ainda nesta quarta-feira, o minis-
tro Ricardo Salles disse que informa-
ções equivocadas teriam “induzido” o 
ministro Alexandre de Moraes a erro. 
Ele esteve reunido com o presidente 
Jair Bolsonaro e o Ministro da Justiça, 
Anderson Torres, num encontro consi-
derado inédito nessas circunstâncias, 
já que o investigado não poderia estar 
presente. Pois Ricardo Salles não só 
esteve, como recebeu o apoio do pre-
sidente que declarou confiar em seu 
trabalho.

A alguns jornalistas, na saída de 
um evento em Brasília, Ricardo Salles 
qualificou a operação da Polícia Fede-
ral como “exagerada” e “desnecessá-
ria”. E acrescentou que ele e todos os 
funcionários do Ministério do Meio 
Ambiente sempre estiveram a disposi-
ção para prestar esclarecimentos e que 
não teria sido necessária a operação.

“Fazendo aqui uma manifestação 
de surpresa com essa operação que 
eu entendo exagerada, desnecessária”, 
declarou o ministro Ricardo Salles, do 
Meio Ambiente. (Marcelo Hollanda)

“Movimentação atípica”: ministro 
Ricardo Salles fica na mira da PF
INVESTIGAÇÃO| Operação pegou de surpresa algumas autoridades brasileiras e a Polícia Federal aponta fatos envolvendo, principalmente, a apreensão de madeiras no Estados 
Unidos, exportadas ilegalmente pelo Brasil. Ricardo Salles disse que informações equivocadas teriam “induzido” o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao erro

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e considerou operação “exagerada e desnecessária”

WILSON MORENO

A vacinação contra a Covid-19 em 
Mossoró segue sendo uma das 
mais avançadas no Rio Grande 

do Norte, com 60.653 pessoas que rece-
beram a primeira dose da vacina. Já as 
pessoas totalmente vacinadas, que to-
maram as duas doses, chegam a 30.324.

Na segunda maior cidade do Rio 
Grande do Norte, 90.977 doses consta-

vam como administradas até às 10h00 
de ontem, 19, na plataforma RN Mais 
Vacina.

“O avanço da vacinação no muni-
cípio depende diretamente da chegada 
de doses enviadas pelo Ministério da 
Saúde e Governo do Estado. Nós esta-
mos vacinando nas Unidades Básicas 
de Saúde e no Ginásio do Sesi, inclu-

sive, abrindo unidades nos finais de 
semana e feriados, para que possamos 
imunizar o máximo possível de mos-
soroenses”, enfatiza Morgana Dantas, 
secretária municipal de Saúde.

No último sábado, Mossoró bateu 
recorde de doses aplicadas de vacinas 
contra a Covid-19 em um só dia. Foram 
aplicadas 3.884 doses. Município avança e se destaca entre os que mais vacinaram no Rio Grande do Norte

Mossoró: mais de 90 mil doses 
aplicadas até esta quarta-feira

AÇÃO CONTRA A COVID
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PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
CONSTRUTORA A.GASPAR S/A, CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA uma Autorização Especial - 
AE, para a atividade de movimentação de terra em uma área de 16,8 hectares. Localizado Sítio São José, 
Zona Rural, Lajes/RN. 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S/A  
Requerente/Proprietário 

 
 

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ: 08.323.347/0001-87, torna público está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA uma Autorização Especial - 
AE, para a atividade de movimentação de terra em uma área de 19,94 hectares. Localizado na Fazenda Alívio, 
Zona Rural, Lajes/RN. 
 

CONSTRUTORA A GASPAR S/A  
Requerente/Proprietário 

 

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 

 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO PIUM LTDA, CNPJ: 35.284.991/0001-66, torna público que estar requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para a atividade de 
Comércio Varejista de combustíveis líquidos (Gasolina Comum, Gasolina aditivada, Diesel Comum, 
Diesel S10 e Etanol), com capacidade total de armazenamento de 90m3, localizado a Avenida Joaquim 
Patrício, 1693, Praia de Cotovelo, Parnamirim/RN, CEP: 59.160-530.    

José Vasconcelos da Rocha Júnior 
Sócio Diretor 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

SANTANA 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A., CNPJ nº 19.588.049/0001-35, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação 
de Licença de Operação nº 2016-102901/TEC/LO-0232 para o Parque Eólico Santana 2, localizado na zona 
rural dos municípios de Bodó e Lagoa Nova/RN. 
 

Laura Cristina da Fonseca Porto 
Diretora 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA, CNPJ: 08.350.555/0007-60, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença de Operação (RLO) para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rod. 
BR 304 – KM 271, S/N, Belo Horizonte Mossoró/RN, CEP: 59.619-218. 
 

Francisco Assis Neto 
Proprietário 
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Internet no campo pode elevar pro-
dução agropecuária em até R$ 100 bi

Estimativa foi calculada por estudo 
da Esalq/USP

 

Com apenas 23% da área rural cober-
ta com sinal de internet móvel, o Brasil 

RURAL| Estimativa foi calculada por estudo da Escola Superior de Agricultura (Esalq/USP). Impacto 
corresponderia a R$ 47,56 bilhões, no caso de ampliação da cobertura das áreas rurais de 23% para 48%

Com apenas 23% da área rural 
coberta com sinal de internet 
móvel, o Brasil poderia ampliar 

o valor da produção agrícola em até R$ 
100 bilhões com a ampliação do sinal 
de telefonia. A estimativa consta de 
estudo da Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz da Universidade 
de São Paulo (Esalq/USP) divulgado 
ontem, 19, pela ministra da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, e pelo ministro das Comuni-
cações, Fábio Faria.

O estudo apresentou projeções de 
aumento do Valor Bruto da Produção 
(VBP) em dois cenários de ampliação 
de cobertura do sinal móvel de internet 
(2G, 3G e 4G) até 2026. O impacto posi-
tivo corresponderia a R$ 47,56 bilhões, 
no caso de ampliação da cobertura das 
áreas rurais de 23% para 48%, e a R$ 
101,47 bilhões, num eventual aumento 
para 90%. Atualmente, o VPB está em 
R$ 1,057 trilhão. 

O primeiro cenário contempla a 
modernização das 4,4 mil torres de 
telefonia celular existentes no país. 
O segundo considera a instalação de 
15.182 novas torres em todo o territó-
rio nacional.

PROJETO
Em parceria com o Ministério 

das Comunicações, o Ministério da 
Agricultura promove um projeto de 
conexão de 156 comunidades e assen-
tamentos rurais de 134 municípios à 
internet banda larga distribuída por 
satélites. As localidades ficam em 10 
estados, principalmente no Norte e no 
Nordeste, sem cabos de fibra óptica ou 
antenas.

Entre os usos potenciais da ban-
da larga, está a realização de cursos 
de capacitação online e prestação de 
assistência técnica remota, além da 
educação a distância de produtores e 
trabalhadores do campo. “Nosso pro-

dutor rural demanda tecnologia e está 
apto para continuar recebendo mais 
inovação. A conectividade promove o 
avanço tecnológico no campo. E tam-
bém promove uma aproximação real 
do meio rural com os grandes centros 
urbanos”, disse a ministra Tereza Cris-
tina na apresentação das ações da pas-
ta para a área.

