
POLÍTICA. 4 | Tem ex-ministro da Saúde para 
todos os gostos, desde o que fala muito, ao que 
diz quase nada, passando pelo que evitou falar 

sobre a hidroxicloroquina. A CPI que investiga as 
ações e supostas omissões do governo federal no 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus é 

cheia de emoções e ganha espaços generosos nos 
canais noticiosos pagos e também nas emissoras 
abertas. E ainda falta o general Pazuello por lá.

CPI da Covid é maior atração 
da mídia depois do BBB

MARCELO HOLLANDA
Governadora do RN, 

Fátima Bezerra, termina a 
semana bem mais aliviada.

CÃOTINHO  Localizado à beira mar, o equipamento tem piscina de bolinhas, “cãominhada”, unidades habitacionais individuais e coletivas para a bicharada
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Ataque tira do ar o portal do 
Supremo Tribunal Federal e japonesa 
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Rogério Marinho tem sido visto 
como “tocador de obras” pelo 

presidente Jair Bolsonaro.
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RAFAEL MOTTA CRITICA 
FALTA DE PROJETOS DA

 OPOSIÇÃO E QUESTIONA: 
“SÃO APENAS DO CONTRA?”

Presidente estadual do PSB avalia que faltam  consenso e coragem 
aos opositores à gestão da governadora Fátima Bezerra, do PT, até agora. PÁG. 3

DIVULGAÇÃO

PRIMEIRO RESORT
PARA PETS DO RN
É INAUGURADO

Novidade fica na praia de São Miguel do Gostoso e oferece 
diversas opções de lazer. PÁG. 9
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ALEXVIANA
Tocador de obras

Em Maceió ontem, o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, visitou obras do 
Residencial Vilas do Mundaú, que 
vai abrigar mais de 7 mil pessoas 
que moram ao redor da Lagoa 
do Mundaú e vivem em situação 
precária. Pela pujança e destreza 
em destravar gastos públicos, 
Rogério tem sido visto como 
“tocador de obras” pelo presidente 
Jair Bolsonaro. 

Repondo as energias
O deputado federal João Maia, 

presidente do PR, tem se dedicado 
mais a cuidar da saúde, com 
atividades ao ar livre, sempre que 
pode. Após uma semana intensa 
de trabalho, o parlamentar foi visto 
caminhando em Ponta Negra, sem 
dispensar o saudável mergulho no 
mar. 

Executivo de ponta
Pelo trabalho de excelência que 

vem desenvolvendo em favor do 
Estado, o secretário de Tributação 
do Rio Grande do Norte, Carlos 
Eduardo Xavier, tem recebido 
incentivos a uma candidatura 
a deputado estadual. Mais 
técnico que político, ainda não se 
posicionou o� cialmente a respeito. 

Retorno dos trabalhos
Com o número de casos de 

Covid se estabilizando, a Câmara 
de Natal já estuda o retorno dos 
trabalhos à forma presencial. A se 
manter a tendência de queda, a 
perspectiva da Casa é retomar já 
no � nal de maio ou início de junho, 
conforme informou à coluna o 
presidente, Paulinho Freire (PSDB). 

Mãos à obra
A retomada dos trabalhos 

presenciais do Legislativo 
Municipal deve coincidir com o 
envio, pela Prefeitura, do projeto 
de lei de revisão do Plano Diretor, a 
matéria mais importante, talvez, de 
toda a atual legislatura. 

Momento de perdas
Ainda à coluna, Paulinho Freire 

comentou estar passando por um 
momento de grande tristeza, com 
as mortes recentes de dois grandes 
colegas, os ex-vereadores Renato 
Dantas e, ontem,  Enildo Alves. 

Em Maceió, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho visitou obras do Residencial Vilas do Mundaú, que vai abrigar mais de 
7 mil pessoas

Político aguerrido
Aliás, médico, Enildo se 

destacou na política em Natal por 
exercer o cargo de secretário de 
saúde, onde implantou o Samu 
Municipal, e também como 
combatente vereador, destemido, 
seja qual fosse a causa que 
adotasse. 

Articulação federal
A presença do ministro do 

Turismo, Gilson Machado Neto, no 
Rio Grande do Norte na próxima 
segunda-feira, para visitar a 
cidade de Santa Cruz e anunciar 
a liberação de R$ 1,3 millhão 
para complementar as obras do 
teleférico da estátua de Santa 
Rita de Cássia, foi articulada pelo 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho. 

Pró-Tomba
O fato con� rma a ação 

de Rogério em favor da pré-
candidatura a governador do 
deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB), destacado para 
recepcionar e acompanhar o 
ministro do Turismo durante sua 
visita ao Estado. 

Cartão postal
Em Santa Cruz, Tomba tem o 

que mostrar. Pegou a cidade em 
total atraso, desenvolveu projetos, 

reformou a administração e 
modernizou a cidade. Um case 
e tanto para apresentar com um 
bom marketing numa campanha 
eleitoral. 

Uso da máquina

A presença de Gilson 
Machado Neto serve ainda para 
ilustrar até que ponto a máquina 
administrativa federal deverá 
ser utilizada pelo bolsonarismo 
para viabilizar candidaturas em 
redutos eleitorais de interesse de 
seus ministros. 

Reforço de peso
O recém-aposentado ministro 

do Tribunal Superior do Trabalho 
Márcio Eurico Vitral Amaro é o 
novo consultor do escritório Erick 
Pereira Advogados. Erick fundou 
seu escritório em Natal em 1988. 
Em 2005, abriu a � lial de Brasília 
e, em 2016, a de São Paulo.

Tomada de comando
De malas prontas para deixar 

o PSD e se � liar ao PP, o ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, 
atua para assumir a presidência 
do diretório estadual do partido 
no Rio Grande do Norte, hoje com 
o deputado federal Beto Rosado. 

Peso presidencial 
Fábio tem se valido de todo o 

peso e in� uência da Presidência 
da República para tomar o 
controle do PP das mãos do clã 
Rosado. 

Palavra afi ançada
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias (PSDB), disse, mais uma 
vez, nessa semana, que não será 
candidato a governador. Para 
quem o vê como a alternativa 
mais forte para enfrentar Fátima 
Bezerra, a cada declaração 
dessas, Álvaro torna mais 
difícil, no futuro, justi� car uma 
mudança de posição. “Não vou 
deixar a prefeitura para correr 
nenhum risco”, tem dito ele a 
aliados.

Maior eleitor
De acordo com uma raposa 

política potiguar, se o presidente 
Lula for candidato e vier forte 
para a disputa presidencial em 
2022, “não tem quem tome de 
Fátima” a reeleição. 

Made in RN
Já funcionando em São 

Paulo, com endereço atrativo, na 
avenida Juscelino Kubitschek, 
o restaurante Camarões. Há 32 
anos funcionando em Natal, 
virou cartão postal para turistas 
de todo o mundo e agora chega 
ao maior polo emissor para 
Natal com portas abertas. 
O Camarões São Paulo tem 
capacidade para 320 pessoas. 
A informação é da jornalista 
� aisa Galvão.
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O deputado federal João Maia  tem se dedicado mais a cuidar da saúde, com atividades ao ar 
livre. Ontem, caminhou e mergulhou em Ponta Negra
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de pessoas, produtos e capitais.

AGORA RN - Que espera da 
CPI da COVID?

RM - Que possa fazer o Brasil 
entender como chegamos aqui. 
As razões de estarmos nos piores 
rankings do mundo em relação à 
pandemia. O brasileiro quer justiça 
sobre coisas pequenas e não está 
errado, mas não atenta ao fato de 
que decisões governamentais po-
dem devastar, matar pessoas. Pre-
cisamos ter isso em mente e res-
ponsabilizar quem fez ou não fez.

AGORA RN - Como o gover-
no Bolsonaro tem atuado no 
enfrentamento da pandemia?

RM - Não tem atuado, esse é 
o problema. É muito triste a reali-
dade atual do Brasil. O presidente 
quer fazer graça com quem tem 
falta de ar. A graça que ele faz é a 
razão da nossa desgraça.

AGORA RN - E no tocante 
ao RN, qual avaliação faz da 
gestão da pandemia?

RM - Virou palanque. Uma 
pena. Perdemos tempo com o 
desentendimento sobre decretos 
e não pudemos usufruir da soma 
de forças, muito importante neste 
momento. Felizmente as pessoas 
mesmas ganharam consciência e 
não faltou solidariedade.

AGORA RN - Em relação à 
Câmara dos Deputados, de que 
maneira o senhor tem contri-
buído com o atual momento?

RM - Com projetos. Consegui-
mos mudar o Orçamento 2021, 
para que deputados e senadores 
pudessem enviar recursos para as 
vacinas. Conseguimos viabilizar 
R$ 1 bilhão para todo o país. Apro-
vamos lei para permitir a doação 
de comidas por restaurantes e 
supermercados. E estamos na luta 

OO presidente estadual do 
PSB, deputado federal Ra-
fael Motta, criticou a ausên-

cia de projetos da oposição no Rio 
Grande do Norte, se traduzindo 
na falta de um nome de consenso 
para disputar o governo do Estado 
no ano que vem e consequente-
mente favorecendo a reeleição da 
governadora Fátima Bezerra (PT). 
Em sua avaliação, falta consenso 
e coragem aos nomes da oposição 
até agora.

“Percebo que a oposição está 
com dificuldades de convergir 
em um nome, o que favorece a 
reeleição da governadora. Não há 
quem seja consenso ou que tope o 
desafio. Isso fragiliza argumentos: 
estão juntos porque defendem um 
projeto ou simplesmente porque 
são contra?”, questiona ele, em en-
trevista ao Agora RN.

Segundo o parlamentar fede-
ral, confirma esta análise o fato 
de o senador Styvenson Valentin 
(Podemos) aparecer como candi-
dato único até agora para disputar 
o governo, “mas nenhuma força 
política de oposição manifestou 
apoio. Por que? O que essas lide-
ranças buscam afinal?”, questiona.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
além de discorrer sobre o pleito de 
2022, Rafael Motta avalia a gestão 
dos governos Fátima e Bolsonaro 
no enfrentamento à pandemia da 
Covid-19. Sobre o projeto do PSB, 
confirma que poderá disputar à 
reeleição, mas não se exime de 
responsabilidade, caso venha a ser 
convocado para um projeto majo-
ritário.

Confira a integra da entrevista 
a seguir:

AGORA RN - Que avaliação 
faz do atual momento em rela-
ção à COVID, no Brasil e no RN?

Rafael Motta - Estamos em 
um dos países do mundo onde 
a pandemia tem sido mais cruel 
e o brasileiro aprendeu da pior 
forma possível como a condução 
de um governo exige responsa-
bilidade. Minha preocupação 
agora, além das vacinas, é no 
atraso que vamos ter quando os 
outros se restabelecerem e nós 
ficarmos patinando, com grave 
comprometimento à circulação 

Deputado Rafael Motta critica 
falta de projetos da oposição: 
“São apenas do contra?”

para aprovar uma pena maior pa-
ra quem roubar vacina e insumos, 
para reduzir juros de cartões e de 
cheque especial e para impedir au-
mento no valor de medicamentos 
enquanto durar a pandemia.

AGORA RN - Em relação a 
2022, já se fala sobre cenários: 
Qual avaliação faz sobre possi-
bilidade de reeleição de Fátima 
Bezerra?

RM - Percebo que a oposição 
está com dificuldades de conver-
gir em um nome, o que favorece a 

ENTREVISTA | Parlamentar diz que pode disputar reeleição e 
revela que não se eximirá de responsabilidade, caso venha a 
ser convocado para um projeto majoritário

ALRN

Estamos em um dos países 
do mundo onde a pandemia 
tem sido mais cruel e o 
povo brasileiro aprendeu da 
pior forma possível como a 
condução de um governo 
exige responsabilidade”

“
RAFAEL MOTTA
DEPUTADO

Acho que Moro pôs toda a 
versão sobre os ocorridos 
em xeque, quando aceitou 
ser ministro. O caso de Lula, 
por causa disso, vai ser 
revisto. E minha fala não é 
um ateste de inocência”

“
RAFAEL MOTTA
DEPUTADO

reeleição da governadora. Não há 
quem seja consenso ou que tope o 
desafio. Isso fragiliza argumentos: 
estão juntos porque defendem um 
projeto ou simplesmente porque 
são contra? Veja que o senador 
Styvenson aparece como candi-
dato, mas nenhuma força política 
de oposição manifestou apoio. Por 
que? O que essas lideranças bus-
cam afinal?

AGORA RN - Seu nome es-
tá à disposição para disputar 
outros cargos, ou pretende a 
reeleição?

RM - Essa é uma decisão 
que é mais da população do que 
minha. Mas estou feliz em poder 
defender direitos em Brasília 
nas reformas, em poder entregar 
bons projetos, emendas impor-
tantes, como a da vacina. A con-
tinuidade desse trabalho me dei-
xaria sim contente demais. Se eu 
contar com o apoio das pessoas, 
seguirei firme.

AGORA RN - Seu nome 
também está à disposição para 
disputar cargos majoritários 
como o de senador?

RM - O PSB tem vocação para 
cargos majoritários. A história do 
partido no Brasil e no RN mostra 
isso. Não é algo que se sobreponha 
ao trabalho que faço hoje. Mas 
diante de risco de o Senado ganhar 
representante nosso para retirar 
direitos das pessoas, não tenho 
razão para hesitar.

AGORA RN - Como está o 
PSB no RN?

