
Vacinação chega para quem 
sofre de hipertensão arterial

CIDADES. 7 | Nesta quinta-feira (6), a Prefeitura de Natal 
começa a vacinação, com o imunizante da Pfizer, de 
pessoas de 55 a 59 anos, com deficiências permanentes 
cadastradas no Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) e com doenças cardiovasculares e hipertensão 
arterial sistêmica. Será no ginásio do SESI, na avenida 
Capitão-mor Gouveia, em Natal, o local exclusivo para o 
atendimento, das 8 às 16 horas. A vacinação para esse 

grupo prosseguirá até o próximo dia 12. O secretário 
de Saúde de Natal explicou que o imunizante da Pfizer 
necessita de uma logística especial de armazenamento, 
daí a escolha pelo ginásio do SESI. 

INOCENTES Além de Henrique Eduardo Alves e Michel Temer, outros réus, como os ex-deputados Eduardo Cunha e Gedell Vieira se livraram da acusação feita pela Procuradoria-Geral da República

Elaine Cardoso 
assume chefia do 
Ministério Público

Teich diz que não 
tinha autonomia 
no Ministério

PIONEIRISMO | A promotora de Justiça Elaine 
Cardoso foi nomeada pela governadora 
Fátima Bezerra e será a primeira mulher 
a comandar o Ministério Público do Rio 
Grande do Norte. Fátima acatou indicação 
dos promotores.

POLÍTICA. 4 | Ex-ministro da Saúde falou 
à CPI da Covid, nesta quarta-feira (5), 
onde disse aos senadores que não 
tinha conhecimento que o Exército 
brasileiro produzia cloroquina e que teve 
entendimento diferentre de Bolsonaro.

HENRIQUE, CUNHA E 
TEMER ABSOLVIDOS 
NO “QUADRILHÃO”

Justiça Federal de Brasília não viu provas na denúncia da 
Procuradoria-Geral da República, feita em 2017.
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ALEXVIANA
Temos dito

Dois nomes crescem na 
preferência da classe política local 
para disputarem, pela oposição, o 
cargo de governador no ano que 
vem: o do deputado federal Benes 
Leocádio (PRB) e o do deputado 
estadual Tomba Farias (PSDB). 

Credenciais de Benes
Ex-presidente da Femurn, 

municipalista, conta a favor 
de Benes sua ligação próxima 
aos prefeitos, de quem teria 
considerável apoio, em 
contraponto a Fátima nesse 
quesito, comprometida com as 
causas emergenciais do Estado, 
mas distante dos chefes de 
executivo municipais.  

Méritos de Tomba
Já os que preferem Tomba 

argumentam que ele deixou uma 
gestão exemplar na prefeitura de 
Santa Cruz, sobretudo criando 
um belo cartão postal com a 
construção da maior estátua 
santa do país. 

Apoios de peso
Também contaria a favor 

de Tomba ser do partido do 
presidente da Assembleia, 
Ezequiel Ferreira, e ter os apoios 
de Henrique Alves (MDB) e José 
Agripino Maia (DEM). 

Sim, mas...
Ainda por falar em Tomba, ele 

tem dado sinais de cansaço como 
deputado estadual, a� rmam 
colegas parlamentares. De per� l 
briguento, o tucano até topa a 
parada majoritária, mas desde 
que isso implique na eleição da 
esposa, Fernanda, para sua vaga 
na Assembleia. 

Pule de dez
Fontes de Brasília garantem: 

Rogério Marinho poderá se tornar 
o próximo ministro da Economia. 
O último desgaste envolvendo 
o ministro Paulo Guedes pode 
ter sido a “gota dágua” para que 
Bolsonaro decida trocar cargos 
nos ministérios. Rogério não tem 
se furtado e contestar Guedes e 
sua política econômica. 

Diferença que faz

Prefeito Álvaro Dias recebe Shmulik Arie Bass, o novo embaixador de Israel no Brasil: “Temos todo o interesse em estreitar o relacionamento 
visando perspectivas futuras” 

Governadora Fátima Bezerra assina carta de compromisso do Grupo Mulheres do Brasil na 
presença da advogada Ana Beatriz Presgrave, representante do movimento no RN

Sobre 2022, Rogério pleiteia 
disputar o Senado - embora 
algumas correntes manifestem 
apoio a uma candidatura dele a 
governador do Estado. 

Apoio da oposição
No confronto interno direto 

com Fábio Faria, que também 
deseja disputar a vaga com o 
apoio dos mesmos partidos, 
Rogério levaria vantagem - 
segundo fontes de Brasília - por 
estar à frente de uma gestão 
mais interiorizada, com agenda 
intensa de inagurações e obras. 

Ministro distante
“Fábio tem a vantagem de 

estar mais próximo do poder 
central, porém, está mais 
distante do eleitorado”, avalia 
um prócer com trânsito nos 
gabinetes palacianos. 

Mundo maluco...
De repente, está lá a notícia: 

Foguete chinês cairá na terra 
no próximo sábado em “local 
desconhecido”. Puts, só faltava 
essa...

Superação
O prefeito de Natal, 

Álvaro Dias, publicou um 

agradecimento aos pro� ssionais 
da saúde, em especial à equipe 
do Hospital de Campanha 
de Natal,  pela dedicação no 
combate à pandemia. “São 
365 dias de trabalho o tempo 
todo, sem sábado, domingo 
ou feriado. A prioridade total é 
salvar vidas e o resultado desse 
esforço coletivo nos enche 
de esperança: mais de 1.600 
pacientes curados”, disse. 

Compromisso
A governadora Fátima 

Bezerra (PT) assinou a carta 
de compromisso do Grupo 
Mulheres do Brasil na presença 
da advogada Ana Beatriz 
Presgrave, representante do 
movimento no RN. A carta é 
uma iniciativa suprapartidária 
do Comitê de Políticas Públicas 
do Mulheres do Brasil, presidido 
pela empresária Luiza Helena 
Trajano, cuja causa maior é 
atuar contra as desigualdades 
sociais estruturais brasileiras.

Entrevista
O deputado estadual 

Gustavo Carvalho (PSDB) 
concedeu uma longa entrevista 
à editoria de Política do jornal 
Agora RN, abordando diversos 
assuntos, da política nacional 
à estadual, com foco na gestão 
do governo frente à pandemia. 
E ainda falou sobre o quadro 
político para 2022. 

Pauta do dia
Quem também falou a 

Agora RN, com exclusividade, 
foi o secretário-chefe do 
Gabinete Civil do governo do 
Estado, Raimundo Alves. Gestão 
Fátima e eleições 2022 também 
em pauta. 

Polivalente
O ex-vereador Luiz Almir é 

de longe o maior comunicador 
do Rio Grande do Norte em 
atividade. Voz irreverente e 
marcante, ele está diariamente 
na 96 FM e na TV Band. Agora, 
ataca também com blog e 
promete escrever uma coluna 
em jornal impresso. Fôlego não 
falta ao cantor seresteiro de 
mão cheia, que ainda prepara 
uma live para os próximos 
dias.

ALEX
JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL

JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL



3Política|  Quinta-feira, 6 de maio de 2021

Pré-candidato declarado ao go-
verno nas eleições do ano que 
vem, o deputado estadual Tom-

ba Farias (PSDB) tem arregimentado 
apoios importantes nesse período de 
pré-campanha. Aliado do presidente 
da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira de Souza, presidente esta-
dual do PSDB, o ex-prefeito de Santa 
Cruz transita bem entre políticos 
tradicionais do Rio Grande do Norte 
e tem angariado simpatias dos mais 
diversos setores, sobretudo o produ-
tivo e industrial, para este projeto.

Considerado um prefeito que 
marcou a gestão do município de 
Santa Cruz, Tomba, que está no ter-
ceiro mandato como deputado es-
tadual, conta com o conceito de ter 
deixado uma marca administrativa 
de porte na cidade de Santa Cruz, 
na região Agreste, onde construiu a 
maior estátua santa do país, inclusi-
ve elegendo a esposa, Fernanda, por 

duas vezes, como sua sucessora na 
cidade.

Tomba é tido ainda por um polí-
tico articulado junto à classe política 
do Estado, e contaria para o projeto 
de se tornar governador com apoios 
de lideranças políticas tradicionais, 
como o ex-ministro do Turismo Hen-
rique Eduardo Alves e o ex-senador 
José Agripino Maia, presidente esta-
dual do DEM no RN.

Incentivadores da candidau-
ra de Tomba Farias também o são 

os ministros do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, e das 
Comunicações, Fábio Faria. Ambos 
desejam ser candidatos ao Senado e 
já manifestaram o desejo de ter o de-
putado estadual como companheiro 
de chapa disputando o governo.

Além do apoio da classe política, 
Tomba tem recebido o incentivo de 
parcelas dos setores do comércio e 
indústria, que têm encontrado nele 
uma voz em defesa da reabertura da 
economia com responsabilidade em 
tempos de pandemia.

Enquanto a campanha não che-
ga, Tomba tem afinado o discurso de 
oposição ao governo Estadual na As-
sembleia Legislativa, com fortes ata-
ques à gestão da governadora Fátima 
Bezerra, dando bastante trabalho ao 
líder do governo, deputado Francisco 
do PT, que tem se desdobrado para 
fazer a defesa petista na Casa Legis-
lativa.

ALAN SANTOS/PR

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria (PSD), não escon-
de o desejo de se tornar se-

nador pelo Rio Grande do Norte. As 
eleições de outubro do ano que vem 
estão no radar do marido de Patrícia 
Abravanel. Em Brasília, o potiguar 
tem atuado para se fortalecer jun-
to ao presidente Jair Bolsonaro, de 
quem espera obter apoio para esse 
projeto. No entanto, segundo alia-
dos do próprio ministro no Estado, 
Fábio, em que pese estar muito pró-
ximo do presidente, anda ausente da 
sua base eleitoral, o Rio Grande do 
Norte.

Atualmente morando em São 
Paulo, onde casou-se com a filha do 
apresentador Silvio Santos, Fábio 
tem vindo pouco ao Estado, sobretu-
do após assumir o cargo de ministro 
de Estado, recentemente, fixando 
residência em Brasília, se dividindo 
semanalmente na ponte área Bra-
sília-São Paulo. É nesse sentido que 
amigos do ministro apontam que 
ele poderá ter dificuldade de votos, 
mesmo contando com o aval de 
Bolsonaro, que tem perdido apoios 
consideráveis no Nordeste e no RN, 
devido sua atuação na pandemia.

Apesar disso, Fábio tem dito em 
reuniões com prefeitos e demais 
lideranças norte-rio-grandenses, 
que não abre mão de disputar o 

Senado. Nesse sentido, ele também 
alimenta conversas com lideranças 
da oposição estadual, a exemplo dos 

ex-senadores Garibaldi Alves Filho 
(MDB) e José Agripino Maia (DEM), 
e os deputados federais Walter Al-

ves (MDB), João Maia (PR) e Benes 
Leocádio (PRB), dentre outros, com 
vistas a pavimentar sua candidatura 

ao Senado, com o apoio desses par-
tidos.

Para se viabilizar como candi-
dato ao Senado, contudo, o filho 
do ex-governador Robinson Faria 
precisará convencer outro colega 
potiguar de esplanada dos ministé-
rios, Rogério Marinho (sem partido), 
a abrir mão de disputar o mesmo 
cargo. Ministro do Desenvolvimento 
Regional, Marinho também tem atu-
ado para ser candidato ao Senado, 
com o apoio do mesmo grupo de 
partidos que Fábio. Facilitando para 
Fábio, Marinho inclusive já admitiu 
em conversas disputar para deputa-
do federal, desde que o pai de Fábio, 
Robinson Faria, não seja candidato 
à mesma vaga, com Fábio e Ronbin-
son apoiando Rogério.

Caso viabilize-se como candida-
to ao Senado, Fábio Faria terá como 
principal oponente o hoje senador 
Jean Paul Prates (PT), que terá o atu-
al mandato encerrado em dezem-
bro de 2022, mas que já avisou que 
deverá disputar à reeleição, com ou 
sem o apoio da governadora Fátima 
Bezerra. A chefe do executivo es-
tadual, por sua vez, dialogaria com 
outros dois nomes para essa vaga, o 
presidente da Assembleia, Ezequiel 
Ferreira de Souza (PSDB) e o ex-pre-
feito de Natal, Carlos Eduardo Alves 
(PDT).

Fábio quer vaga no Senado, mas 
mantém-se distante do eleitorado
ARTICULAÇÕES PARA 2022 | Atualmente morando em São Paulo, onde casou-se com a filha do apresentador Silvio Santos, ministro das Comunicações Fábio Faria (PSD) tem vindo 
pouco ao Estado, sobretudo após assumir o cargo de ministro de Estado, recentemente, fixando residência em Brasília, se dividindo semanalmente na ponte área Brasília-São Paulo

Amigos do ministro apontam que ele poderá ter dificuldade de votos, mesmo contando com apoio de Bolsonaro

EDUARDO MAIA/ALRN

Além do apoio da classe política, Tomba tem incentivo dos setores do comércio e indústria

Pré-candidatura de Tomba cresce, 
com apoios políticos importantes

GOVERNO DO ESTADO

ALIADO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, EZEQUIEL FERREIRA DE 
SOUZA, PRESIDENTE ESTADUAL DO 

PSDB, O EX-PREFEITO DE SANTA CRUZ 
TRANSITA BEM ENTRE POLÍTICOS 

TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE



Em discurso nesta quarta-feira  
(5) em cerimônia no Palácio 
do Planalto, o presidente Jair 

Bolsonaro falou sobre as manifesta-
ções ocorridas no 1º de maio – Dia do 
Trabalho – e sobre o que chamou de 
“decretos subalternos” – leis estaduais 
e municipais que restringem a livre 
circulação de pessoas durante a pan-
demia de covid-19.