A conexão com a internet via saté-
lite depende da instalação de recepto-
res nessas localidades, que retransmi-
tem o sinal sem fio às comunidades. 
Até agora, segundo o Ministério da 
Agricultura, 51 pontos de conectivida-
de foram instalados em assentamen-
tos nos estados de Alagoas, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pa-
rá, Paraíba e Sergipe. A definição das 
comunidades considera o índice de 
desenvolvimento humano (IDH) e a 
densidade populacional.

O Ministério da Agricultura apre-
sentou outra sugestão para ampliar 
a cobertura de internet no campo. As 
empresas operadoras de rede de inter-
net poderiam ocupar espaços ociosos 
no espectro de radiodifusão e fornecer 
internet por meio de ondas semelhan-
tes às de rádio e televisão.

O aproveitamento dos espaços 
ociosos no espectro tem largura de 
banda suficiente apenas para envios de 
mensagens de texto e de voz por apli-
cativos ou redes sociais. A tecnologia, 
no entanto, depende de regulamenta-
ção da Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel). Desde maio de 2020, 
a proposta está em consulta pública na 
agência.

REDE 5G
Os ministérios da Agricultura e 

das Comunicações apresentaram um 
terceiro cenário para a ampliação da 
cobertura de internet no campo. Por 
meio da tecnologia 5G, agricultura 
digital pode virar realidade, com a 

conexão entre objetos e organismos 
biológicos. Sensores instalados em 
solos, plantas e animais podem captu-
rar dados em tempo real e enviá-los a 
plataformas e sistemas que ajudem o 
produtor a tomar decisões.

Segundo o Ministério das Comuni-
cações, 20 projetos-pilotos de internet 
4G e futuramente 5G estão sendo im-
plementados pela pasta, dos quais sete 
em áreas rurais. O primeiro foi inaugu-
rado em Rondonópolis (MT), no dia 11. 
As demais instalações estão previstas 
para as seguintes localidades: Padef 
(DF), Londrina (PR), Uberaba (MG), 
Ponta Porã (MS), Rio Verde (GO), Pe-
trolina (PE) e Bebedouro (SP).

“Temos uma sinergia muito grande 
para um trabalho conjunto. Durante 
muito tempo o agro funcionou com 
pouca tecnologia de forma pujante. 
Com a chegada do 5G, vamos poder 
realmente mostrar o poder do agro. Te-
mos a necessidade de implementação 
dessa tecnologia para universalizar a 
cobertura móvel na área rural”, decla-
rou o ministro Fábio Faria na apresen-
tação do estudo.

UNIVERSALIZAÇÃO
Antes mesmo da instalação do 5G, 

as empresas que disputarão o leilão 
deverão garantir, como contrapartida, 
a conectividade 4G para localidades 
com até 600 habitantes e para as prin-
cipais rodovias do país. Comunidades 
rurais próximas de centros urbanos 
podem ser atendidas com a ampliação 
da rede de fibra óptica.

Para melhorar algumas infraestru-
turas de comunicação, o Ministério da 
Agricultura pretende participar do co-
mitê gestor do Fundo de Universaliza-
ção dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust), que fornece linhas de crédito 
para esses projetos. A entrada da pasta 
no comitê do Fust depende de regula-
mentação via decreto.

Com novo 5G, agricultura digital pode virar realidade; sensores instalados em solos, plantas e animais podem capturar dados em tempo real

Internet no campo pode elevar 
produção em até R$ 100 bilhões

CLEVERSON BEGE
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O Brasil registrou 2.485 novas 
mortes pela covid-19 nesta 
quarta-feira, 19. A média se-

manal de vítimas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fim de semana, 
permanece alta para os padrões da 
pandemia, em 1.944, abaixo dos 2.517 
registrados na terça-feira. Apesar da 
diminuição em relação à véspera, a 
média ainda é considerada alta por 
especialistas e tem apresentado pou-
cas variações nos últimos 14 dias, 
mantendo-se em torno ou acima dos 
1.900 óbitos diários.  

Nesta quarta-feira, o número de 
novas infecções notificadas foi de 
79.706. No total, o Brasil tem 441.864 
mortos e 15.815.191 casos da doença, 
a segunda nação com mais registros, 
atrás apenas dos Estados Unidos. 
Os dados diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de Saúde, em 
balanço divulgado às 20h. Segundo os 
números do governo, 14.330.118 pes-
soas estão recuperadas.

O Ministério da Saúde informou 
que foram registrados 79.219 novos 
casos e mais 2.641 mortes pela co-
vid-19 nas últimas 24 horas. No total, 
segundo a pasta, são 15.812.055 pes-

soas infectadas e 441.691 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 (105.852). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (48.662), Minas Gerais 
(37.927), Rio Grande do Sul (27.031) e 
Paraná (25.059). Já na parte de baixo 

da lista, com menos vidas perdidas 
para a pandemia, estão Roraima 
(1.584), Acre (1.631), Amapá (1.635), 
Tocantins (2.751) e Alagoas (4.538).

VACINAÇÃO
Até o momento, foram distri-

buídos a estados e municípios 89,5 
milhões de doses de vacinas contra a 
covid-19. Deste total, foram aplicadas 
54,7 milhões de doses, sendo 37,1 mi-
lhões da 1ª dose e 17,6 milhões da 2ª 
dose.

TV BRASIL

O Ministério da Saúde divulgou a 
orientação para as gestantes e 
puérperas que tomaram uma 

dose da vacina contra a covid-19 da 
Oxford/AstraZeneca. Elas deverão 
aguardar até o fim do puerpério para 
tomar a segunda dose.

A orientação foi divulgada após o 
ministério alterar as diretrizes para a 
vacinação de gestantes e puérperas 
diante de dois casos de mulheres 
desses grupos que morreram após 
receber o imunizante Oxford/Astra-
Zeneca.

De acordo com a pasta, até 10 de 
maio, 15 mil gestantes foram imuniza-
das com a vacina. Estas deverão seguir 
a recomendação de aguardar o fim do 
puerpério.

Conforme o comunicado de orien-
tação do Ministério da Saúde, as ges-
tantes que receberam uma dose da 
Oxford/AstraZeneca e que apresenta-
rem sintomas entre quatro e 28 dias 
após a aplicação deverão procurar um 
médico.

Entre os sintomas que devem en-
sejar a busca por atendimento médico 

estão falta de ar; dor no peito; inchaço 
na perna; dor abdominal persistente; 
sintomas neurológicos, como dor de 
cabeça persistente e de forte intensi-
dade, borrada, dificuldade na fala ou 
sonolência; ou pequenas manchas 
avermelhadas na pele além do local 
em que foi aplicada a vacina.

Desde a mudança de posição do 
ministério, a vacinação de gestantes e 
puérperas passou a ser recomendada 
apenas para as mulheres que fazem 
parte desses grupos e que apresen-
tem comorbidades, podendo receber 
outros tipos de imunizantes, como as 
vacinas CoronaVac e a da Pfizer.