RM - Presente em todo o Es-
tado. Prefeitos, ex-prefeitos, vice-
-prefeitos, vereadores. Temos tra-
balhado bastante o partido. Agora, 
o diálogo que fazemos com outras 
legendas é grande. Por isso as lide-
ranças que defendem o nosso tra-
balho não são apenas do PSB. Nem 
tampouco eu faço essa imposição. 
Sempre fui do diálogo e de deixar 
todos à vontade.

AGORA RN - Que acha da 
liberação de Lula para ser can-
didato?

RM - Acho que Moro pôs toda 
a versão sobre os ocorridos em xe-
que quando aceitou ser ministro. 
O caso de Lula, por causa disso, vai 
ser revisto. E a minha fala não é um 
ateste de inocência. Mas ele não 
vai ser investigado pelo exercício 
da Presidência? Então só um juiz 
em exercício correto da magistra-
tura pode fazer isso.
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EXCESSOS DA CPI E DE BOLSONARO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

O senador Rodrigo Pacheco, presidente do senado, opinou que 
melhor seria “correr atrás do tempo perdido” e apressar a 
vacinação, do que funcionar a CPI da Covid. Os possíveis crimes, 

ou responsabilidades do governo no combate ao vírus, já estão sendo 
apurados, em investigações no STF, PF, MP e PGR.

Precipitação 
Direitos humanos são 

sagrados, porém no caso 
do episódio recente no RJ 
(Jacarezinho), não se justi� ca 
quali� car a operação de “chacina”, 
antes de investigações acerca 
de resistência armada à ação 
policial e a identi� cação dos que 
morreram.

Signifi cado 
Chacina signi� ca massacre, 

assassinato coletivo e doloso; ação 
de matar injustamente muitas 
pessoas ao mesmo tempo. Há 
indícios que houve isso?

OLHO ABERTO

Direito
 O ministro exerceu direito, 

garantido na lei. A testemunha não 
emite opinião. Se o � zer, incorre em 
falso testemunho. A CPI não pode 
exigir respostas, que convenham aos 
inquisidores.

Conclusão
Ainda em relação ao ministro 

Queiroga, melhor com ele, do que 
sem ele, enquanto Bolsonaro não o 
exonerar.

Bolsonaro
 Outro excesso são as 

posições extemporâneas do 
presidente Bolsonaro. Ao invés 
de comportamento comedido, 
mostrando até o radicalismo 
dos seus opositores, prefere 
“realimentar” todas acusações 
contra o seu governo. Nesse 
aspecto, dá tiro no pé e faz o jogo da 
oposição.

Provas I 

O presidente, para agradar 
celerados e fanáticos (cada dia 
em menor número), produz 
provas contra si mesmo. Veja-se 
a insinuação desnecessária, de 
que a China fez guerra química e 
o vírus foi propagado pelo país. 
Diz isso, numa hora em que o 
Butantan está à beira de paralisar 
a produção da Coronavac, por 
depender da chegada dos insumos 
chineses.

Provas II
 O presidente anuncia em 

Brasília, passeata e concentração, 
na defesa do direito de ir e vir. 
Esquece, que no artigo 5°, da 
Constituição, há um direito que, 
transitoriamente, supera o “ir 
e vir”, que é o direito à saúde 
coletiva. Assim agindo, Bolsonaro 
torna-se réu confesso.

Dúvida
 Cada vez mais atual, a máxima 

de que numa CPI, se sabe como 
começa, nunca como termina!

 Na CPI observa-se, que oposição e governo cometem excessos. O 
depoimento do ministro Marcelo Queiroga é uma prova. O depoente 
mostrou-se humilde, calmo, defendendo pontos de vista médico-
sanitários. Foi trucidado, pelo único motivo de não acusar o presidente 
Bolsonaro de omisso e criminoso.

Coerência
 O ministro Queiroga esclareceu várias vezes, que defende todas as 

medidas sanitárias preventivas. Entretanto, foi jogado de encontro a pa-
rede, para opinar “sim” ou “não” sobre certas posições (realmente equivo-
cadas) do presidente, Ele preferiu não fazer juízo de valor.

ERROS 

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS

Punições 
Punam-se os excessos, desde 

que existam provas materiais. 
Não há como a Polícia enfrentar 
o crime organizado, com 
“� ores”, ou “convites” para um 
papo amigável.

Mortes
 Lamentam-se os 25 mortos 

(inclusive um policial com 
tiro na cabeça), sem esquecer 
de lamentar também àqueles 
cidadãos, cumpridores dos 
seus deveres, vítimas diárias de 
assaltos, sequestros e outros 
crimes.

AO VIVO | Transmitido na íntegra pelos principais canais noticiosos da TV paga e com espaços nos canais 
abertos e na internet, a Comissão Parlamentar de Inquérito, como nas novelas, é recheada de emoções

MARCELO HOLLANDA

Do ex-ministro da Saúde, o orto-
pedista Luiz Henrique Mandet-
ta, primeiro a ocupar a pasta 

no governo Bolsonaro, passando por 
Nelson Teich, o oncologista que o subs-
tituiu mas � cou apenas um mês no 
cargo, até o atual ocupante do posto, o 
cardiologista Marcelo Queiroga, a CPI 
da Covid 19, no Senado, já é o grande 
evento de mídia depois do Big Brother 
Brasil.

Transmitido na íntegra pelos prin-
cipais canais noticiosos da TV paga 
e com generosos espaços nos canais 
abertos e na internet, a Comissão Par-
lamentar de Inquérito, como acontece 
nas novelas, é recheada de emoções.

Entre elas, o adiamento do depoi-
mento do penúltimo ministro da Saú-
de, o general de três estrelas da ativa 
Eduardo Pazuello, cancelado na última 
hora sob a alegação de que ele estaria 
com suspeita de covid poucos dias de-
pois de ser � agrado num shopping de 
Manaus sem máscara e já ter contraído 
o vírus no ano passado.

Com atores mais e menos empol-
gantes, o enredo dessa trama que pro-
mete começou de forma arrebatadora 
com o ex-deputado Luiz Henrique 
Mandetta, que falou por horas sem ser 
atrapalhado nem pela tropa de choque 
do governo designada para desviar o 
foco das ações e omissões do governo 
federal durante pandemia.  

Aos senadores, o ex-ministro des-
creveu um cenário sombrio em que o 
presidente contrariou recomendações 
cientí� cas, tentou mudar a prescrição 
da cloroquina para incluir covid-19 
mesmo sem estudos que comprovem 
sua e� cácia e ignorou alerta sobre a 
gravidade da doença que já matou 
mais de 400 mil pessoas no País.

Dono de uma timidez inabalável, 
Nelson Teich prestou depoimento na 
quarta-feira, 5, e a única coisa que os 
senadores conseguiram extrair dele foi 

o motivo de sua saída: a não adesão ao 
protocolo da hidroxicloroquina, um 
fármaco usado há décadas no trata-
mento de malária, exigido pelo presi-
dente Bolsonaro.

O aguardado depoimento seguinte, 
do general Pazuello, que era o segundo 
de Teich e o substituiu, foi cancelado e 
trocado na última hora pelo atual titu-
lar, Marcelo Queiroga, que dividiria o 
tempo incialmente com o presidente 
da Anvisa, Antônio Barra Torres.

Bastidores de vários jornalistas da-
vam conta que Pazuello chegou a ser 
submetido a um intenso programa de 
“media training” para prepará-lo para 
o que viria da CPI, mas não deu certo. 
Nervoso, ele teria decepcionado seus 
treinadores que sugeriram o adiamen-
to. Outras informações deram conta 
que se pensou na possibilidade do ge-
neral envergar sua farda estrelada para 
impor respeito aos senadores, mas essa 
ideia também foi logo descartada.

Em consequência, o depoimento 
de Marcelo Queiroga foi adiantado 
e ele � cou o dia inteiro à disposição 
da CPI, provocando a postergação da 
participação de Barra Torres, que � cou 
para a semana que vem.

Em sua participação, o atual minis-
tro da Saúde conseguiu driblar as inú-
meras perguntas relacionadas ao pro-
tocolo da hidroxicloroquina, irritando 
o relator da CPI, Renan Calheiros, que 
perguntava várias vezes: “Mas, a� nal, 
o senhor compartilha da opinião do 
presidente sobre a e� cácia desse medi-
camento?”.

Alegando que a questão está em 
debate na Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias no SUS 
(Conitec) e poderá ser submetida a sua 
avaliação de� nitiva, Queiroga alegou 
que não poderia antecipar uma posi-
ção.

 A partir da próxima terça-feira, 
11, a CPI da Covide 19 será retomada 
com novas emoções: começa com a 
oitiva de representantes da P� zer e 
Fábio Wanjgarten, ex-chefe da Secre-
taria Especial de Comunicação Social 
do Governo Federal. Na quarta-feira, 
com representantes do Butantan e da 
Fiocruz. E na quinta com o aguardado 
depoimento de Ernesto Araújo, ex- mi-
nistro das Relações Exteriores, além de 
representantes da Sputnik V, a vacina 
russa que abriu a discórdia entre go-
vernadores do Nordeste e a Anvisa.

Ministro Marcelo Queiroga driblou questionamentos feitos ao protocolo da hidroxicloroquina

Senadores, que ouviram Mandetta, Teich e Queiroga, esperam ansiosamente o dia da fala do ex-ministro Eduardo Pazuello, general da ativa

CPI da Covid 19 é a maior atração da 
mídia depois do Big Brother Brasil

PODER360

AGÊNCIA BRASIL
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VERÔNICA MACÊDO

Para debater sobre aglomerações 
no transporte público da capi-
tal, a Comissão de Transportes, 

Legislação Participativa e Assuntos 
Metropolitanos da Câmara Municipal 
de Natal, reuniu, nesta sexta-feira (7), 
vereadores e representantes da Secre-
taria Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU) e Defensoria Pública Estadual, 
na busca de esclarecimentos sobre o 
problema.

Participaram ainda represen-
tantes do Sindicato das Empresas e 
Ônibus (Seturn), da secretarias de 
Tributação do Estado e do Município, 
as vereadoras Divaneide Basílio (PT), 
Brisa Bracchi (PT), Nina Souza (PDT) e 
os vereadores Anderson Lopes (SDD), 
Eribaldo Medeiros (PSB), Robério 
Paulino (PSOL), Luciano Nascimento 
(PTB), Preto Aquino (PSD), Raniere 
Barbosa (AVANTE) e Milklei Leite 
(PV), presidente da comissão.

“Nós recebemos e cobramos dos 
gestores solução para o transporte pú-
blico neste período de pandemia”, ex-
plicou o vereador Eribaldo Medeiros. 
Os parlamentares questionaram sobre 
custos do transporte com gratuidades 
e meia passagem de estudantes, con-
trapartidas das isenções fiscais conce-
didas pelo Município e pelo Estado às 
empresas, dívidas das empresas com 
o Município, divulgação das medidas 
adotadas para orientar os usuários, 
além da possibilidade de manter dis-
tanciamento nos ônibus e de aumen-
tar a frota ou as viagens.

Para os vereadores, o debate foi 

importante, apesar de permanecer 
sem definição sobre o retorno da tota-
lidade da frota. “Esse debate é impor-
tante mas é uma angústia que segue. 
Fizemos nosso papel aprovando a re-
dução do ISS. A redução da demanda 
também se deve à busca dos usuários 
por outras formas de se locomover, 
por isso é importante trazer de volta 
os 100% da frota”, destacou a vereado-
ra Divaneide Basílio. 

Os técnicos da STTU apresenta-

ram uma nota técnica com todas as 
informações sobre a frota atual, os 
impactos da pandemia no transporte 
público, cálculo da tarifa, demanda de 
passageiros e os parâmetros e critérios 
que definem essa demanda. De acordo 
com o secretário da STTU Paulo César 
Medeiros, a frota está em torno de 70% 
e a demanda em 40% e algumas linhas 
foram acrescidas para atender os usu-
ários.

“O que define a aglomeração num 

primeiro momento é a quantidade de 
viagens. Por isso, defendemos que o 
problema não se resolve unicamente 
com aumento da frota, mesmo que, 
para algumas linhas sim, mas a lota-
ção não acontece o dia todo e nem em 
todas as linhas, mas nos horários de 
pico. Estamos fiscalizando por amos-
tragem nos principais pontos por on-
de passam as linhas mais propensas 
a aglomerações e corrigindo onde há 
problemas”, explicou o secretário.

O consultor técnico do Seturn, Nil-
son Queiroga, sustentou que é inviável 
retomar 100% da frota se a demanda 
não é mais a mesma, a menos que ha-
ja investimento com receita pública. 
“Antes da pandemia já havia desequi-
líbro financeiro. A pandemia agravou 
e ainda mais, levando a demanda à 
metade. A frota caiu, mas ainda ficou 
acima da demanda. Os dois impostos 
que foram zerados representam R$ 
0,40 e não alcançam a defasagem da 
tarifa que estaria em R$ 5 e ainda está 
em R$ 4. Tem que haver receita pública 
para subsidiar os programas de gratui-
dade e de meia passagem”, defendeu o 
representante do Seturn. 

FROTA EMERGENCIAL
Antes de receber as autoridades, 

os vereadores da comissão aprovaram 
o Projeto de Lei n° 149/21, de autoria 
do vereador Milklei Leite, que autoriza 
a instituição da Frota Suplementar de 
Emergência no transporte público da 
capital no período da pandemia da 
covid-19.

