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MARCELO HOLLANDA
AB e DB: antes e depois 

de Bolsonaro. Fenômeno do capitão 
atingirá alguns políticos. 

JOÃO RICARDO CORREIA
Ex-presidente da CBF comprou 

jatinho de R$ 71 milhões, no dia que foi 
acusado de assédio sexual.

Insatisfação: PDT deverá perder, 
de uma tacada só, cinco vereadores 

da Câmara Municipal de Natal.

ALEX VIANA  
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CPI da Pandemia “mira” nos 
defensores do uso da cloroquina
POLÍTICA. 4| Os senadores da CPI da Pandemia 
já decidiram tornar “alvos” da investigação 
entusiastas no uso da cloroquina - e outros 

remédios - no “tratamento precoce” contra a 
Covid-19. Os parlamentares tentarão descobrir, 
se é que existem, quem financiou e quem ganhou 

dinheiro com a prescrição da droga, considerada 
ineficaz no combate ao novo coronavírus. As 
próximas oitivas prometem grande repercussão.

CARIOCA DE 27 ANOS SERÁ ÚNICA 
BRASILEIRA NO TIRO COM ARCO 
NAS OLIMPÍADAS DE TÓQUIO

Ane Marcelle, arqueira carioca, acertou no alvo e carimbou o passaporte 
para as Olimpíadas de Tóquio, depois de vencer o Pan-Americano em 
Monterrey, no México. Em 2016, ela participou do maior evento esportivo do 
planeta em casa, no Rio Janeiro. Agora, sabe do desafio que é atravessar o 
mundo em busca de uma medalha, em plena pandemia.  Pág. 16



ELPÍDIO JÚNIOR

ANE: DIVULGAÇÃO/COB

FELIPE ALVES SOBRE PANDEMIA: “NÃO 
HÁ ESPAÇO PARA DIVERGÊNCIAS” 

Vereador em Natal pelo PDT, Felipe Alves concedeu entrevista ao Jornal Agora RN, onde 
demonstrou preocupação com as divergências entre o prefeito de Natal e o governo do Estado, no 
enfrentamento da pandemia. O parlamentar disse que precisa haver união entre os poderes públicos 
contra a Covid-19 e admite disputar a eleição no próximo ano. Pág. 3
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ALEXVIANAALEX

Aliados no passado, petistas e 
emedebistas vêm retomando 
parcerias políticas em vários 

estados, sobretudo no Nordeste. No 
Ceará, o PT do governador Camillo 
Santana vai apoiar o senador Eunício 
Oliveira, do MDB, para o governo do 
Estado. Alianças entre esses partidos 
ocorrem ou são costuradas no Piauí, 
Maranhão e Alagoas. Outros estados 
nordestinos estudam a mesma com-
posição. Apenas em Pernambuco o 
MDB é dividido. Seria o furacão Lula 
rearranjando o tabuleiro do poder na-
cional. E pode ser por aí que se comece 

a desenhar o palanque da sucessão no 
Rio Grande do Norte, onde a governa-
dora Fátima Bezerra (PT), que deverá 
disputar a reeleição, tem chance de 
ter o apoio do MDB. No entanto, ine-
xistem conversas locais, ainda, nesse 
sentido. 

Desde que passou a ser pré-can-
didato novamente a presidente da 
República, com o aval jurídico confe-
rido pelo Supremo Tribunal Federal, 
o ex-presidente Lula voltou ao centro 
das articulações políticas no País. 
Costurando alianças, construindo seu 
palanque eleitoral, o ex-presidente de-

fende uma aliança do PT com o MDB. 
Onde for possível. 

O MDB norte-rio-grandense ainda 
é uma interrogação para as eleições 
2022. Fazendo oposição construtiva ao 
governo Fátima, não existem portas 
fechadas para um entendimento com 
a petista. Mas também não há predile-
ção. Isso porque o MDB também tem 
bom trânsito com os que fazem oposi-
ção ao governo do PT, especialmente 
o ministro Rogério Marinho, que se 
desenha como um provável adversário 
de Fátima. 

