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“Presidente 
é mentiroso e 
dissimulado”

Rio Grande do 
Norte vive suspeita 
de ter aplicado 233 
vacinas vencidas

CoopBrasil quer 
chegar com 
agilidade onde 
o SUS demora

Natal amplia linha 
de cuidado para 
pacientes em 
consultas pós-covid

GERAL. 10 | Pelo menos 233 doses 
vencidas da vacina AstraZeneca 
podem ter sido aplicadas no Rio 
Grande do Norte, de acordo registros 
do Ministério da Saúde, esmiuçados 
nesta sexta-feira 2, em matéria da Folha 
de São Paulo. No Brasil, estima-se que 
tenham sido utilizados até o dia 19 de 
junho, 26 mil doses dos imunizantes.

GERAL. 6| Criada no ano passado, a 
CoopBrasil é uma cooperativa para 
exercício da medicina como profissional 
autônomo, para que o médico seja 
dono do seu próprio trabalho. Mas este 
é apenas um lado da questão.
Há muitos outros fortes apenas que 
impactam diretamente muitas camadas 
da população que carece do SUS.

CIDADES. 8| A Prefeitura do Natal, 
através da Secretaria Municipal de 
Saúde, ampliou a linha de cuidado ao 
paciente covid, proporcionando uma 
assistência mais completa. A capital 
conta com o atendimento pré-covid e 
agora também dispõe do pós-covid, 
que contempla atendimento com 
especialistas e exames. 

SENADOR Styvenson Valentim critica Bolsonaro “porque colocou no governo pessoas que respondem por corrupção” e não aceita alianças, se for candidato em 2022

STYVENSON SOBRE BOLSONARO:

Registros do Ministério da Saúde mostram situações que teriam ocorrido em vários estados
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ALEXVIANA

Agovernadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
se manifestou publicamente 

ontem sobre a declaração do colega 
governador do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, que assumiu publi-
camente sua homossexualidade. Em 
uma rede social, Fátima declarou 
que na sua vida, seja ela pública ou 
privada, “nunca existiram armários”, 
e que sempre demarcou suas posi-
ções através da sua atuação política. 
“Na minha vida pública ou privada 
nunca existiram armários. Sempre 
demarquei minhas posições através 
da minha atuação política, sem jamais 
me omitir na luta contra o machismo, 
o racismo, a LGBTfobia e qualquer 
outro tipo de opressão e de violência”, 
disse Fátima, acrescentando que o go-
vernador Eduardo Leite fez um gesto 
importante que tem a solidariedade 
dela, por eventuais ataques que venha 
a sofrer em razão de sua declaração.
“Eu sei o que é a dor da discriminação 

e do preconceito. Os mandatos que 
recebi do povo, de deputada estadual, 
deputada federal, senadora e, agora, 
de governadora do meu Estado, o RN, 
sempre estiveram à disposição das 
lutas civilizatórias”, afi rmou Fátima. 

Na visão da governadora, as denomi-
nadas minorias são, por vezes, maioria 
da sociedade, mas pouco representa-
das politicamente. “Tenho orgulho de 
sempre ter representado essa luta e 
consciência de que, mais do que nossa 

condição humana, importa à socieda-
de as nossas ações para transformar 
o mundo em um lugar melhor para 
viver com justiça, dignidade, e direitos 
iguais para todas e todos”, afi rmou.

IMPRENSA
Ainda ontem, a governadora Fáti-

ma anunciou que os profi ssionais da 
imprensa no Rio Grande do Norte foram 
incluídos como grupo prioritário na 
campanha de imunização contra a Co-
vid-19. Segundo o anúncio, a imuniza-
ção deve começar na próxima semana.
“Conseguimos aprovar a inclusão dos 
profi ssionais da imprensa no plano es-
tadual de imunização. Começa na pró-
xima semana. A decisão mais do que 
importante, justa, para quem fez um 
papel tão importante e estratégico na 
pandemia. O trabalho de comunicação 
social, na rua, tem contribuído muito 
para salvar vidas”, disse Fátima Bezerra. 
A inclusão foi aprovada pela Comis-
são Intergestores Bipartite (CIB). 

O órgão que reúne a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) e 
municípios aprovou, ainda, a inclu-
são dos trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). 
Foi deliberada também a necessidade 
de avançar a vacinação dos profi s-
sionais da educação, com objetivo 
de totalizar a imunização deste pú-
blico. Também em deliberação na 
CIB, por solicitação dos secretários 
municipais, foi reforçado que as vaci-
nas destinadas à segunda dose sejam 
guardadas na rede de frio da Secretaria 
de Estado da Saúde Pública (Sesap). 
Desta forma, a Sesap permanecerá co-
mo responsável pela distribuição das 
vacinas, seguindo o cronograma esta-
belecido e de acordo com o Programa 
Estadual de Imunização e o Plano de 
Operacionalização para a vacinação 
contra a Covid-19 no RN. As doses con-
tinuam a ser liberadas em tempo opor-
tuno para aplicação, como já havia sido 
pactuado na CIB.

Governadora Fátima Bezerra sobre 
homossexualidade: “Nunca existiram armários”

DIVULGAÇÃO/PT

Fátima Bezerra: “Sempre demarquei minhas posições através da minha atuação política”

CEI
A oposição na Câmara de Natal 

protocolou ontem requerimento 
solicitando a abertura de uma 
Comissão Especial de Inquérito 
(CEI) para apurar denúncias 
de irregularidades na Saúde 
em Natal. O documento foi 
registrado um dia após da Polícia 
Federal, a Controladoria-Geral 
da União e Ministério Público 
Federal defl agrarem a operação 
“Rebotalho”, para apurar denúncia 
de compra fraudulenta, pela 
Prefeitura de Natal, de ventiladores 
pulmonares de origem e qualidade 
duvidosa, com 15 anos de uso, 
destinados ao Hospital de 
Campanha.

Transparência 
Para a vereadora Divaneide 

Basílio, líder do PT na Casa, o 
pedido da CEI não é resultado da 
falta de transparência da atual 
gestão no que diz respeito aos 
gastos com a Covid em Natal. “Só 
nosso mandato já protocolou mais 
de 40 requerimentos cobrando 
informações à SMS sobre questões 

relacionadas à luta contra o 
Coronavírus em Natal. Nenhum 
foi respondido”, comentou a 
parlamentar.

Objetos
Entre os itens utilizados para 

sustentar o pedido da abertura da 
Comissão de investigação estão 
a “ausência de transparência 
nos contratos que apresentam 
como justifi cativa a Pandemia 
da Covid-19”, “Gestão escusa 
de Contratos Temporários de 
trabalhadores da Secretaria 
Municipal de Saúde”, “Gasto com 
medicamento sem comprovação 
e formulação do “Kit Covid”, 
“Superfaturamento na aquisição 
de Testes para Covid-19 em 
Drive Th rus” e  “irregularidades 
nos contratos de aquisição de 
respiradores para a rede de saúde 
da capital”.

Assinaturas 
Até agora, o requerimento foi 

assinado pelos vereadores Ana 
Paula (PL), Brisa Brachi (PT), 

Divaneide Basílio (PT), Júlia 
Arruda (PCdoB) e Robério Paulino 
(PSOL). Para a CEI ser instalada são 
necessárias 10 assinaturas.

Hospital 
Após a resolução de entraves 

e problemas no projeto, o governo 
do Estado deu andamento ao 
trabalho de construção do Hospital 
da Mulher Parteira Maria Correia, 
em Mossoró. A governadora Fátima 
Bezerra, ao lado das equipes técnicas 
responsáveis, visitou o canteiro de 
obras na manhã de ontem.

Problemas 
“Encontramos a obra com muitos 

problemas graves, com perigo de 
não ser concluída. Não foi fácil, mas 
estamos aqui para resolver. Em 2022, 
realizaremos o sonho de Mossoró e 
de toda a região, entregando o maior 
equipamento público de saúde do 
Estado para benefi ciar mais de 60 
municípios. Percorri toda a obra e 
a avaliação é positiva. O trabalho 
deslanchou e, fi nalmente, será 
entregue ao Rio Grande do Norte”, 

afi rmou a governadora.

Visita
A chefe do Executivo vistoriou a 

obra acompanhada de integrantes 
do Governo Cidadão, responsável 
pelo investimento superior a R$ 
100 milhões, e das secretarias de 
Estado da Saúde Pública (Sesap), 
que irá gerir o a unidade hospitalar, 
e da Infraestrutura (SIN), além do 
prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, 
o senador Jean Paul Prates, os 
deputados estaduais Isolda Dantas e 
Souza Neto, os vereadores Marleide 
Cunha, Carmen Julia, Lawrence 
Amorim e Sandra Rosado.

Licenças 
Fátima também visitou o novo 

Posto Avançado do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte 
(Idema), em Mossoró. Na oportu-
nidade, ela anunciou a emissão de 
licenças ambientais que autorizam a 
Potiguar E&P a iniciar as operações 
das sondas de perfuração de novos 
poços de petróleo no estado.

Boas notícias  
“Essa é uma das boas notícias 

que estamos trazendo nesta visita a 
Mossoró. Novos poços de petróleo 
signifi cam mais empregos para 
o nosso estado. Essa atividade 
estava praticamente parada desde 
2018. Também quero acrescentar 
que estamos encaminhando 
à Assembleia Legislativa a 
nova lei do gás, que concede às 
empresas de petróleo o direito de 
comercialização do gás”, disse a 
governadora.

Vacinação
O Brasil fechou o primeiro 

semestre do ano superando 
expressiva marca de 101 milhões 
de vacinas contra covid aplicadas 
na população. Desde a primeira, 
em 17 de janeiro, tem sido uma 
campanha de imunização difícil, 
devido à oferta mundial bem abaixo 
da demanda, mas que completa 
165 dias com média diária de mais 
de 613 mil doses. Ficamos atrás 
apenas dos grandes produtores de 
vacinas como Estados Unidos, Índia 
e China.
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O senador Styvenson Valentim 
(Podemos), numa entrevista 
ao Agora RN, falou sobre o 

que pensa em relação ao governo 
federal, de sua participação na CPI 
do Pandemia e deixou em dúvida se 
será candidato ao governo do Rio 
Grande do Norte.  Ele descartou a 
possibilidade de alianças para con-
correr ao cargo, caso seja candidato 
em 2022. “Se eu for candidato, será 
pela vontade do povo. Não faria, ja-
mais, aliança com ninguém”.

Agora RN: De que forma o 
senhor analisa a situação do es-
tado nesse momento? 

Styvenson Valentim: Quando 
a pandemia chegou, muita gente 
não acreditava na potência que 
vinha esse vírus, tanto que pegou 
todo mundo de surpresa, pegou 
ministro da economia de surpresa, 
o vírus está entre a gente desde o 
carnaval, com isso tudo foi feito nas 
carreiras, foi feito PEC da Guerra, o 
Congresso teve uma participação 
imprescindível nesse período, para 
liberar recursos, é claro que come-
teu algumas falhas, como a MP 960, 
que favoreceu as compras contratos 
com licitações fragilizadas e come-
teu outro erro agora. Com essa lei 
da improbidade, lei da fi cha limpa, 
buscamos uma melhora por país, 
daí vem alguém na contra mão que 
piora. Vimos uma grande discussão 
entre entes políticos, municipais, es-
taduais e federal, discutindo e politi-
zando vidas, remédios, tratamento 
e tudo que pudesse ser politizado, 
isso envolve médicos, cientistas, 
chegamos a um ponto que não sa-
bemos mais quem fala a verdade, 
chegamos a um ponto onde des-
confi amos de tudo. A quantidade 
de mortes que o país tem é lamen-
tável. Existem briga pela questão 
das vacinas, decretos que fecham 
e abrem, nisso, como parlamentar, 
como político, precisamos opinar, 
até porque o povo cobra um posi-
cionamento nosso, porém tá tudo 
muito tumultuado.

Agora RN: De que forma o 
senhor tem acompanhado e 
participado da CPI no Senado?

Styvenson Valentim: A CPI vi-
rou um barraco, o que estava escon-
dido nos bastidores, advindo à tona 
agora. Vieram à tona as mazelas dos 
políticos. Estão discutindo dentro 
de uma politização. Quando eu as-
sinei a CPI, não imaginei que fosse 
essa catástrofe não. Não assinei pa-
ra estar ali Renan Calheiros, Omar 
Aziz, esse pessoal, por mais que res-
peitemos como pessoas, são políti-
cos que não têm uma boa trajetória.

Agora RN: O senhor, inclu-
sive, participou pouco da CPI. 
Por que se deve a questão da 
descrença?