Estimativa é de que, até 10 de maio, 15 mil gestantes tenham sido imunizadas com a vacina

Saúde orienta gestantes a aguardar 
fim do puerpério para tomar 2ª dose

OXFORD/ASTRAZENECA

Ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (105.852)

Brasil bate 440 mil mortes; 2.485  
foram registradas nas últimas 24h

COVID-19

PANDEMIA | Média semanal de óbitos pelo coronavírus se mantém alta e chega a 1.944. No total, país 
acumula 441.864 mortos e 15.815.191 casos da doença. Novas infecções notificadas chega a 79.706.

RAHEL PATRASSO
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
CALANGO 6 ENERGIA RENOVÁVEL S.A., CNPJ nº 19.560.837/0001-13, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação 
de Licença de Operação nº 2016-102898/TEC/LO-0231 para o Parque Eólico Calango 6, localizado na zona 
rural dos municípios de Bodó e Cerro Corá/RN. 
 

Laura Cristina da Fonseca Porto 
Diretora 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
IVANILDO JOSE DE SOUZA, CNPJ 20.953.481/0001-67, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO 
para uma Facção de peças do vestuário, localizada na Rua Doutor Mauro Duarte, N° 32, Ivan Bezerra, 
Parelhas/RN - CEP: 59.360-000. 

 
Ivanildo Jose de Souza  

Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
JOSÉ ELSON PEDRO DA SILVA, CPF 095.702.284-07, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada Sítio Baixa do Mateus, s/n, Zona Rural, 
Tenente Laurentino Cruz/RN, CEP: 59.338-000. 
 

JOSÉ ELSON PEDRO DA SILVA 
EMPRESÁRIO 

 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 
  

MARICULTURA CUTIA LTDA, CNPJ 23.393.968/0002-01 torna público que recebeu Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença Simplificada – RLS (2021-158783/TEC/RLS-0027) com prazo de validade até 10/05/2027, em favor do 
empreendimento MARICULTURA CUTIA LTDA de Carcinicultura, localizada na Ilha São Francisco, Zona 
Rural, município de Pendências/RN. 
 

Antonieta Alves de Oliveira 
Representante Legal 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
MERCOSAL INDUSTRIA COMERCIO E REFINACAO DE SAL EIRELI, CNPJ: 03.163.134/0001-11, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LRO com validade até 19/05/2023 para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, 
localizada na Rodovia BR 110 - Km 9,8, Distrito de Casqueira, Areia Branca/RN. 
 

Paulo Di Lorenzo 
Sócio Proprietário 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SANTANA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A., CNPJ nº 19.560.874/0001-21, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação 
de Licença de Operação nº 2016-102902/TEC/LO-0233 para o Parque Eólico Santana 1, localizado na zona 
rural dos municípios de Bodó, Cerro Corá e Lagoa Nova/RN. 
 

Laura Cristina da Fonseca Porto 
Diretora 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO RIO GRANDE DO NORTE – SICOOB RIO GRANDE DO NORTE 
CNPJ: 04.138.455/0001-29 – NIRE: 24400003651 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito do Rio Grande do Norte - Sicoob Rio Grande do 
Norte, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 9.841 (nove mil oitocentos e quarenta e um) 
associados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de maio de 2021 às 
13h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 14h00, com a presença de 
metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 15h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos 
associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: 
1. Reforma do Estatuto Social. 
A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, transmitida do Ponto de Atendimento do Sicoob Rio Grande do Norte, 
situada na Avenida Abel Cabral, nº 1440, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59.151-250, por meio do aplicativo 
Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, 
que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site 
https://www.sicoob.com.br/web/sicoobriograndedonorte/relatorios 
 

Natal/RN, 18 de maio de 2021. 
 

Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira 
Presidente 

2x6 
MARCELO CAMARGO

A partir de 2022, para serem 
identificados como alimentos 
integrais, os produtos alimen-

tícios à base de cereais precisarão 
obedecer a dois critérios: a quanti-
dade de ingredientes integrais tem 
de ser superior à de ingredientes re-
finados e, pelo menos 30% de todos 
os ingredientes devem ser integrais. 

As novas regras fazem parte de 
resolução da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) publi-
cada no final do mês passado. Entre 
os alimentos considerados na resolu-
ção da Anvisa estão farinhas, massas, 
pães, biscoitos e cereais matinais. 
Para entender melhor os impactos 
das novas medidas, a Agência Brasil 
conversou com o gerente de Padrões 

e Regulação de Alimentos da Anvisa, 
Tiago Lanius Rauber.

“A gente entende como uma 
forma de dar mais informação ao 
consumidor e permitir que ele faça a 
escolha conforme seus critérios e in-
teresses”, diz Rauber. “A gente imagi-
na que vai promover maior consumo 
de cereais integrais pela população 
brasileira e também promover a me-
lhoria da qualidade da composição 
dos produtos, que hoje são vendidos 
como integrais e que muitas vezes 
de integral só tem o rótulo mesmo”, 
acrescenta.

Rauber conta que a resolução foi 
elaborada a partir de uma demanda 
por maior transparência nos rótulos 
de produtos cereais, levada à Anvisa. Resolução foi publicada no fianal de abril 

Alimentos terão novas regras para 
serem identificados como integrais 

ANVISA

AMAMENTAÇÃO| Objetivo é sensibilizar lactantes para a doação, sobretudo na pandemia, quando bancos de 
leite ficaram mais vazios; quantitativo doado em todo país representa apenas 64% do que seria necessário

Foi lançada ontem, 19, a Campa-
nha Nacional de Doação de Leite 
Materno 2021. Em evento online, 

promovido pelo Ministério da Saúde, 
a pasta e organismos internacionais 
defenderam a ampliação dessa prática 
para atender à demanda no país.

O Brasil conta com 222 bancos de 
leite materno e 220 pontos de coleta. 
Em 2020, foram doados 229 mil litros 
de leite materno por 182 mil mulheres. 
Esses números marcaram um aumen-
to de 2,7% em relação ao ano anterior.

Mas de acordo com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, esse quanti-
tativo representa apenas 64% do que 
seria necessário. “É preciso avançar 
ainda mais. A pandemia exige que 
muitos esforços sejam adotados para 
garantir informações qualificadas so-
bre a doação do leite materno”, disse.

“O leite humano é a 1ª vacina que 
a criança recebe. Nestes tempos que 

estamos dedicando às vacinas que nos 
permitirão superar essa grave crise 
sanitária, devemos lembrar da impor-
tância do leite humano”, acrescentou a 
presidente da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Nísia Trindade.  

Cristina Albuquerque, do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), destacou a importância de 
ampliar a divulgação junto às mulheres 
para angariar mais voluntárias para a 
doação de leite materno.

“Temos não só que avançar nesta 
sensibilização para a doação do aleita-
mento materno, porque sem ele não há 
doação, e envolver não só as mulheres. 
Aqui o Unicef está trabalhando cada 
vez mais com a ideia de parentalidade”, 
disse a representante do Unicef.