O autor destacou que, dessa for-
ma, estariam liberado veículos já cre-
denciados que fazem, por exemplo, o 
transporte escolar, de fretamentos e 
de turismo, para operarem as linhas de 
ônibus, como ocorre em dias de greve 
dos rodoviários. “Esse projeto vem pa-
ra ajudar a conter a superlotação den-
tro dos ônibus nos horários de pico, já 
que não temos 100% da frota circulan-
do, dando o mínimo de segurança à 
população”, declarou Milklei Leite.

Comissão debate sobre aglomeração 
no transporte público da capital
COM AUTORIDADES | Vereadores questionaram sobre custos do transporte com gratuidades e meia passagem de estudantes, contrapartida de isenções fiscais concedidas pelo 
Município e pelo Estado às empresas, dívidas dessas empresas com o Município, diulgação das medidas adotadas para orientar os usuários, além de aumento da frota de ônibus

Técnicos da STTU apresentaram nota técnica com as informações sobre a frota atual, impactos da pandemia e também os cálculos da tarifa

Com profundo pesar e imensa 
consternação, a Câmara Munici-
pal de Natal recebe a informação 

do falecimento do ex-vereador Enildo 
Alves, aos 70 anos, ocorrido nesta sex-
ta-feira, 7 de maio, devido a complica-
ções no aparelho digestivo. 

Médico hematologista, Enildo era 
uma referência na sua área como mé-
dico do Hospital Onofre Lopes e em clí-
nicas da rede privada de saúde, além de 
ser professor da UFRN. Foi secretário 
de Saúde de Natal, com a implantação 
do Sistema de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU Natal) ocorrendo du-
rante a sua gestão.

Na sua vida política, foi vereador 
por seis mandatos, nos períodos de 
1989 a 1992, 1993 a 1996, 1997 a 2000, 
2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 a 2012. 
Ao longo da sua vida pública, o parla-

mentar teve um perfil aguerrido e atu-
ante, sempre pautando sua conduta 
com base na ética e respeito à adminis-
tração pública.

O presidente da Câmara Municipal 
de Natal, Paulinho Freire, em nome dos 
vereadores e servidores da CMN, mani-
festa suas condolências e solidariedade 
aos familiares e amigos neste momen-
to de dor e tristeza.

CMN ressalta qualidades do 
ex-vereador Enildo Alves

NOTA DE PESAR

A Prefeitura de Natal dá continui-
dade à campanha de imuniza-
ção contra a Covid, com nova 

etapa de público prioritário a partir da 
próxima segunda-feira(10). As pessoas 
que vivem com HIV/Aids poderão se 
vacinar de 10 a 14 de maio, das 08h 
às 15h, em quatro pontos da capital: 
Serviço de Atendimento Especializado 
(SAE) Natal, Ambulatório Municipal 
de Transsexuais e Travestis (Ambula-
tório TT), Policlínica Zona Norte e no 
Hospital Giselda Trigueiro. Os locais 
já são pontos de referência para aten-
dimento desses pacientes e as equipes 
realizaram contato prévio informando 
a disponibilidade da vacina com imu-
nizante da Pfizer para esse público.

O lançamento dessa fase da cam-
panha será na segunda-feira (10), às 7h, 

no Serviço de Atendimento Especiali-
zado (SAE) Natal, com a presença do 
Secretário Municipal de Saúde, George 
Antunes. O serviço funciona no prédio 
do Centro de Especialidades Integra-
das Leste II, situado à Rua Fonseca e 
Silva, 1129, no bairro do Alecrim.

Conforme todas as etapas, há do-
cumentação que deve ser apresentada 
para comprovação da comorbidade. 
Nessa fase da campanha, as pessoas 
que vivem com HIV/Aids devem levar 
declaração impressa do Sistema de 
Controle Logístico de Medicamentos 
(SICLOM), comprovante de residência 
de Natal, cartão de vacinação e docu-
mento com foto. Além disso, é necessá-
rio não estar com sintomas gripais ou 
de outra infecção aguda recente para 
tomar a primeira dose.

ARENA DAS DUNAS
O drive-thru do Arena das Dunas 

será desativado temporariamente a 
partir deste domingo (09). Até sábado 
(08) continua sendo disponibilizado 
o imunizante da Oxford para idosos a 
partir de 60 anos, além de pessoas dos 
seguintes grupos prioritários: síndro-
me de down, a partir de 18 anos com-
pletos (apresentar laudo médico); ges-
tantes e puérperas com comorbidades, 
a partir de 18 anos completos; pessoas 
de 55 a 59 anos com diabetes e pessoas 
com diabetes que possuam deficiência 
permanente (55 a 59 anos) com ou sem 
BPC (quem tem BPC só precisa levar o 
documento comprobatório). 

Para as pessoas dos demais públi-
cos, é necessário levar cópia do laudo 
médico com o código CID da doença.

Natal inicia vacinação de quem 
vive com HIV/Aids nesta segunda

IMUNIZAÇÃO

JOSÉ ALDENIR

Médico Enildo Alves morreu aos 70 anos
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MARCELOHOLLANDA
China importa

O efeito China sobre o 
agronegócio brasileiro não é apenas 
a garantia do sucesso de produtos 
como soja, açúcar e carnes. 
Secundariamente, tem re� exo 
importante sobre as exportações 
do melão, que é um grande negócio 
para o Rio Grande do Norte. 

Os constantes ataques do 
presidente Jair Bolsonaro aos 
chineses atrapalham o que 
realmente interessa ao país. 

Quem não interessa

A Lei de Proteção da Vegetação 
Nativa, também conhecida 
como Novo Código Florestal 
Brasileiro (2012), porque sucedeu o 
ultrapassado Código de 1965, abriu 
o Brasil para a elite empresarial 
do mundo ao mostrar que é 
possível produzir muito no campo 
preservando o meio ambiente. 

Nem é preciso dizer, portanto, 
que nesse clube não estão 
madeireiros ilegais, grileiros e 
garimpeiros ilegais. 

Alívio

A governadora Fátima Bezerra 
fechou a semana mais aliviada ao 
garantir a prorrogação até o � m 
do ano do empréstimo de US$ 360 
milhões com o Banco Mundial para 
o Projeto do Governo Cidadão. Isso 
vai garantir ao menos que obras 
importantes desse projeto não 
sofram solução de continuidade, o 
que é sempre animador no meio de 
uma pandemia que parece sempre 
mais distante de acabar. 

Meia volta volver
O ano da (des)graça de 2021 

MARCELO
já é o pior período no ciclo de 
investimentos públicos na área de 
transportes nos últimos 20 anos 
no Brasil. Os dados o� ciais dão 
conta que o governo federal nunca 
investiu tão pouco em estradas 
federais, portos, aeroportos e 
ferrovias. 

Custo Brasil
Entre os empreendimentos em 

risco estão obras como a BR-101 
na Região Nordeste, a BR-116 no 
Rio Grande do Sul e trechos da 
Ferrovia de Integração Oeste-

Leste, administrada pela Valec 
na Bahia, cuja parte do traçado 
foi concedida ainda no mês 
passado.

Moral da história
Se você tem problemas 

urgentes para resolver na 
economia e vive em meio a uma 
pandemia que está mudando 
a face do planeta, não crie 
problema com o seu maior 
parceiro comercial, elegendo 
prioridades tolas para justi� car 
sua incompetência.

SANDRO MENEZES

Ao prorrogar em nove meses o 
empréstimo do Banco Mun-
dial para o projeto Governo 

Cidadão, cujo prazo expirou em 31 de 
março, o RN garantiu na prática a apli-
cação de US$ 80 milhões para a con-
clusão de obras previstas no cronogra-
ma e que corriam risco de interrupção.

Nesta quinta-feira (6), ao encerrar 
o primeiro encontro virtual com o 
Banco depois do anúncio da prorro-
gação do empréstimo, a governadora 
Fátima Bezerra assegurou a conclusão 
do Hospital da Mulher, em Mossoró, e 
da Estrada da Produção.

Maior dos investimentos contrata-
dos pelo Governo do RN via Governo 
Cidadão, a construção do Hospital da 
Mulher, em Mossoró, deverá estar con-
cluída 14 meses, contados a partir do 
reinício das obras.

De grande importância econô-
mica para a Região Metropolitana de 
Natal, a Estrada da Produção, em São 
Gonçalo do Amarante, está com 21% 
das obras executadas e corria riscos de 
descontinuidade se a prorrogação do 
empréstimo não fosse concretizada.

Com isso, até o � nal deste ano, o 
projeto Governo Cidadão com recur-
sos do Bird, como a instituição é co-
nhecida na sigla em inglês, aplicará ao 
todo US$ 360 milhões.

Com esses recursos, em 2019-2020, 
o Governo do Estado já conseguiu exe-
cutar R$ 341,4 milhões nas obras do 
Governo Cidadão.

“Uma das maiores conquistas 
deste governo foi conseguir prorrogar 
o prazo de vigência este emprésti-
mo”, reconheceu nesta sexta-feira a 
governadora Fátima Bezerra. Ela e o 
vice-governador, Antenor Roberto, 

participaram da reunião virtual com 
Fátima Amazonas, gerente do Gover-
no Cidadão junto ao Banco Mundial.

Uma versão online de uma revista 
contendo o balanço de realizações do 
projeto entre 2019 e 2020 com a previ-
são de investimentos até dezembro foi 
lançada durante o encerramento do 
encontro.

A área da Saúde concentra a maior 
parte dos recursos do empréstimo 
com mais de R$ 130 milhões a serem 
executados até o � m do ano. A aplica-
ção desses recursos é � scalizada pela  
Coordenadoria de Auditoria de Ope-
rações de Crédito Externo COPCEX, 

criada por Resolução pelo Tribunal de 
Contas do RN em agosto de 2018.

Esta semana, o Agora RN revelou 
que algumas obras do Governo Cida-
dão no âmbito da Caern com recursos 
do Banco Mundial, são objetos de 
pedidos de realinhamento de preços 
devido a aumentos nos preços de insu-
mos, impactando diretamente obras 
públicas e privadas.

Dados da Fundação Getúlio Var-
gas mostram que os preços dos ma-
teriais de construção subiram 19,60% 
no ano passado. Segundo a entidade, 
alguns insumos tiveram aumentos 
acima de 50% no mesmo período. Para 

a Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC) é a maior alta re-
gistrada em todo o período pós Plano 
Real.

ALGUMAS OBRAS ENTREGUES
Entre obras entregues nos últimos 

dois anos, totalizando um investimen-
to de R$ 157,6 milhões estão a RN-063 
(no Litoral Sul, de Tabatinga à Barre-
ta), RN-160 (São Gonçalo do Amaran-
te), RN-307 (Genipabu), RN-015, mais 
conhecida como Estrada do Melão 
III, RN-016 (Carnaubais), RN-087 (de 
Cerro-Corá a Lagoa Nova), RN-011, 
conhecida como Estrada da Castanha, 

em Serra do Mel, e a RN-118, entre Ju-
curutu e Caicó.

Também foram entregues 14 Cen-
trais do Cidadão em todas as regiões 
do Estado e a Casa do Artesão, em Cai-
có, um pedido antigo da comunidade. 
Também foram entregues quase R$ 36 
milhões em obras  em parceria com a 
Secretaria Estadual de Trabalho, Habi-
tação e Assistência Social (Sethas).

A reforma e ampliação das escolas 
também fazem parte da relação. O go-
verno estadual alega que havia muitos 
erros de projeto, herdados da gestão 
anterior, que precisaram ser corrigidos 

para que as obras � nalmente fossem 
concluídas. Mas, nesse quesito. foram 
entregues 26 escolas reformadas, num 
investimento total de R$ R$ 66, 7 mi-
lhões. O Governo do Estado também 
concluiu e entregou a reforma da in-
fraestrutura do Centro Administrati-
vo e recuperação de fachadas e áreas 
comuns, um investimento total de R$ 
26,8 milhões. Em novembro de 2020, 
as obras de reforma e ampliação do 
Hospital Maria Alice Fernandes foram 
entregues, deixando o local apto a re-
ceber leitos de UTI e instalação de to-
mógrafo. O investimento, nesse caso, 
somou mais de R$ 4 milhões.

Com prorrogação de empréstimo,
RN ganha fôlego para concluir obras
INFRAESTRUTURA| Com a renovação do prazo de contrato de empréstimo com o Banco Mundial para o Projeto Governo Cidadão, a governadora Fátima Bezerra anunciou nesta sexta-
feira que concluirá o Hospital da Mulher, em Mossoró, e a Estrada da Produção, em São Gonçalo do Amarante; em 2019-2020, Governo do RN executou R$ 341,4 milhões em obras

Governadora Fátima Bezerra e o vice-governador Antenor Roberto participaram da reunião cirtual com a gerente do Governo Cidadão

14
Centrais do Cidadão foram 

entregues ao Estado
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DIA DAS MÃES

Neste domingo (9), o Sinmed RN comemora o Dia 
das Mães, com a tradicional Santa Missa, celebrada 
pelo Padre Stanley Dantas, a partir das 10h. A missa 
terá transmissão ao vivo no YouTube e no Instagram 
(@sinmed.rn) e será realizada no Sinmed RN.

Antes da missa, a partir das 8h, teremos distribuição 
de brindes para todas as mães médicas 
sindicalizadas. A entrega será feita no sistema de 
drive thru (entrega que não necessita sair do carro) 
na sede do sindicato, e vai até às 10h.