Styvenson Valentim: Quando 
saiu a composição da CPI, eu achei 
que ia ser imparcial, não esperava 
que o presidente da CPI pudesse 
interferir tanto na fala das pessoas. 
Ali, para você fazer uma pregunta, 
tem de esperar pelo menos umas 
sete horas e eles não deixam nin-
guém falar. Onde já se viu? Por isso 
não assinei a prorrogação, assinei 
a abertura porque acreditava no 
que iria ser e não pelo que foi e 
está sendo. Se foi identifi cada má 
conduta do presidente, prevarica-
ção, já foi tudo para o STF, então 
não precisa de prorrogação. Temos 
ainda 20 dias para resolver, não há 
necessidade de prorrogar. Quando 
assinei a do senador Randolfe, a in-
tenção era identifi car as omissões 
do governo, a ideia era avaliar onde 
ele errou. O presidente dizia coisas 
de forma desnecessária, como a 
vacina chinesa não presta, a ques-
tão do uso de máscaras, que é uma 
gripezinha, isso causou mortes. Se 
ele teve envolvimento pelas falas 
ou participação nos bastidores, que 
seja avaliado. Ao mesmo tempo, de-
fendi que os governadores também 
fossem ouvidos sobre desvios de 
recursos, contratos, a CPI seria para 
avaliar todo mundo, essa foi minha 
frustração. Eu não tenho nada a ver 
com presidente, se houver ver com-
provação de que ele errou, que ele 
pague, se errou quero que ele perca 
a cabeça. O que não dá é perder esse 
tempo todo com uma CPI focado só 

em uma pessoa.

 Agora RN: A CPI, o que se-
nhor acha que foi positiva?

Styvenson Valentim: Um 
fator positivo da CPI até aqui mos-
trou, de fato, o que é política brasi-
leira, são senadores que falam o que 
um monte de assessores escreve. 
As perguntas são os assessores que 
escrevem, os senadores não falam 
o que pensam de verdade, é tudo 
muito venoso, sujo demais.  Com is-
so, o povo consegue enxergar o que 
de fato é a política brasileira. O que 
esperamos é uma imparcialidade, 
porém é difícil cobrarmos imparcia-
lidade de que é igual a gente, se já foi 
tomado um partido, um lado, é cla-
ro que essa decisão vai ser parcial, 
essa discussão que para o judiciário. 
Estamos vendo no STF e no judici-
ário um latente posicionamento 
político ou religioso, ideológico. 

Agora RN? Como o senhor 
ver essa nova fase da CPI, onde 
começa a aparecer uma possibi-
lidade de corrupção real, segun-
do o relator. Há, nessa questão 
das vacinas, na sua opinião exis-
te, corrupção ou não governo 
Bolsonaro?

Styvenson Valentim: Eu disse 
que o presidente era mentiroso e 
dissimulado, porque, como é que 
você diz que o seu governo não é 
corrupto, se você coloca gente na 
estrutura de governo que responde 
por corrupção? Isso está claro, Mi-
randa, Ciro Nogueira, esse pessoal 
não tem pátria, quer cargo, quer ex-
trair, para eles, quanto mais melhor. 

A governabilidade é muito cara. 
Até o ano passado, o general Hele-
no, junto com Ramos, disse que o 
Congresso extorquia o executivo, 
eu enviei um ofi cio para eles me di-
zerem onde eu estava extorquindo 
o extorquindo por cargo. Até aqui, 
só quem respondeu foi o Bento, 
afi rmando que eu não tinha. Como 
acusa e fi cam calado? Porque tá 
todo mundo calado agora? Cadê o 
falante Heleno? Digo que ele é men-
tiroso por isso, se aliou com que não 
presta. Ele tinha muita gente boa  no 
Congresso para se aliar, mas não, foi 
fazer parte das maiores bancadas 
de partidos envolvido nos maiores 
escândalos de corrupção.

Agora RN: Como o senhor 
ver essa questão da possível 
candidatura de Lula para as 
próximas eleições?

Styvenson Valentim: .Eu 
tenho vergonha. Quem entra na 
política motivado por um momen-
to como a gente vinha de 2014, 
com possibilidade de uma limpeza 
política. Entrei na política coma in-
tenção de contribuir, o STF está in-
terferindo em situações que podem 
comprometer a democracia. Se 
Moro errou, ele está pagando agora. 
Se formos questionar as decisões 
de Moro, vamos questionar de ou-
tras intuições do judiciário. Eu vejo 
como uma vergonha dar um cartão 
verde como esse, que estão dando 
para o ex-presidente, ex-presidiário, 
ex-tudo Lula.

Agora RN: Qual a sua opi-
nião sobre a possibilidade do 

impeachment do presidente 
Bolsonaro?

Styvenson Valentim: Eu não 
sou a favor. Não de Bolsonaro, 
mas como de qualquer outro. Ele 
foi colocado democraticamente 
ali, não sei quais foram os meios, 
se compra de voto, se foram pelos 
meios antigos e criminosos, ou se 
foi pela democracia, porque o po-
vo acreditou. Sou contra porque 
causa descrédito no país. O povo se 
sente traído pelo Congresso.

Agora RN: Eleições presi-
denciais: polarização entre 
Lula e Bolsonaro ou teria um 
terceira via?

Styvenson Valentim: Eu 
espero uma terceira via. A polari-
zação já vem de antes, isso é claro. 
Tenta-se reforçar essa situação em 
todos os âmbitos, isso não saudá-
vel. A polarização está tão forte 
que não se consegue enxergar essa 
terceira via; talvez essa terceira via 
seja o correto. O Podemos aguarde 
ansiosamente e a decisão de Sergio 
Moro. Na minha opinião, ele foi um 
herói. Ninguém teve coragem de 
fazer o que ele fez, ele colocou luz 
onde ninguém enxergava.

Agora RN: Mas o senhor 
não acha que em abrir a mão 
da magistratura e se aliar a um 
governo que o senhor mesmo 
disse que é corrupto, isso não 
tira a credibilidade dele?

Styvenson Valentim: O sena-
dor não respondeu.

Agora RN: Como o senhor 
analisa a gestão estadual, no 
contexto da pandemia?

Styvenson Valentim: Fez 
o que pôde fazer, com o que foi 
enviado pelo governo federal, lem-
brando que o dinheiro é do povo, 
recursos aprovados pelo Congres-
so, porém, os gatos precisam ser 
avaliados.

Agora RN: CPI da Assem-
bleia Legislativa do RN. Qual 
sua opinião?

Styvenson Valentim: Espero 
que seja imparcial, diferente da do 
Senado. Espero que quem estive 
sendo acusado, tenha a oportuni-
dade de se defender.

Agora RN: Como o senhor 
trabalharia a governabilidade 
de um estado?

Styvenson Valentim: Seria 
baseado na transparência, não go-
vernaria com a faca no pescoço. Se 
eu for candidato será pela vontade 
do povo. Não faria, jamais, aliança 
com ninguém.

Senador Styvenson: “Não faria, 
jamais, aliança com ninguém”
ENTREVISTA| “Se Moro errou, ele está pagando agora. Se formos questionar as decisões de Moro, vamos questionar de outras intuições do judiciário. Eu vejo como uma vergonha dar um 

cartão verde como esse, que estão dando para o ex-presidente, ex-presidiário, ex-tudo Lula”, disse o senador Styvenson Valentim, do Podemos, ao Agora RN

Styvenson: “Quando saiu a composição da CPI, eu achei que ia ser imparcial, não esperava que o presidente da CPI pudesse interferir tanto”
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Com a pandemia do novo co-
ronavírus, muitos órgãos têm 
se debruçado sobre as contas 

em âmbitos nacional, estadual e 
municipal. Em Natal não tem sido 
diferente. Em conjunto com a Con-
troladoria Geral da União (CGU), e 
o Ministério Público Federal (MPF), 
a Polícia Federal defl agrou nesta 
semana a Operação Rebotalho. 
Nela, foram efetuadas buscas e 
apreensões de informações sobre 
a possível compra de respiradores 
pulmonares recondicionados pela 
Secretaria Municipal de Saúde para 
equipar o Hospital de Campanha de 
Natal.

A operação da PF investiga a 
compra sem licitação e o superfatu-
ramento de respiradores pulmona-
res que, de acordo com a bancada 
de oposição à prefeitura do Natal, 
seriam de qualidade duvidosa. Se-

gundo um comunicado da bancada, 
há equipamentos adquiridos que 
possuem mais de 15 anos de uso, e 
que, segundo o fabricante, possuem 
origem clandestina, uma vez que 
têm números de série desconhe-
cidos, que não correspondem aos 
produzidos pela empresa. Ainda 
segundo informações da Polícia Fe-
deral, os prejuízos podem chegar a 
R$ 1,4 milhão.

A bancada de oposição na Câ-
mara Municipal de Natal é formada 
pelos vereadores Ana Paula (PL), 
Brisa Brachi (PT), Divaneide Ba-
sílio (PT), Júlia Arruda (PCdoB) e 
Robério Paulino (PSOL). Por meio 
de nota à imprensa, garante que 
está atenta, acompanhando toda a 
situação, e vai requerer à Direção 
da Casa, através dos instrumentos 
legais, o acompanhamento da situ-
ação e a abertura imediata de um 

processo investigatório, através de 
uma Comissão Especial de Inquéri-
to – CEI, para apurar não somente 
o caso anunciado dos respiradores, 
como demais processos em que 
constam a ausência de transpa-
rência por parte da Secretaria de 
Saúde de Natal, outrora já alertados 
por esta bancada, desde à compra 
de testes rápidos por dispensa de 
licitação, passando pela prescrição 
ilegal de medicamentos, fura-fi la de 
vacinação e até o sumiço do quanti-
tativo de doses de vacina.

O vereador Robério Paulino 
disse que a bancada de oposição 
recebeu a operação da Polícia Fe-
deral “como a população recebeu”. 
E acrescentou: “A gente acha que, 
num momento desse, onde a gen-
te tem 500 mil brasileiros mortos, 
mais de 6 mil no RN. é inadmissível 
que você tenha um fato nacional, 

como propina para compra da va-
cina. A gente espera que não acon-
teça aqui, e lamentavelmente esta-
mos vendo aqui na cidade suspeitas 
de superfaturamento”.

Segundo ele,  a Câmara não po-
de prejulgar, “mas protocolamos o 
protocolo, com um pedido inicial 
de abertura de uma CEI para in-
vestigar as suspeitas. A gente acha 
que são muito graves e a Câmara 
não pode fi car assistindo de mãos 
cruzadas estas acusações sem se 
pronunciar. Pode ter maioria e mi-
noria, situação e oposição. Tem que 
agir de maneira independente. Não 
pode ser uma extensão do prefeito. 
A gente propôs a CPI, não é uma 
condenação, mas, sim, uma inves-
tigação. A gente quer dar satisfação 
à população sobre acusações tão 
graves”.

O vereador pelo PSOL disse ain-

da: “Se a Prefeitura não tem nada 
a esconder, não deve ter medo. Da 
mesma forma que se instaurou na 
ALRN e no Congresso, acho que a 
Câmara tem que instaurar uma CPI 
para acompanhar. Além destas acu-
sações, existem outras questões, 
que os vereadores querem apurar. 
Pedimos esclarecimentos sobre 
compra, compra da ivermectina e a 
própria recomendação da ivermec-
tina e cloroquina que são medica-
mentos sem comprovação científi -
ca sem efi cácia contra a covid e o 
prefeito insistiu em comprar. A CPI 
também tem que discutir isso. Essa 
compra também foi feita sem licita-
ção. A Câmara não pode ser espec-
tadora. A bancada da oposição, eu e 
as quatro guerreiras, a tarefa agora 
é conseguir mais 5 assinaturas.  Até 
o fi nal do mês, no máximo em duas 
semanas, queremos abrir a CPI”.

“Se a Prefeitura não tem nada a 
esconder, não deve ter medo”
SUSPEITAS | Declaração é do vereador Robério Paulino (PSOL). Ele disse que a bancada de oposição recebeu a operação da Polícia Federal “como a população recebeu”. E 

acrescentou: “A gente acha que, num momento desse, é inadmissível que você tenha um fato nacional, como propina para compra da vacina. A gente espera que não aconteça aqui”
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AJUDA| Nessa data, as cooperativas mobilizam seus associados e cooperados e cada um deles dá sua 

contribuição no sentido para  mitigar por algum tempo a situação de alguma comunidade ou instituição

O presidente do Sistema de 
Cooperativa de Crédito do Rio 
Grande do Norte (Sicoob-RN), Ma-
noel Santa Rosa, antes de qualquer 
coisa, é um entusiasta do coope-
rativismo, tema que ele conhece 
profundamente.

No Brasil, o sistema que Santa 
Rosa comanda no RN, é responsá-
vel por 5 milhões de cooperados 
e 3,4 mil pontos de atendimento, 
distribuídos em todo país.

No Rio Grande do Norte, o 
volume de depósitos do Sicoob no 
ano passado atingiu a expressiva 
marca de R$ 114 milhões – uma 
expansão de 54% em relação ao 
ano anterior. Já na carteira de cré-
dito, o aumento foi de 35%, totali-
zando R$ 174 milhões.