O diretor da Agência Brasileira de 
Cooperação, embaixador Rui Pereira, 
lembrou que o Brasil teve papel fun-
damental na criação da rede global de 
bancos de leite materno, já que o país 
iniciou a implantação dessas estrutu-
ras em 1943.

“Este é um exemplo exitoso da co-
operação sul-sul resultando na criação 
da rede global de banco de leite huma-
no. A rede global é pedra fundamental 
na articulação de estados em prol da 
saúde global”, disse.

A campanha contará com peças de 
divulgação em veículos de comunica-
ção e redes sociais. 

Brasil conta com 222 bancos de leite materno e 220 pontos de coleta. Em 2020, foram doados 229 mil litros por cerca de 182 mil mulheres 

Saúde lança campanha para 
incentivar doação de leite materno

 AGÊNCIA BRASÍLIA

229 mil
litros de leite materno 

doados em 2020
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JOÃORICARDOCORREIA
Xerife

Neste 19 de maio, ontem, fez três 
anos da morte de Maurílio Pinto de 
Medeiros. Delegado de Polícia Civil, 
jornalista, vascaíno, torcedor do 
América no RN, maçom, sinônimo de 
honestidade, competência, caráter, 
profi ssionalismo. Um homem do bem. 
Amigo. Caçador de bandidos. Com 
ele, vagabundo falava fi no.

Xerife 2
Maurílio tinha faro de policial 

herdado de seu pai, coronel Bento 
Manoel de Medeiros. O veterano 

Xerife tinha orgulho do que fazia. 
Sua equipe estava atenta 24 horas, de 
domingo a domingo. Tempos bons, 
inesquecíveis. Não tinha conversinha 
mole.

Xerife 3
Vez por outra, me pego lembrando 

das conversas que tive com o “Dr. 
Maurílio”. Aprendi muito com ele, 
principalmente a saber observar 
bem como se comporta um bandido. 
Saudade desse potiguar que tinha na 
humildade uma das suas qualidades 
primordiais!

Milícia
A Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça do RN negou pedido de 
Habeas Corpus movido pela defesa 
de um preso pela acusação de atuar 
com outros três como milícia privada 
na região de Bom Jesus, interior do 
Estado, pressionando moradores e 
comerciantes a contratar alegados 
serviços de proteção, conforme 
investigação conduzida pela Polícia 
Civil.

Elétrico
A fabricante Volvo anunciou 

nesta terça-feira, 18, a chegada do 
XC40 Recharge Pure Electric no 
Brasil. Com autonomia de 418 km, 
o veículo é 100% elétrico e estará 
disponível no mercado a partir de 
setembro de 2021. A Volvo ainda 
revelou que deixará de comercializar 
veículos a combustão no Brasil 
em prol de modelos elétricos ou 
híbridos.

Constatação
Enquanto se “pulava a cerca”, 

estava – quase – tudo bem. Querem 
inventar de pular do apartamento, 

deu no que deu. A morte do MC 
Kevin, que ganhou destaque na 
mídia nacional, é atestado de uma 
geração idiotizada, que se envolve 
com drogas e acha que pode tudo.

Coração
Uma bebê de apenas 2 meses 

foi salva graças a um transplante de 
coração que é inédito no mundo. 
Naiara recebeu o coração de outro 
bebê também recém-nascido, que 
sofreu parada cardíaca. Um “detalhe” 
chama a atenção: o tipo sanguíneo 
era incompatível.

JOÃORICARDO

FINANÇAS | Informação foi divulgada pelo Impostômetro da ACSP. Entraram na conta, impostos, taxas e 
contribuições, incluindo multas, juros e correção monetária; ano passado, valor foi batido no final de junho 

Os brasileiros já pagaram R$ 1 
trilhão em tributos arrecada-
dos desde o 1º dia do ano de 

2021 pelos governos federal, estaduais 
e municipais, de acordo com o que re-
gistra o Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP). Essa 
marca foi atingida às 7h53 de ontem, 
19. Entraram na conta impostos, taxas 
e contribuições, incluindo as multas, 
juros e a correção monetária.

Segundo as informações da ACSP, 
no ano passado esse valor foi superado 
no dia 27 de junho e em 2019, em 24 
de maio. “O índice, portanto, aponta 
que os contribuintes brasileiros devem 
pagar mais dinheiro para os cofres pú-
blicos neste ano do que pagaram em 
2020 e, até mesmo, em 2019, época sem 
pandemia”.

De acordo com a análise da ACSP, o 
aumento da infl ação no período, com-
parada com as elevações de preços de 
produtos registradas anteriormente, a 
desvalorização do real frente ao dólar 
e o crescimento da economia em al-
guns setores como os relacionados ao 
aumento das importações, à indústria, 
à saúde, aos grandes varejistas e ao 
comércio considerado não essencial 
foram os fatores que contribuíram pa-
ra essa marca. Também determinaram 
esse valor o aumento das compras on-
line e pedidos de delivery.

Segundo o economista-chefe da 
Associação Comercial de São Paulo, 
Marcel Solimeo, várias prestações 
de serviços e o comércio estão sendo 
muito afetados na pandemia, mas ati-
vidades que geram muitos impostos 

também cresceram bastante. “Alguns 
exemplos são as exportações, que es-
tão em alta, e o montante das vendas 
em supermercados que, além de estar 
muito elevado, ainda proporciona 
maior arrecadação por conta dos pre-
ços dos produtos que vêm subindo”.

Conforme dados do Instituto Brasi-
leiro de Planejamento e Tributação, de 
2016 a 2019, os brasileiros tiveram de 
trabalhar 153 dias para pagar impos-
tos. No ano passado, foram 151.

O Impostômetro foi implantado 
em 2005 pela ACSP para conscientizar 
os brasileiros sobre a alta carga tribu-
tária e incentivá-los a cobrar os go-
vernos por serviços públicos de mais 
qualidade. Está localizado na sede da 
entidade, na região central da capital 
paulista. 

Brasileiros já pagaram mais de 
R$ 1 trilhão em impostos este ano

Aumento da inflação e desvalorização do real frente ao dólar estão entre fatores que contribuíram para que país batesse marca ainda em maio 

MARCELLO CASAL JR

MARCELO CAMARGO

Trabalhadores informais nas-
cidos em abril recebem nes-
ta quinta-feira, 20 de maio,  

a segunda parcela da nova rodada 
do auxílio emergencial. O benefí-
cio, segundo a Caixa Econômica 
Federal, terá parcelas de R$ 150 a 
R$ 375, dependendo da família.

O pagamento também será 
feito a inscritos no Cadastro Único 
de Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico) nascidos 
no mesmo mês. O dinheiro será 
depositado nas contas poupança 
digitais e poderá ser movimentado 
pelo aplicativo Caixa Tem. Somen-
te de duas a três semanas após o 
depósito, o dinheiro poderá ser 
sacado em espécie ou transferido 
para uma conta-corrente.

Também hoje, benefi ciários do 
Bolsa Família com o Número de 
Inscrição Social (NIS) de dígito fi -
nal 3 poderão sacar o dinheiro.