“Nas ruas, já se começa a pedir, por 
parte do governo, que se baixe um de-
creto. Se eu baixar um decreto, ele vai 
ser cumprido. Não será contestado por 
nenhum tribunal”, afirmou Bolsonaro.

O texto seria um instrumento pa-
ra garantir que o Artigo 5º da Consti-
tuição seja respeitado por estados e 
municípios, e que seja assegurada a 
liberdade de ir e vir, trabalhar e realizar 
atividades econômicas no contexto da 
pandemia, explicou o presidente.

“Queremos a liberdade de fluxo. 
Queremos a liberdade para poder tra-
balhar. Queremos o nosso direito de 
ir e vir. Ninguém pode contestar isso”, 
acrescentou.

“O que o povo quer de nós é que 
sigamos o norte dado para esse povo, 
e todo o Artigo 5º. Eles querem traba-
lhar. Isso é crime? Querem o direito 
de ir e vir, ir à praia, ver um amigo. 
Querem o direito de ver um pastor, 

ir à igreja, ver seu padre. Que poder é 
esse dado a governadores e prefeitos?”, 
questionou.

Bolsonaro afirmou ainda que a co-
municação, mesmo que negativa, tem 
sido amplamente defendida em sua 
gestão, e que a ampliação do acesso di-
gital configura uma forma de defender 
o direito à informação, constitucional-
mente previsto.

Segundo o presidente, a iminência 
de um novo decreto para regulamen-
tar o Marco Civil da Internet - apro-

vado em 2014 - também configura 
instrumento de liberdade de comuni-
cação, já que define direitos, respon-
sabilidades e punições para o uso das 
redes sociais e de meios de comunica-
ção digitais.

Sobre a comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) que investiga ações de 
agentes públicos durante a pandemia, 
Bolsonaro disse que o resultado será 
“excepcional, no final da linha”. O pre-
sidente afirmou que a CPI demonstra-
rá o uso incorreto de verbas bilionárias 
distribuídas pelo governo federal a 
estados e municípios.

O presidente afirmou que foi 
questionado por membros da CPI da 
Pandemia sobre aparições públicas 
durante os finais de semana. “Não in-
teressa onde eu estava. Respeito a CPI. 
Estive no meio do povo e tenho que 
dar exemplo. É fácil ficar dentro do Pa-
lácio do Planalto, tem de tudo lá.”

No discurso, Bolsonaro voltou 
a citar o tratamento precoce como 
medida para o combate à pandemia. 
Segundo o presidente, a hidroxiclo-
roquina contribuiu para a diminui-
ção do pico de casos no estado do 
Amazonas, em especial na capital, 
Manaus. Segundo estudos, o medica-
mento não tem eficácia comprovada 
contra a covid-19.
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O ex-ministro da Saúde Nelson 
Teich disse nesta quarta-feira 
(5), em depoimento à Comis-

são Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia, que deixou o cargo após 
verificar que não teria autonomia para 
conduzir a pasta.

O ex-ministro, que é médico on-
cologista, disse que não era de seu 
conhecimento que o Exército pro-
duziu cloroquina para o tratamento 
de covid-19 e que sua orientação foi 
contrária ao uso do medicamento, que 
poderia apresentar “efeitos colaterais”. 
Conforme estudos, não há eficácia 
científica para o uso do medicamento 
no combate à covid-19. 

O ex-ministro, de acordo com a 
Agência Brasil, ficou apenas um mês 
no cargo, entre abril e maio de 2020, e 
disse na CPI que sua saída ocorreu por 
um “entendimento diferente do presi-
dente [Jair Bolsonaro]”.

OUTROS DEPOIMENTOS
Na terça-feira (4), o ex-ministro 

da Saúde Luiz Henrique Mandetta foi 
ouvido na CPI. Nesta quinta-feira (6) 
será a vez do atual ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, e do diretor-pre-
sidente da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), Antônio 
Barra Torres. O ex-ministro Eduardo 
Pazuello deve prestar depoimento no 
dia 19 de maio. 

O objetivo da CPI da Covid é apu-
rar as ações e supostas omissões do 
governo federal no enfrentamento à 
pandemia, como também investigar 
possíveis irregularidades nos repas-
ses federais a Estados e municípios.

Médico Nelson Teich diz ter deixado 
o Ministério por não ter autonomia
CPI NO SENADO| Ex-ministro da Saúde foi ouvido ontem, quarta-feira, e disse que sua orientação foi contrária ao uso do medicamento que poderia apresentar “efeitos colaterais” e 
também declarou aos senadores que não era do seu conhecimento que o Exército produziu cloroquina para o tratamento da Covid; ministro Marcelo Queiroga será ouvido hoje 

TV SENADO

ALAN SANTOS/PR

Médico e ex-ministro da Saúde, Nelson Teich esclareceu que saiu do ministério por ter “entendimento diferente do presidente Jair Bolsonaro

CPI DA COVID TAMBÉM VAI OUVIR O 
EX-MINISTRO EDUARDO PAZUELLO 
E OBJETIVA APURAR AS AÇÕES E 

SUPOSTAS OMISSÕES DO GOVERNO 
FEDERAL NO ENFRENTAMENTO À 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

NA LATA VEREADOR DE NATAL

O presidente Jair Bolsona-
ro criticou nesta quarta-feira 
(5) pedidos feitos pela Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid sobre passeios e 
deslocamentos feitos por regi-
ões de Brasília e do Entorno do 
Distrito Federal desde março 
do ano passado.

O objetivo do requerimen-
to de informações é identificar 
se, de alguma forma, o man-
datário do país promoveu 
aglomerações durante a pan-
demia do novo coronavírus. O 
requerimento foi apresentado 
pelo senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE), da base aliada 
do próprio governo, por pe-
dido do senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF), que não é membro 
da comissão.

“Eu sempre estive no meio 
do povo, estarei sempre em 
meio do povo. Recebo agora 
documentos da CPI para dizer 
onde eu estava nos meus últi-
mos fins de semana, 50. Não 
interessa onde eu estava. Res-
peito a CPI, estive no meio do 
povo, tenho que dar exemplo”, 

O vereador de Natal Klaus 
Araújo (Solidariedade) vem 
fazendo duras críticas à ban-
cada federal do Rio Grande do 
Norte, de senadores e depu-
tados federais, afirmando ser, 
com poucas exceções, “a pior 
bancada de senadores do Es-
tado”, e o “desempenho pífio” 
por parte de alguns deputados 
federais.

O vereador também cri-
ticou alguns deputados esta-
duais, que, na visão dele, “não 
vêm desenvolvido ações que 
apoiam o setor produtivo”.

Klaus Araújo é autor da lei 
que tornou essenciais as esco-
las abertas. Segundo ele, todo 
trabalho é essencial. “Apesar 
de entender o esforço da go-
vernadora, eu critico o gover-
no do Estado pelos decretos de 
não reabertura dos trabalhos, 
gerando desemprego e fome 
para a população”.

O vereador Klaus defende 
a reabertura das atividades 
com responsabilidade e tem 
participado de eventos que 
defendem a reabertura.

BOLSONARO À CPI 
SOBRE PASSEIOS: 
“NÃO INTERESSA 
ONDE EU ESTAVA”

KLAUS CRITICA 
BANCADA POR 
OMISSÃO NA DEFESA 
DA ECONOMIA 

Bolsonaro falou do tratamento precoce

Presidente defende liberdade e 
cogita decreto de livre circulação

BOLSONARO
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A Conferência Final de Revisão do 
Plano Diretor de Natal, aberta 
oficialmente nesta quarta-feira 

(5), pelo Conselho da Cidade do Natal 
(Concidade), pode ajudar no esforço 
para aquecer o mercado na construção 
civil.

Por causa da pandemia da Co-
vid-19, o evento que faz parte da 4ª 
etapa do processo de revisão será rea-
lizado de maneira remota, com os 119 
delegados eleitos reunidos em plená-
rias virtuais, de 5 de maio a 16 de junho 
deste ano.

Na abertura foi realizada a votação 
para aprovação do regimento interno 
e do cronograma de atividades pro-
postas com todos os delegados eleitos 
e indicados, cujos nomes foram publi-
cados no Diário Oficial do Município 
(DOM), nas edições dos dias 02 e 12 de 
fevereiro último

Segundo o vice-presidente do 
Concidade, Albert Josuá Neto, o cro-

nograma proposto define três etapas 
de discussões. Nos dias 6 a 12 de maio, 
os segmentos envolvidos irão realizar 
reuniões internas e discutir a minuta.

Já de 17 a 21 de maio, serão realiza-
das intervenções e apresentações das 
propostas de alteração da minuta de lei 
e de 24 a 26 de maio será feito o envio 
das propostas de cada segmento pelos 
relatores. E por fim a terceira etapa, de 
14 a 16 de junho, quando acontece a 
votação.

 Os delegados são os responsáveis 
por deliberar e apreciar a versão final 
do Projeto de Lei de Revisão da Lei 
Complementar nº 082 de 21 junho de 
2007 (Plano Diretor de Natal), que será 
enviada à Câmara Municipal.

Entre eles estão representantes dos 
segmentos: movimentos populares; or-
ganizações não governamentais com 
atuação na área do desenvolvimento 
urbano e ambiental; entidades profis-
sionais, acadêmicas e de pesquisa e 

conselhos profissionais; empresários 
relacionados à produção e ao finan-
ciamento do desenvolvimento urbano; 
trabalhadores por suas instituições 
sindicais, e por fim, representantes do 
poder público.

A Semurb é a responsável por sis-
tematizar as contribuições oriundas 
da Conferência e enviar o Projeto de 
Lei à Secretaria Municipal de Governo 
(SMG), para em seguida ser enviada à 
Câmara dos Vereadores para votação 
final. O que deve ocorrer durante os 
dias 17 a 21 de junho, data reservada 
para concluir os ajustes da sistematiza-
ção na minuta.

“A previsão é que ela seja apreciada 
e votada no segundo semestre pelos 
vereadores”, adianta o vice-presidente 
do Concidade. A Conferência Final 
será organizada pela Comissão Pre-
paratória designada pelo presidente 
do Concidade e coordenada por sua 
Secretaria Executiva.

AGÊNCIA BRASIL

MARCELO HOLLANDA

A forte retomada da construção 
civil aguardada ansiosamente 
pelos empresários em 2021, pelo 

menos no RN, esqueceu de combinar 
com a pandemia.

Em Natal, obras em execução tanto 
nos âmbitos da Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) 
quanto do Governo Cidadão, com re-
cursos do Banco Mundial, são objetos 
sistemáticos de pedidos de realinha-
mento de preços para manterem seu 
equilíbrio econômico e financeiro.

Já as obras de incorporação, que 
são os lançamentos de unidades habi-
tacionais, estão paradas aguardando 
pelo Plano Diretor da Capital, que final-
mente deve chegar à Câmara Municipal 
agora em junho, depois de um longo e 
tenebroso inverno.

Na base desse problema, segundo 
Marcus Antônio Aguiar Filho, Vice-
-Presidente para Mercado Imobiliário 
do Sinduscon-RN, está o desequilíbrio 
das relações contratuais na construção 
civil diante dos aumentos dos insumos, 
impactando diretamente nas obras pú-
blicas e privadas.

Dados da Fundação Getúlio Vargas 
mostram que os preços dos materiais 
de construção subiram 19,60% no ano 
passado. Segundo a entidade, alguns in-
sumos tiveram aumentos acima de 50% 

no mesmo período.
Para a Câmara Brasileira da Indús-

tria da Construção (CBIC) é a “maior 
alta registrada em todo o período pós 
Plano Real”.

“Para se ter uma idéia, várias obras 
públicas estão rompendo seus contra-
tos, pois o valor dos insumos inviabiliza 
a execução, uma vez que a variação des-
ses deles é muito superior aos reajustes 

que estavam sendo previstos”, explicou 
Aguiar ao Agora RN.

Lembrou que, a partir de junho do 
ano passado, houve uma disparada no 
consumo de materiais de construção, 
principalmente por pessoas que esta-
vam fazendo reformas, ampliações e 
novas construções, coincidindo com o 
aumento dos preços de insumos usados 
pelo setor no mercado internacional.

“O dólar ficou alto e várias commo-
dities começaram a faltar no mundo, 
como o aço, o alumínio e cobre. O re-
sultado é o que estamos vivendo agora”, 
resumiu Aguiar.

Ainda de acordo com o VP do Sin-
duscon-RN, o aumento no número de 
contratações na construção civil re-
gistrado no segundo semestre do ano 
passado pelo Cadastro Geral de Em-

pregados e Desempregados (Caged) foi 
pontual.

“Deveu-se a investimentos loca-
lizados feitos pelo governo estadual e 
prefeitura em algumas obras iniciadas 
recentemente. São justamente as em-
presas responsáveis por essa obras que 
estão solicitando aos entes públicos a 
revisão do valor dos seus contratos por 
conta do aumento não previstos nos in-
sumos”, afirmou Marcus Aguiar.  

E concluiu: “A expectativa em 2020 
de que todos iriam para a casa, haveria 

uma paralisação temporária dos servi-
ços, eliminando com a possibilidade de 
contaminação e a atividade voltaria ao 
normal - não aconteceu”.

Preocupada com essa situação, 
a Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção vem realizando encontros 
virtuais para debater o desequilíbrio das 
relações contratuais na construção civil 
diante dos aumentos dos insumos.