Rogério vê, a cada dia que passa, 

seu projeto de disputar o Senado 
mais distante, devido a interferên-
cia direta do ministro Fábio Faria, 
que deseja disputar o cargo. Assim, 
Rogério seria o nome do presidente 
Jair Bolsonaro para se candidatar 
ao governo, com Fábio como com-
panheiro de chapa, disputando o 
Senado. Aqui no Estado, o ministro 
do Desenvolvimento Regional conta 
com o respeito da cúpula emedebis-
ta potiguar, pelo trabalho de conti-
nuidade das obras hídricas, como a 
transposição do rio São Francisco. 
Mas também não se pode dizer que 

já tem o apoio da sigla. 
O MDB, pelo porte e pela tradição 

que tem, poderá ser o � el da balança 
eleitoral no ano que vem. E já colocou 
as cartas na mesa: tem pré-candidato 
ao Senado, o ex-senador Garibaldi 
Filho. Garibaldi tem hoje uma das po-
sições mais cômodas no tabuleiro pré-
-eleitoral. Isso porque está sem man-
dato, lidera as pesquisas, conta com 
um partido forte e estruturado, com 
fundo eleitoral e tempo de TV. Uma 
potência em termos de poder eleitoral. 
Mas só o tempo dirá para que lado da 
balança deverá ir. 

MDB entre Fátima Bezerra e Rogério Marinho

Prazo
O PDT, presidido no Estado 

pelo ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves, ainda vige como 
comissão provisória. O partido não 
é, o� cialmente, um diretório. A 
atual comissão provisória do PDT 
tem data de validade até o dia 1º de 
agosto. 

Difi culdades 
Por falar em Carlos Eduardo, 

o pedetista encontra no seu líder 
nacional, Ciro Gomes, o maior 
obstáculo a uma aliança com a 
governadora Fátima Bezerra (PT). 
Isso porque Ciro amplia cada vez mais 
os ataques ao ex-presidente Lula, 
di� cultando uma reaproximação 
estadual entre os partidos. 

Desprestígio
Carlos Eduardo Alves também 

anda devendo uma cota de prestígio a 
seus partidários. Prefeitos eleitos pelo 
PDT na campanha passada, Dr. Airton 
(Tangará) e Flaviano Lisboa (Passa e 
Fica) se queixam que não recebem 
uma ligação do “líder” partidário.  
Ainda no quesito desprestígio, Carlos 
também pontua com o presidente da 
Câmara Municipal, Paulinho Freire 
(PDT). Ambos não se falam desde a 
eleição passada. 

De saída 
Pelo visto, na Câmara de 

Natal não é só Paulinho que anda 
insatisfeito com o PDT. Na capital, a 

DIVULGAÇÃO

Ex-governador Robinson Faria visita Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Jardim do Seridó

legenda deverá perder, de uma tacada 
só, cinco vereadores eleitos. Além do 
presidente da Câmara, os vereadores 
Aldo Clemente, Robson Carvalho, 
Felipe Alves e Nina Souza também 
devem migrar de partido. 

Agora Sei
Embora tenha dito ser candidato 

nas eleições que vem, o cenário 
eleitoral de Carlos Eduardo não é 
dos mais promissores. Quem viu 
o relatório completo da última 

pesquisa do instituto Agora Sei, com 
1.611 eleitores em 59 municípios 
das 19 microrregiões do Rio 
Grande do Norte, percebeu que o 
pedetista só foi citado em Natal e em 
Parnamirim. 

Dados do interior
Carlos Eduardo soube dos 

dados completos do Agora Sei. 
Por essa razão decidiu começar a 
aparecer na imprensa falando que 
deseja ser candidato majoritário. 
Em 2018, ele chegou a vencer a 
governadora Fátima Bezerra em 
Natal com 90 mil votos e abriu 
em Parnamirim 30 mil votos de 
distância. Mesmo tendo 120 mil 
votos de maioria nas duas cidades, 
um fato histórico, Fátima venceu 
em todas as cidades polos, tirou os 
120 mil votos e abriu quase 300 mil 
votos de vantagem no interior.