Na última quinta-feira, 13, a 
Caixa anunciou a antecipação do 
pagamento da segunda parcela. 
O calendário de depósitos, que 

começou no último domingo, 16, 
e terminaria em 16 de junho, teve 
o fi m antecipado para 30 de maio.

Ao todo 45,6 milhões de brasi-
leiros serão benefi ciados pela nova 
rodada do auxílio emergencial. O 
auxílio será pago apenas a quem 
recebia o benefício em dezembro 
de 2020. Também é necessário 
cumprir outros requisitos para ter 
direito à nova rodada.

Para os benefi ciários do Bolsa 
Família, o pagamento ocorre de 
forma distinta. Os inscritos podem 
sacar diretamente o dinheiro nos 
dez últimos dias úteis de cada mês, 
com base no dígito fi nal do NIS.

Caixa anunciou antecipação do pagamento da segunda parcela, com conclusão em maio 

Nascidos em abril recebem 
auxílio emergencial hoje

INFORMAIS 

45,6
milhões de brasileiros
serão beneficiados 
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ALEX PAZUELLO

Um levantamento do Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) apontou que, pro-

porcionalmente, o Brasil registrou no 
ano passado mais mortes por covid-19 
do que 89,3% dos países do mundo. 
Segundo o estudo, o País também re-
gistrou a 11ª pior queda no índice de 
ocupação de pessoas em idade para 
trabalhar.

O comparativo sobre mortes con-
sidera as 179 nações com dados com-
pilados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). E o dado sobre emprego 
leva em conta 64 países que têm esta-
tísticas na Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). 

A nota técnica “Mortalidade por 
covid-19 e queda do emprego no Brasil 
e no mundo” é assinada por Marcos 
Hecksher, assessor especializado da 
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais 
do Ipea. Ele ressalva no documento 
que comparações internacionais sem-
pre precisam considerar uma série de 
fatores. Entre eles, está o fato de que 
o impacto da pandemia variou muito 
dentro de cada país. Mas, ainda assim, 
os números merecem ser compara-
dos, diz.

“Entre 179 países com algum regis-
tro de morte por covid-19 em 2020 na 
compilação da OMS, o Brasil aparece 
com a 20.ª maior proporção de sua 
população vitimada. Dos demais 178 
países com algum registro, 159 (ou 
89,3%) tiveram menos mortes por 100 
mil habitantes que o Brasil”, cita a nota 
técnica.

O texto acrescenta que países de-
senvolvidos que tiveram desempenho 
pior que o brasileiro - grupo que inclui 
Bélgica, Itália e Reino Unido, entre ou-
tros - têm uma proporção de idosos 
maior que a brasileira. E, como idosos 
eram mais vulneráveis aos efeitos da 
covid-19, foi preciso fazer um ajuste.

“Dentro do mesmo conjunto de 
179 países em que o Brasil apresentou 
a 20.ª maior taxa bruta de mortalidade 
por 100 mil habitantes, o País passa 

a ter a 10.ª pior posição no ranking 
ajustado à composição demográfi ca 
(considerando a idade). Em 169 dos 
demais 178 países (94,9% do total), 
o total de mortes registradas por co-
vid-19 foi menor do que se esperaria 
com o padrão de mortalidade brasi-
leiro”, aponta o estudo. “Após o ajuste 
à distribuição populacional por faixa 
etária e sexo, sete dos nove países com 
indicador pior que o brasileiro passam 
a ser latino-americanos.”

Segundo o levantamento, em 
2019, antes da pandemia, o Brasil 
registrava o 25.º menor nível de ocu-
pação entre 64 países com dados na 
OIT. 

À época, pouco mais da metade 
da população brasileira em idade 
para trabalhar (55,8%) estava ocu-
pada. No ano passado, porém, esse 
índice caiu para 48,8%, a 16.ª menor 
taxa entre as nações do grupo.

A nota técnica ressalta ainda 
que o Brasil registrou em meio à 
pandemia a 11.ª pior queda entre 
os 64 países analisados. Em termos 
porcentuais, isso representa varia-
ção negativa pior que de 84,1% das 
nações analisadas.

Hecksher ressalva que o impac-
to no mercado de trabalho também 
não foi homogêneo. Para ele, é im-
portante considerar aspectos como 
faixa etária e nível de escolaridade, 
por exemplo. Mas a nota aponta que 
os trabalhadores informais - grupo 
que responde pelas maiores pro-
porções de trabalhadores nos países 
menos desenvolvidos - foram os 
mais afetados.

“Os indicadores analisados nesta 
nota apontam que os impactos co-
nhecidos da pandemia de covid-19 
em 2020 no Brasil foram fortes, não 
apenas em comparação às séries 
históricas do próprio País, mas tam-
bém no contexto internacional. Nos 
períodos analisados, o Brasil e ou-
tros países latino-americanos estão 
entre os mais atingidos do mundo 
em perdas de vidas e de empregos. 
Países da Oceania, da Ásia e da Es-
candinávia fi guram entre os menos 
atingidos nas duas dimensões em 
2020”, diz trecho da nota técnica. 

Ipea: Brasil registra mais mortes 
por Covid-19 que 89% dos países 
COMPARATIVO | Estudo mostra que o país teve queda nos níveis de ocupação mais intensa que as de 84% entre 63 países analisados.  Ipea ressaltou na nota técnica outro detalhe: 
países desenvolvidos que tiveram desempenho pior que o brasileiro - grupo que inclui Bélgica, Itália e Reino Unido, entre outros - têm uma proporção de idosos maior que a brasileira

Brasil apresentou 20.ª maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes e passa a ter a 10.ª pior posição ajustado à composição demográfica

EMPREGO 
RECUOU NO PAÍS 
DURANTE A 
PANDEMIA

SAÚDE

O Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (Inca) estima que serão 
diagnosticados este ano, no 
Brasil, 11.090 novos casos de 
câncer cerebral. Atualmente, 
esse tipo de câncer ocupa a 
10ª posição entre os tumores 
mais frequentes nas brasileiras 
e a 11ª entre os homens. Com 
o impacto da doença na vida 
dessas pessoas, o Maio Cinza 
vem conscientizar a população 
sobre o tipo de câncer.

Esses números tendem a 
ser maiores se considerados, , os 
tumores benignos do sistema 
nervoso central (SNC),.

MAIO CINZA 
CHAMA ATENÇÃO 
PARA  CÂNCER DE 
CÉREBROAAnvisa recebeu o pedido de 

autorização temporária para 
uso emergencial, em caráter 

experimental, da vacina Convidecia, 
contra a Covid-19. O pedido foi feito 
pela empresa Belcher Farmacêutica, 
representante do laboratório chinês 
CanSino Biologics no Brasil. A análise 
da documentação já foi iniciada. No 
momento, está sendo feita a triagem 
para verifi car se todas as informa-
ções para a avaliação da Agência fo-
ram devidamente apresentadas.

Os prazos para a decisão da An-
visa em relação ao pedido da CanSi-
no foram regulamentados pela Lei 
14.124, de 10 de março de 2021. A 
Agência deve se manifestar em até 
sete dias úteis, caso todos os requi-
sitos legais tenham sido cumpridos 
pela empresa solicitante.