Sinduscon avalia que obras públicas 
e privadas no Estado estão paradas
ANÁLISE | Na base desse problema, segundo Marcus Antônio Aguiar Filho, vice-presidente para Mercado Imobiliário do Sindicato da Construção no Rio Grande do Norte, está o 
desequilíbrio das relações contratuais na construção civil diante dos aumentos dos insumos, o que tem impactado diretamente as obras

Retomada das construções foi prejudicada pela pandemia do novo coronavírus, que tem inviabilizado investimentos

AGORA RN

Vereadores irão analisar o que foi debatido sobre o Plano Diretor da capital do RN

Plano Diretor de Natal pode ajudar a 
aquecer o mercado da construção

EXPECTATIVA

DADOS DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
MOSTRAM QUE OS PREÇOS DOS 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SUBIRAM 
19,6% NO ANO PASSADO E ALGUNS 

INSUMOS TIVERAM AUMENTOS ACIMA 
DOS 50%, NO MESMO PERÍODO
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MARCELOHOLLANDA
Ruim para uns

Os ótimos resultados 
alcançados pela construção civil 
no Brasil no segundo semestre 
do ano passado, com pandemia e 
tudo, foram torpedeados péssimos 
resultados do 1º trimestre deste 
ano. Despencaram de 47,2 para 41,9 
e abaixo, portanto, de sua média 
histórica de 44 pontos.

Bom para outros
Enquanto isso, os lucros 

da Gerdau, uma das maiores 
fornecedores de aço para a 

MARCELO
construção civil, cresceram mais 
de 1.000% no primeiro trimestre 
deste ano.

Palpite
Um construtor de Natal, 

que atravessa problemas 
justamente com a alta nos 
preços dos insumos no canteiro 
de obras, diz que a questão é 
de timing: quando a demanda 
por materiais explodiu no ano 
passado, a cadeia de produção 
estava quebrada por causa da 
pandemia.

Logo...
Agora que o mercado poderia 

retomar seu crescimento, o preço do 
dólar e a demanda reprimida são as 
vilãs que assombram empresas e os 
milhares de empregos gerados por 
elas.

Sem isolamento
Quando a pandemia estava 

mais sob controle, com alguma taxa 
de isolamento social, os negócios 
pareciam renascer. Só que o vírus 
não só continuou como a taxa 
de transmissão acelerou. A única 

diferença é que as pessoas estão 
todas na rua.

PF na área
O grupo empresarial João Santos, 

que em seu auge chegou a ter 40 
empresas sob o seu guarda-chuva, 
mas vem declinando por conta de 
disputas familiares entre os sócios-
herdeiros, foi visitado nesta quarta-
feira pela Polícia Federal. O foco são 
os de sempre: crimes tributários, 
fi nanceiros, lavagem de dinheiro 
e constituição de organização 
criminosa. Dona da Cimento 

Nassau, suas dívidas somariam R$ 
8,6 bilhões. 

Marcha à ré
Enquanto a economia brasileira 

se debate em meio à pandemia, 
o Comitê de Política Monetária 
(Copom) elevou nesta quarta-feira 
a taxa básica de juros, a Selic, em 
0,75 ponto percentual, de 2,75% 
para 3,5% ao ano. É a segunda alta 
consecutiva de 0,75 ponto.

Ninguém se surpreendeu, só 
lamentou o fato do Brasil estar 
caminhando para trás.

FOTOS: REPRODUÇÕES

A Justiça Federal de Brasília 
absolveou o ex-presidente Mi-
chel Temer (MDB), o ex-pre-

sidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, o ex-ministro Ged-
del Vieira Lima, o ex-deputado fede-
ral Henrique Alves e os outros nove 
réus no processo originado com as 
investigações do chamado “Quadri-
lhão do MDB”, na Câmara. Eles eram 
acusados por suposta organização 
criminosa.

A decisão é do juiz Marcus Viní-
cius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal 
do Distrito Federal, que recebeu o 
processo depois que Temer deixou 
a Presidência da República e perdeu 
o foro especial. Para o magistrado, 
não há provas de associação entre os 
políticos que corroborem a narrativa 
construída pela denúncia apresenta-
da pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica, em 2017.

“A denúncia apresentada, em ver-
dade, traduz tentativa de criminali-
zar a atividade política. Adota deter-
minada suposição — a da existência 
de ‘organização criminosa’ que per-
durou entre ‘meados de 2006 até os 
dias atuais’ — apresentando-a como 
sendo a ‘verdade dos fatos’, sequer se 
dando ao trabalho de apontar os ele-
mentos essenciais à caracterização 
do crime de organização criminosa”, 
descreve o juiz.

Prosseguiu o juiz Marcus Viní-

Temer, Cunha e Henrique absolvidos 
no caso do “Quadrilhão do MDB”
MAIS NOVE | Magistrado entendeu 
que não há provas de associação 
entre os políticos que corroborem 
a narrativa construída pela 
denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da República

Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, é um dos beneficiados pela decisão proferida pela Justiça Federal de Brasília, que inocentou outros réus denunciados pela PGR

cius Reis Bastos: “A imputação a diri-
gentes de partidos políticos do delito 
de organização criminosa sem os ele-
mentos do tipo objetivo e subjetivo, 
provoca efeitos nocivos à democra-
cia, entre os quais pode se mencio-
nar a grave crise de credibilidade e de 
legitimação do poder político como 
um todo”.

Também foram absolvidos o 
ex-deputado Rodrigo da Rocha Lou-
res, os ex-ministros Eliseu Padilha e 
Moreira Franco, o coronel reforma-
do da Polícia Militar de São Paulo e 
amigo pessoal do ex-presidente, João 
Baptista Lima Filho, o empresário 
José Yunes e o corretor Lúcio Funaro, 
além de Sidney Noberto Szabo e Al-
tair Alves Pinto.

A denúncia, segundo a Gazeta 
do Povo, havia sido apresentada 
pelo então procurador-geral da 
República Rodrigo Janot. Michel 
Temer foi acusado de liderar uma 
organização criminosa composta 
por deputados e outros apoiado-
res que teria atuação em diversos 
órgãos públicos, como Caixa Eco-
nômica, Petrobras e Furnas. 

Marcus Vinícius Reis Bastos 
é o mesmo que inocentou inte-
grantes do PT da acusação de 
organização criminosa em outro 
processo.

DENÚNCIA APONTAVA 
TEMER COMO O “LÍDER”

Henrique Eduardo Alves e Michel Temer: velhos amigos do antigo PMDB, hoje MDB
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O Consórcio Nordeste  enviou 
à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), na 

terça-feira (4), documentação com 
informações complementares sobre 
a Sputnik V. O objetivo é que os dados 
possam ser apreciados em uma rea-
valiação quanto ao registro do imuni-
zante russo para uso emergencial no 
Brasil.

Foram apresentados, além de 
um ofício, dois documentos: uma 
complementação da resposta do 
Instituto Gamaleya, responsável pe-
la produção da vacina, além de uma 
manifestação do comitê científico do 
Consórcio Nordeste.

No total, foram mais de 37 mi-
lhões de doses do imunizante com-
prados pelo Consórcio Nordeste. No 
documento assinado pelo Comitê 
Científico, especialistas afirmam que 
receberam “com surpresa” a decisão 
da Anvisa de não aprovar o pedido 

de importação. Segundo a manifes-
tação, os documentos enviados para 
a agência reguladora buscam “escla-
recer as questões da não aprovação”.

Nos dados fornecidos pelo Ins-
tituto Gamaleya, são respondidos 
alguns dos argumentos utilizados pe-
los técnicos da Anvisa para não apro-
var a importação da Sputnik V. Entre 
os quais, o questionamento sobre a 
replicação do adenovírus e quanto 
ao risco envolvido na produção do 
imunizante.

Tendo como base os dados com-
plementares fornecidos pelo Gama-
leya, o comitê científico do Consórcio 
Nordeste aponta que o imunizante 
atende aos requisitos de qualidade, 
segurança e eficácia e defende a au-
torização da importação.

O ofício solicita ainda o “acesso 
integral aos autos e à documentação 
que serviu de lastro à decisão negató-
ria proferida”.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
cobrou celeridade no processo de 
aquisição da Sputnik V, imunizan-
te russo que está em negociação 
com o Consórcio Nordeste. Em 
entrevista ao canal GloboNews, a 
gestora estadual fez o apelo: “Fa-
ço um apelo à Anvisa, para que 
acelere esses estudos do ponto 
de vista técnico e científico, até 
porque o próprio fundo soberano 
russo pediu para reavaliar. É uma 
vacina administrada nos países 
vizinhos, em mais de 60 países, 
mas temos que aguardar a posi-
ção da Anvisa”, disse Fátima. 

JOSÉ ALDENIR

Nesta quinta-feira (6), a Prefei-
tura de Natal vai dar início à 
vacinação com o imunizante 

da Pfizer, destinada às pessoas com 
idades de 55 a 59 anos do seguinte 
grupo de comorbidades: pessoas 
com deficiências permanentes ca-
dastradas no Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e com doenças 
cardiovasculares e hipertensão arte-
rial sistêmica.

O local de vacinação para o 
imunizante Pfizer será exclusivo no 
ginásio do SESI, localizado na Av. 
Capitão-Mor Gouveia, das 8h às 16h. 
A SMS Natal vai disponibilizar na 
sala de vacinação um intérprete de 
libras. As pessoas com deficiências 
permanentes que não possuem ca-
dastro no BPC serão contemplados 
de acordo com a comorbidade, obe-
decendo o critério da idade.

“Como a vacina da Pfizer exige 
uma logística de armazenamento 
diferente, sendo necessária sala de 
refrigeração no próprio local onde 
a vacina será aplicada, escolhemos 
o ginásio do Sesi, nosso importante 
parceiro nessa jornada. O ginásio do 
Sesi também conta com acessibili-
dade”, explica o secretário de Saúde 
de Natal, George Antunes.

De acordo com o Plano Nacional 
de Imunização, são consideradas 
doenças cardiovasculares: Insufi-

ciência cardíaca, Cor-pulmonale e 
Hipertensão pulmonar, Cardiopatia 
hipertensiva, Síndromes coronaria-

nas, Valvopatias, Miocardiopatias e 
Pericardiopatias, Doenças da Aorta, 
dos Grandes Vasos e Fístulas ar-

teriovenosas, Arritmias cardíacas, 
Cardiopatias congênitas no adulto, 
Próteses valvares e Dispositivos 

cardíacos implantados; hiperten-
são arterial sistêmica (Hipertensão 
Arterial Resistente - HAR, Hiperten-
são arterial estágio 3, Hipertensão 
arterial estágios 1 e 2 com lesão em 
órgão alvo e ou comorbidade).

A vacinação para esse público 
com idade de 55 a 59 anos inicia 
nesta quinta-feira (06) e segue até 
dia 12.

DOCUMENTAÇÃO

.Pessoas com deficiências 
permanentes (55 a 59 anos)

Apresentar comprovação de 
que faz parte do BPC – Benefício 
de Prestação Continuada, além de 
cartão de vacina, comprovante de 
residência de Natal e documento 
com foto.

.Doenças Cardiovasculares ( 55 
a 59 anos)

Devem levar cópia do laudo 
médico detalhado com CID – 
Cadastro Internacional das 
Doenças, exames comprobatórios 
e receituários ou cadastro no 
HIPERDIA ou cadastro no 
PROSUS, além de cartão de vacina, 
comprovante de residência de Natal 
e documento com foto.

Prefeitura de Natal começa a vacinar 
pessoas com hipertensão arterial
EXCLUSIVO| Local de vacinação com o imunizante Pfizer será no ginásio do SESI, na avenida Capitão-mor Gouveia, das 8 às 16 horas, e a Secretaria Municipal de Saúde vai 
disponibilizar, na sala de vacinação, um intérprete de libras; pessoas com deficiências permanentes não cadastradas no BPC serão contempladas de acordo com a comorbidade

Secretáio de Saúde de Natal, George Antunes, explica que vacina da Pfizer precisa de um armazenamento diferenciado

DIVULGAÇÃO

Consórcio Nordeste aponta que o imunizante atende aos requisitos de qualidade e eficácia

Consórcio Nordeste envia à Anvisa 
informações da vacina Sputnik V 

GOVERNADORA FAZ APELO

GOVERNADORA DO 
RN PEDIU QUE ANVISA 
ACELERE PROCESSO DE 
AQUISIÇÃO DA SPUTNIK V 
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Por entender que as denúncias 
remetidas à Polícia Federal não 
trouxeram quaisquer indícios 

da existência de abuso de exercício 
de direito ou cometimento de crime, 
a 10ª Vara Federal de Brasília deter-
minou, em liminar, o trancamento do 
inquérito policial contra a líder indí-
gena Sonia Guajajara.

Na última semana, a PF havia in-
timado Sonia a pedido da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), que a acu-
sava de difamar o governo federal na 
websérie Maracá. A Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil (Apib), da 
qual Guajajara faz parte, apresentou 
Habeas Corpus e argumentou que a 
investigação teria o intuito de intimi-
dar os críticos da gestão do presiden-
te Jair Bolsonaro, diz reportagem de 
Consultor Jurídico.

O juiz Frederico Botelho de Bar-
ros Viana considerou que o inquérito 
seria uma “distorção teratológica” e 

uma tentativa de depreciar a atuação 
da Apib.

“A atividade política e social em 
defesa da população indígena não 

pode ser perseguida por quaisquer 
dos aparatos estatais, sejam eles 
punitivos ou não”, pontuou o magis-
trado. 

ELPIDIO JÚNIOR 

Para garantir direitos e deve-
res aos tutores de animais, a 
Câmara Municipal de Natal 

aprovou em segunda discussão e por 
unanimidade, durante a sessão ordi-
nária desta quarta-feira (5), o Projeto 
de Lei nº 306/2019, de autoria do ve-
reador Robson Carvalho (PDT), que 
permite a entrada de animais de es-
timação nos shoppings centers, cen-
tros comerciais e parques públicos 
da capital potiguar.