Tamanha expansão, segundo 
Manoel Santa Rosa, refl ete o grau 
de conscientização das pessoas 
sobre a relevância do cooperati-
vismo, cujas raízes remontam à 
presença dos jesuítas no Brasil 
Colônia.

Mas, para ele, basta dizer que o 
cooperativismo nasceu de verdade 
da organização dos trabalhadores 
para ter acesso a alimentos de qua-
lidade e uma vida mais digna.

“Durante o percurso histó-
rico da sua existência, o sistema 
forjou princípios voltados para a 
comunidade e mais recentemente 
adorou a data de hoje como o dia 
C do Cooperativo com ações de 
inserção junto às comunidades, 
especialmente àquelas que estão à 

margem do processo de participa-
ção social”, afi rma.

Nessa data, as cooperativas 
mobilizam seus associados e co-
operados e cada um deles dá sua 
contribuição no sentido que se 
possa mitigar por algum tempo a 
situação de alguma comunidade, 
localidade ou instituição.

“Especifi camente, nós, do Si-
coob do RN, estamos distribuindo 
150 cestas básicas para um abrigo 
de idosos, apoiando projetos da 
comunidade rural em Ceará Mirim 
também com cestas e apoiando 
uma atividade na Ribeira e Rocas, 
em Natal, acolhendo jovens para 
a prática do esporte. São apenas 
algumas entre muitas outras ações 
desenvolvidas em todo o País”, 
acrescenta.

Para Manoel Santa Rosa, o Dia 
C é quando, na prática, “nos apro-
ximamos das comunidades caren-
tes, para estender a mão e fi car ao 
lado delas para compartilhar e ali-
viar a dor e o sofrimento por alguns 
instantes”.

Ele lembra que o resultado da 
cooperativa em 2020 já é conse-
quência da maior aproximação da 
entidade junto aos cooperados, 
buscando entender suas deman-
das, sobretudo no período da 
pandemia, para oferecer serviços 
fi nanceiros com melhores condi-
ções de adesão.

“E o resultado, num cenário de 
pandemia, é signifi cativo. Mostra 
que agimos certo em apostar nos 

cooperados, reduzindo sensivel-
mente a taxa de juros, atendendo a 
um chamado do segmento empre-
sarial”, diz ele.  

A propósito, o Sicoob Rio Gran-
de do Norte pretende manter seus 
índices de crescimento, seja fazen-
do com que a cooperativa se torne 
a principal instituição fi nanceira 
dos associados, ou conquistando 
novos públicos.

A prova disso são os planos pa-
ra este ano. Segundo Manoel Santa 
Rosa, as novas agências da Cidade 
Alta e do Centro de Parnamirim 
vão nesse sentido.

“Precisávamos melhorar as 
condições de atendimento em Par-
namirim, por isso, além da agência 
no bairro de Nova Parnamirim, 
inauguramos a agência do Centro, 
oferecendo mais conforto e como-
didade para os nossos associados 
daquela área”, explica o presidente 
da cooperativa.

“Quanto à agência da Cidade 
Alta, a intenção foi fi car mais pró-
ximo dos servidores do IFRN e dos 
hospitais, além de entrarmos na 
rota de outros públicos”.

Outra novidade é a chegada 
em municípios em que o Sicoob 
Rio Grande do Norte ainda não 
opera. “Nosso foco não é novidade, 
está em Macaíba, Ceará-Mirim e 
São Gonçalo do Amarante, na Re-
gião Metropolitana de Natal, além 
de São José do Campestre para le-
var a cooperativa para o interior”, 
lembra.

Para Manoel Santa Rosa, o Dia C é quando “nos aproximamos das comunidades carentes, para estender a mão e ficar ao lado delas”

Sicoob no RN está presente ao 
Dia C do Cooperativismo

ARQUIVO PESSOAL
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MARCELOHOLLANDA

Muito além da nossa vã filosofia, 
há uma vida que evolui, a des-
peito do reacionarismo reinan-

te. E tudo resulta da evolução não apenas 
na ciência, como também nas artes e 
nos costumes. Não é tão difícil, portanto, 
entender se olharmos para 50 anos atrás, 
quando tabus como a virgindade femini-
na acabavam com casamentos na época 
em que divórcio se chamava “desquite” 
e a literatura de Nelson Rodrigues fazia 
todo o sentido.

Malgrado a violência vivida nos dias 
de hoje contra mulheres e as minorias, 
estimulada pelo reacionarismo vigente, 
não há como negar que as engrenagens 
que nos conduzem para o futuro conti-
nuam rodando. Essa traquitana que já 
mexeu com a vida de milhões de pessoas 
desde o advento da Revolução Industrial, 
um dia começou a trabalhar a nosso fa-
vor, deixando apenas em aberto as abis-
sais desigualdades da sociedade.

Desde então, os costumes não para-

ram de mudar. A declaração do governa-
dor do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 
sobre sua orientação sexual, bateu em 
muita gente no Brasil igualzinho ao dia 
em que Marcos Paulo e Zezé Mota prota-
gonizaram o primeiro beijo interacial da 
tevê. Na verdade, por menos que pessoas 
queiram se fechar dentro de suas con-
vicções, não há como fazer retornar essa 
engrenagem para trás.

Bolsonaro apressou-se a dizer ontem 
que, ao falar de seu homossexualismo, 

Eduardo Leite apresentou um cartão de 
visitas para 2022, obcecado que o presi-
dente é pelo tema reeleição.

Então, fiquemos com a interpreta-
ção do texto verbal dele. Disse o chefe do 
Executivo brasileiro: “Ninguém tem nada 
contra a vida particular de ninguém, ago-
ra, querer impor seu costume, seu com-
portamento para os outros, não”.

Do ponto de vista desse democrata 
e humanista, é até uma evolução perto 
de uma frase dita por ele em 2011. “Seria 

incapaz de amar um filho homossexual. 
Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefi-
ro que um filho meu morra num aciden-
te do que apareça com um bigodudo por 
aí.”

Em 2014, em entrevista a um jornal, 
afirmou que a deputada Maria do Rosá-
rio (PT-RS) não merecia ser estuprada 
por ser “muito feia” e porque ela “não faz” 
seu “tipo”.

Realmente, “impor seu costume, seu 
comportamento para os outros, não”.

Não venha me impor seu costume

AGORA RN

Cooperativas médicas há 
muitas. Mas como esta é 
pioneira no país. Criada no 

ano passado, a CoopBrasil é uma 
cooperativa para exercício da me-
dicina como profi ssional autôno-
mo, para que o médico seja dono 
do seu próprio trabalho. Mas este 
é apenas um lado da questão.

Há muitos outros fortes ape-
nas que impactam diretamente 
muitas camadas da população, 
sem plano de saúde, que hoje es-
peram até dois ou três anos por 
uma cirurgia pelo SUS.

Nesse caso, segundo Geraldo 
Ferreira, presidente do Sindicato 
dos Médicos do RN, a CoopBrasil 
reveste-se de um forte apelo social 
ao tornar acessível a uma grande 
massa de pessoas procedimentos 
corriqueiros, mas extremamente 
difíceis de acessar pelo Sistema 
Único de Saúde.

“Um dos objetivos da coope-
rativa é prestar atendimento mais 
humanizado ao paciente, com um 
custo baixo, suprindo de certa for-
ma uma demanda represada pelo 
SUS”, resume Geraldo Ferreira. 
Embora o Hospital Natal Sul, que 
é a sua unidade hospitalar de re-
ferência para consultas, cirurgias 
e exames laboratoriais e específi -
cos, esteja temporariamente alo-
cada para atender casos de covid, 
em breve a CoopBrasil pretende 
novamente contar com esse valio-
so ativo para o atendimento.

E tudo isso facilitado pela 
marcação de consultas e outros 
procedimentos através do apli-
cativo Alive Med. O app também 

possui uma ferramenta de contro-
le de saúde do paciente, feito de 
maneira horizontalizada dentro 
do sistema, integrando todas as 
especialidades médicas.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
o Dr. Geraldo Ferreira fala sobre 
essa cooperativa potiguar pionei-
ra no Brasil e no que seus serviços 
auxiliam diretamente à popula-
ção que mais precisa.

Agora RN: O senhor pode 
nos explicar o que é a CoopBra-
sil?

Geraldo Ferreira: Antes de 
qualquer coisa, a CoopBrasil – Co-
operativa de Serviços Médicos  - é 
um projeto bem ousado. É diferen-
te das cooperativas de trabalho do 
Plano de Saúde como é a Unimed. 
Cooperativas de trabalho são 

aqueles que reúnem anestesistas, 
ortopedia e outras especialidades. 
E normalmente têm contratos de 
plantões, de horas trabalhadas 
etc. Essa nossa cooperativa, criada 
a partir de um grupo de médicos, 
quer ocupar um espaço de servi-
ços médicos, procedimentos, de 
pessoas que não conseguem se 
operar pelo SUS,  que não têm pla-
no de saúde e que nós queremos 
trabalhar a preços sociais. Ou seja, 
estamos nos propondo a traba-
lhar por tabelas diferenciadas que 
permitam o acesso à população 
aos mais variados procedimentos.

Agora RN: Que tipo de pro-
cedimento?

Geraldo Ferreira: Por exem-
plo, hérnia, vesícula, varizes, 
cirurgias oftalmológicas, histe-

rectomias, períneos, uma série 
de procedimentos que hoje, infe-
lizmente, quando se requisita ao 
SUS,  o retorno é a perder de vista 
de três anos ou mais. Tireóide, nó-
dulos de tireóide, nódulos de ma-
ma, são cirurgias que infelizmente 
têm uma alta demanda e que não 
conseguem ser atendidas.

Agora RN: Então, é uma co-
operativa voltada para proce-
dimentos?

Geraldo Ferreira: Nós tam-
bém estamos trabalhando para 
prestar esses serviços em hospi-
tais – o nosso hospital preferencial 
era o Natal Sul, que infelizmente a 
Prefeitura de maneira unilateral 
requisitou com a anuência da Jus-
tiça para a utilização para aten-
dimento de paciente de covid, 
mas assim que ele seja devolvido, 
evidentemente, será um dos prio-
ritários para essa missão a que se 
propõe a CoopBrasil.

Agora RN: Enquanto isso, 
como o trabalho se desenvolve?

Geraldo Ferreira: Com cer-
teza. Fora este hospital, que será 
a sede da cooperativa, há vários 
outros dentro dos quais faremos 
as cirurgias por meio de convê-
nios e contratos. É importante 
dizer que também estamos traba-
lhando junto a clínicas populares, 
já que a maioria delas não dispõe 
de cirurgiões. Trata-se de uma 
aliança de forma que os pacientes 
cirúrgicos possam ser agendados 
para um dia e aí nós mandaremos 
o cirurgião para a clínica onde ele 

executará o procedimento.

Agora RN: O senhor diria 
que é uma tendência esse tipo 
de atuação cooperativada?

Geraldo Ferreira: Por certo. 
A cooperativa vai trabalhar mui-
to nesta área de oferta direta ao 
paciente, mas também não des-
cartamos estender isso a vários 
municípios do RN, que não têm 
conseguido resolver os proble-
mas de seus pacientes, e a partir 
de uma tabela diferenciada esse 
serviço tão útil será ofertado a as-
sociações de municípios e até aos 
próprios municípios para que eles 
consigam resolver os problemas 
de seus pacientes.

Agora RN: Serão serviços 
fora do guarda-chuva do SUS?

Geraldo Ferreira: Não será 
uma cooperativa credenciada ao 
SUS, ela prestará sim serviços ao 
SUS com uma tabela social que 
nós ofertamos - não só a ele, mas 
também aos planos de saúde, pois 
estamos trabalhando com a ideia 
de que os planos também possam 
utilizar nossos serviços de acordo 
com a nossa tabela.

Agora RN: Não corre o risco 
de competir com os planos de 
saúde? 

Geraldo Ferreira: De forma 
nenhuma. Não criaremos um pla-
no de saúde para vender aos pa-
cientes e sim procedimentos com 
tabela diferenciada disponíveis 
para particulares, planos de saúde 
e para o próprio SUS.

CoopBrasil quer chegar com 
agilidade onde o SUS demora
SAÚDE | Proposta é trabalhar por tabelas diferenciadas que permitam o acesso à população aos mais variados procedimentos. Operações de hérnia, vesícula, varizes, cirurgias 

oftalmológicas, histerectomias, períneos, entre outras, serão ofertadas às camadas mais desassistidas da população por preços acessíveis e com rapidez.  

Geraldo Ferreira: “Um dos objetivos é prestar atendimento mais humanizado ao paciente”
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BIDEN EM NATAL

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

P
articipei de entrevista com Jeffrey Lodermeier, Cônsul dos Estados 
Unidos no Recife, sobre o evento “on line” de amanhã, 4 de julho, 
em comemoração aos 245 anos da independência americana. 

A comemoração será transmitida em português, a partir das 17h, pelo 
canal da Embaixada no YouTube e contará com a participação de 
personalidades dos dois países.. 