Antes da formalização do pedido, 
a Anvisa realizou duas reuniões com 
representantes do laboratório CanSi-
no, nos dias 8/3 e 15/3. Nessas ocasi-
ões, foram apresentados os procedi-
mentos necessários e as informações 
que a empresa deveria fornecer para 
que a Agência pudesse analisar o seu 
pedido.

O imunizante da CanSino, que é 
produzido a partir de um adenovírus 
humano não replicante, foi desenvol-
vido em parceria com a Academia de 
Ciências Médicas Militares da China. 
A vacina é oferecida em apenas uma 
dose.

Os ensaios clínicos da Convidecia 
foram desenvolvidos no Paquistão, 
na Rússia, no Chile, na Argentina e 
no México. Os dados desses estudos 
serão analisados pela Anvisa.

Anvisa analisa pedido da 
vacina do laboratório CanSino

DOSE ÚNICA
REPRODUÇÃO/ALI RAZA

Ensaios clínicos (em humanos) da vacina Convidecia foram realizados em diversos países
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Edital De Citação (Prazo: 20 dias) A Excelentíssima Sra. Dra. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível 
da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faço Saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo 
de 20 dias, que pelo presente fica Citada a pessoa de  CMD Viagens & Turismo Ltda. CNPJ: 05.670.595/0001-06 e Cleiber Moreira Dias 
Gomes CPF: 056.887.364-53, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e 
termos da Ação Monitória, (proc. 0809778-39.2015.8.20.5001), proposta por Banco do Brasil S/A contra CMD Viagens & Turismo Ltda. e 
outros (2), em tramitação por este Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor declarado na 
inicial, mais honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, cientificando-lhe de que, cumprido, ficará 
isenta de custas processuais, sendo que, na hipótese de não pagamento, poderá oferecer embargos no mesmo prazo convertendo-se 
esta em Mandado Executivo, prosseguindo-se a Ação na forma prevista no no art. 701, parágrafo 2º, do NCPC, iniciando-se o 
cumprimento de sentença. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 11 de abril de 2021. K-20/05

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-SRP

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

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 por item, 
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 no edital e seus anexos. A abertura será no dia 02/06/2021, às 
09h:00min. As propostas comerciais serão recebidas a partir do dia 20/05/2021 até o dia 
02/06/2021, 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, 19 de maio de 2021
Wilk Jackson Assunção

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO COM SRP Nº 001/2021

O Município de Poço Branco/RN, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro, 
designado pela portaria n.º 013/2021, torna público a ABERTURA da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico com SRP nº 001/2021 - PE, tipo Maior Percentual por Desconto, no dia 
01/06/2021, a aquisição de forma parcelada de combustíveis, para atender as necessidades 
do município de Poço Branco/RN, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, LC 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 013 de 07 
de abril de 2021 e demais normas que regem a matéria. A sessão pública será realizada no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme informações a seguir: RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS ATÉ: 01/06/2021 – Horas: 09:59:00; LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 27/05/2021 – 
Horas: 14:00:00; ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 01/06/2021 – Horas: 10:00:00; 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 01/06/2021 – Horas: 10:00:00. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.pocobranco.rn.gov.br ou na Sala de Licitações da PMPB, sito na Av. Manoel Rodrigues da 
Silva, 156 – Centro – Poço Branco/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Poço Branco/RN, 20 de maio de 2021
VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
PROJETO GOVERNO CIDADÃO – 8276-BR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2021

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 139/2021 - 
00310029.004466/2020-13, ID-166 GO, destinado a Aquisição de 3 veículos tipo van 
adaptadas, no dia 02 de junho de 2021, às 09:00 horas, onde as propostas deverão ser enviadas 
até às 09:00hs do dia 02/06/2021 (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 873600. 
Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site 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, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal, 19 de maio de 2021
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

BRANDON BELL

Um voo fretado pelo governo 
dos Estados Unidos deve che-
gar ao Brasil nesta sexta-feira, 

21 , trazendo a 106 brasileiros detidos 
por entrarem ilegalmente no territó-
rio norte-americano. A informação 
foi confirmada ontem, 19, pelo Minis-
tério das Relações Exteriores.

Segundo o Itamaraty, as autori-
dades norte-americanas já decre-
taram que os brasileiros detidos 
sejam deportados, não cabendo mais 
recursos contra a decisão. Ainda de 
acordo com a pasta, ao notificar a de-
cisão, o governo dos EUA informou 
que a medida busca “reduzir o tempo 
de permanência destes cidadãos em 
centros de detenção, em particular 
no atual contexto da pandemia da 

covid-19”.
Conforme o Itamaraty, as repar-

tições consulares brasileiras nos Es-
tados Unidos estão oferecendo assis-
tência consular ao grupo e a outros 
brasileiros detidos naquele país. A 
previsão inicial é de que o voo pouse 
em Minas Gerais, porém o aeroporto 
não foi informado.

A iniciativa ocorre quatro meses 
após o presidente dos EUA, Joe Bi-
den, assumir como chefe de governo 
e enviar, ao Congresso, uma proposta 
de reforma das leis de imigração que, 
se aprovada, permitirá ao governo, 
futuramente, implementar ações que 
permitam a regularização da con-
dição de milhões de imigrantes que 
vivem sem documentos no país. Ministério brasileiro confirmou deportação

Voo com 106 brasileiros deportados 
dos EUA chega ao Brasil nesta sexta

IMIGRANTES

IMUNIZÃÇÃO | Remessa terá mil litros a menos que anunciado. Previsão é de que 3 mil litros de insumos para 
vacina cheguem ao Brasil entre dias 25 e 26 de maio e sejam suficientes para fabricar cerca de 5 mil doses 

O diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, confirmou nesta 
quarta, 19, que o volume de in-

sumos para a vacina CoronaVac que 
chegará ao Brasil na próxima semana 
será menor do que foi inicialmente 
previsto. A quantidade confirmada 
pelo governo chinês é de apenas 3 mil 
litros de insumo farmacêutico ativo 
(IFA), mil a menos do que havia sido 
anunciado pelo Instituto Butantan na 
última segunda-feira ,17.

Os 3 mil litros de insumos para a 
vacina devem chegar ao Brasil entre os 
dias 25 e 26 de maio e são suficientes 
para fabricar cerca de 5 mil doses de 
vacina.

A CoronaVac é uma vacina contra 
a covid-19 desenvolvida pelo Instituto 
Butantan e pela farmacêutica chinesa 
Sinovac, que tem enviado os insumos 
para que a vacina seja produzida no 
Brasil. Segundo o Butantan, a Sinovac 
já tem 10 mil litros de insumos prontos 
para enviar ao Brasil, mas aguarda a 
autorização de embarque do governo 
chinês.