Ao fazer uso da palavra, o vereador 
Robson Carvalho afirmou que o texto 
foi construído com a participação dos 
entusiastas da causa animal. “Todos os 
pets deverão usar coleira e estar acom-
panhados dos seus proprietários, que 
zelarão pela segurança e limpeza do 
local visitado com o recolhimento dos 
dejetos produzidos pelos animais. Na 
entrada do estabelecimento, o tutor 
ainda terá que informar os dados e 
características do seu pet. Com isso, 
acredito que vamos avançar nas de-
mandas de uma pauta tão importan-
te”, defendeu o autor.

Na sequência, recebeu parecer 
favorável dos parlamentares, em se-
gunda discussão, uma matéria enca-
minhada pelo vereador Felipe Alves 
(PDT), que reconhece como utilidade 
pública municipal a “Associação de 
Promoção a Educação e Desporto – 
APED”. “Trata-se de uma instituição 

que desenvolve um trabalho social 
relevante em nossa cidade e, portanto, 
merece o apoio dos poderes públicos”, 

disse Felipe. 
Por fim, o plenário manteve o veto 

parcial ao Projeto de Lei nº 289/2019, 

de autoria do ex-vereador Raimundo 
Jorge, que dispõe sobre a instituição 
do Dia do Bairro de Igapó, bem como 

da sua bandeira como símbolo oficial 
do bairro. Também acatou um veto 
integral ao Projeto de Lei nº 057/2018, 
de autoria do ex-vereador Fernando 
Lucena, acerca da obrigatoriedade de 
constar em todos os editais de contra-
tação dos trabalhadores terceirizados 
da Prefeitura de Natal, o auxílio saúde.

A vereadora Nina Souza (PDT), lí-
der da bancada governista, explicou as 
razões do veto integral ao PL 057/2018. 
“Como sabemos, o Direito do Traba-
lho é uma matéria privativa da União. 
Então, por mais que o legislativo 
municipal tenha a boa vontade de 
lutar pelos anseios dos trabalhadores 
terceirizados, temos limitações jurídi-
cas que nos impedem de ir além. Não 
podemos criar expectativas a partir da 
aprovação de uma lei sem viabilidade”, 
justificou a parlamentar.

Já a vereadora Divaneide Basílio 
(PT) declarou que votou contra o veto 
por entender que os profissionais ter-
ceirizados passam por um processo de 
precarização do trabalho. “A Reforma 
Trabalhista trouxe imensos prejuízos 
para a classe trabalhadora brasileira. 
Neste cenário, o texto do então vere-
ador Fernando Lucena, ao garantir o 
seguro saúde, funciona como política 
de redução de danos”.

A vacinação para esse público com 
idade de 55 a 59 anos inicia nesta quin-
ta-feira (06) e segue até dia 12.

Natal: aprovada entrada de animais 
em estabelecimentos comerciais 
CÂMARA MUNICIPAL | Nesta quarta-feira (5), foi aprovado, por unanimidade, Projeto de Lei do vereador Robson Carvalho, que permite a entrada de animais de estimação nos shoppings 
centers, centros comerciais e parques públicos da capital do Rio Grande do Norte; texto, segundo o autor, foi construído com participação dos “entusiastas da causa animal”.

Ao púlpito, Robson Carvalho explicou que os pets deverão usar coleira e estar acompanhados dos seus proprietários

Justiça manda trancar inquérito 
contra a índia Sonia Guajajara

LÍDER INDÍGENA

Sonia Guajajara havia sido intimada, pela Polícia Federal, a pedido da Funai
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GAZETA DIGITAL 

O Senado aprovou nesta quar-
ta-feira (5) um projeto de lei 
(PL) que prorroga a suspen-

são do pagamento das parcelas do 
Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies) por um ano, a contar de 1º de 
janeiro de 2021. O projeto segue para 
a análise da Câmara.

O pagamento das parcelas foi 
suspenso no ano passado, mas vali-
dade era apenas até o fim do estado 
de calamidade, cujo decreto vigorou 
até o fim de 2020. A ideia do autor 
do projeto, senador Jayme Campos 
(DEM-MT), é dar alívio financeiro 
para os estudantes e, ao mesmo tem-
po, não aumentar as taxas de ina-
dimplência do fundo diante de um 
cenário de crise econômica devido à 
pandemia.

“Diante dos sinais de persistên-
cia da crise sanitária e de incerteza 
quanto ao seu controle, verificasse 
que a proposição encerra oportu-
nidade ímpar. Decerto, contribuirá 

para minorar os seus efeitos na dura 
realidade em que se encontra imersa 
parte significativa dos estudantes da 
educação superior privada, inclusive 
na segurança alimentar de muitas fa-
mílias”, afirmou o relator do projeto, 
Dario Berger (MDB-SC).

Estudantes ganham tempo para quitação

Senado aprova suspensão 
de pagamentos do Fies 

POR UM ANO



A figura jurídica do Microempreen-
dedor Individual (MEI) tornou-se 
sinônimo de acesso fácil e desbu-

rocratizado ao universo empresarial do 
Brasil, que hoje conta com cerca de 11,3 
milhões de negócios formalizados nessa 
categoria de contribuintes do Simples 
Nacional, sendo pelo menos 141 mil 
deles apenas no Rio Grande do Norte. 
Esse contingente, no entanto, é um dos 
segmentos mais sensíveis aos reflexos da 
pandemia da Covid-19 em todo o país.

Para dar suporte e contribuir para 
que esses negócios não encerrem suas 
atividades e se fortaleçam diante da crise 
que persiste no país frente às medidas 
governamentais de controle do avanço 
do coronavírus, o Sebrae promove uma 
mobilização nacional para estimular e 
ajudar esses empreendedores a supera-
rem as adversidades do momento com 
capacitação e criatividade. Trata-se da 
Semana Nacional do MEi, que oferece 
capacitação gratuita e remota a esse pú-
blico. A ação será realizada no período de 
10 a 14 deste mês.

No Rio Grande do Norte, a mobiliza-
ção terá programação em todas as regi-
ões do estado. Diferente do que ocorria 

tradicionalmente em edições anteriores, 
quando o Sebrae colocava uma equipe 
de técnicos em praça pública, esta edição 
segue os protocolos de bioprevenção e le-
va todo o atendimento e capacitação até 
onde o empreendedor de forma virtual, 
contribuindo assim para desestimular 
prováveis aglomerações. Porém, não é 

por falta de contato físico que o MEI vai 
ficar sem orientação e informações rele-
vantes para fazer seu negócio avançar e 
driblar todos os empecilhos que a pande-
mia impõe atualmente.

O Sebrae estruturou uma série de 
capacitações que vai ajudar os microem-
preendedores a reverterem as fragilida-

des identificadas no negócio ou atentar 
para novas oportunidades, de forma gra-
tuita e remota. No Rio Grande do Norte, o 
Escritório Metropolitano do Sebrae, que 
funciona na sede da instituição em Natal, 
concentra a maior parte do atendimento 
a esse público no RN e antecipou a mobi-
lização e já está com uma programação 
de capacitações, que vai até o fim deste 
mês de maio.

No Rio Grande do Norte, o Escritório 
Metropolitano do Sebrae, que funciona 
na sede da instituição em Natal, concen-
tra a maior parte do atendimento a esse 
público no RN e antecipou a mobiliza-
ção. Já está com uma programação de 
capacitações, que vai até o fim deste mês 
de maio.

São palestras e orientações virtuais 
para quem já tem um negócio ou para 
aqueles que buscam empreendender. 
Os temas abordados vão desde Custos 
e Formação de Preço de Venda, Como 
Vender Mais em Tempos de Pandemia, 
Como sair da informalidade e se tornar 
um MEI, Como conquistar equilíbrio 
financeiro, Planejando para crescer até 
Como usar o Whatsapp Business para 
turbinar o atendimento.
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A governadora Fátima Bezerra 
visitou na tarde desta quar-
ta-feira (5) as obras do Com-

plexo Cultural da Rampa, formado 
pelo Museu da Rampa e pelo Memo-
rial do Aviador. Com 95% das obras 
concluídas, Natal e o Rio Grande do 
Norte vão ganhar um dos mais im-
portantes monumentos do estado. 
A previsão de entrega é para o mês 
de junho. 

“Este momento é simbólico. 
Afinal, o complexo é um dos mais 
belos monumentos do Rio Grande 
do Norte e tem um imenso valor 
cultural, arquitetônico e histórico”, 
disse a governadora. “É importante 
destacar que a pandemia não tem 
nos impedido de dar sequência no 
cronograma desta importante obra, 
que vai resgatar nossa história e cul-
tura, e que será revertido para a edu-
cação, para o turismo e para cidada-
nia do povo potiguar”, acrescentou 
a chefe do Executivo estadual, que 
também esteve acompanhada pelo 
vice-governador, Antenor Roberto.

O diretor da Fundação José 

Augusto (FJA), Crispiniano Neto, 
destacou a importância do avanço 
na execução da obra. “A gestão da 

professora Fátima Bezerra recebeu a 
obra com 50,1% concluída e depois 
de muito esforço será possível, nes-

te momento, fazer um casamento 
entre a cultura e o turismo do Rio 
Grande do Norte”, explicou. 

Com vista para o Rio Potengi, o 
Complexo Cultural da Rampa possui 
11 mil m². A responsável pela obra é 
a construtora Ramalho Moreira e a 
obra receberá no total o investimen-
to de R$ 9 milhões, sendo R$ 1,46 
milhão de contrapartida do Estado 
na gestão da governadora Fátima 
Bezerra. 

A parte da obra relacionada aos 
prédios do museu e do memorial 
está concluída, assim como o bloco 
administrativo, paisagismo, pavi-
mentação e iluminação externa do 
complexo cultural.

A secretária de Turismo do RN 
(Setur), Ana Costa, destacou duran-
te a visita, que o Complexo Cultural 
da Rampa será um presente não só 
para o norte-rio-grandense, mas 
também para o turista. “O Rio Gran-
de do Norte é rico em beleza natural, 
mas precisa de cultura e história”, 
explicou a secretária, que também 
esteve acompanhada pelos secre-
tários estaduais Gustavo Coelho 
(Infraestrutura) e Carlos Eduardo 
Xavier (Tributação).

Complexo Cultural da Rampa está 
com 95 por cento da obra concluída
MONUMENTO| Previsão para a entrega é o mês de junho próximo e a governadora Fátima Bezerra destaca que a pandemia não impediu que a obra fosse continuada, dando sequência 
ao serviço do espaço que vai resgatar “nossa história e cultura, e que será revertido para a educação, para o turismo e para a cidadania do povo potiguar”

Acompanhada de auxiliares, a governadora Fátima Bezerra também conversou com operários da construção civil que trabalham na obra

No RN, Escritório Metropolitano do Sebrae concentra a maior parte do atendimento

Sebrae oferece capacitações 
específicas na “Semana do MEI”

EMPREENDEDORISMO
APROVADO NA CÂMARA

O presidente Jair Bolsonaro 
vetou integralmente o proje-
to de lei 639/2021, aprovado 
pela Câmara dos Deputados 
no último dia 13 de abril, que 
estendia o prazo para entrega 
da declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) de 
2021 de 31 de maio para 31 de 
julho. O veto será publicado na 
edição desta quinta-feira (6) do 
Diário Oficial da União (DOU), 
mas poderá ser derrubado pelo 
Congresso Nacional. O presi-
dente acatou recomendação 
da equipe econômica para não 
estender o prazo. 

Segundo o governo, apesar 
de “meritória”, a prorrogação 
do prazo contrariava o interesse 
público porque seria o terceiro 
adiamento consecutivo da en-
trega da declaração este ano. 
Uma nova postergação, de acor-
do com a equipe econômica, 
poderia afetar o fluxo de caixa 
do governo, prejudicando a 
arrecadação da União, dos esta-
dos e dos municípios.

PRESIDENTE VETA
PROJETO QUE 
ESTENDIA PRAZO 
PARA ENTREGA DO IR

AGÊNCIA SEBRAE

RAIANE MIRANDA_ASSECOM RN
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
ALDIR FONSECA ALVES, CPF: n° 020.325.914-99, torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO de um empreendimento de Carcinicultura, localizado em Guanduba, 
no Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 

 
ALDIR FONSECA ALVES 

Arrendatário 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ALEHANDRO JESUS SOARES ADELINO MARTINS, inscrito no CPF sob nº 017.613.454-94, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada para uma área de lazer com 5.933,97 m2 de terreno, localizada na Rua 
Professora Isaura Arcoverde, s/n, Loteamento Barragem dos Ventos, Zona de Expansão Urbana no Município 
de São José de Mipibu/RN. 

 Alehandro Jesus Soares Adelino Martins 
                          Proprietário 

  

 

A Justiça Federal do Amazonas 
mandou a Polícia Federal de-
volver volumes de madeiras 

que haviam sido apreendidos pela 
Polícia Federal na divisa do Ama-
zonas com o Pará, em dezembro, 
durante a Operação Handroanthus, 
conduzida por Alexandre Saraiva, 
ex-superintendente da PF no Amazo-
nas. A decisão, dessa terça-feira (4), é 
da juíza federal Mara Elisa Andrade.

O assunto ganhou relevância 
depois que o Ministro Ricardo Salles, 
do Meio Ambiente, foi acusado por 
Saraiva de agir para proteger os ma-
deireiros envolvidos no caso.

No texto, a juíza diz que as inves-
tigações “estão em fase incipiente”. 
Ainda na sentença, Mara Elisa diz 
que “atos persecutórios ostensivos 
e restritivos de direitos e liberdades” 
teriam sido praticados, uma vez que 
não há certeza sobre a prática de cri-
mes e sua autoria.

O mandado de segurança foi 
impetrado pela Associação Comu-
nitária da Gleba Cumurucuri contra 
Saraiva, que abriu queixa-crime 
contra o ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles.