Sinmed-RN, AMRN, Cremern e a OAB/RN realizam 
a campanha “RN sem Fome”, com a finalidade de 
arrecadar doações para que as família em situação de 
vulnerabilidade possam ter acesso a produtos 
alimentícios durante a pandemia. As famílias 
contempladas deverão receber um voucher no valor 
d e  R $  5 0  r e f e r e n t e  a  u m a  c e s t a  b á s i c a , 
confeccionada especialmente para a campanha, que 
será disponibilizada para retirada nos mercados 
credenciados.
As doações podem ser feitas para a seguinte 
conta: Banco Sicredi / Agência: 2207 / Conta 
Corrente: 2335-3 / Favorecido: Associação Médica 
do RN. Também é possível doar através da 
Chave Pix: rnsemfome@gmail.com

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

semanal
informativo

RN
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

A diretoria do Sindicato dos Médicos está na cidade 
de Mossoró desde ontem (7), visitando unidades de 
saúde, conversando com a categoria e conferindo de 
perto as condições de trabalho dos médicos na região 
Oeste Potiguar. Entre as unidades percorridas estão 
o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) e a UPA 
Raimundo Benjamim Franco, no bairro Belo 
Horizonte. 

SINMED EM MOSSORÓ

MÉDICOS DA EBSERH VOTAM 
PARALISAÇÃO NO RN

Em assembleia realizada na última quinta-feira 
(6), os médicos da EBSERH no RN decidiram 
entrar em greve caso a empresa mantenha a 
proposta de mudança da insalubridade do salário 
base para o salário mínimo. A categoria alega que 
isso representaria uma perda de R$ 2.000,00 por 
médico. A decisão foi comunicada a Federação 
Nacional dos Médicos (FENAM), que deve fazer 
um balanço da situação dos médicos da EBSERH 
nos demais estados do país e convocar uma nova 
assembleia para deflagrar greve nacional.   

CAMPANHA ‘‘RN SEM FOME’’

DIVULGAÇÃO

Preocupado com as recentes 
tragédias envolvendo gás resi-
dencial em Natal, o deputado 

estadual Ubaldo Fernandes (PL) fez, 
há alguns dias, requerimento ao Corpo 
de Bombeiros e Governo do Estado, 
cobrando vistorias permanentes e 
campanhas educativas, respectiva-
mente, e elaborou um Projeto de Lei 
que visa tornar o uso desses produtos 
mais seguro no Rio Grande do Norte. 
Dando prosseguimento a essa pauta, 
o parlamentar se reuniu, nessa quin-
ta-feira (6), com o comandante-Geral 
do Corpo de Bombeiros/RN, coronel 
Monteiro Júnior.

Na pauta, assuntos de interesse 
do coletivo e a matéria de sua autoria, 
que tramita na Assembleia Legislativa 
e deve ir à votação nos próximos dias, 
buscando implementar campanhas de 
conscientização do uso adequado do 
gás residencial. “Uma das coisas que 
diferenciam nosso mandato é que a 

gente faz as proposições em prol dos 
potiguares e só descansa quando vê os 
encaminhamentos acontecendo de fa-
to, com as melhorias que lutamos. Es-

peramos que o Estado adote medidas 
para evitar tragédias envolvendo esses 
produtos no nosso estado”, ressalta 
Ubaldo Fernandes.

Deputado Ubaldo Fernandes se reuniu com o comandante do CBM, coronel Monteiro Júnior

Ubaldo cobra vistorias e campanhas 
educativas para evitar tragédias

GÁS RESIDENCIAL

VACINAS | Sesap explica que a falta de doses tem duas justificativas: uma delas é a aplicação das doses D2 
como D1, com ampliação de público não autorizada por partes de alguns municípios do Estado

A Secretaria da Saúde Pública do 
Rio Grande do Norte (Sesap) 
informou que irá encaminhar 

ofício ao Ministério da Saúde pedindo 
a substituição das doses da vacina da 
Pfi zer pelo imunizante Coronavac. Ca-
so o pedido não seja acatado, a pasta 
fará a distribuição das 18.720 doses da 
Pfi zer para os municípios da Região 
Metropolitana de Natal, desde que 
consigam garantir a temperatura ideal 
para conservação das doses.

Mais 15,6 mil doses da Coronavac 
chegarão ao Rio Grande do Norte neste 
sábado 8. Todas as doses serão desti-
nadas à segunda dose das pessoas que 
precisam completar o esquema vaci-
nal. A informação foi confi rmada pela 
governadora do RN, Fátima Bezerra 
(PT).

“Pessoal, passando pra avisar que 
chegarão novas D2 da Coronavac nes-
te sábado ao estado. Solicitamos 87.098 
doses, mas infelizmente só 15.600 serão 
enviadas neste momento pelo Ministé-
rio da Saúde. Seguiremos na luta por 
mais vacinas para o povo potiguar”, 
escreveu a chefe do Executivo estadual 
no Twitter.

O lote da Coronavac será distribu-
ído de forma proporcional aos muni-
cípios neste sábado 8, a partir das 13h. 
Será resguardado um total de 2% deste 
imunizante para reserva técnica.

Um levantamento divulgado nesta 
quinta-feira 6 indica que faltam 87.098 
doses para completar o esquema vaci-
nal de potiguares: 52.072 na Região Me-
tropolitana de Natal, 3.462 na região de 

São José do Mipibu, 5.276 na região de 
João Câmara, 2.478 na região de Santa 
Cruz, 16.955 na região de Mossoró e 
Assu, 4.524 na região de Caicó e 2.331 
na região de Pau dos Ferros.

Dentro desse total, existe a falta de 
26.353 doses não enviadas ao Estado 
pelo Ministério da Saúde e um número 

considerável de frascos com apresenta-
ção de 10 doses que chegaram ao Esta-
do com 9 ou 8 doses, resultando assim 
numa diminuição de pessoas a serem 
vacinadas.

Segundo a Sesap, a falta de doses 
tem duas justifi cativas importantes: 
uma delas é a aplicação das doses D2 
como D1, com ampliação de público 
não autorizada da vacina Sinovac/
Butantan, por parte de alguns municí-
pios, que  alegam ter seguido orienta-
ção do Ministério da Saúde, mesmo o 
Estado tendo sido contrário. Em nota, 
a Secretaria pontuou que “o pedido do 
envio de doses do Ministério da Saúde 
é reforçado pelo atraso de 28 a 48 dias 
da aplicação da primeira dose, sendo 
necessário concluir o esquema”.

Caso troca não ocorra, as doses do imunizante da Pfizer serão distribuídas na Grande Natal

RN pede ao Ministério para trocar o 
envio da Pfizer pela Coronavac

DIVULGAÇÃO

26.353
doses não foram enviadas ao RN 

pelo Ministério da Saúde
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A governadora Fátima Bezerra 
assinou nesta sexta-feira (7) 
um decreto que autoriza a 

promoção de 247 agentes da segu-
rança pública, sendo 229 praças e 
18 oficiais da Polícia Militar do Rio 
Grande do Norte.

Ao lado da governadora, parti-
ciparam do ato de assinatura o vi-
ce-governador Antenor Roberto, o 
comandante-geral da Polícia Militar, 
coronel Alarico Azevedo, e o coman-
dante-geral do Corpo de Bombeiros 
Militar, coronel Monteiro Junior.

“Este é um ato simples, porém, de 
muito significado do ponto de vista 
social. Estamos promovendo 247 
policiais militares, e com essas novas 
promoções, chegamos a quase 7.500 
m pouco mais de dois anos da nossa 
gestão. Fico muito feliz e é motivo de 
muito orgulho, pois somos o governo 
que historicamente mais promoveu 
policiais. Isso, além de todo o esforço 
para fazermos mudanças na legis-
lação que, hoje, permite uma maior 
participação das mulheres nos qua-
dros da Polícia Militar”, comemorou 
a governadora Fátima Bezerra.

“A promoção de policiais mili-
tares é o reconhecimento das ações 
de nossa tropa. Tropa de combaten-
tes que protegem o povo potiguar”, 
acrescentou o coronel Alarico Aze-
vedo.

Na atual gestão, o governo do 
estado tem priorizado a valorização 

do profissional da segurança pública. 
Além  da realização de concursos 
para a inclusão de novos servidores 
estaduais aos quadros de todas as 

instituições do sistema de segurança, 
também foram assinadas leis de re-
estruturação das carreiras do Corpo 
de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia 

Militar.
Desde janeiro de 2019, já houve 

a promoção de  aproximadamente 
7.500 policiais e bombeiros militares, 

um número que comprova, em uma 
única gestão, a maior ascensão de 
agentes de segurança da história do 
Rio Grande do Norte.

Governo do Estado promove 247 
praças e oficiais da Polícia Militar
SEGURANÇA PÚBLICA | INa atual gestão, governo afirma ter priorizado a valorização dos profissionais dessa pasta; além da realização de concursos públicos, também foram assinadas 
leis de reestruturação das carreiras do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar. Desde janeiro de 2019, já houve a promoção de, aproximadamente, 7.500 profissionais da área

Governadora Fátima Bezerra e o vice-governador Antenor Roberto receberam o comandante geral da PM, coronel Alarico, e o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Monteiro Júnior

Para muitos empreendedores ter 
um negócio ultrapassa o propó-
sito do lucro, os chamados negó-

cios de impacto social buscam associar 
sua atividade principal ao compromis-
so de beneficiar a população local. As 
possibilidades para os negócios de 
impacto social são diversas, o conceito 
está na intenção para a qual o negócio 
foi criado: ele precisa essencialmente 
ter sido desenvolvido para resolver 
questões sociais relacionadas à saúde, 
educação, justiça, meio ambiente, cul-
tura, entre outros.

Com essa natureza voltada à re-
solução de problemas, os negócios 
de impacto social apresentam uma 
performance positiva diante da pande-
mia da Covid-19. De acordo com o 3º 
Mapa de Negócios de Impacto Social e 
Ambiental, a maioria desses empreen-
dimentos enxergam a crise como uma 

oportunidade.
A pesquisa realizada pela Pipe.So-

cial, com apoio do Sebrae, do Governo 
Federal e de diversas outras entidades, 
mostra que 52% dos negócios de im-
pacto lançaram produtos e serviços, 
alcançando novos nichos de consumo 
no mercado. Outro dado surpreenden-
te é que as expectativas de vendas para 
2021 se mantêm positivas. A grande 
maioria (80%) espera superar o fatura-
mento do ano passado. As principais 
medidas adotadas pelos negócios de 
impacto social, para atravessarem os 
desafios impostos pela pandemia, es-
tão ligadas à transformação digital.

Novas ações de marketing, promo-
ções e publicidade foram aplicadas por 
37% das empresas entrevistadas. 20% 
delas investiram em novos canais de 
vendas, por exemplo através do What-
sapp, redes sociais ou site próprio de 

e-commerce. 13% dos negócios opta-
ram por novos modelos de monetiza-
ção, tais como vouchers, pré-vendas, 
apoios de fãs, entre outros.

Assim como os negócios tradicio-
nais, aqueles voltados para o impacto 
social tiveram que reduzir os gastos 
para se manterem em funcionamen-
to: 25% tiveram que enxugar contas e 
despesas administrativas, 18% cance-
laram planos de expansão do negócio, 
13% focaram em captar doações, 10% 
cancelaram serviços terceirizados e 
apenas 4% tiveram que demitir fun-
cionários. Quando se trata das dificul-
dades enfrentadas pelos donos de ne-
gócios de impacto, a queda nas vendas 
(30%) é o que mais tem causado preo-
cupação. O acesso a recursos e capitais 
financeiros é o segundo maior desafio, 
com 25%. Instabilidade da cadeia de 
fornecedores (18%).Maioria desses empreendimentos enxergam a crise como uma oportunidade de crescimento

Mais da metade dos negócios 
lançaram produtos ou serviços

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
DIVULGAÇÃO



A badalada praia de São Mi-
guel do Gostoso é o primeiro 
destino turístico litorâneo do 

estado a ganhar um resort exclusi-
vo para cachorros, no melhor estilo 
“pé” – ou melhor  - “pata na areia”. O 
equipamento hoteleiro , denomina-
do “Cãotinho Gostoso”,  já em funcio-
namento, foi idealizado pelo casal de 
publicitários Keila e Suzano Motta, 
mas são os fi lhos que vão adminis-
trar. O resort, encravado numa área 
de 500 metros quadrados, a beira 
mar da praia do Cardeiro, reúne co-
modidades capazes de causar inveja 
a muitos humanos, pois é composto 
por  14 unidades habitacionais indi-
viduais e três coletivas, emolduradas 
por um lindo gramado verde e areias 
brancas.

Opções de lazer para os pets não 
faltam: piscina molhada, piscina 
de bolinhas, circuito de brinquedos 
com pontes e túneis, “cãominhadas” 
na praia ou lagoa, caçada ao tesouro 
e beach soccer são alguns dos atrati-
vos e entretenimentos que vai fazer 
os pets viverem momentos únicos.

As acomodações do hotel resort 
oferecem vários tipos e tamanhos de 
camas e os apartamentos são am-
bientados com brinquedos diversos.  
Outros serviços serão disponibiliza-
dos para conforto e bem estar dos 
animais, tais como espaço para fes-
tas e aniversários, banho e tosa, day 
use, day care, petshop e, em breve, 
restaurante e lojinha de souvenir.

O resort canino tem parceria 
com meios de hospedagens tradi-
cionais daquele litoral. “O Resort 
vem atender a demanda reprimida 
de visitantes e turistas que não en-

contravam pousadas e hotéis que 
aceitassem pets e que agora vão se 
tornar ‘pet friendly’, em parceria 
com o “Cãotinho Gostoso”, explica o 
futuro veterinário Lucas Motta.