Com o atraso na chegada dos in-
sumos, Dimas Covas prevê que haverá 
atraso também na entrega das doses 
da vacina ao Ministério da Saúde. “O 
Butantan tinha uma previsão  de en-
trega de 12 milhões de doses [da vacina 
CoronaVac] em maio e 6 milhões em 
junho [para o Ministério da Saúde]. Pa-
ra totalizar esse volume, precisaríamos 
de 10 mil litros [de insumos], que deve-
riam estar disponíveis no começo de 
maio. Na primeira previsão, no início 
desta semana, chegou a informação da 
Sinovac de que teria solicitado autori-
zação para 4 mil litros [de insumos], e 
ontem foram autorizados efetivamen-
te 3 mil litros de insumos. Com isso, o 

cronograma [de entrega de vacina para 
o Ministério da Saúde] não se cumpri-
rá, e aguardamos a próxima remessa 
de matéria-prima”, disse Covas.

Dimas Covas informou que, nesta 
madrugada, houve nova reunião com 
a Sinovac. Segundo ele, o Instituto Bu-
tantan espera que novas remessas de 
insumos sejam autorizadas pelo gover-
no chinês em breve.

CARÊNCIA MUNDIAL
A produção de vacinas contra a 

covid-19 no Butantan está paralisada 
desde a última sexta-feira, 14, por falta 
do ingrediente farmacêutico básico. 
Segundo o instituto, a falta de maté-
ria-prima ocorreu por problemas bu-
rocráticos provocados por declarações 
de membros do governo brasileiro so-
bre a China.

No último domingo, 16, ao parti-
cipar da abertura de uma campanha 
de testagem da população para o no-

vo coronavírus, em Botucatu (SP), o 
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
comentou a interrupção na produ-
ção de vacinas contra a covid-19 pelo 
Instituto Butantan por falta do IFA. 
Queiroga ressaltou que a carência da 
matéria-prima é mundial. “É impor-
tante passar uma mensagem positiva 
para a sociedade brasileira, e não essa 
cantilena de que está faltando [IFA]. 
O Brasil precisa de tranquilidade para 
superarmos juntos essa dificuldade 
sanitária”, disse.

Perguntado se os problemas com 
o IFA poderiam ser reflexo de questões 
diplomáticas com a China, Queiroga 
disse que o país asiático tem sido um 
grande parceiro para o Brasil e que não 
vê nenhuma fissura nas relações entre 
o governo brasileiro e o chinês. O pre-
sidente[ Jair Bolsonaro] tem uma exce-
lente relação não só com a China, mas 
com todas as nações com que o Brasil 
estabelece relações internacionais”

Coronavac é uma vacina desenvolvida pelo Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac

Covid-19: Butantan receberá lote 
de insumos menor que o esperado

AMANDA PEROBELLI
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Conversas, trocas de mensagens, com amigos, par e/
ou fi lhos animam o clima. Novo empreendimento 
terá andamento positivo. Vênus e Mercúrio facilitarão 
comunicações, contatos e atividades comerciais. Conte 
também com ótimo desempenho em reuniões.

Motive a equipe, acompanhe o andamento de projetos 
de perto e aguarde por ótimos resultados no trabalho. 
Questões de saúde e trâmites jurídicos estarão em 
primeiro lugar na lista de prioridades. Acertos de 
documentação e acordos dependerão de suas iniciativas.

Caminhos estarão mais iluminados, com Sol ainda em seu 
signo. Aproveite para dar uma virada positiva e começar 
um novo ciclo de vida. Abasteça a casa ou invista em mais 
conforto. Resolver pendências e cuidar da família são 
prioridades hoje. 

O futuro parecerá mais atraente com novos planos no 
amor e na vida familiar. Troque confi dências e fortaleça 
vínculos importantes em sua vida. Bom momento para 
planejar mudanças e impulsionar a carreira com um 
projeto inovador. Explore seus talentos criativos.

O dia cobrará respostas rápidas. Encontre soluções 
originais para vencer desafi os no trabalho e atividades 
de grupo. Talvez você precise lidar com vários assuntos 
simultaneamente e correr atrás do tempo. Tente não 
perder o foco dos objetivos pessoais e evite se dispersar.

Desejos de viajar, explorar outra cultura e alargar 
horizontes estarão mais fortes hoje. Amplie conexões 
com amizades e familiares de outras localidades e fi que 
por dentro das novidades. Trabalho com mais prestígio 
e projeção. Conte com sucesso dos empreendimentos.

Cultive a serenidade e aprofunde amizades. Valores 
afetivos e a busca de maior estabilidade contarão pontos 
nas decisões. Bom momento para fortalecer a posição 
na equipe e investir no seu futuro. Conte com mais 
segurança e força interior. 

Controle custos e estabilize o orçamento. Você 
encontrará soluções práticas para diminuir despesas 
com a saúde, família e preservação do patrimônio. 
Conte com maior poder de organização no cotidiano e 
no trabalho. Antigos confl itos serão superados.

Assuma mais poder no trabalho e alavanque a carreira. 
Lua em seu signo destacará os sonhos e inspirará 
mudanças no lifestyle. Cuide da imagem, da saúde, 
das necessidades pessoais com atenção e jogue a 
autoestima para cima. A vida social fi cará mais gostosa.

Acelere a velocidade no trabalho. Júpiter trará oportunidades 
de crescimento fi nanceiro, sorte nos negócios e aumento 
do patrimônio nesta fase. Segurança nas escolhas. O 
dia favorecerá o amor, parcerias e associações. Resolva 
assuntos do coração e estabilize a vida íntima. 

Dia sujeito a distrações e devaneios. Confi ra a agenda, 
cheque compromissos e evite confusões. Atividades 
criativas ganharão uma dose maior de imaginação. 
Intercale a rotina exigente e desgastante com alguns 
instantes de abstração.

Retome antigos contatos e amplie perspectivas de 
trabalho. O dia trará resgates do passado, maior 
entendimento com a família e boas notícias na área 
fi nanceira. Cuidados com a saúde cobrarão atenção à 
alimentação e atividade física. 

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)

Record começa a gravar nova temporada do “Canta Comigo Teen”

Sob o comando de Rodrigo Faro, 
começaram nos estúdios da Vera 
Cruz, em São Paulo, as gravações 
de mais uma temporada do “Canta 
Comigo Teen”, agora em formato de 
quadro do programa “Hora do Faro”, 
aos domingos, na Record.

Emissora e Endemol Shine, 

se tudo der certo, irão concluir os 
trabalhos no dia 9 de junho.

No painel dos “100” jurados 
estarão nomes como Beto Marden, 
Tania Mara, Caju e Castanha, 
D’Black, André Marinho, Pê Lanza, 
Paloma Marques, Jean Paulo 
Campos, Ana Markun, Juninho 

Bill, � ayde, Graciely Junqueira,  DJ 
Créu, Jade Chris, Andréa Sorvetão, 
Conrado, Ayu Brasil e Penélope 
Nova, entre outros.

Detalhe: as empresas estão 
com um protocolo de saúde dos 
mais rigorosos nas gravações por 
causa da pandemia.   