Na peça, a entidade diz que 
desenvolve manejo florestal susten-
tável na área de reserva legal e tem 
licenciamento ambiental junto a Se-
cretaria de meio Ambiente do Pará 
(Semas-PA). Na ação, a associação 
também defende que a apreensão da 
madeira e dos equipamentos usados 
na extração não ocorreu em flagran-
te, o que não justifica a apreensão do 
material por parte da PF.

A decisão foi comemorada pelo 
ministro Ricardo Salles. “Sempre fo-
mos e continuamos sendo defensores 
da celeridade, devido processo legal e 
ampla defesa. Se estiverem errados que 
sejam punidos”, escreveu no Twitter. A 
decisão foi comemorada pelo ministro 
Ricardo Salles. “Sempre fomos e con-
tinuamos sendo defensores da celeri-
dade, devido processo legal e ampla 
defesa. Se estiverem errados que sejam 
punidos”, escreveu no Twitter.

ENTENDA
Em dezembro do ano passado, 

a Polícia Federal fez apreensões 
recordes de madeira na divisa do 
Amazonas com o Pará. No total, 
foram apreendidos mais de 200 mil 
m³, o que representa cerca de 65 mil 
árvores derrubadas.

Em março, Salles visitou a re-
gião e defendeu a devolução do ma-
terial para os madeireiros. Segundo 
o ministro, o desmatamento teria 
sido feito dentro da lei.

Em abril, o então superinten-
dente da Polícia Federal Alexandre 
Saraiva criticou a atitude do minis-
tro. Ele chegou a enviar ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) uma notí-
cia-crime contra o ministro.

No documento, o delegado 
apontou a possibilidade de ocor-
rência dos crimes de advocacia 
administrativa, organização cri-
minosa e o crime de “obstar ou 
dificultar a ação fiscalizadora do 
Poder Público no trato de questões 
ambientais.”

Em 20 de abril, o governo fe-
deral trocou a Superintendência 
da Polícia Federal no Amazonas. O 
delegado Leandro Almada da Costa 
assumiu o cargo no lugar de Ale-
xandre Saraiva.

DIVULGAÇÃO PF

Polícia Federal fez a apreensão do material

Juíza manda liberar parte 
das madeiras apreendidas

AMAZONAS

PÚBLICO-ALVO| Pacientes com insuficiência renal fazem parte da população prioritária de comorbiddes do 
Plano Nacional de Imunização e o imunizante que será utilizado é o da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz

Os pacientes de Natal acometi-
dos por doenças renais crôni-
cas que realizam hemodiálise 

começaram a ser vacinados contra a 
Covid-19 nesta quarta-feira (5). A imu-
nização acontece nas clínicas onde é 
realizado o procedimento de diálise. 
De acordo com a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), cerca de 500 pessoas 
inseridas neste grupo serão atendidas. 
Os pacientes com insuficiência renal 
fazem parte da população prioritária 
de comorbidades do Plano Nacional 
de Imunização (PNI). O imunizante 
utilizado neste grupo é o da Oxford/
AstraZeneca/Fiocruz.

A rotina do senhor José Siqueira 
de Lima, 53, morador do bairro de 
Nossa Senhora da Apresentação, foi 
quebrada de maneira especial nesta 
quarta-feira. Ao chegar à Nefron Clí-
nica, local onde realiza hemodiálise 
desde 2013, recebeu a notícia que 
seria vacinado contra o novo corona-
vírus e não escondeu a alegria e satis-
fação. Ele que já superou a Covid-19, 
foi infectado há seis meses, disse que 
este momento representa um sopro 

de esperança e a expectativa de dias 
melhores: “Estamos vendo tantas 
pessoas morrendo em virtude dessa 
doença terrível, inclusive, amigos 
com quem convivia aqui na clínica, 
fazendo o mesmo tratamento, ter a 
oportunidade de receber essa vacina 
é uma vitória muito grande. Estou 
muito feliz e agora é seguir com todos 
os cuidados até a chegada da segunda 
dose”, contou.

A dona de casa Maria Dulce, 47, 
residente no bairro Nordeste, compar-
tilhou da mesma alegria. Há 17 anos 
ela está na condição de paciente renal 
crônica e não tinha palavras para ex-
pressar a sua satisfação com a chegada 

de sua vez de tomar a vacina: “O nosso 
tratamento não pode parar, estamos 
muito expostos no ambiente hospita-
lar e depois de tantos medos, incerte-
zas, angústia e apreensão hoje chegou 
o tão esperado momento para todos 
nós pacientes renais crônicos. É uma 
bênção na minha vida”, comentou.

Além da Nefron Clínica, as equi-
pes da SMS estão aplicando as vacinas 
nos pacientes de Natal atendidos no: 
Instituto do Rim, Centro de Nefrologia 
de Natal e DaVita Tratamento Renal 
unidades Ribeira e Lagoa Nova. A 
aplicação das doses acontece nesta 
quarta-feira e quinta-feira (6).

SUSPENSÃO
Mossoró e Parnamirim, segun-

da e terceira maiores cidades do RN, 
suspenderam nesta quarta-feira 5 a 
aplicação da vacina Coronavac por 
falta de doses. Os dois municípios 
aguardam a chegada de novas doses, 
ainda sem previsão, para retomar a 
imunização com a Coronavac. A va-
cinação, no entanto, continua com o 
imunizante Astrazeneca/Oxford.

Pacientes foram surpreendidos, positivamente, com a notícias que serão beneficiados com a aplicação da vacina da Oxford/AstraZeneca

Iniciada vacinação de pacientes 
com insuficiência renal em Natal

DIVULGAÇÃO

CEDIDA

Continuando uma série de me-
didas para reduzir o tempo de 
viagem do transporte público 

no trânsito, a STTU informa que a par-
tir desta quinta-feira (6), das 6h às 8h, 
estará retomando a operação de faixa 
reversível na Ponte de Igapó. A faixa 
funcionará logo após ao Hospital Hap-
vida, no sentido bairro Nordeste. 

Ao todo, na ponte de Igapó operam 
29 linhas de transporte público urbano 
que realizam 1.300 viagens por dia e 
trafegam 70 mil veículos por dia, tota-
lizando em torno de 190 mil pessoas 

que passam pela ponte de Igapó dia-
riamente.

Segundo a pasta, a operação tinha 
sido suspensa, momentaneamente, 
devido ao volume de ações que a STTU 
desenvolve, como a fiscalização nos 
terminais de transporte, apoio aos dri-
vers de vacinação e demais atendimen-
tos no trânsito.

Já a operação de faixa reversível 
na ponte Newton Navarro ficará em 
monitoramento, e será retomada caso 
a secretaria identifique algum tipo de 
sobrecarga de veículos na via. Por dia, 70 mil veículos trafegam pela ponte

STTU retoma operação de 
faixa reversível na ponte

EM IGAPÓ

500
pessoas inseridas nesse 
grupo serão atendidas



O corpo do ator e comediante 
Paulo Gustavo será crema-
do nesta quinta-feira (6), em 

cerimônia reservada à família e aos 
amigos mais próximos. Segundo a as-
sessoria de imprensa do artista, as in-
formações de local e horário não serão 
divulgadas, para evitar aglomerações 
em meio à pandemia de Covid-19.

Paulo Gustavo faleceu na terça-
-feira à noite, de complicações decor-
rentes da doença causada pelo novo 
coronavírus, aos 42 anos. Ele estava 
internado desde o dia 13 de março no 
Hospital Copa Star, em Copacabana, 
na zona sul do Rio de Janeiro. O ator 
deixa marido, o médico Thales Bretas, 
e dois filhos gêmeos, Romeu e Gael, de 
um ano e oito meses.

HOMENAGENS
A prefeitura de Niterói publicou 

nota de pesar pela morte de Paulo 
Gustavo e decretou luto oficial de três 
dias. Aderindo ao chamado das redes 
sociais, a prefeitura convida a popu-
lação da cidade a fazer um minuto de 
aplausos em memória do artista, hoje 
às 20h.

Há, ainda, a intenção de mudar 
o nome da Rua Coronel Moreira Cé-
sar, em Icaraí, para Rua Ator Paulo 

Gustavo. Para isso, a prefeitura lan-
çou hoje uma consulta pública pela 
plataforma Colab, que fica aberta até 
sábado (8).

O coronel Moreira César foi um 
militar brasileiro nascido em Pin-
damonhangaba (SP) em 1850, que 
morreu em 4 de março de 1897 após 
ser ferido na campanha contra a co-
munidade de Belo Monte, na Bahia, no 
que ficou conhecido como Guerra de 
Canudos.

O ator nasceu na cidade da re-
gião metropolitana do Rio de Janeiro 
e iniciou a carreira em 2006, quando 
foi indicado ao prêmio Shell no ano 
de estreia do espetáculo Minha Mãe 
é uma Peça, comédia que montou 
para o teatro e que o consagrou na-
cionalmente quando foi adaptada 
para o cinema. Na telona, a cidade 
de Niterói é cenário para as peripé-
cias de Dona Hermínia, a persona-
gem criada por ele.

Agravou-se o estado de saúde de 
Fabiano Kipper Mai, de 18 anos 
– autor do ataque que matou a 

facadas cinco pessoas, em Saudades, 
município a 600 km de Florianópolis. 
O jovem foi intubado e sedado.

Fabiano permanecia internado, 
até o fechamento desta edição, em 
estado gravíssimo, segundo o mais 
recente boletim médico emitido. O 
rapaz tentou suicídio após matar três 
crianças, uma professora e uma fun-
cionária de uma escola infantil em 
Santa Catarina.

Inicialmente, Fabiano havia sido 
levado ao Hospital Regional de Pi-
nhalzinho, cidade a 11 km do local do 
ataque. Depois, por questão de segu-
rança, foi transferido para outra casa 
de saúde, em Chapecó.

Segundo a direção do Hospital de 
Pinhalzinho, a transferência ocorreu 
como precaução a uma possível inva-
são da unidade de saúde, para lincha-
mento do rapaz.

Ainda na escola, após o crime, o 
jovem tentou suicídio com a espada 
usada no ataque.

A Polícia Civil de Santa Catarina 
investiga o caso. A corporação ressal-
ta que não tem conhecimento sobre 

desavenças ou problemas pessoais de 
Fabiano que poderiam ter motivado o 
atentado. A princípio, não há evidên-
cias de que o rapaz teria ligação com 
os profissionais da creche e com as 
crianças.

A Creche Pró-Infância Aquarela 
foi invadida por Fabiano por volta das 
9h30 na manhã de terça-feira (4/5). 
Saudades tem apenas 10 mil habitan-
tes e fica no extremo oeste de Santa 

Catarina.
Segundo informações da Polícia 

Civil de Santa Catarina, o jovem usou 
uma adaga para desferir os golpes.

Entre as vítimas, estão a professora 
Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos; a 
agente educadora Mirla Renner, de 
20 anos; e três crianças menores de 2 
anos. A governadora Daniela Reinehr 
decretou luto oficial de três dias no 
estado.

11Geral|  Quinta-feira, 6 de maio de 2021

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LRO 
 

M SEABRA ALVES EPP, CNPJ: 23.902.201/0001-80, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA o Requerimento de Licença 
de Regularização de Operação - LRO, para Industria de Cerâmica contendo 10.857,72 m² de área construída, 
localizado na Tv Ex combatentes Miguel Lucio do Nascimento, no bairro de Uruaçu, no município de São 
Gonçalo do Amarante/RN. 
 

M SEABRA ALVES EPP 
Requerente/Proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
 
NOGUEIRA E XAXA COMERCIO DE GAS LTDA (X - GÁS), CNPJ: 34.745.057/0001-31, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação – LRO com prazo de validade até 27/04/2023 para Armazenamento e 
revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), localizada na Av. Abolição, 66 – Planalto 13 de maio, CEP: 
59.633-540 no município de Mossoró-RN. 
 

Leôncio Nogueira de Morais Filho 
Diretor 

 

 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 2020-151603/TEC/RLO-2027 
 

POSTO CENTRAL SÃO SEBASTIÃO, CNPJ 12.203.201/0001-75, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Renovação da licença de 
operação N° 2020-151603/TEC/RLO-2027, com prazo de validade até 28/04/2027, localizado na Rua 
Nenezinha Moreno, nº 70, Centro, Coronel João Pessoa/RN. 

 
POSTO CENTRAL SÃO SEBASTIÃO  

Representante Legal 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

PRIME GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA. CNPJ - 19.667.163/0001-50, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – LS, com prazo de validade até 20/04/2027, em favor do empreendimento PRIME GLASS 
COMERCIO INDUSTRIA LTDA, localizado na Avenida Maria Odete de Gois Rosado, 100, bairro Bela Vista, 
Município de Mossoró/RN. 
 

PRIME GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA 
Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
SOL SERRA DO MEL III SPE S.A, CNPJ 39.702.802/0001-89, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada - 
LS, para a RMT 34,5 kV com 8,8km que interliga as UFVs SSDM III e SSDM IV a SE MEL I, localizada na 
Vila Ceará, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
TG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 18.779.739/0001-09, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  
Licença de Operação - LO, com validade: 17/08/2022, para Revenda de combustíveis líquidos, com 
capacidade de armazenamento de 105m3, Localizada na Rua João Ataide de Melo, BR 226, 617, Centro, 
Tangará/RN; 
 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
PROPRIETÁRIO 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPJ 27.184.936/0004-19, torna-se público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Renovação da Licença de Operação para a extração de Hematita-Xisto em área uma área de 0,38 
ha, volume de 1.000m3/mês, inserida no processo ANM de n.º 848.169/2001, localizada na Fazenda Mocó – 
Zona Rural – Assu/RN. 

João Marques Neto 
Gerente Adm/Fin. 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NATUREZA TERRA, 16.500.943/0001-13, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a RLO para o Condomínio 
Habitacional Vertical, localizada á Rua Aurino Vila, 516, Emaús, Parnamirim/RN. 
 