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

Acordo 
Na ocasião, assinou-se o acordo 

da integração do Brasil às Forças 
Aliadas, o que foi decisivo para a 
vitória na II Guerra Mundial. Surgiu 
em Natal, nessa Conferencia, a 
Força Expedicionária Brasileira 
liderada pelo general Mascarenhas 
de Morais, incorporada ao 5º exército 
americano.

Biden em Natal  
Diante da inegável importância 

histórica de Natal e Parnamirim 
solicitei ao Consul Jeff rey Lodermeier, 
que na hipótese da vinda de Biden 

ao Brasil, a Embaixada Americana 
apoie uma visita presidencial à Natal 
para inaugurar, com a presença do 
presidente brasileiro, monumento 
comemorativo da Conferencia do 
Potengi.

Biden em Natal  
O Consul Jeff rey Lodermeier 

mostrou-se entusiasmado com a 
ideia, que precisará do apoio dos 
governos e da classe política para 
prosperar. Seria estímulo grandioso 
ao turismo potiguar, com a atração 
de americanos para visitas aos locais 
onde familiares residiram no passado.

Foco
O presidente da Câmara Arthur 

Lira quer tirar a CPI da Covid do 
foco da imprensa. Colocará em 
votação a reforma da legislação 
eleitoral, o projeto que acaba com os 
supersalários, a reforma fundiária e 
até a administrativa.

Lição 
Os exageros da CPI chegaram 

a tal ponto, que o vice-presidente, 
general Mourão, de formação 
militar, aconselhou: “acho que tem 
uma turma que nunca prendeu 
ninguém e está doida para prender. 
Qualquer coisa é ‘vou mandar 
prender’, não é assim né. As coisas 
não funcionam desse jeito”.

Camarão
Há um eleitorado, chamado 

de suculento camarão empanado, 
que não deseja Bolsonaro, nem 
Lula. Porém, se não encontrar uma 
“cabeça”, o crustáceo morrerá na 
beira da praia.

OLHO ABERTO

Muitos empregos
A agropecuária atinge o melhor 

índice de oferta de empregos, desde 
2011. Em abril, abriu 11.145 novas 
vagas, mais do que o triplo do 
observado em março.

TSE 
Há advogados estudando ações 

junto ao TSE, por considerarem 
as manifestações públicas do 
presidente Bolsonaro, campanha 
fora de época. O TCU recebeu 
consulta, se os gastos devem ser 
ressarcidos.

Cingapura 
O pais recebeu 19 milhões de 

turistas em 2019. Foi reduzido para 
2 milhões. Tentativa de solução é a 
instalação no aeroporto da cidade, 
do primeiro hotel “totalmente livre 
da Covid-19”, destinado a viajantes 
de negócios. A diária custa US$ 384 
e inclui três refeições

OA campanha Mossoró Va-
cina estará mais uma vez 
com 10 Unidades Básicas 

de Saúde e o Ginásio do SESI à dis-
posição da população neste sába-
do 3. Já no domigo 4, a campanha 
de imunização contra a covid-19 
prosseguirá apenas com atendi-
mento nas UBS’s.

Podem tomar a vacina contra 
a covid-19, pessoas de 41 anos ou 
mais sem comorbidades, lactantes 
de 12 meses que têm 18 anos ou 
mais, trabalhadores da indústria 
e da construção civil de 40 anos 

ou mais e profi ssionais do Serviço 
Único de Assistência Social (SU-
AS). 

Ainda podem ser vacinados 
membros dos grupos prioritários 
que já vinham sendo imunizados 
anteriormente.

Mossoró recebeu na última 
quinta-feira 1º, 8.227 doses de imu-
nizantes da Astrazeneca e Pfi zer. 

No segundo maior município 
do Estado, 3.330 doses estão re-
servadas pela norma técnica da 
SESAP para a primeira aplicação 
na população em geral.

O deputado federal Rafael Motta 
(PSB) teve três projetos de Lei 
aprovados no plenário e nas co-

missões da Câmara dos Deputados ao 
longo desta semana. Foram apreciadas 
iniciativas nas áreas da saúde, educa-
ção e direitos do consumidor.  

No plenário da Casa, o PL 
2180/2019 foi aprovado junto ao Es-
tatuto da Pessoa com Câncer, ou seja, 
em conjunto com outros dois projetos 
de Lei. O texto de autoria do deputa-
do Rafael determina campanhas de 
divulgação dos direitos dos pacientes 
que enfrentam a doença em clínicas e 
hospitais. A proposta segue agora para 
o Senado Federal.

Já a Comissão de Educação ana-
lisou o PL 391/2019. A matéria obriga 
União, estados, municípios e o Distrito 
Federal a destinem recursos públicos 
para manutenção e aquisição de acer-
vo, além de determinar incentivos fi s-

cais para pessoas físicas e jurídicas que 
façam doações para bibliotecas públi-
cas e museus. O texto aprovado vai pa-
ra Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) e para a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ).

Em tramitação na Comissão de Di-
reito do Consumidor, o PL 5210/2020 
ganhou sinal verde por unanimidade. 
A iniciativa do parlamentar potiguar 
defi ne que “preço à vista é o valor total 
do produto ou do serviço pago em uma 
única parcela, independentemente do 
instrumento de pagamento utilizado”. 
Dessa forma, qualquer propaganda 
que defi nir um valor para preço à vista 
não poderá cobrar acréscimos em de-
terminadas formas de pagamento. A 
proposta ainda será votada na CCJ.

“A iniciativa do cartaz é uma me-
dida simples e garante direitos. Os 
recursos para bibliotecas públicas e 
escolares possibilitam uma boa estru-

tura e acervo atualizado para estimular 
a leitura, principalmente dos nossos jo-
vens. Enquanto que o preço à vista ob-
jetiva evitar armadilhas publicitárias”, 
detalha o deputado Rafael Motta.

ATUAÇÃO| Iniciativa do parlamentar potiguar define que “preço à vista é o valor total do produto ou do serviço 

pago em uma única parcela, independentemente do instrumento de pagamento utilizado”

Amazônia registrou 2.308 focos de fogo no mês de junho 

Três projetos de Rafael Motta são 
aprovados na Câmara Federal

Mossoró vacina pessoas de 41 
anos ou mais e grupos prioritários

Texto de Rafael Motta determina campanhas de divulgação dos direitos dos pacientes que enfrentam a doença em clínicas e hospitais

CHRISTIANO BRITO

A iniciativa do cartaz é uma 

medida simples e garante 

direitos. Os recursos para 

bibliotecas públicas e 

escolares possibilitam uma 

boa estrutura e acervo 

atualizado para estimular a 

leitura dos jovens”

“
RAFAEL MOTTA
DEPUTADO FEDERAL

COVID-19

AGORA RN

Vacinação prossegue em ritmo acelerado

Na oportunidade, lembrei ao Consul o protagonismo que teve a cidade 
de Natal na montagem do sistema de defesa estratégica das Forças Aliadas, 
durante a II Guerra Mundial.

II GUERRA

NATAL
Destaquei o fato mais importante, que foi, em 28 de janeiro de 1943, na 

“Rampa”, às margens do rio Potengi, bairro das Rocas, em Natal, o encontro 
dos Presidentes Getúlio Vargas, do Brasil e Franklin Roosevelt, dos Estados 
Unidos, na chamada “Conferência do Potengi”.de uma fi rma pertencente a 
correligionário do governo.
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Natal amplia linha de cuidado em 
consultas ambulatoriais pós-covid
CUIDADOS| Este atendimento pós-covid é realizado em parceria com o Instituto de Medicina Tropical (IMT/UFRN) oferecendo, em ambulatório, consultas especializadas a pacientes 

Pacientes atendidos são referenciados ainda no serviço, com encaminhamento após 21 dias de alta se houver persistência de qualquer sintoma

A Prefeitura do Natal, através da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS/Natal), ampliou a linha de 

cuidado ao paciente covid, proporcio-
nando uma assistência mais completa. 
A capital conta com o atendimento 
pré-covid no qual os agentes comuni-
tários realizam busca ativa e encami-
nham atendimento, e agora também 
dispõe do pós-covid, que contempla 
atendimento com especialistas e exa-
mes complementares, para pessoas 
que apresentem sequelas após a cura 
da doença. 

Este atendimento pós-covid é re-
alizado em parceria com o Instituto 
de Medicina Tropical (IMT/UFRN) 
oferecendo, em ambulatório, consultas 
especializadas a pacientes que recebe-
ram alta em qualquer serviço da rede 
de atenção do Município. A estratégia 
teve início de forma experimental em 
abril de 2021 e já atendeu mais de 60 
pessoas. 

Os pacientes atendidos são refe-
renciados pelo médico ainda no servi-
ço, com encaminhamento após 21 dias 
de alta se houver persistência de qual-
quer sintoma durante a recuperação 
em casa, sempre após o adoecimento. 
Até o momento, o projeto conta com 
clínica geral, infectologia e psiquiatria. 
Nos próximos meses a SMS/Natal vai 
ampliar para outras especialidades co-
mo neurologia, pneumologia, cardiolo-
gia e reumatologia. Os atendimentos 

são realizados no ambulatório do IMT 
e também nas Policlínicas de Natal.

De acordo com o secretário Mu-
nicipal de Saúde de Natal, George 
Antunes, sempre foi um cuidado do 
município ter essa atenção em toda a 
linha assistencial. “Desde o início da 
pandemia que a gente vem estudando 
junto à nossa equipe técnica a melhor 
forma de poder assistir o paciente co-
vid, desde a prevenção, passando pela 
fase infl amatória, até o pós-covid. Ago-
ra estamos aprimorando cada vez mais 
todas essas formas de atenção”, indica.

“Essa é mais uma ação que vem 
para somar na linha de cuidado ao 
paciente acometido por essa doença. 
A gente percebe que dois terços dos 
pacientes que desenvolvem a forma 
mais grave tem algum tipo de queixa 
pós-covid: dor de cabeça, difi culdade 
de respirar, algum desconforto em al-
gum parte do corpo, por isso o médico 
vai referenciar na linha de cuidado, seja 
através de uma UPA, um centro de en-
frentamento ou hospital, para ter esse 
atendimento especializado e repetir 
algum exame complementar como ra-
diografi a ou tomografi a, por exemplo”, 
comenta Rosângela Morais, coorde-
nadora médica do Departamento de 
Atenção Básica da SMS/Natal.

A funcionária pública Cléa Patrí-
cia dos Santos foi uma das primeiras 
atendidas pelo projeto e aprovou a 
assistência. “Tive covid em março, com 

todos os sintomas, mas no pós-covid 
senti muita ansiedade, dores muscula-
res, falta de sensibilidade em uma das 
mãos e muita fadiga. Fui encaminhada 
e atendida por Dr. Stone San, que tam-
bém atua no Hospital de Campanha, 
e me surpreendi com a atenção desde 

a primeira consulta: relatei tudo e tive 
um acompanhamento com remédios, 
apoio psicológico remoto através das 
ligações que eu recebia do Distrito. Ho-
je me sinto bem melhor e minha con-
sulta de retorno está agendada para 
julho”, afi rma.

A busca ativa identifi ca pessoas 
com sintomas da covid, que  são orien-
tadas a buscar atendimento nas UBSs, 
para receber atendimento e tratamen-
to que podem ser nas próprias UBSs, 
nos Centros Covid, Unidades de Pron-
to Atendimento e Hospitais da rede.

Aguarda votação no Senado o 
Projeto de Lei (PL) 2.180/2021, 
que prevê a criação do Fundo 

de Amparo às Crianças Órfãs pela Co-
vid-19 (Facovid). De autoria da sena-
dora Eliziane Gama (Cidadania-MA), 
o projeto determina que as pessoas 
com menos de 18 anos de idade, que 
tiveram ao menos um dos pais ou res-
ponsáveis falecidos em decorrência da 
covid-19, e cuja família remanescente 
não tenha os meios para prover a sua 
manutenção, tenham acesso a um au-
xílio assistencial custeado pelo Faco-
vid. Uma das fontes de recursos desse 
fundo seria a arrecadação de loterias.

De acordo com o projeto, serão 
amparados os menores que fi caram 
órfãos no intervalo entre a data da 
declaração de “Emergência em Saú-
de Pública de Importância Nacional 
(Espin) em Decorrência da Infecção 
Humana pelo Novo Coronavírus” (re-
conhecida pelo Poder Executivo, nos 
termos da Portaria 188, de 3 de feve-
reiro de 2020, do Ministério da Saúde) 
e até um ano após declarado seu fi m.

O texto determina, segundo a 
Agência Senado, que os recursos do 
Facovid serão transferidos aos fundos 
municipais da assistência social, se-
gundo critérios a serem estabelecidos 
em resolução do Conselho Nacional 
da Assistência Social. O objetivo é 
possibilitar que o amparo, por meio 
de benefícios eventuais, seja feito de 
forma local e imediata, garantindo a 
proteção social adequada, com a pro-
visão de renda para o arranjo familiar 
ou a rede social de apoio que acolher 
esses órfãos.