Ninho
O deputado Albert Dickson 

já tomou a decisão e vai deixar 
o Pros. No partido da senadora 
Zenaide Maia não cabe mais 
o casal Dickson. Em Brasília, a 
deputada federal Carla Dickson 
deve integrar uma legenda ligada 
ao bolsonarismo.

Costa Branca
O ex-prefeito Naldinho de Tibau 

anda empolgado para disputar a 
Assembleia Legislativa. Depois que 
elegeu a prefeita Lidiane em Tibau 
e ajudou na eleição da prefeita 
Cinthia de Grossos, Naldinho, 
primo do deputado Souza Neto, já 
anda articulando apoios robustos 
em Baraúna e Serra do Mel. 
Naldinho aparece bem entre os 
mais votados em Mossoró, onde o 
PIB do Oeste veraneia em Tibau.



O projeto de turismo conjunto 
entre as cidades Natal e For-
taleza será lançado na capital 

potiguar na próxima terça-feira, 15, 
no Palácio Felipe Camarão, às 10:30 
horas, pelo prefeito Álvaro Dias e pe-
lo secretário de turismo da capital 
cearense, Alexandre Pereira. Com o 
objetivo de fortalecer o turismo local, 
principalmente neste momento de 
pandemia, o projeto Rota do Sol inclui 
ainda as praias de Pipa e Canoa Que-
brada no roteiro. 

Concebido no final de 2019 para 
ser lançado no primeiro semestre de 
2020, o projeto ficou parado devido 
à situação de insegurança sanitária 

atual. Mas com todos os cuidados de 
biossegurança, será lançado neste mês 
de junho de 2021.

“Esse é um projeto inovador, pois 
é a primeira vez que duas capitais se 
unem para se promoverem juntas, ao 
invés de disputarem o mesmo turis-
ta”, ressalta o secretário do turismo 
de Fortaleza, Alexandre Pereira. “No 
final de 2019, fui a Natal levar a ideia 
ao secretário Fernando, que não só 
acolheu, como se entusiasmou com 
o projeto. Também apresentei a ideia 
ao ministro do Turismo, Gilson Ma-
chado, que manifestou interesse em 
tornar uma política pública no país”, 
acrescenta.

Para o secretário municipal de tu-
rismo de Natal, Fernando Fernandes, 
o projeto também vai ajudar a impul-
sionar a economia que vem sofrendo 
grandes perdas neste período de pan-
demia. “Sabemos que o turismo foi o 
primeiro setor a sentir o impacto da 
pandemia. Essa ideia surgiu antes de 
tudo isso, mas hoje vemos que ganhou 
força, pois há uma demanda maior 
por viagens internas. Por outro lado, 
o projeto impulsionará a economia 
nesses municípios, onde o profissional 
de turismo está ávido por voltar a tra-
balhar como antes”, conclui Fernando 
Fernandes.

 Na prática, o projeto consiste em 

um pacote de viagem incluindo Forta-
leza e Natal e as duas praias já citadas. 
A ideia é que o turista inicie a viagem 
por uma das capitais e finalize pela ou-
tra. De acordo com Alexandre Pereira, 
o projeto foi inspirado nas experiên-
cias dos países europeus, onde é muito 
comum o turista chegar no continente 
por um país e sair de lá por outro. 

 O projeto também já conta com 
um roteiro detalhado, com sugestões 
de passeios bem diversificados, indo 
do turismo de aventura ao de contem-
plação, compras, ecologia e balada, 
entre outros. E prevê ainda a divulga-
ção do produto em feiras, road trips e 
outros eventos.
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nova legislatura tem estado à al-
tura do imenso desafio que temos 
em nossa cidade”.

Jornal Agora RN: Como 
o senhor vê essa questão da 
pandemia de forma geral, 
vacinação que não avança, 
divergências do município 
com o estado. O que, de fato, a 
Câmara tem feito para contri-
buir nesse sentido?