João Maria Duarte Pinheiro da Câmara 
Síndico 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
CULTIVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 13.500.572/0006-96, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da atividade de Comércio de Produtos 
Agroquímicos, localizada na Rua Genésio Xavier Rebouças, 183, Planalto Treze de Maio, Mossoró - RN. 
 

CULTIVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA 
Representante Legal 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

FRAN-CHECK INSPEÇÃO, LOCACÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 23.765.078/0001-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LRO com prazo de validade até 26/04/2023, para atividade de certificação de equipamentos, serviços de 
inspeção, testes hidrostáticos, pintura e lavagem de tubos e equipamentos contaminados com petróleo e 
parafina, localizada na Rua Augusto Escossia Nogueira Neto, 410 A, Presidente Costa e Silva. CEP: 59.625-
753 no município de Mossoró-RN. 

Francisco de Assis Medeiros Gomes - Diretor 

 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

COVID| Aos 42 anos e dono de uma carreira de sucesso, o ator estava internado desde o dia 13 de março, no 
Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro; ele deixa viúvo o médico Thales Bretas e dois filhos

Ator Paulo Gustavo era carioca, iniciou a carreira em 2006, sendo indicado ao prêmio Shell

Corpo de Paulo Gustavo será 
cremado em cerimônia reservada

Policial apresenta arma usada pelo acusado, no ataque a crianças e professores, na creche

Autor de ataque que matou cinco no 
interior de Santa Catarina é intubado

TENTATIVA DE SUICÍDIO
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Abrigo

A Companhia Estadual de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano 
do Rio Grande do Norte deverá construir 
23 unidades habitacionais para abrigar 
famílias que aguardam a entrega dos 
imóveis desde 2016. A definição está em 
um Termo de Ajustamento de Conduta 
assinado pela Companhia Habitacional, 
pela Procuradoria Geral do Estado, pela 
Defensoria Pública e pelo Ministério 
Público do RN.

Abrigo 2
O documento estabelece que a obra 

deverá ser concluída até dezembro de 
2022. As 23 famílias foram selecionadas 
em um antigo projeto habitacional, mas 
ainda não tinham sido contempladas 
com uma unidade habitacional. A 
seleção foi realizada pela equipe social 
da Cehab, seguindo os critérios legais 
dos programas habitacionais e o 
acompanhamento foi realizado pelo 
Ministério Público e pela Defensoria 
Pública.

Fatalidade
A namorada do policial rodoviário 

federal Igor de Aquino, de 41 anos, 

morto com um tiro na cabeça, 
confessou que fez o disparo, mas 
alegou à Polícia Civil que não sabia 
que a arma estava municiada. Ela 
foi presa pelo crime de homicídio 
qualifi cado, por assumir o risco de 
matar.

Fatalidade 2
O incidente ocorreu na 

madrugada de terça-feira (4), 
em Anápolis, Goiás. À polícia, a 
enfermeira de 29 anos disse que o 
casal participava de uma brincadeira, 
comum para eles, que consistia em 

atirar contra o outro com a arma sem 
munição ou travada.

Galego
O ex-presidente dos EAU, Donald 

Trump, lançou uma ferramenta para 
se comunicar com seus apoiadores. 
A movimentação de Trump acontece 
meses após o republicano ter suas 
contas banidas de plataformas como 
Twitter e Facebook.

Galego 2
“From the Desk of Donald J. 

Trump” é o nome da nova plataforma, 
que apresenta vídeos do ex-presidente 
e declarações que têm sido enviadas 
por e-mail a seus seguidores. Agora, 
apoiadores podem se inscrever para 
serem notifi cados quando Trump 
enviar uma mensagem, semelhante 
a funções de outras plataformas de 
mídia social. 

Sanfoneiro
Ouvir o cearense Waldonys tocar 

sua sanfona e cantar é um presente 
de Deus. Ele nos faz voar, mesmo sem 
fazer acrobacias em seu avião.

JOÃORICARDO

Receita Federal destrói 97 mil 
aparelhos de TV box piratas
OPERAÇÕES| Equipamentos apreendidos foram resultado de operações realizadas nos portos do Rio de 
Janeiro e Itaguaí, em 2019 e 2020; além dos que foram destruídos, há mais de 1 milhão apreendidos

DIVULGAÇÃO/RECEITA FEDERAL

Grande parte das peças foi abandonada pelos próprios importadores, segundo o auditor fiscal Ewerson Augusto da Rocha Chada

REDUÇÃO NOS CVLIS

Ainda de acordo com as informações 
da coordenadoria de estatísticas da 

SESED, houve destaque para a redução 
em outros tipos de CVLIs no primeiro 

quadrimestre:

– Homicídio Doloso (quando há intenção 
de matar): 428 ocorrências em 2020, 

contra 406 em 2021 (-5,14%);
– Intervenção Policial: 65 ocorrências em 

2020, contra 56 em 2021 (-13,85%);
– Lesão Corporal Seguida de Morte: 

21 ocorrências em 2020, contra 10 em 
2021 (-52,38%);

– Feminicídio: 9 ocorrências em 2020, 
contra 4 em 2021 (-55,56%).

Violência também cai nas maiores 
cidades do RN

Nas quatro maiores cidades do Rio 
Grande do Norte, a violência também 
caiu no primeiro quadrimestre. Confira 

por ordem populacional:
– Em Natal, capital do estado, houve 

uma queda de 8,77%. As 114 
ocorrências de 2020 caíram para 104 

em 2021.
– Em Mossoró, na região Oeste, a 

redução foi de 25%, com 64 mortes 
ocorridas de janeiro a março de 2020, 
contra 48 registros no mesmo período 

de 2021.
– Em Parnamirim, na região 

metropolitana da capital potiguar, os 
CVLIs tiveram redução de 40%. Foram 

25 pessoas mortas nos primeiros 
quatro meses de 2020, contra 15 casos 
registrados no mesmo período de 2021.
– Em São Gonçalo do Amarante, cidade 
que também faz parte da Grande Natal, 
os homicídios caíram 36,67%. Em 2020 

foram 30 ocorrências, contra 19 em 
2021.

presentes em 4,5 milhões de lares no 
Brasil, causando um prejuízo de R$ 
9,5 bilhões por ano para a indústria 
audiovisual no país, dos quais R$ 1 

bilhão em impostos que deixam de ser 
arrecadados pelos governos.

A Superintendência Regional 
da Receita Federal no Rio de 
Janeiro promoveu nesta quar-

ta-feira (5) a destruição de 97 mil 
aparelhos de TV box piratas, utiliza-
dos na reprodução ilegal de imagens. 
A operação teve apoio da Associação 
Brasileira de Televisão por Assinatu-
ra (ABTA). As peças apreendidas pela 
Receita foram resultado de operações 
realizadas no porto do Rio de Janeiro 
e no porto de Itaguaí, em 2019 e 2020.

Boa parte das peças foi abando-
nada pelos próprios importadores, 
segundo o auditor-fi scal Ewerson 
Augusto da Rocha Chada, chefe da 
Divisão de Vigilância e Repressão ao 
Contrabando e Descaminho da supe-
rintendência. A carga foi avaliada em 

R$ 13,612 milhões.
Além dos aparelhos destruídos 

hoje, há mais 1 milhão de equipa-
mentos piratas apreendidos, apenas 
no estado do Rio de Janeiro, por não 
terem certifi cação da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel) 
e por terem aplicativos que fazem 
reprodução ilegal de sinais de TV por 
assinatura.

Essa mercadoria, segundo Cha-
da, está avaliada em cerca de R$ 
750 milhões e deve ser destinada ao 
Departamento de Engenharia do Ins-
tituto Militar de Engenharia (IME) 
para ser transformada em aparelhos 
de videoaula. “A nossa intenção é, 
depois, fazer doação a instituições 
do ensino público. Tem um alcance 

social grande”, adiantou.
O Exército, segundo a Agência 

Brasil, deu prazo de um mês para in-
formar se encontrou uma solução tec-
nológica para conversão dos box em 
aparelho de vídeoaula. “Quando a gen-
te encontrar solução tecnológica, vai 
fi rmar parcerias e procurar os órgãos 
públicos da área de educação para po-
der fazer essa destinação. O primeiro 
passo já começou”, disse Chada.

A Receita Federal pretende ainda 
obter patrocínio da ABTA para arcar 
com os custos de conversão dos apa-
relhos. É a associação que contrata a 
empresa responsável pela destruição 
do material apreendido que também 
fi ca responsável por destinar o mate-
rial .

O Rio Grande do Norte 
completou o primeiro 
quadrimestre do ano com 

redução no número de Condu-
tas Violentas Letais Intencionais 
(CVLI) no comparativo com os 
primeiros quatro meses do ano 
passado. A diminuição foi de 
8,5%.

De acordo com os dados da 
Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análises Criminais 
(COINE) da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e da Defesa 
Social (SESED), de janeiro a abril 
deste ano foram registrados 505 
homicídios, contra 552 no mesmo 
período de 2020. Este comparati-
vo aponta uma diminuição de 47 
mortes.

O comparativo do mês de 
abril dos dois anos também re-
presenta uma queda, dessa vez 
de 8,9%. Em números o Rio Gran-
de do Norte registrou, no ano de 
2021, 143 homicídios, 14 ocor-
rências a menos do que em 2020, 
quando aconteceram 157 mortes 
deste tipo no estado.

Ainda com base nos números 
da COINE, os tipos criminais que 
apresentaram maior diminuição 
em seus índices foram de lesão 
corporal seguida de morte, com 
11 ocorrências e menos e uma 
redução de 52,38%, e feminicídio, 
com queda de 55,56% e 5 registros 
a menos.

Ainda de acordo com as infor-
mações da coordenadoria de esta-
tísticas da SESED, houve destaque 
para a redução em outros tipos de 
CVLIs no primeiro quadrimestre, 
entre outros: homicídio doloso, 
lesão corporal seguida de morte.

Primeiro 
quadrimestre tem 
redução de 8,5% 
em homicídios

RIO GRANDE DO NORTE



A promotora de Justiça Elaine 
Cardoso de Matos Novais Tei-
xeira será a primeira mulher 

a liderar o Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN). Nesta quar-
ta-feira (5), a governadora do Estado, 
Fátima Bezerra, acatou a indicação de 
procuradores e promotores de Justiça 
do RN e nomeou Elaine Cardoso para 
o cargo. O mandato à frente da insti-
tuição é de dois anos. A cerimônia de 
posse está marcada para o próximo dia 
18 de junho.

O ato de assinatura da nomeação de 
Elaine Cardoso contou com a presença 
do atual procurador geral de Justiça, 
Eudo Rodrigues Leite; da presidente 
da Associação do Ministério Público 
do RN, Juliana Limeira, e do vice-gover-
nador do Estado, Antenor Roberto; do 
procurador-geral do Estado, Luiz Antô-
nio Marinho; da secretária de Estado do 
Trabalho, da Habitação e da Assistência 
Social (Sethas), Iris Oliveira; da secretá-
ria de Estado das Mulheres, da Juven-
tude, da Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos (Semjidh), Eveline Guerra; e 
da assessora jurídica do Gabinete Civil 
(GAC), Luciana Daltro. Todos parabeni-
zaram Elaine Cardoso pela nomeação e 
desejaram sucesso na gestão.

Elaine Cardoso foi a única indicada 
pelos membros do MPRN após obter 
177 votos em eleição ocorrida no dia 23 
de abril passado. Ela havia sido a única 
a se inscrever para eleição. Após a ho-
mologação do resultado pelo Colégio 
de Procuradores de Justiça do MPRN 
(CPJ), a indicação de Elaine Cardoso foi 
oficiada à governadora Fátima Bezer-
ra, que a nomeou nesta quarta-feira.

Elaine Cardoso já indicou quem se-

rá o procurador geral de Justiça adjun-
to na gestão dela: o também promotor 
de Justiça Glaucio Pinto Garcia, titular 
da Promotoria de Justiça de Jardim do 
Seridó e atualmente coordenador do 
Centro de Apoio Operacional das Pro-
motorias Criminais (Caop-Criminal).

“Estou honrada e feliz. Inicialmen-
te, agradeço novamente aos colegas 
procuradores e promotores de Justiça 
pela confiança em mim depositada. 
Também agradeço à governadora Fáti-
ma Bezerra por ter mantido a tradição 
de nomear para esse tão importante 
cargo o membro do MPRN indicado 
e mais votado pela instituição. E à po-
pulação potiguar, direciono a seguinte 
mensagem: o MPRN é seu parceiro. 
Estamos sempre abertos ao diálogo e 
atuando em prol do cumprimento das 
leis e da Justiça. Conte conosco”, falou 
Elaine Cardoso.

Elaine Cardoso ingressou no MPRN 
em 1997. É a titular da 62ª Promotora 
de Justiça de Natal, com atribuição em 
defesa da Saúde, e atualmente ocupa o 
cargo de procuradora geral de Justiça 
adjunta. Ela é graduada e especialista 
em Criminologia pela UFRN, mestre 
em Direito das Relações Sociais, sub-
-área Difusos e Coletivos, pela PUC-SP, 
ee já atuou como professora da Femsp, 
Esmarn e Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN).

Ela é autora do livro Serviços Públi-
cos e Relação de Consumo, e co-autora 
de outras obras jurídicas, a exemplo 
do Estatuto do Idoso Comentado e Di-
reitos Fundamentais na Constituição 
de 1988. Elaine Cardoso tem em sua 
história institucional destaque para a 
atuação na defesa dos direitos difusos 
e coletivos, especialmente o direito à 
saúde.

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) deflagrou 
nesta quarta-feira (5) a opera-

ção Sujeito Oculto. O objetivo é apurar 
um suposto esquema de desvio de di-
nheiro público no âmbito da Prefeitura 
de Paraú.