O projeto destina 1% do produto 
da arrecadação da loteria de prognós-
ticos numéricos para fi nanciar o Faco-
vid. Outras fontes de recursos seriam: 
dotações consignadas na lei orçamen-
tária anual e seus créditos adicionais; 
doações de pessoas naturais ou jurídi-
cas, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras; entre outros.

“Desta feita, projeta-se que recur-
sos da ordem de R$ 150 milhões anu-
ais estarão disponíveis para atender a 
essa necessidade. Concomitantemen-

te, será reduzida a parcela destinada 
ao custeio e à manutenção do agente 
operador da loteria. Ou seja, a Caixa 
Econômica Federal passará a contar 
com um percentual de 18,13%, sem 
que essa redução em absoluto com-
prometa a administração das loterias”, 
argumenta Eliziane Gama na justifi -
cativa do projeto. Ela também ressal-
ta que a iniciativa não teria impacto 
fi scal, respeitando assim a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

A senadora afi rma que sua propo-
sição atende ao compromisso interna-
cional assumido pelo Brasil com a as-
sinatura da Convenção da ONU sobre 
os Direitos da Criança, pois o projeto 
garantiria uma lei nacional para que 
“crianças privadas temporária ou per-
manentemente do seu meio familiar 
possam ser atendidas com cuidados 
alternativos, garantindo-lhes, apesar 
da orfandade decorrente de calami-
dade internacional, um nível de vida 
adequado ao seu desenvolvimento fí-
sico, mental, espiritual, moral e social, 
por meio de medidas apropriadas a 

fi m de ajudar os pais e outras pessoas 
responsáveis pela criança a tornar efe-
tivo esse direito, ao proporcionar assis-
tência material e programas de apoio, 
especialmente no que diz respeito à 
nutrição, ao vestuário e à habitação”.

Eliziane destaca que o projeto é 
inspirado em proposta apresentada 
por meio do Portal e-cidadania, “o va-
lioso instrumento para que o Senado 
Federal colete diretamente deman-
das da sociedade”. Ela lembra que, 
“infelizmente, na oportunidade, essa 
ideia não obteve o número mínimo de 
assinaturas indispensáveis para trami-
tar. Entretanto, ela indubitavelmente 
merece prosperar, pois é oportuna e 
meritória, possibilitando socorrer um 
segmento da sociedade até aqui total-
mente ignorado no bojo das iniciativas 
de combate aos efeitos da pandemia”.

Na justifi cação do projeto, Eliziane 
cita estudo de Ana Amélia Camarano, 
do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), intitulado “Os de-
pendentes da renda dos idosos e o 
coronavírus: órfãos ou novos pobres?”. 

De acordo com esse estudo, que foi 
publicado em julho do ano passado, 
se o número de mortes por covid-19 
mantivesse a média de mil pessoas 
por dia, cerca de 4 milhões de adultos 
e 1 milhão de crianças poderiam fi car 
na pobreza com a perda de idosos que 
sustentavam suas famílias. Confor-
me observa a senadora, desde então 
a média diária de mortes já chegou a 
ultrapassar três mil pessoas, “alcan-
çando não apenas idosos, mas muitos 
pais e muitas mães em idade laboral, 
legando um grande contingente de 
crianças e adolescentes órfãos e cujas 
famílias não têm condições de prover 
o seu sustento”.

“Trata-se verdadeiramente de 
uma tragédia, pois a devastação pós-
-pandemia deixa esses menores em 
situação de extrema vulnerabilidade, 
desprovidos que estão dos cuidados 
parentais. Essa situação exige uma 
ação rápida e efetiva do poder público, 
a fi m de mitigar os efeitos deletérios 
que já provoca em nossa sociedade”, 
afi rma a senadora.

Projeto prevê amparo para órfãos da pandemia
SENADO



O Brasil registrou nesta sex-
ta-feira, 2, 1.879 mortes 
pela covid-19 em 24 horas, 

segundo dados do consórcio de 
veículos de imprensa. A média 
semanal de óbitos, que elimina 
distorções entre dias úteis e fi m 
de semana, continua em queda. 
Nesta sexta-feira, fi cou em 1.542. 
E o número de novas infecções 
notifi cadas foi de 64.186.

No total, o Brasil tem 522.068 
mortos e 18.686.385 casos da do-
ença, a segunda nação com mais 
óbitos, 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. Segundo os 
números do governo, 16,9 mi-
lhões de pessoas se recuperaram 
da doença.

Apenas no Estado de São Pau-
lo foram 599 vítimas em 24 horas, 
segundo os dados do consórcio 
de imprensa.  Outros três Estados 
também superaram a barreira de 
100 óbitos no dia: Minas Gerais 
(195), Paraná (185) e Rio de Janei-
ro (173).

O balanço de óbitos e casos é 
resultado da parceria entre os seis 
meios de comunicação que passa-
ram a trabalhar, desde 8 de junho 
de 2020, de forma colaborativa para 
reunir as informações necessárias 
nos 26 Estados e no Distrito Fede-
ral. A iniciativa inédita é uma res-
posta à decisão do governo Bolso-
naro de restringir o acesso a dados 
sobre a pandemia, mas foi mantida 
após os registros governamentais 
continuarem a ser divulgados.

Nesta sexta-feira, o Ministério 
da Saúde informou que foram re-
gistrados 65.165 novos casos e mais 
1.857 mortes pela covid-19 nas últi-
mas 24 horas. No total, segundo a 
pasta, são 18,6 milhões de pessoas 
infectadas e 521.952 óbitos. Os nú-
meros são diferentes do compilado 
pelo consórcio de veículos de im-
prensa principalmente por causa 
do horário de coleta dos dados.

VACINAÇÃO
Dados da pasta mostram que 

103.968.337 doses de vacina contra 
covid-19 foram aplicadas em todo 
o país. Destas, 76.787.799 foram 
primeira dose e 27.180.538 foram 
segunda dose. 
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Número de nopvas infecções registradas foi de 64.186

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
EDEMILSON BEZERRA DE ARAUJO, CNPJ 30.770.839/0001-70, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma 
Industria de fabricação de produtos de panificação industrial, localizada Rua Major Lula Gomes n° 434 – 
Tancredo Neves – Cerro Corá/RN, 59.395-000. 

 
Edemilson Bezerra de Araújo 

Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
K V DE ALADIM GURGEL EIRELI, CNPJ 06.191.675/0001-41, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS, 
com prazo de validade até 25/06/2027, em favor do empreendimento para uma Indústria de Recuperação de 
Materiais Plásticos, localizada na Rua Valdir Epaminondas Lopes, n° 521 - Walfredo Gurgel – Caicó/RN - CEP: 
59.300-000. 

Karine Vilar de Aladim Gurgel 
Proprietária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021

Objeto: Gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. Período de Inscrição: 
05/07 a 30/07/2021. Horário: 08h00min às 13h00 e de 14h00 às 16h30min na Diretoria 
Executiva de Licitações, Contratos e Compras, sito à Rua Idalino de Oliveira, nº 106. 1º andar, 
Centro – Mossoró/RN. Obtenção do Edital: On-line no site: www.prefeiturademossoro.com.br 
no Link Licitações ou por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre 
outros), nos horários e endereço supramencionados.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente/CPL. 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN 
AVISO DE LICITAÇÃO

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 135/2021 - 00210038.005924/2020-70,  ID-167 GO, destinado a 
Aquisição de MICROCOMPUTADORES DESKTOPS  com SESSÃO DE ABERTURA 
marcada para o dia 16 de julho de 2021, às 09:00 horas, onde as propostas deverão ser 
enviadas até a data e hora mencionadas (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido site do Banco do Brasil, 
sob o nº 873536. Esclarecimentos necessários poderão ser feitos através do e-mail 
pegovernocidadao@gmail.com. Demais informações estão 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 SEPLAN, 
Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – 
Tel: 84 3232.1964.

Natal-RN, 25/06/2021
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro

 
PEDIDO CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
Construtora A. Gaspar S/A (CNPJ: 08.323.347/0001-87), torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, licença simplificada para canteiro de obras de 
implantação do sistema de esgotamento sanitário de bairros centrais de São Gonçalo do Amarante/RN, 
localizado na Rua Vereadora Maria do Carmo Brito, Nº100, lote 13 0026, Santa Terezinha, SGA/RN. 

 

Brasil registra 1.879 mortes 
pela covid-19 em 24 horas 
BALANÇO | Brasil tem 522.068 mortos e 18.686.385 casos da doença, a segunda nação com mais óbitos, 

atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo números do governo, 16,9 milhões se recuperaram da doença

522.068
Número de vidas perdidas 

para a covid-19 no Brasil 

TOMAZ SILVA 



ferência a cada remessa executada 
pela Rede de Frio do Estado do Rio 
Grande do Norte, o que assegura 
que as doses saiam da Unidade Cen-
tral de Agentes Terapêuticos (Uni-
cat) e das regionais de saúde com 
qualidade aferida.

A equipe de imunização da Se-
sap aponta que “possa ter ocorrido 
o tardio registro na plataforma, que 
faz com que a data da aplicação do 
imunizante seja diferente da data 
que realmente foi aplicado. É impor-
tante ressaltar que, como orienta o 
Ministério da Saúde, cabe aos gesto-
res locais do SUS o armazenamento 
correto, acompanhamento da vali-
dade dos frascos e aplicação das do-
ses, seguindo à risca as orientações 
do Ministério”, diz texto.

A justifi cativa tem sido repro-
duzida por diversas secretarias em 
todo o Brasil.

VACINAS VENCIDAS
Todos os imunizantes expirados 

integram oito lotes da AstraZeneca 
importados ou adquiridos por con-
sórcio. Um deles passou da validade 
no dia 29 de março. O que venceu há 

Pelo menos 233 doses vencidas 
da vacina AstraZeneca po-
dem ter sido aplicadas no Rio 

Grande do Norte, de acordo regis-
tros ofi ciais do Ministério da Saúde, 
esmiuçados ontem em matéria da 
Folha de São Paulo. Ao todo, no Bra-
sil. Estima-se que tenham sido utili-
zados até o dia 19 de junho, 26 mil 
doses dos imunizantes com o prazo 
de validade expirado, em 1.532 mu-
nicípios.

No topo do ranking do RN apa-
rece João Câmara, com 55 doses. 
Número bem inferior à campeã no 
uso de vacinas vencidas, Maringá, 
reduto eleitoral de Ricardo Barros 
(PP), líder do governo Bolsonaro na 
Câmara dos Deputados. A cidade 
paranaense, segundo a matéria, va-
cinou 3.536 pessoas com o produto 
da AstraZeneca fora da validade 
(primeira dose em todos os casos).

Na lista potiguar, aparecem de-
pois Augusto Severo (42 doses), Baia 
Formosa (15), Mossoró (15), Natal 
(12), Janduís (12), Jardim de Pira-
nhas (11).  Todas as outras cidades 
do RN na listagem têm menos de 10 
doses vencidas aplicadas, sendo a 
maior parte com apenas uma dose: 
14 cidades. E outros 10 municípios 
potiguares com apenas duas doses. 
Em Parnamirim, a terceira maior 
cidade do estado, aparecem cinco 
doses.

A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) informou, através 
de nota,  que todas as doses dos 
imunizantes recebidos do Ministé-
rio da Saúde, incluindo os lotes da 
Astrazeneca apontados com apli-
cação vencida, “foram distribuídas 
e entregues em tempo oportuno às 
regionais de saúde e das regionais 
para os municípios dentro do prazo 
de validade e em tempo oportuno”.

O texto ainda destaca que as 
doses são conferidas e protocoladas 
antes da efetivação da distribuição, 
passando por um processo de con-
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Vacinas sob suspeita são da Astrazeneca, imunizante mais usado no Brasil hoje 

Mais de 200 potiguares podem ter 
tomado vacina contra covid vencida 
IMUNIZAÇÃO  | Segundo registros oficiais, ao menos 233 doses da AstraZeneca fora da validade foram aplicadas em 39 municípios potiguares. João Câmara, região central do estado, 

lidera o ranking com 55 vacinas fora da validade (64ª no ranking nacional). Em Natal, capital potiguar, podem ter sido aplicadas 12 doses. Sesap nega qualquer distribuição irregular

menos tempo estava válido até 4 de 
junho.

O lote pode ser conferido na car-
teira individual de vacinação. Quem 
tiver recebido uma dose de um des-
ses oito lotes de AstraZeneca após a 
data de validade (veja gráfi co) deve 
procurar uma unidade de saúde pa-
ra orientações e acompanhamento.

Além disso, de acordo com o 

Plano Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra Covid-19, 
quem tomou imunizante vencido 
precisa se revacinar pelo menos 28 
dias depois de ter recebido a dose 
administrada equivocadamente. 
Na prática, é como se a pessoa não 
tivesse se vacinado.