Além da originalidade e detalhes 
diferenciados, o “Cãotinho Gostoso” 
dispõe de uma equipe de profi ssio-
nais treinada e qualifi cada. Além de 
serviço de hospedagem e recreação, 
oferece também banho e tosa para 
os "fi lhos" de quatro patas.

 “Por ser a beira mar e em Gos-
toso, praia dos ventos, o resort é 
arejado e dividido por três amplos 
espaços para separar os cães, quan-
do necessário, por tamanho e com-
portamento, nas diversas atividades 
e brincadeiras pet”, complementa o 
estudante Artur Motta.

As reservas podem ser feitas pe-
lo Whatsapp (84) 99116-5023 ou no 
Instagran @caotinhogostoso
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JUNTE-SE A NÓS PELA DERRUBADA DOS VETOS DE NÚMEROS 13.16 
E 13.27, LANÇADOS NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 54, 

BEM COMO SOB O § 2º DO ARTIGO 175 DA LEI Nº 14.133/2021.

13.16 E 13.27

TRANSPARÊNCIA NAS LICITAÇÕES

O BRASIL QUER TRANSPARÊNCIA NAS LICITAÇÕES

A licitação pública deve ser transparente para que o cidadão possa 
ter acesso às informações nos jornais de sua cidade. A nova Lei de 
Licitações 14.133/21, que estabelece esse processo, corre sério risco.

O veto feito pelo presidente na lei suspendeu a  obrigatoriedade da 
publicação dos editais de licitação nos jornais, o que prejudica a 
transparência dos gastos governamentais.

A ampla publicidade a respeito das contratações governamentais evita 
fraudes, superfaturamento e direcionamento em contratos e privilégios.

PELA DERRUBADA DOS VETOS

Primeiro resort para pets do RN 
funciona em São Miguel do Gostoso
CÃOTINHO GOSTOSO | Novidade fica em uma das praias mais conhecidas do Rio Grande do Norte e oferece diversas opções de lazer, como 
piscina molhada, piscina de bolinhas, circuito de brinquedos com pontes e túneis, as divertidas "cãominhadas", entre outros atrativos

Encravado numa área de 500 metros quadrados, na praia do Cardeiro, o resort reúne comodidades que podem causar inveja a muitos humanos, composto por 14 unidades habitacionais individuais e três coletivas

 FOTOS: DIVULGAÇÃO

Profissionais treinados estão à disposição
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O custo médio da cesta básica 
de alimentos em Natal teve o 
segundo maior aumento entres 

as 17 capitais analisadas, no acumula-
do de 2021, de acordo com a Pesquisa 
Nacional da Cesta Básica de Alimen-
tos. O estudo é realizado mensalmente 
pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (DIEESE).

Apesar disso, a cesta na capital 
potiguar ainda é uma das mais baixas 
do país, estimada em R$ 478,23, fican-
do acima apenas de Recife Aracaju e 
Salvador. Entre março e abril, o cresci-
mento foi de apenas 0,14%.  No geral, 
o valor da cesta básica aumentou em 
15 cidades e diminuiu em outras duas, 
neste período.

As maiores altas foram registradas 
em Campo Grande (6,02%), João Pes-
soa (2,41%), Vitória (2,36%) e Recife 
(2,21%). As capitais onde ocorreram as 
quedas foram Belém (-1,92%) e Salva-
dor (-0,81%).

A cesta mais cara foi a de Floria-
nópolis (R$ 634,53), seguida pelas de 
São Paulo (R$ 632,61), Porto Alegre (R$ 
626,11) e Rio de Janeiro (R$ 622,04). 
As cidades em que a cesta teve menor 
custo foram Aracaju (R$ 469,66) e Sal-
vador (R$ 457,56).

Em 12 meses - comparando o cus-
to em abril de 2020 e abril deste ano -, 
o preço do conjunto de alimentos bási-
cos subiu em todas as capitais que fa-
zem parte do levantamento. As maio-

res taxas foram observadas em Brasília 
(24,65%), Florianópolis (21,14%), Porto 
Alegre (18,80%) e em Campo Grande 
(18,27%).

No acumulado dos quatro meses 

de 2021, as capitais com as maiores al-
tas foram Curitiba (8%), Natal (4,24%), 
Aracaju (3,64%), João Pessoa (3,13%) e 
Florianópolis (3,08%). A principal que-
da, no mesmo período, foi de 4,49%, 

em Salvador.
Com base na cesta mais cara que, 

no mês de abril, foi a de Florianópolis, 
o DIEESE estimou que o salário míni-
mo necessário deveria ser equivalente 
a R$ 5.330,69, valor que corresponde a 
4,85 vezes o piso nacional vigente, de 
R$ 1.100,00. O cálculo é feito levando 
em consideração uma família de qua-
tro pessoas, com dois adultos e duas 
crianças.

Em março, quando a cesta mais 
cara também foi a de Florianópolis, o 
valor do mínimo necessário deveria 
ter sido de R$ 5.315,74 ou 4,83 vezes o 
piso em vigor.

Levando em conta as 17 capitais, o 
tempo médio necessário para adquirir 
os produtos da cesta, em abril, ficou 
em 110 horas e 38 minutos, maior do 
que em março, quando foi de 109 ho-
ras e 18 minutos.

Quando se compara o custo da 
cesta com o salário mínimo líquido, 
ou seja, após o desconto referente à 
Previdência Social (7,5%), verifica-se 
que o trabalhador remunerado pelo 
piso nacional comprometeu, em abril, 
na média, 54,36% do salário-mínimo 
líquido para comprar os alimentos 
básicos para uma pessoa adulta. Em 
março, o percentual foi de 53,71%.

Cesta básica: Natal tem 2ª maior alta 
entre capitais no acumulado do ano
FINANÇAS | IApesar de aumento considerável, cesta na capital potiguar ainda é uma das mais baixas do país, estimada em R$ 478,23, ficando acima apenas de Recife, Aracaju e 
Salvador. Estudo, divulgado nesta sexta (7), é realizado mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) com 17 das 26 capitais

Valor da cesta básica aumentou em 15 cidades e diminuiu em outras duas, no período entre março de abril de 2021, segundo estudo do DIEESE

MARCELO CAMARGO

A três semanas do fim do prazo, 
quase metade dos contribuin-
tes ainda não acertou as contas 

com o Leão. Até o momento, 18.277.068 
contribuintes enviaram a Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física, 
56% do previsto para este ano. O balan-
ço foi divulgado pela Receita Federal, 
com dados apurados até as 16h de hoje 
(7).

Neste ano, o Fisco espera receber 
até 32.619.749 declarações. No ano 
passado, foram enviadas 31.980.146 
declarações.

O prazo de entrega começou em 1º 
de março e vai até as 23h50min59s de 
31 de maio. A data limite foi adiada em 
um mês para suavizar as dificuldades 
no recolhimento de documentos im-
postas pela pandemia de covid-19.

Em abril, a Câmara e o Senado 
aprovaram projeto de lei que adiaria 
novamente o prazo para 31 de julho, 
por causa do agravamento da pande-
mia. No entanto, na última quarta-feira 
(5), o presidente Jair Bolsonaro vetou a 
proposta, após recomendação da Re-

ceita Federal.
O programa para computador está 

disponível na página da Receita Fede-
ral na internet. Quem perder o prazo 
de envio terá de pagar multa de R$ 
165,74 ou 1% do imposto devido, pre-
valecendo o maior valor.

A entrega é obrigatória para quem 
recebeu acima de R$ 28.559,70 em 
rendimentos tributáveis em 2020. Is-
so equivale a um salário acima de R$ 
1.903,98, incluído o décimo terceiro.

Também deverá entregar a decla-
ração quem tenha recebido rendimen-
tos isentos acima de R$ 40 mil em 2020, 
quem tenha obtido ganho de capital na 
venda de bens ou realizou operações 
de qualquer tipo na Bolsa de Valores, 
quem tenha patrimônio acima de R$ 
300 mil até 31 de dezembro do ano 
passado e quem optou pela isenção 
de imposto de venda de um imóvel 
residencial para a compra de um outro 
imóvel em até 180 dias.

RESTITUIÇÃO
Assim como no ano passado, se-

rão pagos cinco lotes de restituição. 
Os reembolsos serão distribuídos nas 
seguintes datas: 31 de maio (primeiro 
lote), 30 de junho (segundo lote), 30 de 
julho (terceiro lote), 31 de agosto (quar-
to lote) e 30 de setembro (quinto lote). 
As datas não mudaram, 

Balanço foi divulgado na última sexta-feira,7

Imposto de Renda: 14 milhões de 
contribuintes ainda não declararam

RECEITA FEDERAL

O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou nesta sexta-
-feira (7) o resultado do pro-

cesso de ocupação de bolsas rema-
nescentes do processo seletivo para 
1º semestre de 2021 do Programa 
Universidade para Todos (Prouni). 
Agora, os candidatos selecionados 
deverão entregar, entre os dias 10 e 13 
de maio, a documentação compro-
batória das informações declaradas 
no ato da inscrição.

Esta é a primeira edição do 
processo de ocupação de bolsas 
remanescentes do Prouni em que a 
classificação dos candidatos se dá 
por ordem de melhor desempenho 
obtido no Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), considerando 
qualquer uma das edições do exa-
me ocorridas nos últimos dez anos. 
Os candidatos que realizaram mais 
de um Enem tiveram considerada, 
para efeito de classificação, a edição 
em que obtiveram a maior média no 
conjunto de provas.

As bolsas remanescentes são 
aquelas não preenchidas no proces-

so seletivo, nas duas chamadas regu-
lares e também na lista de espera do 
programa. A disponibilidade dessas 
bolsas ocorre por desistência dos 
candidatos pré-selecionados ou falta 
de documentação, por exemplo. O 
Ministério da Educação (MEC) ainda 
não divulgou a quantidade de vagas 
remanescentes. Neste semestre, o 
Prouni ofereceu, no total, mais de 162 
mil bolsas.

O Prouni é o programa do go-
verno federal que oferece bolsas de 
estudo, integrais e parciais (50%), em 
instituições particulares de educação 
superior. Para ter acesso à bolsa in-
tegral, o estudante deve comprovar 
renda familiar bruta mensal de até 
1,5 salário mínimo por pessoa. Para 
a bolsa parcial, a renda familiar bruta 
mensal deve ser de até três salários 
mínimos por pessoa.

É necessário também que o estu-
dante tenha cursado o ensino médio 
completo em escola da rede pública 
ou da rede privada, desde que na 
condição de bolsista. Professores da 
rede pública podem disputar bolsa.

Prouni divulga aprovados 
para vagas remanescentes 

EDUCAÇÃO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 7º andar - Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 

20 (vinte) DIAS 
A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, 
pelo presente, fica CITADO(A) BRAZILIAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 06.950.883/0001-87 , 
atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0841541-19.2019.8.20.5001, proposta por Per Gunnar Hammerstad contra 
BRAZILIAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, cuja cópia inicial encontra-se nesta Secretaria à disposição dos 
interessados, para, querendo, APRESENTAR A DEFESA QUE TIVER, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o 
fazendo dentro do prazo estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (art. 344, 
CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO 
nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 27/01/2021. Eu, Emilson Inácio Santiago, Auxiliar 
Técnico da 3ª Vara Cível, digitei e vai assinado pela M M ª . Juíza  

Daniella Paraiso Guedes Pereira 
Juíza de Direito 

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06) 

2x7 

 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
Fernando Cintra Costa, (CPF: 116767858/33), torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Simplificada - LS 
para a construção de um condomínio multifamiliar, localizada Rua da Mangaba, s/n, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000. 

 
Barbara Raquel Gouveia Medeiros 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA Nº 215/2021 

 
MOINHO DOS VENTOS COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 40.797.112/0001-30, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMUR a Licença Prévia nº 215/2021, com prazo de 
validade até 06/05/2023, em favor do empreendimento, Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, 
localizado na Av. Alcides Araújo, Quadra 15, Lotes 01, 02, 44, 45 e 46, Centro, Extremoz/RN. 
 

THEMIS DE SIQUEIRA ANDRADE MENDES  
Sócio-Administrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
M Z R Faustino da Silva, CNPJ: 07.916.744/0001-08, torna público que está requerendo junto ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA – a LRO para a POUSADA COCOA, localizada na 
Rua do Matoso, Praia de Búzios, Município de Nísia Floresta/RN. 
 

MARIA ZENEIDE ROCHAT FAUSTINO 
Proprietária 

 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 27 de maio de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 04 de junho de 2021, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto 
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Comarca de Parnamirim/RN”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 853.914,47 (Oitocentos 
e Cinquenta e Três Mil Novecentos e Quatorze Reais e Quarenta e Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
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A Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) deverá começar a fabricar 
a vacina da Oxford/AstraZene-

ca contra a covid-19 com o ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) produzido no 
Brasil no dia 15 de maio. A previsão 
foi feita pelo vice-presidente da insti-
tuição, Mario Moreira, em entrevista 
coletiva do Ministério da Saúde, em 
Brasília, nesta sexta (7).  

De acordo com o dirigente, a fun-
dação está em condições de produzir 
e obteve a certificação de boas práticas 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), mas ainda há pro-
cedimentos de avaliação a serem rea-
lizados, além do processo do registro 
definitivo do imunizante.