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
O maestro João Carlos Martins 
convidou Daniel Boaventura para 

uma live nesta quinta, às 20h30, com 
a Bachiana Filarmônica Sesi-SP...O 
concerto acontecerá diretamente do 
Teatro do Sesi-SP e será transmitido 
pelo YouTube do Centro Cultural 
Fiesp e nos canais do maestro no 

YouTube, Facebook e Instagram...
Um repertório que passará pelos 

clássicos Beethoven e Bach, o mago 
as trilhas de cinema Ennio Morricone, 
entre outros.Depois do sucesso em 
Portugal chega ao Brasil o espetáculo 

“A Noite do Choro Pequeno”, mas 
com as atrizes Daliléa Ayala e Sharon 

Barros...A peça retrata a fuga de 
duas mulheres que se encontram em 
uma estação rodoviária...De 22 de 
maio a 11 de julho no Giostri Teatro, 
em São Paulo. Aberto ao público com 
40% da capacidade.Na GloboNews, 

o quadro ‘Raio X da CPI’, com  
Nilson Klava, exibido segundas e 

sextas no “Edição das 18h”, se tornou 
líder da TV por assinatura tanto no 

PNT quanto em São Paulo.

Nome novo
Ficou de� nido como 

“Ilha Record” o título, agora 
de� nitivo, do próximo reality 
show da Record.

Apresentação de Sabrina 
Sato, gravações em junho e 
estreia em julho.

Estreia marcada
O SBT marcou para 5 de 

junho, sábado à noite, a estreia 
do “Te Devo Essa Brasil”, com 
apresentação de Dony De 
Nuccio, ex-Globo.

A série é sobre reforma de 
casas, formato muito explorado 
na TV paga e no “Caldeirão do 
Huck”- ‘Lar Doce Lar’, da Globo.

Diferencial
No “Te Devo...” do SBT, a 

cada episódio, uma celebridade 
terá a oportunidade de 
expressar a sua profunda 
gratidão a uma pessoa que 
foi importante na vida dela, 
oferecendo uma reforma para 
sua casa.

Os famosos também 
participam, colocando a mão 
na massa.

No “Programa de Todos os 
Programas” desta semana, no ar 
pelo YouTube.com/R7, Facebook.
com, Portal R7 e no R7.com, com a 
Dani Bavoso e este que vos fala, foi 
revelado que Miguel Falabella, nesses 
últimos dias, recebeu convite para 
apresentar “A Fazenda”. Só que não 
pode aceitar. Ele está compromissado 
com o “Show dos Famosos” do 
“Domingão”.

SERGIO ZALIS

Esporte
Nota no blog de Milton 

Neves adianta que a rádio 
Capital está montando uma 
nova equipe esportiva, sob a 
direção de Olivério Junior.

Como nome ou destaque 
principal, a volta de José 
Silvério.

Pela ordem
Ainda no campo esportivo, o 

narrador Milton Leite, vacinado, 
tem exame médico agendado 
na Globo para 9 de junho.

Isso signi� ca que no dia 11 
estará à disposição das escalas, 
voltando, provavelmente, com 
os jogos da Eurocopa.

Montagem
O SBT vai intensi� car os 

trabalhos de mais uma edição 
do “Bake O� ” na próxima 
semana. As equipes irão 
montar o cenário do programa 
gastronômico, mas as gravações 
só terão início em junho.

Atualmente, o espaço do 
“Bake” está sendo ocupado pelo 
“Vem Pra Cá”, que irá para outro 
estúdio.  



O presidente do Comitê Olím-
pico Internacional (COI), o 
alemão � omas Bach, asse-

gurou nesta quarta-feira, 19,  que 
pelo menos 75% das pessoas que 
� carão na Vila Olímpica dos Jogos 
de Tóquio-2020, adiados em um ano 
por causa da pandemia do novo co-
ronavírus, estará vacinado contra a 
covid-19 ou planeja fazer isso antes 
do início do evento esportivo no Ja-
pão.“Temos motivos para acreditar 
que essa percentagem vai subir além 
de 80%”, acrescentou o presidente 
do COI, durante uma reunião online 
com o Comitê Organizador dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio-2020, que 
serão disputar entre 23 de julho e 8 
de agosto.

Segundo � omas Bach, o COI 
está pronto para fornecer pesso-
al médico adicional para os Jogos 
Olímpicos, já que muitos japoneses 

temem que o evento esportivo colo-
que mais pressão sobre o sistema de 
saúde do país. 

Os organizadores reagiram 
positivamente à oferta de pessoal 
médico adicional feita pelo COI e a 

presidente do Comitê Organizador 
dos Jogos de Tóquio-2020, Seiko 
Hashimoto, já a� rmou que a vacina-

ção dos participantes do evento “se-
ria uma grande ajuda para garantir a 
segurança dos Jogos”.

A pouco mais de dois meses da 
cerimônia de abertura, Tóquio e ou-
tras cidades japonesas continuam 
em estado de emergência sanitária 
- até o próximo dia 31, pelo menos - 
e a maioria dos residentes quer que 
o evento seja novamente adiado ou 
cancelado de� nitivamente.

O Japão está passando por uma 
nova onda de infecções pelo novo 
coronavírus e as autoridades estão 
sendo fortemente criticadas pela 
lentidão da campanha nacional de 
vacinação. 

“Precisamos nos concentrar 
mais ainda em tornar estes Jogos 
Olímpicos seguros e protegidos por-
que a cerimônia de abertura está a 
apenas 65 dias de distância”, com-
pletou � omas Bach.
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COI crê que 75% da Vila Olímpica 
estarão vacinados antes dos Jogos 
JAPÃO | ‘Temos motivos para acreditar que essa percentagem vai subir além de 80%’, afirma o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. COI espera também 
fornecer pessoal médico adicional para Jogos Olímpicos, em razão de muitos japoneses temerem que evento esportivo coloque mais pressão ainda sobre o sistema de saúde do país

A pouco mais de dois meses da cerimônia de abertura, Tóquio e outras cidades japonesas continuam em estado de emergência com nova onda

O ABC conquistou um resulta-
do importante na tarde desta 
quarta-feira, 19, e se mantém 

vivo na disputa do Estadual, em seu 
2º turno. Venceu o Santa Cruz, no 
estádio Frasqueirão, pelo placar de 2 
a 1, e chegou aos 10 pontos, 1 a me-
nos que o líder e rival, América, que 
empatou com o Palmeira na Arena 
das Dunas.

Os gols do alvinegro foram mar-
cados por Levi, no 1º tempo, e Vini-
cius Paulista, no início da segunda 
etapa. Para o Santa Cruz, descontou 
Alexandre.

O próximo adversário do ABC 

será o rival América, na tarde deste 
domingo 23, no estádio Frasqueirão, 
em duelo com cheiro de “divisor de 
águas” na competição, já que após 
o clássico, restará apenas mais uma 
rodada nesta fase de turno, com 
Globo (7 pontos) e Potiguar de Mos-
soró (9) na disputa direta.

Já o América empatou pelo pla-
car de 0 a 0 com o Palmeira, na tar-
de desta quarta-feira 19, no estádio 
Arena das Dunas. Com o resultado, 
o alvirrubro se mantém na liderança 
do segundo turno, com 11 pontos.

Na próxima rodada, domingo, às 
16h, encara o ABC, no Frasqueirão.

Alvirrubro empatou no 0 a 0 contra Palmeira na Arena das Dunas, mas segue na liderança

Estadual: ABC vence Santa 
Cruz e encosta no América
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