O plano defi ne, também, que 
cada indivíduo vacinado seja iden-

tifi cado com o lote da imunização 
recebida, o produtor da vacina e 
a dose aplicada. Isso é feito justa-
mente para acompanhamento do 
Ministério da Saúde e eventual iden-
tifi cação de erros vacinais.

BRASIL
A campeã no uso de vacinas 

vencidas é Maringá, reduto eleito-
ral de Ricardo Barros (PP), líder do 
governo Bolsonaro na Câmara dos 
Deputados. A cidade paranaense 
vacinou 3.536 pessoas com o produ-
to da AstraZeneca fora da validade 
(primeira dose em todos os casos).

Depois aparecem Belém (PA), 
com 2.673, São Paulo (SP), com 996, 
Nilópolis (RJ), com 852, e Salvador 
(BA), com 824. As demais cidades 
aplicaram menos de 700 vacinas 
vencidas, sendo que a maioria não 
passou de dez doses.

Além disso, outras 114 mil doses 
da vacina AstraZeneca que foram 
distribuídas a estados e municípios 
dentro do prazo de validade já ex-
piraram. Não está claro se foram 
descartadas ou se continuam sendo 
aplicadas.

       Lotes vencidos 



OMinistério da Infraestrutura 
divulgou ontem, 2, um ba-
lanço das ações realizadas 

no primeiro semestre deste ano. 
Segundo a pasta, foram feitas 51 
entregas de infraestrutura de trans-
portes e investidos mais de R$ 3 bi-
lhões em novos empreendimentos 
e na retomada de obras.

Segundo o balanço, o resultado 
abrange a restauração e a fi naliza-
ção de rodovias, construção de ins-
talações portuárias e ferroviárias, 
além de melhorias no setor aero-
portuário.

Segundo o balanço, 29 ativos 
públicos foram concedidos à ini-
ciativa privada totalizando R$ 17,85 
bilhões em investimentos contra-
tados. Segundo a pasta, esses ati-
vos têm potencial de criar 338 mil 
empregos diretos, indiretos e efeito 
renda.

“Tivemos, no primeiro semes-
tre 51 entregas de obras. Essas en-
tregas estão espalhadas pro todo 
território nacional, o que mostra a 

capilaridade do ministério. Um dos 
objetivos é fazer a integração do 
território e levar a logística a quem 
precisa, induzir desenvolvimento 
nas regiões menos desenvolvidas”, 
disse o ministro Tarcísio Gomes de 
Freitas ao apresentar o balanço.

Em nota, o ministério destacou 
a conclusão da ponte sobre o Rio 
Parnaíba, entre Santa Filomena (PI) 
e Alto Parnaíba (MA), na BR-235 – 
obra realizada com investimentos 
de R$ 30 milhões, iniciada em 2019 
e concluída em 20 de maio.

A pasta informou que a obra 
resolve um "problema histórico, en-
cerrando a dependência do serviço 
de balsas para pedestres e motoris-
tas, e interliga defi nitivamente o Sul 
do Piauí ao Maranhão”.

“O investimento contribuirá 
para o desenvolvimento da Ma-
topiba – fronteira agrícola formada 
por áreas do Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia – e integrará a região à 
Ferrovia Norte-Sul. Como retorno, 
espera-se uma economia de 8% no 

valor do frete para o transporte de 
grãos até o Porto do Itaqui (MA)”, 
informou a pasta.

Em entrevista coletiva, Frei-
tas revelou que foram realizados 
leilões de 22 aeroportos, cinco 
arrendamentos portuários e uma 
concessão ferroviária, totalizando 
R$ 10 bilhões em investimentos 
contratados e R$ 3,56 bilhões em 
arrecadação.

"Na semana passada tivemos 
um marco, que foi a internacionali-
zação de aeroporto de aviação exe-
cutiva privado, em São Roque (SP). 
Foi o primeiro terminal privado a 
receber autorização da Anac [Agên-
cia Nacional de Aviação Civil] para 
receber voos internacionais. Isso 
mostra que o caminho da autori-
zação é um caminho sem volta. Es-
tamos fazendo isso no setor portu-
ário e agora no setor aéreo. Outros 
passos serão dados nessa questão 
dos aeroportos privados”, disse o 
ministro, entre outros pontos que 
destacou em sua fala. 

Uma pesquisa feita pela Federa-
ção Brasileira de Bancos (Fe-
braban) mostrou que a grande 

maioria dos brasileiros já sofreu tenta-
tiva de fraude de seus dados pessoais 
ou conhece alguém que tenha sido ví-
tima desse tipo de crime. A maior par-
te dos brasileiros também teme viola-
ção de seus dados pessoais. Os dados 
foram revelados no estudo Segurança 
de Dados no Brasil - Febraban/Ipespe, 
divulgada nesta sexta, 2. 

Para 91% dos entrevistados, esse 
tipo de crime aumentou durante a 
pandemia. Nos últimos 12 meses, os 
próprios entrevistados ou familiares 
foram vítimas desses crimes, sendo as 
situações mais comuns aquelas que 
envolvem recebimento de mensagens 
ou ligação telefônica com solicitação 
fraudulenta de dados pessoais ou ban-
cários (43%) e pedido de depósito ou 
transferência de dinheiro para amigo 
ou parente (34%).

Também foram citadas entre es-
sas tentativas de fraudes a cobrança 
fraudulenta ou compra indevida no 
cartão de débito ou crédito (29%); a 
invasão do e-mail ou das redes sociais, 
com alguém assumindo o controle de 
sua conta sem sua permissão (18%); 

a clonagem de celular ou WhatsApp 
(18%); a tentativa de abertura de linha 
de crédito ou solicitação de emprésti-
mo usando seu nome (15%); e a inva-
são e acesso a dados bancários (14%).

A grande maioria das pessoas 
analisadas nessa pesquisa (86%) diz 
ter medo de ser vítima de fraudes ou 
violações de seus dados pessoais. E 
um terço dessas pessoas da pesquisa 
disse acreditar que está menos segu-
ra em relação a seus dados pessoais 
(33%). Elas estimam que, nos próxi-

mos cinco anos, essa segurança dos 
dados pessoais vá evoluir (54% disse-
ram acreditar nisso).

“Segurança digital é um tema que 
a sociedade precisa encarar de frente e 
já está fazendo, pois diariamente esses 
crimes afetam pessoas e empresas, ga-
nham espaço no noticiário econômi-
co, político e policial envolvendo não 
só o cidadão, mas também grandes 
corporações e instituições públicas 
e privadas”, disse Isaac Sidney, presi-
dente da Febraban. 

11Geral|  Sábado e domingo, 3 e 4 de julho de 2021

GOLPE | Para 91% dos entrevistados, os crimes aumentaram na pandemia Nos últimos 12 meses, os próprios

entrevistados ou familiares foram vítimas de crimes, sendo mais comum situações que envolvem telefones

Maioria dos brasileiros 
teme fraudes, diz pesquisa 
da Federação dos Bancos 

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

Dunamis Projetos de Energia Fotovoltaica SPE LTDA, CNPJ: 32.708.258/0001-33, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação para o Complexo Fotovoltaico Dunamis, localizada na Zona Rural do município de 
Santana do Matos/RN. 

Iron de Bezerra Medeiros 
Representante Legal 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A. C. de Oliveira Pinheiro & Filho Ltda., CNPJ: 70.051.305/0001-08, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença 
Simplificada para extração mineral de areia em área de 4,35 hectares, localizada na Fazenda Trigueiro, 
S/N, zona rural do município de Taipu, Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Adriano César de Oliveira Pinheiro 
Sócio Administrador 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A. C. de Oliveira Pinheiro & Filho Ltda., CNPJ: 70.051.305/0001-08, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença 
Simplificada para extração mineral de areia em área de 15,42 hectares, localizada na Fazenda Trigueiro, 
S/N, zona rural do município de Taipu, Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Adriano César de Oliveira Pinheiro 
Sócio Administrador 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
N F ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA, CNPJ nº 26.289.432/0001-58, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
Licenças: 
 Licença Prévia, com prazo de validade até 30/06/2023, para uma Geração de Energia (solar), localizado 

na Faz. Escadilha, S/N, Zona Rural, Parazinho/RN. 
 Licença Prévia, com prazo de validade até 02/07/2023, para uma Geração de Energia (solar), localizada 

nas Fazendas Nova Esperança, Santa Rosa e Viração, s/n, Zona Rural, Município de Parazinho/RN.  
 Licença Prévia, com prazo de validade até 02/07/2023, para uma Geração de Energia (solar), localizada 

na Faz. Panorama, s/n, Zona Rural, Ceará Mirim/RN. 
 

N F ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA 
PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOÃO BATISTA NOGUEIRA, 188.113.964-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS para a Extração de 
Areia e Argila (960 m³/mês), localizada no Sítio Santa Bárbara, Zona Rural, São Fernando/RN. 
  

Tarsila Barbosa Dantas 
Geóloga 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
FORCOLAR FAB E COML DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 12.992.087/0001-00, situada na 
Rua Frei Miguelinho, nº 1034, Doze Anos, Mossoró/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para extração de areia 
do leito do rio em uma área de 10 ha e volume extraído de 1000 m3/mês, situada no Sítio Estreito, Zona Rural, 
no município de Mossoró/RN. 
 

Martanier Marcos da Silva - Diretor 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 
 

A JMIC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ 22.216.720/0002-02, 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 a Atividade de Comercio Varejista de 
Combustíveis e Lubrificantes, com capacidade de armazenamento de 30m³, localizado na Av. Batista 
Montenegro, N°: 360, Centro, CEP.: 59.510-000, Afonso Bezerra/RN. 
 

Igor Ribeiro Jácome 
Sócio Administrador 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 
 

CEARÁ MIRIM EXPRESS EIRELI, CNPJ nº 35.287.910/000181, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação com 
prazo de validade até 11 de novembro de 2024, em favor do empreendimento do posto de revenda de 
combustíveis líquidos (gas comum, etanol, diesel S10 e comum), e Gás natural Veicular, com capacidade 
de armazenamento de 60m³ e  1.296l, com troca de óleo e oficina, localizado à Av. João Xavier Pereira Sobral, 
nº 301 – Centro – Ceará Mirim/RN. 

VITOR LUCAS VITAL ALVES REGIS 
Sócio 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
São Martinho Energias Renováveis Ltda., CNPJ nº 13.330.011/0001-81, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 30/06/2027 em 
favor do Parque Eólico São Martinho, localizado na Fazenda Santa Luzia, Zona Rural, São 
Miguel do Gostoso/RN, coordenadas de referência em UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 
191.203,00 mE; 9.415.272,00 mN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção

ARQUIVO

Compra indevida no cartão de débito ou crédito também aparece entre fraudes 

Ministério da Infraestrutura entrega 
51 obras no primeiro semestre

GOVERNO
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JOÃORICARDOCORREIA
Crédito

O sistema de busca de ativos e 
recuperação de crédito passará a ser 
gerido pelo Conselho Nacional de 
Justiça. Desenvolvido pela Empresa 
de Tecnologia e Informações da 
Previdência (Dataprev), o Sisbajud 
bloqueia valores e ativos mobiliários 
das instituições fi nanceiras que são 
fi scalizadas e regulamentadas pelo 
Banco Central.

Crédito 2
O sistema é fruto de um acordo 

de cooperação técnica fi rmado entre 

o CNJ, Banco Central e Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 
A Dataprev ainda vai acompanhar 
o funcionamento do sistema pelos 
próximos 60 dias, para garantir sua 
funcionalidade.

Câncer
A Sociedade Brasileira de 

Cabeça e Pescoço, em parceria com 
a Associação Brasileira de Câncer 
de Cabeça e Pescoço, realiza neste 
ano a quinta edição do Julho Verde. 
Em 2021, a Campanha Nacional de 
Prevenção do Câncer de Cabeça e 

Pescoço fi xa o slogan “O câncer tá na 
cara, mas às vezes você não vê”. 

Música
A saúde e o bem-estar humano 

através da ciência da música 
é o tema da Aula Magna da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, que será ministrada pela 
violoncelista e professora do Royal 
College of Music de Londres, Tania 
Lisboa. Para marcar o início do 
período letivo 2021.1, o evento será 
transmitido pelo canal da UFRN no 
YouTube e pela TV Universitária 

(TVU) - Canal aberto digital 5.1 e 
Cabo Natal 802 HD -, às 9h do dia 16 
de julho.

Audiência
De segunda à sexta-feira, das 5 às 

7 horas, tem o “Bregão 97”, na rádio 
97 FM, sob o comando do pistoleiro 
do amor José Orlando e DJ Fabinho. 
Ouvintes participam, o brega corre 
solto, é uma animação só.

Nordeste
O governo federal informou  

que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social, o Fundo Internacional 
para Desenvolvimento Agrícola 
e o Ministério da Economia 
concluíram as negociações para 
captação de recursos ao projeto 
Semeando Resiliência Climática em 
Comunidades Rurais do Nordeste.