A operação investiga os delitos de 
estelionato contra a administração 
pública, peculato, contratação direta 
indevida, associação criminosa, de-
sobediência à decisão judicial sobre 
suspensão de direito e lavagem de di-
nheiro.

Com o apoio da Polícia Militar, 
a operação Sujeito Oculto cumpriu 
dois mandados de prisão preventiva 
e 15 mandados de busca e apreensão 
nas cidades de Paraú, Natal, Mossoró, 
Ipanguaçu, Parnamirim e Assu. Ao to-
do, participaram da ação 16 promoto-

res de Justiça, 24 servidores do MPRN e 
ainda 68 policiais militares.

Os mandados foram cumpridos na 
sede da Prefeitura de Paraú; nas Secre-
tarias de Educação, de Agricultura e 
Pesca, de Saúde, de Assistência Social, 
e de Obras, Urbanismo e Transporte; 
em um posto de combustíveis; na sede 
de uma construtora e ainda nas resi-
dências dos investigados.

O principal investigado na opera-
ção é o empresário Antônio Vicente 
Eufrásio Peixoto, marido da atual pre-
feita do Município. De acordo com o 
que já foi apurado pelo MPRN, ele con-
tratou máquinas através de acordo ver-
bal, sem licitação e documento formal, 
com pagamentos efetuados por ter-
ceiros e através de vales-combustíveis 
quitados pelo erário municipal. Vicen-
te Eufrásio foi preso preventivamente.

Para cometer os supostos delitos, 
Vicente Eufrásio contava com o apoio 
de Antônio Leodecio Fonseca, servidor 
da Prefeitura de Paraú responsável pela 
autorização de “ordens de combustí-
veis”. Leodecio Fonseca também foi 
preso preventivamente.

O MPRN levantou que a possível 
atuação do grupo criminoso é perma-
nente, desde o ano de 2018 até a pre-
sente data. A licitação da Prefeitura de 
Paraú para aquisição de combustíveis é 
de R$ 252.963,69. Mesmo assim, a em-
presa vencedora recebeu da Prefeitura 
entre os anos de 2019 e 2021 a quantia 
de R$1.298.689,16.

Dados da quebra de sigilo bancário 
e fiscal de Vicente Eufrásio apontam 
que ele teve movimentação financeira 
superior a 712% a 1377% da sua renda 
líquida no período de 2016 a 2020. 
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Operação apura suposto esquema 
de desvio de dinheiro em Paraú

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA | Elaine Cardoso ingressou no MPRN em 1997, é graduada e especialista em Criminologia pela 
UFRN, mestre em Direito das Relações Sociais e já atuou como professora da Femsp, Esmarn e UFRN 

Governadora Fátima Bezerra acatou a indicação dos promotores e nomeou Elaine Cardoso

Elaine Cardoso é nomeada 
procuradora geral de Justiça do RN

RAIANE MIRANDA/ASSECOM RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0858/2021

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 19/05/2021 às 09h00min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE 
OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN. O edital e anexos encontra-se à disposição no Núcleo 
Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, e no e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Afonso Bezerra/RN, 05/05/2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0928-2021, COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021, 

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 06 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 
INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN, A sessão de realização da Licitação 
ocorrerá no dia 18 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, 05 de maio de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA.
CNPJ (MF) 04.354.602/0001-06 - NIRE nº 24 2 0033543 0

Reunião de Sócios Cotistas - Edital de Convocação
Ficam os senhores cotistas da Concreto Redimix Potyguar Ltda., convocados para se reunirem no 
dia 12 de maio de 2021, às 13:00 horas, em primeira chamada e às 13:15 horas em segunda 
chamada e de modo digital em função da pandemia Covid-19, através da plataforma de 
videochamadas “Zoom”, cujo link será encaminhado após a confirmação de presença através do 
e-mail: assembleia.tmc.2021@gmail.com, devendo no mesmo ato informar o nome completo, RG, 
CPF e e-mail do solicitante, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 01. Tomar conhecimento, 
discutir e aprovar o balanço social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

Mossoró, 30 de abril de 2021. Eneida Melo Cruz - Administradora

Aviso de Licitação – Pregão Presencial  N° 003/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de 
competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) 
licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:
- Pregão Presencial N° 003/2021 - Processo Administrativo nº 1986/2021 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Medicamentos Não Padronizados, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guamaré/RN, conforme quantidades, 
condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está 
marcada para o DIA 19 DE MAIO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) - 
(HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 05 de Maio de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
Endereço: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

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 
o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97,  
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 24/05/2014, cujos Fiduciantes são KERGINALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, CPF/MF sob nº 261.763.514-72, e 
sua esposa VALÉRIA LÍGIA DE MORAIS NUNES TEIXEIRA, CPF/MF sob nº 443.868.774-87, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 2.681.665,19 (Dois Milhões Seiscentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos - atualizado 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Unidade residencial nº 330, com área privativa coberta edificada real de 154,000m², área de uso 
comum de divisão não proporcional de 137,359m², área de uso comum de divisão proporcional de 5,120m², e área total de 296,479m², Tipo “E”, com direito a 02 
vagas de garagem, da Ala (fingers) Muriú integrante do empreendimento residencial multifamiliar e serviços, “In Mare Bali Residencial Resort”, situado à Avenida 
Edgardo Medeiros, nº 2545 - no distrito do litoral - Cotovelo, Parnamirim/RN, melhor descrito na matrícula nº 74.237 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 
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,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5813-01 Bc).

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CNPJ 08.429.821/0001-50 

  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam os empregados nas indústrias de materiais plásticos, laminados, compósitos e afins do RN, convocados a 
participarem de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar na sede da Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias do RN, a Avenida Bernardo Vieira, 576 – Quintas – Natal-RN, (e outros locais designados), no dia 11 de maio 
de 2021, às 14h00 horas em primeira convocação, com número legal, ou às 15h00 horas em segunda convocação, com 
qualquer número, para discutir a seguinte Ordem do dia: a) Discutir e aprovar a Pauta de Reivindicações para 
renovação da convenção coletiva 2021; b) Autorizar a diretoria instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho; c) Autorização 
prévia e expressa para recolhimento da contribuição negocial ou outra forma de custeio.  

 
Natal-RN, 05 de maio de 2021. 

Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
NATAL. Rua Dr. Lauro Pinto, n. 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-972 - Telefone: 3616-9530. EDITAL DE
CITAÇÃO - 30 (trinta) dias. Processo n. 0119511-74.2011.8.20.0001. Ação: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
(1707). Autor: 'BV Financeira S/A.- Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Espólio de Osvaldo San Martini e outros
(2). Citandos: ESPÓLIO DE OSVALDO SAN MAARTINI, MARIA CRISTINA SAN MARTINI RIBEIRO E RICARDO SAN MARTINI,
pessoa físicas, inscritas respectivamente nos CPF/MF n.778.497.019-68 e 036.718.054-55, que se encontram em lugar incerto
e não sabido. Finalidade: A CITAÇÃO do requeridos supracitados, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contes-
tações a exordial, sob pena de revelia. Advertência: Se os réus não contestarem a ação, será considerado reveis  e será
nomeado um curador especial, art. 257, IV do CPC. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as
especificações da petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo
250, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet,
no endereço https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, util izando os códigos
20090204465237900000057000105, para petição inicial, e  20090204472463400000057000137, para decisão ulterior,
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que
este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a juntada de quaisquer documentos por meio
físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no
máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". Mister se faz lembrar que o
prazo de contestar conta-se a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação,
conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do
interessado acima citado. Natal, aos 21 de fevereiro de 2021.

                      JORNAL “ AGORA RN ” 06 / 05 / 2021
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TECNOLOGIA | Novidade é resultado de mais de 12 anos de pesquis e chega ao mercado por meio da 
Embrapa Meio Ambiente e uma empresa de Minas Gerais; produto é capaz de reduzir efeitos da estiagem

Uma bactéria encontrada na ri-
zosfera do mandacaru (Cereus 
jamacaru), importante cacto 

da região da Caatinga, vai ajudar as la-
vouras de milho brasileiras a suportar a 
seca. A rizobactéria Bacillus aryabhat-
tai é a base de um novo bioinsumo que 
aumenta a resiliência e a capacidade 
de adaptação das plantas do cereal 
ao estresse hídrico. O produto, que 
recebeu o nome comercial de Auras, é 
capaz de promover o crescimento da 
cultura mesmo em condições de seca.

A nova tecnologia, segundo a 
Agência Eco Nordeste, é resultado de 
mais de 12 anos de pesquisa e chega 
ao mercado por meio de parceria en-
tre a Embrapa Meio Ambiente (SP) e a 
NOOA Ciência e Tecnologia Agrícola, 
de Minas Gerais. É o primeiro produto 
comercial destinado a mitigar os efei-
tos causados pelo estresse hídrico nas 
plantas e não tem concorrentes regis-
trados no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O Auras é capaz de reduzir os efei-
tos causados pelas estiagens prolonga-
das, minimizando riscos e expressando 
o potencial das lavouras. A tecnologia 
foi desenvolvida pela Embrapa e será 
produzida e distribuída, exclusivamen-
te, pela NOOA.

O foco inicial do produto será o mi-
lho, com estimativa de 70% da deman-
da na segunda safra (safrinha) e os 30% 
restantes na safra de verão, a primeira. 
Isso porque o milho de segunda safra é 
sempre o mais afetado por veranicos e 
restrições hídricas em geral. A NOOA 
informa que seu produto não aumenta 
a produção, porém, protege a lavoura 
de perdas ocasionadas pelo estresse hí-
drico. A estimativa é que o Auras salve 
da seca entre seis e oito sacos de milho 
por hectare, em média, contra um in-
vestimento que gira ao redor de meio 
saco de milho por hectare. A intenção 
é ampliar o uso do produto para outras 
culturas, como soja e trigo.

“Por enquanto, só existe essa pes-
quisa sobre essa tecnologia em agri-
cultura tropical, a qual, de fato, sofre 
maior impacto da seca”, ressalta o pes-
quisador da Embrapa Itamar Soares de 
Melo, que desenvolveu a pesquisa com 
a rizobactéria da qual derivou o novo 
bioativo. Ele conta que os isolados de 
bactérias podem apresentar papéis 
importantes na promoção do cresci-
mento de plantas em solos secos, por 
exemplo.

“Sem dúvida alguma, os bioinsu-
mos têm papel relevante no desen-
volvimento sustentável da agricultura 
brasileira. E o Auras traz um novo 
marco nesse crescente mercado de 
produtos biológicos,” declara o che-
fe-geral da Embrapa Meio Ambiente, 
Marcelo Morandi. “Essa tecnologia é o 
resultado de muitos anos de pesquisa 
na seleção de microrganismos com 
características de interesse para a agri-
cultura e da parceria com uma empre-
sa que vislumbrou esse futuro e agora 
torna o produto acessível ao produtor”, 

completa.
A NOOA projeta que a nova tec-

nologia será adotada em 1% da área 
plantada de milho no País durante o 
primeiro ano. “Pretendemos atingir 
10% dessa área em cinco anos,” prevê o 
presidente da empresa, Claudio Nasser. 
“O foco das soluções para o setor agrí-
cola tem que ser nas causas e não no 
tratamento dos sintomas que afetam 
as plantas e o equilíbrio do solo. Co-
nhecer esses fatores e quebrar paradig-
mas é o caminho para uma agricultura 
mais eficiente e sustentável”, ressalta o 
executivo.

A região do bioma Caatinga 
corresponde a uma área de cer-
ca de 734.478 km2 e inclui nove 
estados, fazendo parte de um 
ecossistema que se restringe ao 
Brasil. Portanto, grande parte do 
patrimônio biológico do bioma 
não é encontrada em nenhum ou-
tro lugar do mundo, o que torna a 
região um importante cenário para 
bioprospecção.

Geralmente, ela tem sido 
descrita como tendo baixa biodi-
versidade, com poucas espécies 
endêmicas (que ocorrem apenas 
naquela região) e, portanto, de bai-
xa prioridade para conservação. 
Metade da vegetação da Caatinga 
encontra-se antropizada (modifi-
cada pela ação humana) e menos 
de 2% de sua área está protegida 
em unidades de conservação de 
proteção integral.

Recentemente, o governo 
brasileiro iniciou ações para con-
servar melhor a biodiversidade da 
Caatinga. Foram reconhecidas oito 
ecorregiões e identificadas 57 áreas 
prioritárias para conservação no 
bioma, 27 delas de extrema impor-
tância biológica. “Portanto, conhe-
cer a biodiversidade microbiana do 
Semiárido é um passo importante 
para que seus recursos possam 
ser aproveitados de maneira sus-

tentável, melhorando a qualidade 
de vida de seus habitantes”, frisa o 
pesquisador Melo.

A PESQUISA
A base que tornou possível 

essa pesquisa começou em 2009, 
com uma investigação sobre a bio-
diversidade e a bioprospecção de 
microrganismos da Caatinga, pro-
posta por Melo. O trabalho deu ori-
gem à primeira Coleção de Micror-
ganismos de Importância Agrícola 
e Ambiental, lançada em 2013 com 
o apoio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do estado de São Paulo 
(Fapesp), com quase 20 mil isola-
dos de fungos, bactérias, leveduras, 
arqueias e actinobactérias.

A ideia de pesquisar a mitiga-
ção da seca por bactérias benéficas 
surgiu em 2016, por meio de par-
ceria entre Unidades de Pesquisa 
(Embrapa Meio Ambiente e Em-
brapa Semiárido). “Foram anali-
sados isolados de actinobactérias 
capazes de reduzir os efeitos do es-
tresse hídrico em soja, milho e trigo 
em razão da produção de enzimas, 
fitormônios, mineralização de nu-
trientes, solubilização de fosfato 
e fixação de nitrogênio”, explica o 
pesquisador.