“Vamos ter que produzir lotes 
de validação acertados com procedi-
mentos internacionais e a partir daí a 
gente já começa a produzir em escala 
industrial. Os testes deverão aguardar 
o registro definitivo da Anvisa. A ex-
pectativa é que em outubro tenhamos 
a liberação para entregar estes lotes 
produzidos de maio em diante”, disse 
Moreira.

A produção com o IFA nacional é 
resultado de um acordo de transferên-

cia de tecnologia entre a Fiocruz e o 
consórcio formado pela Universidade 
de Oxford e pela farmacêutica AstraZe-
neca. Até o momento as doses produ-
zidas dependem de IFA importado da 
China.

FALTA DE MATÉRIA-PRIMA
A lentidão no envio dessas subs-

tâncias tem dificultado o andamento 

da imunização no Brasil. Na entrevista 
coletiva, o secretário-executivo do Mi-
nistério da Saúde, Rodrigo Cruz, afir-
mou que não tem ainda informações 
do governo chinês quanto ao envio de 
IFAs. 

“O governo federal trabalha sempre 
junto com Instituto Butantan. Estamos 
sempre junto com eles para monitorar 
o recebimento dos insumos", destacou. 

Fabricação de vacina da Fiocruz 
totalmente no Brasil começa dia 15

ESPERANÇA

BALANÇO | Número de pessoas recuperadas da doença passa de 13,6 milhões e foram confirmados 78.886 
novos diagnósticos positivos. Entre quinta (6) e sexta (7), foram registradas mais 2.165 mortes pela Covid-19

O número de pessoas que não 
resistiram à covid-19 no Brasil 
chegou a 419.114. Entre quin-

ta (6) e sexta (7), foram registradas 
mais 2.165 mortes. Antes, o sistema 
de dados do Ministério da Saúde já 
contabiliza 416.949 vítimas fatais da 
pandemia.

Ainda há 3.699 óbitos em investi-
gação. Isso ocorre porque há casos em 
que um paciente morre, mas a causa 
continua sendo apurada mesmo após 
a declaração do óbito.  

Já o número de casos acumulados 
foi para 15.082.449. Nas últimas 24 ho-
ras, foram confirmados 78.886 novos 
diagnósticos positivos. Na quinta, o 
sistema de informações do Ministério 
da Saúde estava em 14.930.183.

Ainda há no país 1.022.857 casos 
em acompanhamento. O termo é em-
pregado para as pessoas infectadas 
e com casos ativos de contaminação 
pelo novo coronavírus.

Ainda conforme a atualização, o 
Brasil tem 13.640.478 pessoas que se 
recuperaram da covid-19 desde o iní-
cio da pandemia. Isso equivale a 90,4% 
do total de pessoas que foram infecta-
das com o vírus.

Os números são em geral mais 
baixos aos domingos e segundas-fei-
ras em razão da menor quantidade de 

funcionários das equipes de saúde pa-
ra realizar a alimentação dos dados. Já 
às terças-feiras, os resultados tendem 
a ser mais altos pelo envio dos dados 
acumulados.

ESTADOS
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (99.989). Em seguida, vêm 
Rio de Janeiro (46.171), Minas Gerais 
(35.424), Rio Grande do Sul (25.807) e 
Paraná (23.623).

Na parte de baixo da lista, com me-
nos vidas perdidas para a pandemia, 
estão Roraima (1.534), Acre (1.575), 
Amapá (1.578), Tocantins (2.642) e 
Alagoas (4.347).

VACINAÇÃO
Até o momento, foram distri-

buídos a estados e municípios 75,5 
milhões de doses de vacinas contra a 
covid-19. Deste total, foram aplicadas 
46,8 milhões de doses, sendo 31,7 mi-
lhões da 1ª  e 15,1 milhões da 2ª dose.

Foram aplicadas 46,8 milhões de doses, sendo 31,7 milhões da 1ª  e 15,1 milhões da 2ª dose

Na vacina nacional, Fundação utilizará ingrediente farmacêutico ativo (IFA) produzido no Brasil

Covid-19: Brasil tem 419,1 mil 
mortes e 15,08 milhões de casos

TÂNIA REGO/ AGÊNCIA BRASIL

AMANDA PEROBELLI / REUTERS
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JOÃORICARDOCORREIA
Oportunidade

A Presidência do Tribunal de 
Justiça do RN publicou edital para 
seleção de estagiário de pós-graduação 
remunerado. São oferecidas oito vagas 
para estudantes da área de Ciências 
Contábeis, havendo formação de 
cadastro de reserva com os demais 
candidatos classificados. As inscrições 
serão feitas por meio de formulário 
eletrônico, até o dia 17 de maio. Detalhes 
no www.tjrn.jus.br

Ataque
O portal do STF permanecia 

fora do ar desde quinta-feira até o 
fechamento desta edição, na sexta à 
noite, com a seguinte mensagem: “O 
Supremo Tribunal Federal identificou 
um acesso fora do padrão em seu portal 
nesta quinta-feira (6). Para garantir a 
segurança das informações, o site foi 
retirado do ar para usuários externos e 
foram iniciadas análises em diversas de 
suas páginas. A equipe técnica trabalha 
para retomada gradual dos serviços a 
partir desta sexta (7).”

Ataque 2
O STF ainda informou: “O acesso 

fora do padrão foi contido enquanto 
ainda estava em andamento e, segundo 
informações preliminares, somente 
dados públicos ou de características 
técnicas do ambiente foram acessados, 
sem comprometimento de informações 
sigilosas.”

Diferentes
Existe uma diferença enorme 

e perceptível aos olhos de quem 
tem bom senso entre o trabalho 
desenvolvido por jornalistas e as 
movimentações dos animadores de 
rede social.

Tocha
A japonesa Kane Tanaka, de 118 

anos, desistiu dos planos de carregar 
a tocha olímpica. Ela estava escalada 
para o revezamento, mas decidiu ficar 
fora devido ao aumento dos casos de 
Covid-19 no Japão, país-sede dos Jogos. 

Mães
Neste domingo, o segundo de 

maio, nossas primeiras moradas 
têm um dia só delas. Infelizmente, 
muitas são lembradas somente 
nesta data, para o delírio do 
comércio. Outras permanecerão 

esquecidas, como sempre foram.

Mães 2
Mãe é livro que não tem fim. É 

sinônimo de força, vida, persistência, fé 
em Deus, cuidado, trabalho e amor. Mãe 
é quem cria, que vê o coração bater fora 
do peito e o chama de filho.

Mães 3
Tenho a felicidade de ter minha 

mãe, que me abençoa todos os dias. Em 
nome de Dona Salete, homenageio essas 
mulheres tão especiais.

JOÃORICARDO

A Polícia Civil do Rio de Janeiro 
informou, no início da noite 
desta sexta-feira (7), que a 

operação no Jacarezinho terminou 
com 28 mortos e não 25, como ha-
via sido divulgado. Entre as vítimas, 
estão 27 moradores do local e um 
policial. A informação foi con� rmada 
ao Metrópoles por Allan Turnowski, 
secretário da corporação.

Segundo a polícia, os três “novos 
óbitos” foram contabilizados apenas 
nesta sexta porque as pessoas fale-
ceram dentro dos hospitais depois 
de terem sido socorridas. Os nomes 
ainda não foram divulgados.

Uma pequena confusão se for-
mou no Instituto Médico Legal do 
Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7). 
Parentes de mortos na operação da 
Polícia Civil em Jacarezinho, no Rio 
de Janeiro, reclamam que estão há 
mais de 12 horas esperando pela libe-
ração dos corpos.

“Estou aqui desde cedo e já � -
cando muito nervosa”, a� rmou uma 
parente de John Je� erson Mendes 
Ru� no, uma das 25 vítimas da ação 

na favela, realizada na manhã de 
quinta-feira (6).

Pressionada, uma perita do IML 
explicou aos familiares que o proce-
dimento é lento e deve ser feito em 
vária etapas. “Inclui tirar as digitais, 
porque muitos chegaram sim identi-
� cação, escaneamento no corpo para 
ver se tem projétil, e se tiver tem que 
tirar. Tudo está sendo acompanhado 
com também com um perito do Mi-
nistério Público. São muitas etapas”, 
disse a servidora.

Parentes e amigos dos 24 sus-
peitos mortos na comunidade do 
Jacarezinho estão revoltados com a 
violência da operação da Polícia Ci-
vil. Eles lotaram a porta do Instituto 
Médico-Legal (IML), no Rio de Janei-
ro, onde estão sendo identi� cados os 
mortos. Até o início da tarde desta 
sexta-feira, sete famílias tinham rece-
bido a certidão de óbito. “Eles foram 
para matar. Falei com meu marido no 
telefone ainda vivo. Ele estava com ti-
ro na perna e depois apareceu morto 
com quatro. Nunca vi uma operação 
assim”, desabafou mulher de vítima.

Número de mortos no 
Jacarezinho sobe para 28

OPERAÇÃO POLICIAL

Na frente do IML, parentes de vítimas se desesperaram em busca de informações

METROPOLES

 DIVULGAÇÃO TST

REFORÇO | Márcio Eurico atuou como advogado, em Belo Horizonte, até 1987, quando tomou posse como 
juiz do Trabalho no Tribunal Regional da 10ª Região; em 1992 foi promovido a juiz do TRT em Campo Grande

O recém-aposentado ministro 
do Tribunal Superior do Tra-
balho Márcio Eurico Vitral 

Amaro é o novo consultor do escritó-
rio Erick Pereira Advogados.

Márcio Eurico atuou como advo-
gado, em Belo Horizonte, até 1987. 
Neste ano, após aprovação em con-
curso público, tomou posse como 
juiz do Trabalho no Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 10ª Região, que, à 
época, além do Distrito Federal, tinha 
jurisdição sobre os estados de Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Em 1992, foi promovido por me-

recimento a juiz do recém-criado 
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª 
Região, com sede em Campo Grande 
(MS), e eleito como seu primeiro pre-
sidente, cargo que exerceu no biênio 
1993/1994. 

Atuou como juiz convocado no 
TST de fevereiro a dezembro de 1998 
e de agosto de 2002 a junho de 2003. 
Em novembro de 2007, foi nomeado 
ministro do TST.

O escritório Erick Pereira Advo-
gados foi fundado em 1988, em Natal. 
Em 2005, abriu a � lial de Brasília e, 
em 2016, a de São Paulo.

Márcio Eurico Amaro, ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho Advogado Erick Pereira: escritórios em Natal, Brasília e São Paulo

Ex-TST Márcio Eurico Amaro 
vira consultor da banca 
Erick Pereira Advogados

ESCRITÓRIO ERICK PEREIRA 
ADVOGADOS FOI FUNDADO 

NA CAPITAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE, EM 1998. NO ANO 

DE 2005, ABRIU FILIAL EM 
BRASÍLIA E EM 2016 PASSOU A 
ATUAR TAMBÉM NO ESTADO DE 

SÃO PAULO
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

C. F. Meira de Vasconcelos Neto Eireli., CNPJ: 11.984.915/0002-86, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de 
Regularização de Operação, com prazo de validade até 05/05/2023, em favor do empreendimento para a 
atividade de agricultura irrigada, localizada no Sítio Ribeirão, zona rural do município de Touros, Estado 
do Rio Grande do Norte. 
 

Carlos Frederico Meira de Vasconcelos Neto 
Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO  

CONDOMÍNIO AERONAUTICO COSTA ESMERALDA LAGOA DO BONFIM LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
nº 16.647.136/0001-28, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação e Operação com prazo de validade até 
26/02/2026 em favor do empreendimento Costa Esmeralda Lagoa do Bonfim composto por um condomínio 
aeronáutico com 257 lotes de uso misto com pista de pouso localizado na Rua Dr. Severino Lopes da Silva, nº 
1201, Bairro de Areia Branca, São José de Mipibu/RN.  

Flavius Neves 
Empreendedor 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
para extração mineral de saibro em uma área total de 21,50 hectares, dividida em duas poligonais, uma de 
11,0 hectares localizada no Sítio Tubibal e outra de 10,50 hectares, na Fazenda Cajueiro, com volume total 
de futura extração de 21.500 m³/mês. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em 
UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: Sítio Tubibal (814.806,00 m E; 9.418.667,00 m N) e Fazenda Cajueiro 
(814.939,00 m E; 9.418.979 m N), na zona rural do município de Galinhos/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LP – Licença Prévia Nº 
2021-158791/TEC/LP-0017 com prazo de validade até 06/05/2023, em favor do empreendimento: pesquisa 
para futura extração mineral de saibro em uma área total de 21,50 hectares, dividida em duas poligonais, uma 
de 11,0 hectares localizada no Sítio Tubibal e outra de 10,50 hectares, na Fazenda Cajueiro, com volume 
total de futura extração de 21.500 m³/mês. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência 
em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: Sítio Tubibal (814.806,00 m E; 9.418.667,00 m N) e Fazenda 
Cajueiro (814.939,00 m E; 9.418.979 m N), na zona rural do município de Galinhos/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  

Diretor Superintendente 

 

 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Destilaria Peri Peri Ltda, CNPJ: 37.299.305/0001-56, torna-se Público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada para 
indústria de aguardente artesanal de cana de açúcar, Localizado na Rodovia RN 160, Zona Rural, S/N, 
Macaíba-RN. 

Artur Barreto Damasceno 
Proprietário 

 

 

 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL 
 

Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que firmou com o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL referente à Supressão Vegetal através da Autorização nº 2024.9.2021.22532, com 
prazo de validade até 06/05/2022, em favor do empreendimento LINHA DE TRANSMISSÃO 230kV SE 
MUNDO NOVO/ SE TOUROS, localizado na Fazenda Mundo Novo e Limão, na zona rural, no município de 
São Miguel do Gostoso/RN. 