Derradeira
Agradeço, mais uma vez, a você 

que me honra por acompanhar cada 
edição deste Agora RN. Tenha um 
fi m de semana em paz e com saúde.

MARCELLO CASAL JR

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O governo federal estuda pagar 
uma parte do salário de tra-
balhadores de 18 a 29 anos 

ou com mais de 55 anos, por tempo 
determinado, para incentivar sua con-
tratação por empresas na retomada 
pós-pandemia de covid-19. O tema 
foi discutido pelo deputado Christino 
Áureo (Progressistas-RJ), relator da 
medida provisória que recriou o pro-
grama de manutenção de empregos 
na crise, com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, na última quinta-feira, 
1º.

Ao Estadão/Broadcast, Áureo 
afi rma que a proposta em discussão 
é o governo pagar um bônus, cujo va-
lor ainda será defi nido, diretamente 
ao trabalhador. A empresa bancaria 
o restante do salário e recolheria os 
encargos (como contribuição previ-
denciária e FGTS) sobre essa parcela 
da remuneração. A soma do bônus 
e do salário precisaria ser ao menos 
equivalente ao piso nacional, hoje em 
R$ 1,1 mil.

A ideia de uma transferência di-
reta substitui propostas anteriores de 
reduzir tributos cobrados pelas em-
presas sobre esses contratos. No fi m 

de 2019, o governo chegou a propor 
ao Congresso o programa Emprego 
Verde e Amarelo, que desonerava a 
contribuição previdenciária, do salá-
rio educação, do Sistema S e do FGTS 
sobre os salários, mas a medida não 
vingou.

A proposta de desoneração che-
gou a ser retomada, mas o rumo do 
debate migrou para o pagamento 
direto aos trabalhadores. A discussão 
vem num momento de aumento na 
taxa de desemprego, tema que é uma 
das cobranças sobre o presidente 
Jair Bolsonaro, que pretende buscar 
a reeleição em 2022. São quase 14,8 
milhões de trabalhadores em busca 
de um emprego, segundo dados do tri-
mestre até abril divulgados pelo IBGE.

O modelo segue uma das premis-
sas do próprio Benefício Emergencial 
(BEm), pago a quem teve redução de 
jornada e salário ou suspensão de 
contratos durante a crise. Com o BEm, 
o governo bancou uma parte da remu-
neração dos trabalhadores para evitar 
que eles fossem demitidos. Agora, o 
chamado Bônus de Inclusão Produti-
va (BIP) serviria como incentivo para 
que o profi ssional seja contratado.

Na avaliação do deputado, o mo-
delo é bom para os trabalhadores, que 
terão acesso a novas oportunidades, e 
para as empresas, que gastarão menos 
em salários e encargos para contratar. 
O texto fi nal deverá ter travas para evi-
tar substituição de mão de obra, isto 
é, que as companhias demitam fun-
cionários hoje sob a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) para contratar 
sob o novo desenho, mais barato.

O programa também terá um pú-
blico defi nido: além da idade dos tra-
balhadores (18 a 29 anos ou mais de 
55 anos), a previsão é incluir profi ssio-
nais com remuneração até 1,5 salário 
mínimo (equivalente hoje a R$ 1.650). 
A duração máxima do contrato seria 
de dois anos, segundo as discussões 
preliminares, com previsão de cursos 
de qualifi cação durante o período.

Segundo o deputado, o valor do 
bônus dependerá da disponibilidade 
do Orçamento. Também está sendo 
discutido como compatibilizar o pro-
grama com o teto de gastos, a regra 
que limita o avanço das despesas à in-
fl ação. A intenção, diz o relator, é que 
o programa seja implementado ainda 
este ano. 

Cerca de 62,56 milhões de brasi-
leiros estavam endividados no 
mês de maio, mostra o Mapa 

da Inadimplência no Brasil, divul-
gado pela Serasa. O número é 0,7% 
menor do que o verifi cado em abril, 
quando o indicador estava em 62,98 
milhões.

O valor médio da dívida por pes-
soa, no entanto, é o maior dos últi-
mos 12 meses, e está em R$ 3.937,38, 
alta de 1,3% em relação ao mês ante-
rior. O valor médio de cada conta em 
atraso é de R$ 1.162,43.

O maior volume de dívidas está 
na categoria bancos/cartão, repre-
sentando 29,7% dos mais de R$ 211 
milhões de débitos. Em seguida, 
estão as contas com luz, água e gás, 

com 22,3%. As compras no varejo 
representam 13% das dívidas dos 
brasileiros.

Em números absolutos, São Pau-
lo lidera o número de negativados, 
com mais de 15 milhões, mais que o 
dobro do estado segundo colocado. 
Rio de Janeiro tem 6,15 milhões e Mi-
nas Gerais, 5,9 milhões. Bahia (3,92 
milhões) e Paraná (3,27 milhões) 
aparecem entre os cinco mais ina-
dimplentes.

A Serasa também aponta os bra-
sileiros que estão buscando negocia-
ção pelo Serasa Limpa Nome. A faixa 
etária de 31 a 40 anos foi a que mais 
buscou uma solução fi nanceira para 
os débitos, em seguida os com idade 
entre 18 e 25 anos.

Faixa etária de 31 a 40 anos foi a que mais buscou uma solução financeira

Deputado Áureo Christino afirma que a proposta em discussão é o governo pagar um bônus, cujo valor ainda será definido

Mapa da Inadimplência 
aponta mais de 62 milhões 
de brasileiros endividados

Governo estuda bancar parte de 
salário de jovem e acima de 55 anos 

DIFICULDADES

ENTREVISTA | Segundo o deputado Christino Áureo, relator da MP que recriou o programa de manutenção de 

empregos na crise, ideia é pagar um bônus ao trabalhador; a empresa bancaria o restante do salário e os 
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“Juntos reconstruímos melhor”
 é tema do Dia do Coperativismo
UNIÃO | Comemorada no primeiro sábado do mês de julho, data neste ano vai mostrar como as coops de todo o mundo estão enfrentando a crise causada pela Covid-19 com 

solidariedade e resiliência. No Rio Grande do Norte, celebração acontece  com super live transmitida diretamente pelo canal no Youtube OCERN-SESCOOP/RN, a partir das 15h30

Gente cuidando de gente. 
Nunca essa frase fez tanto 
sentido quanto agora – um 

momento em que atitudes sim-
ples, como usar máscara, lavar as 
mãos constantemente e, sempre 
que possível, manter o distancia-
mento social, salvam vidas. E é as-
sim, juntos e em cooperação, que 
vamos vencer essa luta contra a 
pandemia de Covid-19 e seus efei-
tos negativos na economia global.
As cooperativas não pararam des-
de o ano passado. Respeitando 
cuidadosamente todas as orien-
tações sanitárias, as cooperativas 
se empenharam ao máximo para 
continuar produzindo, prestando 
serviços e preservando empregos e 

postos de trabalho.
Está sendo assim no Brasil e 

em mais de 100 outros países! É 
por isso que a Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI) estabeleceu 
como tema do Dia Internacional 
do Cooperativismo o slogan: Jun-
tos reconstruímos melhor.

CELEBRAÇÃO DIA C 
No Dia Internacional do Coo-

perativismo também teremos a ce-
lebração do Dia de Cooperar 2021 
aqui no Rio Grande do Norte. Sába-
do, dia 3 de julho, a partir das 15h30. 
Será uma super live transmitida 
diretamente pelo canal no Youtube 
OCERN-SESCOOP/RN no ritmo do 
forró do cantor Naldinho Ribeiro.
Durante o evento, a Organização 
das Cooperativas do Estado do 
Rio Grande do Norte e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no RN (OCER-
N-SESCOOP/RN) irão mobilizar 
cooperativas e sociedade para 
cooperarem com a campanha 
de doação de cestas básicas, que 
serão encaminhadas as institui-
ções de apoio em comunidades 
em situação de vulnerabilidade.

O Dia de Cooperar (Dia C) é uma 
iniciativa das cooperativas brasi-
leiras e consiste na promoção e es-
tímulo à realização de ações volun-
tárias diversifi cadas. As ações são 
defi nidas e executadas pelas pró-
prias cooperativas e contam com 
o apoio do Sistema OCB SESCOOP 
no estado, na capacitação, divulga-
ção e valorização das práticas.

Desde o ano passado, as coope-
rativas, em parceria com a Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras 
e do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo direcio-
nam seus esforços e iniciativas vo-
luntárias no sentido de mitigar os 
efeitos da pandemia da covid-19.

Em 2020, mais de 7,8 milhões 
de pessoas foram benefi ciadas 
com mais de 2,8 mil iniciativas e 
ações realizadas por 2.226 coo-
perativas e seus mais de 137 mil 
voluntários. Se considerarmos as 
ações focadas no combate ao coro-
navírus, bem como à redução dos 
efeitos da covid-19, o total reali-
zado no ano passado foi 2.159. Ao 
todo, 1.383 municípios brasileiros 
registraram a força do voluntaria-
do cooperativista.

CEDIDAS

XXXXXXXXXXXXXX

CEDIDAS 

Cooperativas serão mobilizadas em todo os estado para campanha de doação de cestas 

Dia Internacional do Cooperativismo também será celebrado no Rio Grande do Norte 

Cooperativas estão unidas para celebrar Dia Internacional do Cooperativismo e para doação de cestas básicas, que serão encaminhadas às instituições de apoio em comunidades em situação de vulnerabilidade
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150718/TEC/RLO-0383, com prazo de validade até 30/06/2024, em 

favor de 04 (quatro) Linhas de surgência do Poços petrolíferos de códigos 7-LV-0058DA-RN  e coordenadas 
(9.378.699,57 mN e 659.687,94 mE;), 7-LV-0061DA-RN  e coordenadas (9.378.545,50 mN e 659.610,42 mE;), 7-LV-
0068A-RN  e coordenadas (9.379.838,53 mN e 662.378,97 mE;), 7-LV-0069A-RN  e coordenadas (9.379.738,84 mN 
e 662.239,51 mE;) ,com produção escoada para Estação Coletora e Compressora  Livramento, , localizado no 
Campo de Produção de Livramento (LV), município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-159473/TEC/RLS-0061, com prazo de validade até 30/12/2025, em 
favor de 01(um) acesso ao poço petrolífero de código 3-RC-0007-RN e coordenadas 
(9.400.367,10mN;698.794,30mE) início (9.400.125,17mN;698.563,17mE) término (9.400.363,79Mn;698.757,59mE), 
localizado no Polo RFQ, campo de produção Rio do Carmo (RC), Município de Mossoró/RN  

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161058/TEC/RLO-0441, com prazo de validade até 05/09/2024, em 
favor de 01 (um) Poço petrolífero de código 7-BAL-0078A-RN, com coordenadas (9.406.019,00 mN e 653.002,00 
mE;), com produção escoada para Estação Coletora Satélite de Baixa do Algodão (ECS) BAL-A, localizado no 
POLO RFQ Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-159471/TEC/RLO-0187, com prazo de validade até 07/08/2024, em 
favor de 01 (uma) Linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-LOR-0071HA-RN, com coordenadas 
(9.388.973,00 mN e 667.810,00 mE;), com produção escoada para Estação Coletora e compressora Central 
Lorena (LOR), localizado no POLO RFQ Campo de Produção de Lorena (LOR), município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-161060/TEC/RLO-0442, com prazo de validade até 11/09/2024, em 
favor de 01 (uma) Linha de surgência do Poço petrolífero de código 7-BAL-0078A-RN, com coordenadas 
(9.406.019,00 mN e 653.002,00 mE;), com produção escoada para Estação Coletora Satelite (ECS) BAL-A, 
localizado no POLO RFQ Campo de Produção de Baixa do Algodão (BAL), município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Santa Mônica Energias Renováveis S.A., CNPJ nº 12.053.687/0001-02, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 04/09/2026 em favor 
da Subestação Elevadora do Complexo Eólico Bloco Sul, localizado na Fazenda Santa 
Luzia, Zona Rural, Touros/RN, coordenadas de referência em UTM (Zona 25M): 189.818,00 mE; 
9.414.063,00 mN, Datum SIRGAS 2000.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
WENDELL GOMES SANTOS, CPF: 046.553.814-26, torna público que está requerendo da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença Prévia, para posto de revenda de 
combustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizada na Rua Projetada 32, S/N, 
Loteamento Samburá, Quadra 46, Lotes 9 a 12, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN; 
 

WENDELL GOMES SANTOS 
PROPRIETÁRIO 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A NATALFARM EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 29.656.932/0001-79, torna público que 
está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença de 
Operação do Empreendimento Tir Condomínio Center, localizada na AVENIDA RUY PEREIRA DOS 
SANTOS, N 5064, QD 01, LT 101, Loteamento Bosque das Tulipas, Jardins, São Gonçalo do 
Amarante/RN, CEP: 59.293-000.  