Amostras foram coletadas ao 
longo da Caatinga, em cinco esta-
dos: Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba e 
Rio Grande do Norte. Os pesquisa-
dores perceberam que o período 
de amostragem, chuvoso ou seca, 
foi o principal fator de alteração 
na estrutura das comunidades 
bacterianas, o que permitiu iden-
tificar potenciais microrganismos 
responsáveis pela resiliência ao 
estresse hídrico. Ele conta que 
as bactérias tolerantes à seca, ao 
colonizar o sistema radicular das 
plantas sob estresse abiótico, pro-
duzem substâncias que hidratam 
as raízes, chamadas exopolissaca-
rídeos. Para que os microrganis-
mos cheguem às plantas, bactérias 
são misturadas às sementes por 
ocasião do plantio, em uma sus-
pensão líquida, que pode ser água.

Amostras foram coletadas no Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí

Bactéria encontrada no mandacaru 
ajuda plantas a tolerar a seca

MARISTELA CRISPIM/AGÊNCIA ECO NORDESTE

AS RIQUEZAS NA 
CAATINGA A PANDEMIA

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 1 S.A., CNPJ 20.675.133/0001-75, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 30/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 01 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 2 S.A., CNPJ 20.675.144/0001-55, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 30/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 02 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 3 S.A., CNPJ 20.675.156/0001-80, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 30/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 03 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 4 S.A., CNPJ 20.675.170/0001-83, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 28/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 04 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 5 S.A., CNPJ 20.675.180/0001-19, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 28/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 05 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 6 S.A., CNPJ 20.675.196/0001-21, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 29/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 06 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 13 S.A., CNPJ 20.667.603/0001-59, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 29/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 13 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 14 S.A., CNPJ 20.666.572/0001-11, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 29/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 14 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 17 S.A., CNPJ 20.666.636/0001-84, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 29/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 17 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 18 S.A., CNPJ 20.666.659/0001-99, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 29/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 18 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 21 S.A., CNPJ 20.666.720/0001-06, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 29/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 21 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 25 S.A., CNPJ 23.079.920/0001-42, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 29/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 25 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 26 S.A., CNPJ 23.079.885/0001-61, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 29/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 26 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA SANTO AGOSTINHO 27 S.A., CNPJ 23.193.334/0001-24, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 29/04/2025, para o Parque Eólico Santo 
Agostinho 27 localizado na Zona Rural dos Municípios de Lajes e Pedro Avelino/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Comunicações estarão um tanto confusas hoje. 
Talvez você não tenha vontade de falar ou se comova 
facilmente com as mensagens que receberá. O dia pedirá 
maior interiorização. Bom para esclarecer dúvidas na 
terapia, investir no autoconhecimento.

O dia será bastante produtivo. Alcance metas. O trabalho 
ganhará dimensão maior hoje. Espere por conquistas 
e vitórias. Você estará brilhante em apresentações 
públicas, reuniões e planejamento estratégico. Bom 
momento também para cuidar da saúde.

Discussões de valores com a equipe ou amizade darão 
no que pensar. Talvez você entenda dois lados de uma 
mesma situação ou esclareça sua margem de negociação 
num possível contrato. Mercúrio movimentará a área 
fi nanceira. Equilibre o orçamento com soluções práticas.

Aprofunde uma relação especial e renove os 
sentimentos. O dia trará conversas transformadoras, 
entendimento com irmãos e entusiasmo com novos 
planos. Assuntos de família serão resolvidos com o 
tempo. Cumpra as responsabilidades.

Ganhe destaque e popularidade no ambiente 
profi ssional. O dia trará projeção e sucesso dos 
empreendimentos. Planos para o futuro estarão a mil. 
Firme uma proposta fi nanceira. Mercúrio em seu signo 
favorecerá contratos comerciais e comunicações. 

Assuntos de moradia ou de família entrarão em 
discussão. Planeje mudanças com calma. O foco no 
trabalho trará necessidade de reestruturar a rotina e 
ganhar agilidade. O dia proporcionará lembranças 
gostosas de alguém ou de uma época.

Desejos de viajar ou de investir no seu desenvolvimento 
estarão mais fortes hoje. O dia trará segurança nas 
decisões e mais otimismo. Espere por prestígio e maior 
poder de realização. Novo projeto ganhará velocidade. 
Conte com harmonia nas atividades em grupo.

Contatos e comunicações estarão abertos hoje. Bom 
para iniciar relações, agilizar comunicações de trabalho e 
descobrir novidades. Conversas carinhosas imprimirão mais 
emoção no amor. Orçamento curto imporá limites. Talvez 
precise adiar planos da vida íntima.

Mantenha a privacidade e seja fi el aos seus valores. 
Talvez você se afaste de uma amizade ou grupo e 
busque trocas de melhor qualidade. Equilibre a equação 
“dar e receber” e construa relações de confi ança. O dia 
trará sentimentos profundos e mais clareza.

Boas notícias na área fi nanceira. Negócios estarão 
aquecidos. Impulsione o trabalho, comece uma atividade 
e aumente os rendimentos. Apesar da ansiedade e da 
falta de garantias, projetos em andamento darão certo. 
Amor com mais cumplicidade e novos planos familiares.

Profunda conexão com uma amizade motivará 
mudanças e metas mais altas na carreira. Espere por 
empatia e emoções fortes nas interações de hoje. Bom 
para criar vínculos e encontrar caminhos alternativos de 
trabalho. Pense num plano “B”.

Discuta planos e contas com a família, compartilhe 
sonhos e decida detalhes da casa. Bom momento para 
resolver pendências e colocar a vida em ordem. Aproveite 
a passagem da Lua por seu signo para investir na imagem 
e jogar a autoestima para cima. 

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)

A vida e os dramas de Casagrande serão contados em série 
Terá quatro episódios e 

exibição no streaming a série 
da cineasta Susanna Lira sobre 
a vida do ex-jogador Walter 
Casagrande, comentarista da TV 
Globo.

Tudo indica que será no 
Globoplay, mas ainda não tem 
nada fechado.

As gravações devem começar 

na semana que vem e o projeto 
promete destacar toda a sua 
trajetória, desde a infância, 
o sucesso nos gramados e os 
problemas que enfrentou, 
principalmente com as drogas, 
sem esconder nenhum detalhe.

De acordo com Susanna, 
durante todo o processo 
de fi lmagens, “vamos usar 

necessários protocolos 
de segurança, testando os 
entrevistados e com equipe 
super-reduzida. E sempre de 
acordo com os protocolos da 
Sindcine”.

Importante: este trabalho 
não tem qualquer relação com o 
projeto do fi lme “Casagrande e 
Seus Demônios”, parado há anos.  

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Muito triste verifi car que a TV 
Gazeta foi 31º colocada na lista 

de audiência em abril, com 0,06... 
Tem 20 canais da TV fechada na 
frente dela...Pior ainda é imaginar 

o seu futuro.Mara Maravilha 
participa de um especial de Dia das 
Mães no programa “Sensacional” 
desta quinta-feira, às 22h30, na 

Rede TV!.Ainda vai ter o dia que 
o “Conversa com Bial” vai entregar 
para o “Hora Um”, às 4 da manhã, 
na Globo...Ontem, quase chegou 

lá. Está mantida a exibição do 
“Vai que Cola”, sábado, na Globo, 

depois do especial do “BBB”. 
Luan Santana e a dupla Fernando 
e Sorocaba se unem neste sábado, 

20h, na live “O Início”. Tudo a 
ver com o “Dia das Mães”.A 

situação na Globo com o Luciano 
Huck ainda é a mesma...Está tudo 

conversado para ele apresentar o 
“Caldeirão aos domingos no ano 

que vem...Só que para isso, antes, 
ele terá que renovar contrato. E isso 

até agora não aconteceu.

Falta de responsabilidade
Que o mundo, fora tantos outros 

problemas, está muito mais cruel, não 
há dúvida nenhuma. Solidariedade e 
respeito ao próximo estão sumindo 
do mapa. Lamentavelmente, o Paulo 
Gustavo nos deixou na noite de terça-
feira. Foram quase dois meses de luta.

Mas teve quem
Desde o dia que ele, Paulo Gustavo, 

deu entrada naquele hospital até os 
seus últimos momentos, vivemos um 
completo terrorismo em cima do seu 
estado de saúde. As mais impiedosas 
inverdades foram divulgadas o tempo 
todo, inclusive no dia do próprio 
falecimento, ampliando de forma brutal 
o sofrimento dos seus parentes e amigos 
mais próximos. Foi revoltante. Aliás, 
por favor, Tatá Werneck, toda a nossa 
solidariedade. Poucos sabem o que você 
passou.

Sem aliviar
A internet, no caso as redes sociais, 

além de um tribunal a céu aberto, 
também se transformou em uma terra 
de ninguém. É um vale tudo o tempo 

Terceira temporada
Na Globo, depois do “BBB”, na noite 
de hoje, depois de “Império”, começa 
o “Mestres do Sabor”. Sob o comando 
de Claude Troisgros, com Batista e 
Monique Alfradique, o programa tem 
os chefs Kátia Barbosa, Leo Paixão e 
Rafa Costa e Silva nas avaliações.

CRÉDITO: JOÃO COTTA/GLOBO

todo. Mas muito pior é verificar 
que alguns setores da imprensa 
entraram nesse embalo. Notícias são 
divulgadas sem checagem nenhuma, 
só por audiência ou clique. Uma 
irresponsabilidade completa. Onde 
isso vai, impossível saber.

Concorrência
Programa “Superbonita”, 

apresentado pelo GNT, ainda não 
tem uma produtora definida para 
sua próxima temporada.

Independentemente de quem 
irá assumir a sua realização, a ideia é 
continuar com Taís Araújo à frente.

Casa da Hebe
Otávio Mesquita vai exibir nesta 

quinta-feira, no SBT, uma matéria 
inédita com cenas de uma visita à 
casa de Hebe Camargo. Recebido 
pelo filho dela, Marcello, são 
mostradas diversas peças do acervo 
pessoal da apresentadora. Em um 
momento especial, Marcello permite 
que Otávio leve de presente um 
dos Troféus Imprensa que sua mãe 
ganhou.
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OApós a eliminação do Paris 
Saint-Germain da Cham-
pions League nessa terça-

-feira (4) para o Manchester City, o 
nome de Neymar voltou a ser ligado 
ao Barcelona. Ainda sem a decisão 
da renovação de contrato com os 
franceses, o time catalão já sabe 
quanto pretende investir para ter o 
brasileiro de volta.

De acordo com o AS, o Barcelona 
pensa em, se tudo der certo com as 
vendas de alguns atletas, ter até 100 
milhões de euros (R$ 654 milhões) 
para comprar Neymar.

O veículo aponta que o presi-
dente Joan Laporta acredita que a 
contratação do craque aumentaria 
o valor da marca do Barça, além de 
elevar o nível do elenco repleto de 
jovens e, principalmente, ser um 
fator para convencer Messi a conti-
nuar no clube.

A saída precoce de mais uma 
edição da Champions pode pesar 
na decisão de Neymar de renovar 
ou não com o PSG. O último e único 
título do brasileiro pela liga foi con-
quistado em 2014/15 pelo ex-clube, 
ao lado de Messi e Luis Suárez.

Barcelona planeja 
investir mais de 
R$ 650 milhões 
para ter Neymar
FUTEBOL | Saída precoce de mais uma edição da Champions pode 
pesar na decisão do atleta brasileiro de renomar ou não com o PSG

Neymar Júnior está nos planos do Barcelona e o presidente do clube acredita que contratação do jogador aumentaria valor da marca do “Barça”

O Judô brasileiro tropeçou na es-
treia, nesta quarta-feira (5), no 
Grand Slam de Kazan (Rússia), 

penúltima etapa do circuito mundial 
classificatória para a Olimpíada de 
Tóquio (Japão), já que concede 1000 
pontos para quem conquista o ouro. A 
última chance de somar pontos será o 
Mundial da modalidade. Nenhum dos 
sete atletas que pisaram no tatame 
chegaram às finais. Os melhores de-
sempenhos foram de Daniel Cargnin 
(categoria até 66 quilos),  Eric Takaba-
take (-60 kg), Willian Lima (-66 kg) e  
Ketelyn Nascimento (-57 kg). O Gran 
Slam tem transmissão ao vivo no site 
da  Federação Internacional de Judô 
(IJF, sigla em inglês).

Na categoria abaixo de 66 kg, o 
gaúcho Daniel Cargni chegou às semi-
finais, após derrotar duas vezes o belga 
Keneth Van Ganbeke. Mas depois per-
deu o embate com Dzmitry Minkou, de 
Belarus, e não chegou à final. 

O Internacional definiu, na noite 
de terça-feira (4), a permanên-
cia do centroavante peruano 

Paolo Guerrero. Em uma nota oficial 
divulgada em seu site e nas redes so-
ciais, o clube gaúcho salientou que 
“atleta e seu procurador retiraram toda 
e qualquer afirmação de desrespeito e 
falta de ética por parte dos dirigentes” 
do time e que ele cumprirá seu contra-
to.

“Neste sentido, todas as situações 
foram esclarecidas e atleta seguirá sua 
trajetória no Colorado”, salientou o co-
municado oficial do Internacional. “A 
direção expressa toda a sua confiança 
no profissional e conta com ele para 
busca dos objetivos na temporada”, 
acrescentou o clube de Porto Alegre.

Até o momento, Guerrero esteve 
em campo em 61 partidas com a cami-
sa do Internacional e marcou 31 gols. 
Foi contratado em agosto de 2018 e só 
estreou em abril do ano seguinte.

Judô brasileiro 
tropeça no 1º dia 
do Grand Slam 

Inter anuncia 
permanência de 
Paolo Guerrero 

NA RÚSSIA CENTROAVANTE
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Daniel Cargni chegou às semifinais Paolo Guerreiro: no ataque do time colorado

MIKE EHRMANN/GETTY IMAGES