Ranier Messias 
Representante Legal 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, com 
prazo de validade até 22/09/2020, em favor do empreendimento Linha de Surgência Associada ao poço 
petrolífero 7-GC-0006-RN, com destino a Estação Coletora UTC-03, localizado no Campo Galo de Campina, 
zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 

 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia de Perfuração para o poço petrolífero BELEZA, localizado no Bloco POT-T-741, zona rural 

do município de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
 Licença Simplificada para o acesso ao poço petrolífero BELEZA, localizado no Bloco POT-T-741, zona 

rural do município de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 
 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

 

2x3,5 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna público que 
está requerendo ao IDEMA a Licença de Operação para a Extração de blocos de Xisto para uso ornamental 
com volume de 350m³ em uma área de 15,23 ha, localizada no Sítio Tapera – Zona Rural – Equador – RN.  

 
Jesus Ávaro Rey Bello  
Sócio Administrador 

 

 CÂMBIO | Moeda norte-americana tem menor valor desde 14 de janeiro, quando tinha fechado a R$ 5,21. 
Cotação começou dia em alta, subindo para R$ 5,29, mas começou a cair ainda durante a manhã de ontem 

Influenciado pelo otimismo domés-
tico e externo, o dólar teve ontem 
(7) mais um dia de queda e encer-

rou a sexta semana seguida de recuo. 
A Bolsa de Valores registrou a terceira 
alta seguida e aproxima-se do recorde 
registrado no início do ano.

O dólar comercial encerrou o dia 
vendido a R$ 5,229, com recuo de R$ 
0,049 (-0,93%). A cotação chegou a 
iniciar o dia em alta, subindo para R$ 
5,29 por volta das 9h20, mas começou 
a cair ainda durante a manhã. Na mí-
nima do dia, por volta das 12h, atingiu 
R$ 5,20.

A moeda norte-americana está 
no menor valor desde 14 de janeiro, 
quando tinha fechado a R$ 5,21. A di-
visa recuou 3,75% na primeira semana 
de maio e, com o desempenho de hoje, 
acumula valorização de apenas 0,77% 
em 2021.

O dia também foi marcado pela 
euforia no mercado de ações. O índice 
Ibovespa, da B3, fechou a sexta-feira 
aos 122.038 pontos, com alta de 1,77%. 
Além de influenciado pelo desempe-
nho do mercado externo, o indicador 
foi beneficiado pela valorização das 
commodities (bens primários com co-
tação internacional) e pela divulgação 
de balanços de empresas que aponta-

ram que as companhias com ações na 
bolsa estão se recuperando da pande-
mia de covid-19.

Mais dois fatores contribuíram pa-
ra o otimismo no mercado financeiro. 
O primeiro foi a indicação do Banco 
Central de que deverá aumentar a ta-
xa Selic (juros básicos da economia) 
para 4,25% ao ano na próxima reu-
nião do Comitê de Política Monetária 
(Copom), em junho. Taxas mais altas 
tornam o Brasil mais atrativo para 

capitais estrangeiros, diminuindo a 
pressão sobre o dólar.

O segundo fator, de acordo com 
reportagem da Reuters, foi a divulga-
ção de que os dados de emprego nos 
Estados Unidos divulgados ontem. Os 
indicadores vieram menores que o es-
perado, diminuindo as expectativas de 
que o Federal Reserve (Banco Central 
norte-americano) aumente os juros da 
maior economia do planeta antes do 
esperado.

Dólar comercial encerrou a sexta (7) vendido a R$ 5,229, com recuo de R$ 0,049 (-0,93%)

Dólar cai para R$ 5,22 e fecha no 
menor valor em quatro meses

RICK WILKING

REUTERS/CHRIS HELGREN

A venda de autoveículos teve uma 
queda de 7,5% em abril com o 
licenciamento de 175,1 mil uni-

dades, ante as 189,4 mil vendidas no 
mês de março. Já na comparação com 
abril do ano passado, foi registrado 
um aumento de 214,2% nas vendas, já 
que naquele período foram comercia-
lizados no mercado interno 55,7 mil 
unidades.

No acumulado do ano, o cresci-
mento foi de 14,5%, ao totalizar 703,0 
mil veículos licenciados. Os dados 
foram divulgados ontem (7) pela As-
sociação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea).

“Vale lembrar que abril teve três 
dias úteis a menos e que em abril do 
ano passado as concessionárias e De-
trans estavam fechados. Abril do ano 
passado foi muito difícil, com muitas 
cidades fechadas. Abril deste ano foi 
um mês bom para emplacamentos, 
com 8.757 vendas por dia, número su-
perior ao mês de março em 6,3%”, disse 
o presidente da Anfavea, Luiz Carlos 
Moraes.

Ele destacou que o crescimento 
dos números no setor depende de 
como a economia se comportará 
nos próximos meses, de como será a 

imunização da população, como as 
cidades serão liberadas e como será o 
enfrentamento dos desafios da logísti-
ca, um dos pontos de preocupação do 
setor. 

A produção em abril foi de 190,9 
mil, o que representou uma queda 
de 4,7% na comparação com março. 
Quando comparada a abril de 2020, a 
produção de novos veículos teve au-
mento de 10.236,1%. Em abril do ano 

passado foram produzidas 1,8 mil uni-
dades. A soma dos veículos produzidos 
entre janeiro e abril foi de 788,7mil, 
34,2% a mais do que os 587,7 mil veícu-
los produzidos nesse mesmo período 
em 2020.

“É um número importante, lem-
brando que no início do mês ainda 
tínhamos montadoras com as fábricas 
paradas, por conta da decisão de parar 
no final de março”, destacou Moraes.  

Em comparação com abril do ano passado, foi registrado, entretanto, um aumento de 214,2%

Venda de veículos tem queda de 
7,5% em abril, diz Anfavea

ECONOMIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0908/2021, COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E o Decreto Federal 10.024/2020

O Município de Afonso Bezerra/ RN, vem a público comunicar que no dia 10 de maio de 2021 no 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o 
Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao REGISTRO DE 
PREÇO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2021, A sessão 
de realização da Licitação ocorrerá no dia 24 de Maio de 2021, às 09:00 horas (horário de 
B r a s í l i a ) .  M a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s  s e r ã o  f o r n e c i d a s  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 07:00 às 13:00).

Afonso Bezerra/ RN, 07 de maio de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.022/2021, COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E o Decreto Federal 10.024/2020

O Município de Afonso Bezerra/ RN, vem a público comunicar que no dia 10 de maio de 2021 no 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital 
de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao REGISTRO DE 
PREÇO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE AFONSO BEZERRA/RN, A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 26 de Maio de 
2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas através do e-
mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 07:00 às 13:00).

Afonso Bezerra/ RN, 07 de maio de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0552/2021, COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E o Decreto Federal 10.024/2020

O Município de Afonso Bezerra/ RN, vem a público comunicar que no dia 10 de maio de 2021 no 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o 
Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao REGISTRO DE 
PREÇO, Contratação de empresa (a) para aquisição de gêneros alimentícios destinadas a 
merenda escolar, das escolas da rede Municipal de Ensino da Secreta Municipal de 
Ensino da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Afonso 
Bezerra/RN, para o exercício de 2021, A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 28 
de Maio de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas 
através do e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 07:00 às 13:00).

Afonso Bezerra/ RN, 07 de maio de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
042/2019

PROC. 3635/2018 - TP 003/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA – CONVÊNIO Nº 853024/2017 CONT. RES. 
Nº 1.045.319-55/2017 – MINISTERIO DO ESPORTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN e a Empresa CONSTRUTORA PTS EIRELI, CNPJ Nº. 12.161.390/0001-60. O presente 
termo de Aditivo objetiva o aditamento contratual com impacto no prazo do contrato de 04 (quatro) 
meses, com início em 01/01/2021 com encerramento em 30/04/2021, tendo em vista a justificativa 
apresentada pela Empresa e em concordância com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e 
Serviços Urbanos. Assinaturas em 16/12/2020. Pela Contratante: Francisco das Chagas Bertuleza. 
Prefeito Municipal, Pela Contratada: Pedro Travessa de Souza CPF nº. 807.244.264-34.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 005/2021 - SIN

PROCESSO Nº 12510013.010154/2020-04

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, 
Lagoa Nova, Natal/RN, torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN realizará Licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 - SIN, do Tipo menor preço por item, em regime de 
empreitada por preço global, tendo como Objeto “EXECUÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E 
UMA) UNIDADES HABITACIONAIS COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 45M², BEM COMO A 
INFRAESTRUTURA DO ENTORNO DAS REFERIDAS UNIDADES, ITENS INTEGRANTES DA 
REPACTUAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA, A SEREM DIVIDIDAS ENTRE OS 
SEGUINTES MUNICÍPIOS, COM SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES, CONFORME 
CONTRATO EMERGENCIAL - CR Nº 0167037-41/:2005”, a qual se regerá pelas disposições da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. O recebimento e abertura dos 
envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 14 de junho de 
2021, às 10:00 (dez) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria, 
no endereço acima.

Natal/RN, 07 de maio de 2021
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 423.019/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e dos decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-
c/2017. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, comunica aos 
interessados, que estará realizando no dia 25 de maio de 2021, às 10hs30min, a Licitação na 
modalidade Pregão em sua forma Presencial nº 012/2021, na Sala de Licitações, localizada no 
Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, tendo como objeto: “Contratação 
de transporte de funcionários, em veículo tipo carro leve, com motorista, para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde”.  O Edital encontra-se disponível Sala de 
licitações, no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel 
Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 
1 3 h s 0 0 m i n ,  d e  s e g u n d a  a  s e x t a - f e i r a ,  e  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3900/02.

Jardim do Seridó/RN, 07 de maio de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

COVID-19 | Estado quer acelerar produção em países em desenvolvimento. Decisão envolve, além da 
cooperação entre detentores de tecnologias, funcionamento de fábricas atualmente com capacidade ociosa 

Após a aprovação pelo Senado 
do projeto de lei que autoriza 
a quebra temporária de pa-

tentes e insumos de vacinas contra a 
covid-19, o governo brasileiro passou a 
apoiar as negociações na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em torno 
da medida. A nova posição do governo 
brasileiro foi divulgada no fim da tarde 
desta sexta-feira (7) em nota conjunta 
dos Ministérios das Relações Exterio-
res, da Saúde, da Economia e de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações.

Segundo o comunicado, o governo 
brasileiro “recebeu com satisfação” a 
disposição dos Estados Unidos em dis-
cutir, na OMC, um acordo multilateral 
que permita a quebra temporária de 
patentes e torne viáveis esforços para 
aumentar a produção e a distribuição 
global de insumos e de vacinas. A mu-
dança de posição do governo norte-
-americano havia sido anunciada na 
última quarta-feira (5).

“O Brasil compartilha o objetivo 
expresso pela representante comercial 
do governo dos EUA, embaixadora Ka-
therine Tai, de prover vacinas seguras e 
eficientes ao maior número de pessoas 
possível no menor intervalo de tempo 
possível”, destacou o texto. Na OMC, 
informou o comunicado, o Brasil conti-
nuará a trabalhar com a diretora-geral 
do órgão, Ngozi Okonjo-Iweala, e com os 
demais países para a construção de uma 
solução “consensual e cooperativa”.

A nota conjunta, de acordo com 
a Agência Basil, acrescenta que a fle-
xibilização de posições dos Estados 
Unidos e de vários países em torno da 
quebra temporária de patentes será 

importante para contribuir para uma 
resposta internacional adequada à 
pandemia de covid-19. O texto recorda 
que o licenciamento compulsório de 
patentes está previsto na legislação 
brasileira e no Acordo sobre Aspectos 
dos Direitos de Propriedade Intelectu-
al Relacionados ao Comércio (Trips, na 
sigla em inglês).

Segundo o governo brasileiro, além 
da suspensão de dispositivos do Acor-
do Trips para o combate à pandemia, o 
Brasil trabalhará pela implementação 
de uma proposta de “terceira via”, que 
envolve a cooperação entre países de-
tentores de tecnologias para a produ-
ção de vacinas e o funcionamento de 
fábricas atualmente com capacidade 
ociosa em países em desenvolvimento. 
Em particular, o Brasil discutirá, em 
maior profundidade, com os Estados 
Unidos, sua nova posição e suas impli-

cações práticas para facilitar o acesso a 
vacinas e a medicamentos no combate 
à covid-19.

“O governo brasileiro aprofunda-
rá, com flexibilidade, pragmatismo e 
responsabilidade, consultas com todos 
os seus parceiros internacionais, bem 
como junto ao setor privado, para de-
senvolver os entendimentos multilate-
rais necessários a uma rápida e segura 
produção e distribuição de vacinas”, 
ressaltou o comunicado.

Na última quinta (6), o chanceler 
Carlos Alberto Franco França tinha afir-
mado, em audiência pública no Senado, 
que o país mantinha a posição contrária 
à quebra de patentes da vacina e de in-
sumos contra a covid-19. No entanto, ele 
tinha admitido que o governo brasileiro 
poderia rever a posição caso a mudança 
de postura do governo norte-americano 
atendesse aos interesses do país.