Giuseppe Ferrari Aggradi 
Sócio Administrador - CPF: 013 370 484 02 

 

Atletas poderão se manifestar nas 
arenas, mas no pódio será proibido

Brasil define seus representantes 
na natação para as Olimpíadas

REGRAS| COI divulgou revião sobre a possibilidade de manifestações de atletas durate as Olimpíadas

O COI (Comitê Olímpico In-
ternacional) divulgou nesta 
sexta-feira 2 uma revisão de 

suas regras sobre a possibilidade de 
manifestações de atletas. Elas serão 
aplicadas durante os Jogos Olímpicos 
de Tóquio, a partir de 23 de julho.

A redação original da Regra 50.2 
da Carta Olímpica afi rma que para 
preservar a neutralidade dos Jogos 
nenhum tipo de manifestação políti-
ca, religiosa ou racial é permitida nas 
arenas e outras áreas.

De acordo com a entidade, a am-
pliação das oportunidades para os 
atletas expressarem opiniões segue 
uma recomendação da Comissão de 
Atletas a partir de consulta a 3.500 
representantes nos últimos meses. O 
tema ganhou maior proporção após o 
esporte ter sido tomado por protestos, 
entre eles de apoio ao movimento Bla-
ck Lives Matter (Vidas Negras Impor-
tam), desde 2020.

A nova versão das diretrizes do 
COI para a aplicação da Regra 50.2 
inclui os locais de jogo como palcos 
permitidos para manifestação, desde 
que antes do início das competições. 
Por exemplo durante a entrada dos 

times no gramado e quando um atleta 
é anunciado para sua prova, luta ou 
apresentação.

A manifestação precisa ser “con-
sistente com os princípios funda-
mentais do Olimpismo” e não pode 
ser dirigida direta ou indiretamente 
contra pessoas, países e organizações. 
Também estão vetados atos duran-
te a execução de um hino nacional 
e a apresentação de outro atleta ou 
equipe, além do uso de cartazes ou 
bandeiras e atitudes que possam cau-
sar danos físicos a outras pessoas e 
propriedades.

Os atletas são autorizados a abor-
dar suas visões ao dar entrevistas indi-
viduais ou coletivas nas zonas mistas, 
centro de mídia e outros locais desti-
nados a elas. Também estão incluídos 
na lista de locais liberados para mani-
festações as reuniões de equipes e os 
canais de mídias sociais.

“Ao expressar suas opiniões, os 
atletas devem respeitar as leis aplicá-
veis, os valores olímpicos e os demais 
atletas. Deve-se reconhecer que qual-
quer comportamento e/ou expressão 
que constitua ou indique discrimina-
ção, ódio, hostilidade ou potencial pa-

ra violência em qualquer base é con-
trário aos princípios fundamentais do 
Olimpismo”, afi rma o documento.

Manifestações nas cerimônias de 
entrega de medalha, abertura e encer-
ramento permanecem vetadas, assim 
como na Vila Olímpica. Ou seja, erguer 
o punho no pódio como fi zeram os ve-
locistas americanos Tommie Smith e 
John Carlos na Olimpíada de 1968, na 
Cidade do México, segue proibido.

“As novas diretrizes são resultado 
de nossa ampla consulta com a comu-
nidade global de atletas”, disse a pre-
sidente da comissão, Kirsty Coventry. 
“Embora as diretrizes ofereçam novas 
oportunidades para os atletas se ex-
pressarem antes da competição, elas 
preservam as competições no campo 
de jogo, as cerimônias, as cerimônias 
de vitória e a Vila Olímpica. Esse foi o 
desejo da grande maioria dos atletas 
em nossa consulta global.”

O desrespeito às regras poderá le-
var a uma punição que será determi-
nada conforme uma série de fatores, 
entre eles o nível de perturbação pro-
vocado e a não conformidade com os 
valores olímpicos. A entidade prome-
te transparência ao longo do processo.

A Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA) 
divulgou nesta sexta-feira 2 a 

convocação da seleção para as Olim-
píadas de Tóquio. Foram chamados 
26 atletas (16 homens e 10 mulheres). 
O grupo comporá a maior delegação 
da modalidade enviada a uma edição 
de Jogos fora do Brasil.

“A convocação ofi cial é o último 
passo para o grande objetivo não só 
destes atletas, mas também de toda 
a comunidade aquática que estará na 
torcida e acompanhando diariamente 
todos os passos deles em Tóquio. Con-
seguimos fazer uma seleção experien-
te e ao mesmo tempo jovem, que nos 

dá perspectivas ótimas não só para 
2021, como também para 2024. Tenho 
certeza de que o Brasil estará bem 
representado”, disse o presidente da 
CBDA, Luiz Fernando Coelho.

Entre os convocados, há 16 estre-
antes. Entre os 10 mais experientes 
estão fi nalistas dos jogos do Rio de 
Janeiro (2016): Etiene Medeiros, Bru-
no Fratus, Gabriel Santos, Guilherme 
Guido e Marcelo Chierighini.

“A seleção olímpica de natação 
está escalada e temos a satisfação de 
contar com 16 nadadores e 10 nada-
doras, um recorde de participantes 
em Jogos Olímpicos no exterior, mes-
mo tendo usado o duro sistema de 

seletiva única, realizada em abril, no 
Parque Aquático Maria Lenk. Temos 
acompanhado os treinamentos, estão 
todos muito focados nos objetivos e 
treinando muito forte. O time é bom 
e está se preparando com afi nco para 
o grande desafi o de representar bem 
o país do outro lado do Mundo”, falou 
o chefe de equipe da natação, Renato 
Cordani.

Atualmente, a seleção olímpica 
brasileira de natação está dividida em 
grupos e espalhada por EUA, Itália, 
Turquia, Portugal, Espanha e Brasil fi -
nalizando a preparação para os Jogos 
de Tóquio. A delegação estará reunida 
em Tóquio no dia 18 de julho. 

CBDA

 Manifestação em Tóquio não pode ser dirigida direta ou indiretamente contra pessoas, países e organizações 
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Seu poder de sedução vai tá super, megatop, mas o seu 
jeito rebelde, impulsivo e dominador pode criar tretas 
u outras situações embaraçosas com o mozão,  cante 
ou namorado.  Quem está na pista pode embarcar num 
lance precoce, com perigo de instabilidade.

Con  ança, carisma e simpatia você vai ter de sobra 
para botar pra jogo em busca de conquista, mas 
cuidado para não deixar a atração sexual falar mais 
alto. Há risco de você se arrepender depois. 

O difícil neste fds será controlar o seu lado possessivo que 
estará mais aceso do que nunca. Se vem empurrando 
romance com a barriga faz um tempão, aproveita a deixa 
e ligue o botão the end. Se está “caçando”” crush, pode 
enfrentar di  culdade para fazer o lance decolar.

Se você está naquela do Barões, “tô zero saudade de 
você, tô zero vontade de te ver”, aproveite este  m 
de semana para fazer ajustes, conciliar ou resolver 
a parada de vez. 

E se em reunião da família, mesmo que virtual, rolar 
aquela velha e manjada pergunta:”e os namoradinhos?”, 
talvez você tenha que responder com Zega Pagodinho- 
“nunca vi, não comi, só ouço falar”. Mas Vênus pode 
trazer uma surpresa muito gostosa pra você. 

Se o lance com o crush não tá indo nem com reza 
brava e simpatia, nada de apelar para Leonardo Não 
aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar. 
Vai, sim, bebê, até porque a Lua Minguante é ideal 
para  nalizar relações.

Se tá na sofrência por causa de um crush, vai de 
Marília Mendonça - supera. A Lua Minguante avisa 
que se não rolou até agora, vai ser duro ter aquela 
reviravolta de novela. Mas no domingo você pode 
ter surpresa bem legal. 

Já pensou se um crush inteligente, esperto e bom de 
papo pintar no seu pedaço? Não precisa rezar, bebê, 
pois a chance é real e o  cial. Sua boa lábia pode 
render ótimos contatinhos e vantagens. 

Seu astral e con  ança estão em alta e a Lua 
Minguante dá força para você cuidar da sua beleza, o 
que pode ser uma mão na roda para chegar e ganhar 
o crush ou deixar o mozão mais animado. 

Se está só, nada impede que cruze o seu caminho alguém 
inteligente, agitado e com um papo estimulante. Se for 
gostoso, melhor ainda, né meu cristalzinho? Aliás, seu signo 
está mais para se amarrar do que apenas beijar na boca. 
Com o mozão é hora de zerar os perrengues e pendências. 

Se começar romance com um crush saiba que o 
lance tem tudo para te mudar. Use e abuse da força 
das palavras para atingir o que pretende. Já tem um 
love? O clima a dois tende a ser de intimismo.

Se está na pista, pode ter uma surpresa muito gostosa, sem 
se falar que seu signo estará muito mais insinuante com 
as palavras e com o espírito elevado. Na vida a dois, a Lua 
Minguante manda boas energias, mas nada impede que o 
seu Peixinho vire um tubarão raivoso, impaciente, pronto 
para arrumar treta com o mozão.

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)

“Gênesis”, da Record, já superou a marca de 450 atores no elenco
A novela “Gênesis”, já 

comentamos aqui, foi e continua 
sendo muito importante para o 
mercado de trabalho, em especial, 
por ter aberto as portas para 
diversos profissionais nesses tempos 
complicados de agora.

Só para se ter uma ideia, pegando 

apenas os atores como referência, a 
produção bíblica já superou a marca 
de 450 nomes.

Esse número certamente irá 
aumentar, porque ainda faltam duas 
fases, de um total de sete, para serem 
exibidas – Jacó e José do Egito.

Em muitos casos, vale lembrar, 

um mesmo personagem foi 
interpretado por até 3 ou 4 atores em 
diferentes passagens de tempo.

E pensar que no início, a 
previsão era de que “Gênesis” 
movimentasse pouco mais de 
200 atores – o que já seria algo 
bastante signifi cativo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1

Bate-Rebate
De férias no “Hoje em Dia” da 

Record, Ticiane Pinheiro retorna, 
para o ao vivo, no próximo dia 6...
Por sua vez, Ana Hickmann sairá 

no dia 2, e retornará no dia 12. As 
gravações da primeira temporada 

do “Te Devo Essa! Brasil” deverão 
ser encerradas no próximo dia 30...

Neste sábado, Caio Castro será 
a atração, presenteando um sócio 

com uma reforma... Vale lembrar 
que o artista não paga nada nesse 
programa. Todo o custo é bancado 

pelo SBT.   Claudete Troiano 
entrevista Priscila Fantin nesta 
sexta-feira no “Vou Te Contar”, 

às 10h30, na Rede TV!... A atriz 
divulga o espetáculo “Precisamos 

Falar de Amor - Sem dizer Eu 
te Amo”, ao lado de Bruno 

Lopes, que também participa da 
peça. “Encontro”, programa 

da Fátima Bernardes na Globo, 
comemora hoje 9 anos no ar. SBT 
transmite dia 13 de julho, às 21h30, 
o duelo entre São Paulo e Racing 

pelas oitavas da Libertadores.

Confi dencial
Nos interiores da Band se dá como 

certo que este será o último ano do 
“MasterChef ”. Nos diversos desenhos 
de grade que já existem, o programa 
não aparece em nenhum.

O assunto ainda é tratado com 
absoluto sigilo pela sua direção.

De qualquer forma
Já estão no ar as primeiras 

chamadas da nova temporada do 
“MasterChef ”, para estrear no dia 6 de 
julho, 22h45. No Discovery Home & 
Healt, um pouco antes, 19h40.

Todas muito em cima da chef 
Helena Rizzo, a nova jurada.

Pendência 
A qualquer momento desses, 

a direção da Record deve bater o 
martelo sobre a data de encerramento 
do “Power Couple”.

Por enquanto, só é possível 
anunciar que será no fi nal de julho.

Água pro vinho
A diferença entre Eurocopa e 

Copa América, as duas em jogo, não 
fi ca só no tamanho da bola.

Organização, estádios e estado 
dos gramados também são bem 

A Globo já solicitou o registro da marca “Tá Lascado” 
e aguarda prazo de apresentação de oposição. 
O título será utilizado por Gil do Vigor, no “Mais Você”.

(DIVULGAÇÃO GLOBO)

outros. A simultaneidade nos leva a 
comparações que são inevitáveis.

Mercado
Roberta Ferreira, profi ssional 

contratada para tratar do esporte 
no comercial da Band, deixou a 
emissora.

Com a experiência de muitos 
anos de Globo, será, sem dúvida, um 
desfalque bem importante.

Tem história

Ary Toledo, 83 anos, será uma 
das atrações do próximo “Domingo 
Espetacular” na Record.

Durante dois meses, Ary 
precisou fi car internado para tratar 
de uma pneumonia.

Está de volta
Depois de 15 meses no 

estaleiro, J. Junior está de volta às 
transmissões do Grupo Globo.

O seu retorno aconteceu terça-
feira, com Ponte Preta e Operário 
(PR), no SporTV/Premiere.
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