Felipe Alves: “O papel da 
Câmara é fiscalizar e nós estamos 
realmente de olho nessa questão 
das vacina. Eu fiz um pronuncia-
mento sobre que Natal precisa 
avançar na vacinação, indepen-
dente de quem seja o problema,  
seja de decisão judicial ou reco-
mendação do Ministério Públi-
co, nós precisamos encontrar 

soluções e não obstáculos, é para 
ser a prioridade número um, não 
apenas do município, mas tam-
bém do governo do Estado, do 

Poder Judiciário, do Ministério 
Público, para agilizar a vacinação. 
O momento é de atingir o público 
em geral, já que a pandemia en-
contra-se em um estado de mui-
ta gravidade, com uma grande 
quantidade de pessoas morrendo 
e a vacinação não vem acompa-
nhando. Embora não tenhamos 
uma grande quantidade de doses, 
mas as que são destinadas para 
Natal devem ser disponibilizadas 
para população e avançar nessa 
questão da idade. Precisamos 
avançar na vacinação, assim co-
mo vem ocorrendo em outras 
capitais do Nordeste”.

Jornal Agora RN: Na sua 
opinião, essa divergências do 
prefeito com o governo do es-
tado impactaram no combate 

O vereador Felipe Alves 
(PDT) disse ao Jornal Ago-
ra RN que poderá concor-

rer a uma cadeira na Assembleia 
Legislativa, caso o ambiente seja 
favorável a isso. O parlamentar 
está em seu terceiro mandato na 
Câmara de Natal. Aliado ao pre-
feito Álvaro Dias, ele defende uma 
união da prefeitura com o estado 
e demais poderes, no combate à 
pandemia da Covid-19.

Jornal Agora RN: De que 
forma o senhor analisa o tra-
balho da câmara esse ano, nes-
se início legislatura com uma 
renovação de mais de 50%?

Felipe Alves: “Essa legislatu-
ra está muito produtiva, estamos 
com muitos vereadores novatos 
que vêm como sangue novo e 
com muita vontade de trabalhar, 
assim como os antigos que tra-
zem uma grande experiência, 
então apesar das limitações, nós 
estamos conseguindo atender. 
Estamos cumprindo a missão de 
fiscalizar. Recentemente, eu mes-
mo tive a iniciativa de promover 
um debate entres os dois secre-
tários da Saúde, do estado e do 
município, sobre o atual estado 
da pandemia em Natal  e no Rio 
Grande do Norte; convocamos 
também o secretário de Tributa-
ção para vermos a possibilidade 
de um auxílio para o pessoal do 
turismo.  Acho que a Câmara tem 
cumprido sua missão e acho que 

“Não há espaço para divergências, 
nem interesses menores”

a pandemia?
Felipe Alves: “Atrapalha, não 

tem como negar que, se houvesse 
um maior alinhamento com os 
gestores do estado e do municí-
pio, seria muito mais benéfico 
para uma agilidade no enfrenta-
mento à pandemia e a qualidade 
desse enfrentamento. Sem querer 
entrar no mérito de quem tem 
razão ou não com essas críticas, 
mas deve haver essa união entres 
os gestores e também com as ins-
tituições públicas, como o Poder 
Judiciário, Tribunal Contas, Mi-
nistério Público e os Legislativos, 
é uma pauta mais que prioritária, 
é uma pauta que salva vidas, es-
tamos correndo contra o tempo, 
não há espaços para divergência, 
nem interesse menores”.

Jornal Agora RN: Como o 
senhor ver esse desmonte do 
MDB, partido comando pela 
família Alves desde que foi 
fundado, inclusive com a cita-
ção dos nomes do ex-senador  
Garibaldi para o senado e do 
ex-deputado Herinque para a 
Câmara Federal?

Felipe Alves: “Eu não estou 
mais nem no partido, não sou a 
pessoa mais adequada para fa-
lar nisso. O momento é de muita 
especulação. O momento é de 
priorizar assuntos de interesse da 
população, principalmente aí essa 
questão  das vacinas, vamos deixar 
a política para o ano que vem”.

Jornal Agora RN: O senhor 
tem pretensões de concorrer a 
uma vaga nos eleições do pró-
ximo ano?