Com novo posicionamento, Brasil quer aumentar produção e distribuição global de insumos

Brasil passa a apoiar negociações 
para quebra de patentes de vacinas

SPENCER DAVIS / PIXABAY

ERASMO SALOMÃO/MINISTÉRIO DA SAÚD

A Campanha Nacional de Va-
cinação contra a gripe in-
fluenza inicia segunda etapa 

a partir da próxima terça-feira (11) e 
prossegue até o dia 8 de junho. Pro-
movida pelo Ministério da Saúde 
em todo território nacional, a cam-
panha teve início no mês passado e 
a estimativa é vacinar 79, 7 milhões 
de pessoas. 

A segunda etapa é destinada a 
idosos com mais de 60 anos e pro-
fessores. Cerca de 33 milhões de 
pessoas deverão ser imunizadas 
nessa fase.

A terceira fase, entre 9 de junho 
e 9 de julho, abrangerá cerca de 22 
milhões de pessoas. Compõem esse 
público-alvo integrantes das Forças 
Armadas, de segurança e de salva-
mento; pessoas com comorbidades, 
condições clínicas especiais ou com 

deficiência permanente; caminho-
neiros; trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário; trabalhadores 
portuários; funcionários do sistema 
de privação de liberdade; população 
privada de liberdade; e adolescentes 
em medidas socioeducativas.

A campanha teve início no dia 12 
de abril com a vacinação de crianças 
entre 6 meses e 6 anos, povos indí-
genas, trabalhadores da área da saú-
de, gestantes e mulheres puérperas 
(que estão no período de até 45 dias 
após o parto).  

Pessoas que tomaram a primeira 
ou a segunda dose da vacina contra 
a covid-19 devem esperar pelo me-
nos 14 dias para tomar o imunizante 
contra a gripe.

De acordo com o vacinômetro, 
já foram aplicadas 6,9 milhões das 
27, 3 milhões das doses distribuídas. Etapa é destinada a idosos e professores

Segunda etapa da vacinação contra 
influenza começa na terça-feira

IMUNIZAÇÃO
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Com Lua em seu signo, a motivação estará de volta. 
Conte com atitude e poder de decisão nos assuntos 
que envolvem a família e a casa. Bom momento para 
cuidar da imagem, do corpo, do seu equilíbrio e jogue a 
autoestima para cima. 

Escolhas serão mais criteriosas. Troque confi dências com 
a família e planeje investimentos futuros. Novas relações 
e conexões com pessoas queridas de longe desenharão 
cenário otimista. Uma viagem favorecerá o amor. 
Pesquise opções, roteiros e cursos.

Mesmo com clima confuso, projetos terão andamento 
positivo. Dedique um tempo para avaliar sonhos e 
programar novas ações. Comunicações e contatos em 
ritmo acelerado serão cansativos. Abrevie conversas e 
foque nos assuntos práticos.

Encerre processos do passado, cuide da saúde e inclua 
uma atividade diferente na rotina. A semana terminará 
com perspectivas otimistas e iniciativas no trabalho. 
Treino, caminhadas ou programa de exercícios físicos 
manterão o corpo e as emoções.

Divergências poderão causar confl itos com uma amizade. 
O dia trará questionamentos e objetivos pessoais mais 
defi nidos. Evite julgamentos precipitados. Vênus e Plutão 
revelarão sentimentos que estavam ocultos. Aprofunde 
uma relação especial e resolva contradições.

Decisões de mudanças provocarão inquietudes. 
Foque no trabalho, aumente a produção e diminua 
a ansiedade. Conversas sérias e pontuais com o par 
elevarão o entendimento e inspirarão novos planos. 
Torne a vida mais gostosa com prazeres diferentes.

Futuro em foco. O dia trará sucesso nos 
empreendimentos e decisões importantes de vida. 
Ganhe projeção na carreira e ajuste metas às condições 
do momento. Olhar mais profundo iluminará a escolha 
de parceiros e colaboradores. 

Dê atenção à família e resolva pendências fi nanceiras. A 
semana terminará com segurança e mais liberdade. Boas 
negociações de trabalho garantirão mais estabilidade. 
Retome contatos, organize ideias e desenvolva um projeto 
autoral. Novas relações e parcerias ampliarão opções. 

A semana terminará com otimismo e segurança nos 
relacionamentos. Visão de futuro inspirará um projeto 
inovador e diversifi cação das atividades. Conversas com 
amigos fortalecerão convicções e esclarecerão escolhas. 
Construa relações de confi ança.

Decisões sérias de vida e planos de longo prazo no 
amor darão tranquilidade. Encare conversas difíceis 
no trabalho e solucione confl itos. Bom momento para 
iniciar atividades diferentes, aprender novas linguagens 
e renovar estrutura.

Um mergulho nos sentimentos trará respostas 
existenciais e horizontes mais amplos. Visualize o que 
quer para o futuro e determine metas profi ssionais. 
Rotina disciplinada aumentará a produção no trabalho 
e equilibrará a saúde. 

Acordos comerciais e escolha de parceiros movimentarão 
o trabalho e ampliarão perspectivas. Espere por um 
contato poderoso, hoje. Assuntos fi nanceiros poderão 
abalar o humor. Determine prioridades, faça contas e não 
gaste dinheiro por compensação emocional.

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)

Gravações de novelas inéditas continuam
Para os autores de novelas, 

além dos cuidados que sempre 
existiram no desenvolvimento de 
qualquer trabalho, outros tantos 
e indispensáveis fatores foram 
determinados pela pandemia.

Mesmo com os protocolos 
criados nos estúdios para a 
segurança de todos, as mudanças 
agora começam a partir do texto 

e das próprias escalações dos 
elencos.

Por exemplo, cenas até então 
muito comuns, entre almoços e 
jantares da família do Tufão, em 
“Avenida Brasil”, tão cedo não 
voltarão a se repetir.

Juntar tanta gente em cena 
fi cou impossível, assim como 
contar com atores do grupo de 

risco.
O encontro de personagens foi 

diminuído ao mínimo necessário 
e assim deve ser pelo menos 
enquanto durar essa situação ou 
até que estejam todos vacinados.

Uma difi culdade que exige 
sacrifício de todos, porque parar 
novela é sempre um drama dos 
mais complicados.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Sabrina Sato também já vai 

iniciar os seus preparativos para 
a apresentação de “A Ilha dos 

Famosos” na Record.A exibição 
de novelas inéditas é uma das 
metas da Netfl ix... Porém, há 

o entendimento que difi cilmente 
alguma coisa, neste sentido, irá 

acontecer ainda este ano.
O ator David Junior entrou e irá 

até o fi nal da quarta temporada 
de “Sob Pressão”. Gravando. A 
Globo terá uma noite de sábado 

diferente... Depois de “Império”, 
no horário do antigo “Zorra”, a 

exibição do “Vai que Cola”... E 
na sequência o especial do “BBB”, 
com apresentação de Tiago Leifert.
A propósito, o elenco do “Novo 
Normal”, humorístico da Globo 
com estreia em agosto, ainda não 
está totalmente fechado...Welder 

Rodrigues, por exemplo, acaba 
de acertar a sua participação. 

Boninho já foi ao Ceará 
acompanhar de perto os primeiros 

trabalhos de “No Limite”.

Linha dura       
Na estreia dos capítulos inéditos 

de “Salve-se Quem Puder”, Babu 
Santana será uma das novidades da 
novela.  Um policial da Federal, Nanico, 
escalado para reforçar a segurança das 
personagens de Deborah Secco, Vitória 
Strada e Juliana Paiva no Programa de 
Proteção à Testemunha.

 

Ligadão
Aliás, o personagem Nanico, do 

Babu, terá um trailer equipado com 
câmeras para monitoramento, que 
ficará estacionado na mesma rua 
do sobrado de Ermelinda (Grace 
Gianoukas). E, numa dessas, os dois irão 
se aproximar. 

Social
Felipe Kieling, correspondente da 

Band na Europa, e a esposa Patrice 
O’Regan vão ter o primeiro filho. É um 
menino e nasce agora em julho. Pra 
quem não sabe, Felipe é filho da Silvana 
Kieling, conhecida por muitos trabalhos 
e também porque foi repórter do Gugu.

A Ilha
“A Ilha dos Famosos”, novo trabalho 

“Gênesis”, da Record, pelas 
características da sua produção, 
iniciada antes do mundo passar 
por isso, também enfrentou 
complicações.Muita coisa teve que 
ser reescrita e readaptada, mas os 
seus autores, liderados por Camilo 
Pellegrini, lidaram bem com isso: “o 
mais importante é a segurança da 
equipe e dos atores. Com criatividade, 
a gente vai encontrando soluções e 
consegue contar a mesma história, 
apesar das adversidades”.

DIVULGAÇÃO

de Sabrina Sato na Record, deve 
iniciar suas gravações no dia 1º 
de junho. E a estreia, a exemplo 
do “Power Couple”, também será 
num domingo, 25 de julho, com 
exibição de segunda a sábado, às 
22h30.

Com o detalhe
Serão 40 programas gravados 

e a grande final ao vivo. E como 
já afirmou o diretor de realities, 
Rodrigo Carelli, entre os 13 
participantes devem se incluir 
ex-Fazenda e ex-BBBs. 

 

Paquera
Já tem um piscar de olho 

da Globo com o ex-BBB Lucas 
Penteado. Tudo ainda no começo, 
mas com boas chances de dar 
certo e que pode ir além da 
participação em programas.

Driblando
Assim como “Gênesis”, “Nos 

Tempos do Imperador”, próxima 
das 18h na Globo, tem cenas que 
exigem a presença de um maior 
número de pessoas.
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PANDEMIA | Lançada há dois dias, campanha angariou mais de 210 mil assinaturas superando sua meta 
inicial de 200 mil. Moradores de Tóquio estão muito receosos com a presença de visitantes estrangeiros

Uma petição virtual que pede 
que a Olimpíada de Tóquio 
seja cancelada obteve mais de 

200 mil assinaturas no Japão nos últi-
mos dias devido aos temores públicos 
crescentes da realização dos Jogos em 
meio a uma pandemia.

Faltando menos de três meses 
para o início da Olimpíada de Verão, 
já adiada em um ano devido ao novo 
coronavírus, ainda se questiona se Tó-
quio consegue sediar o evento global 
preservando a segurança de voluntá-
rios, atletas, autoridades e o público 
japonês.

Dois dias após seu lançamento, 
uma campanha virtual batizada de 
“Impeçam a Olimpíada de Tóquio” 
angariou mais de 210 mil assinaturas, 
superando sua meta inicial de 200 mil.

Enfrentando uma quarta onda da 
pandemia e sofrendo com uma va-
cinação lenta, moradores de Tóquio 
estão céticos a respeito da realização 
da Olimpíada e receosos de visitantes 
estrangeiros.

“É absurdo estarmos realizando a 

Olimpíada sob uma pandemia de co-
vid-19”, opinou Katsumi Abiko, dono 
de uma loja de kimono.

“Se tomarmos agora a decisão de 
cancelá-la, o Japão será elogiado por 
tomar a decisão certa e lembrado pe-
la História”, disse Abiko, de 79 anos, à 

Reuters.
O governo japonês prorrogará 

estados de emergência em Tóquio e 
três outras áreas até o final de maio. 
Pesquisas de opinião mostram que a 
maioria do público se opõem aos Jogos, 
que devem começar em 23 de julho.

Governo prorrogará estados de emergência em Tóquio e três outras áreas até fim de maio

Petição online contra Jogos 
Olímpicos ganha força no Japão

REUTERS/ISSEI KATO

: NOTÍCIAS CBJ

O Brasil encerrou nesta sexta 
(7) sua participação no Grand 
Slam de Judô de Kazan (Rús-

sia), último do ciclo olímpico, com 
mais uma medalha de prata de Rafa-
el Silva Baby (categoria acima de 100 
quilos) e três bronzes dos atletas Da-
vid Moura (+100 kg), Maria Suelen Al-
theman (+78 kg) e Beatriz Souza (+78 
kg). A primeira prata foi conquistada 
ona quinta (6) pela meio-medio 
Ketleyn Quadros (63 kg), medalhista 
de bronze nos Jogos Olímpicos de 
2008, em  Pequim (China).

Na disputa pelo ouro na final do 
peso pesado nesta sexta (7), Baby 
foi superado pelo russo Tamerlan 
Bashaev, e faturou a medalha de 
prata, somando mais 700 pontos no 
ranking mundial. O judoca luta pa-
ra disputar a terceira olimpíada da 
carreira: Baby conquistou o bronze 
em Londres (2012) e na Rio 2016. 
Natural de Campo Grande (MS), o 
atleta compete diretamente com o 
matogrossense David Moura pela 
vaga olímpica na categoria acima de 
100 kg. Moura levou o bronze nesta 
sexta (7), após vencer o russo Anton 
Krivobokov. O bronze vale 500 pon-

tos no ranking.
O segundo bronze do dia veio 

com a paulista Maria Suelen Althe-
man (+78 kg), que derrotou a portor-
riquenha Melissa Mojica. A judoca 
paulista é forte candidata à classifi-
cação para Tóquio 2020 na categoria 
acima de 78 kg, assim como Beatriz 
Souza, que também ficou em terceiro 
lugar ao derrotar a Sonia Asselah, da 
Argélia.

A primeira a subir ao pódio 
no Grand Slam russo foi a judoca 
Ketleyn Quadros, natural de Cei-
lândia (DF), na categoria até 63 kg. 
Na decisão pela medalha de ouro, a 
meio-médio brasileira foi superada 
pela polonesa Agatha Ozdoba-Blach.

David Moura e Rafael Silva Baby (+100 kg) 

Brasil fecha Grand Slam  
com duas pratas e 3 bronzes

JUDÔ