Felipe Alves: “Vou analisar. 
Se o ambiente for favorável a 
mim, sim”.

ENTREVISTA | Vereador Felipe Alves considera que 
divergências entre o prefeito de Natal e o governo do 
Estado atrapalha enfrentamento da Covid e admitiu 
possibilidade de ser candidato a deputado.

AGORA RN

Felipe Alves, por não fazer mais parte do MDB, disse não ser a pessoa mais indicada para falar sobre candidaturas de parentes pelo partido

Projeto impulsionará a 
economia nesses municípios, 
onde o profissional de 
turismo está ávido por voltar 
a trabalhar como antes.”

“
FERNANDO FERNANDES
SEC. DE TURISMO DE NATAL

Momento é de priorizar 
assuntos de interesse da 
popução, principalmente aí 
essa questão das vacinas, 
vamos deixar a política para 
o ano que vem”

“
FELIPE ALVES
VEREADOR EM NATAL

Projeto fortalece turismo entre Natal e Fortaleza 
LANÇAMENTO
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EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Os entusiastas da cloroquina no 
“tratamento precoce” contra 
a covid-19 são os próximos 

alvos da CPI da Pandemia. Os parla-
mentares querem saber quem finan-
ciou e quem ganhou dinheiro com a 
prescrição indiscriminada da droga, 
considerada ineficaz no combate ao 
coronavírus. Um conjunto de reque-
rimentos aprovados nesta semana 
direciona a apuração para empresas 
farmacêuticas, agências de publici-
dade, entidades médicas e pessoas 
físicas que promoveram campanhas 
em favor do “kit covid”.

Até a semana passada, a CPI da 
Pandemia havia aprovado 18 requeri-
mentos relacionados a medicamen-
tos sem eficácia comprovada contra 
a covid-19. É o caso da cloroquina, da 
hidroxicloroquina, da azitromicina e 
da ivermectina. Na maioria dos ca-
sos, os pedidos apenas requisitavam 
informações a laboratórios públicos, 
à Casa Civil e aos ministérios da Saú-
de, da Defesa e das Relações Exterio-
res (MRE).

Embora algumas respostas já 
tenham sido encaminhadas à comis-
são, a maior parte dos documentos 
não pode ser acessada pelos sena-
dores — especialmente aqueles da-
dos enviados por órgãos do Poder 
Executivo. Isso porque — mesmo 
sem previsão legal — alguns gestores 
classificaram as informações como 
sigilosas, o que na prática restringe 
o acesso e dificulta a análise do ma-
terial.

Nesta semana, dois movimentos 
da CPI da Pandemia buscaram afas-
tar esse obstáculo e aprofundar a 
investigação sobre as campanhas em 

favor da cloroquina. O primeiro passo 
foi a aprovação de um requerimento 
do relator, senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), que altera a classificação 
de todos os documentos recebidos 
pela comissão e categorizados como 
sigilosos, reservados ou pessoais.

“ É que estão mandando todos 
os documentos como se fossem sigi-
losos. Nós vamos fazer uma quebra. 
Tudo vem carimbado ‘sigiloso’, quan-
do não é nada sigiloso. Nós vamos 
acabar com esse negócio. A pessoa, 
quando mandar um documento pa-
ra cá, tem que dizer por que, qual a 
razão para ser sigiloso. Se não vier, 
nós vamos abrir”, anunciou o pre-
sidente da CPI, senador Omar Aziz 

(PSD-AM).

NOVOS REQUERIMENTOS
O segundo movimento também 

veio na forma de requerimentos, se-
gundo a Agência Senado. Nas duas 
últimas reuniões deliberativas, os se-
nadores aprovaram mais de 40 novos 
pedidos para apurar especificamente 
o uso do “kit covid” no enfrentamen-
to da pandemia. A novidade é que 
eles agora não se restringem a pedi-
dos de informação: a CPI aprovou a 
quebra dos sigilos telefônico, tele-
mático, bancário e fiscal de pessoas 
e empresas ligadas à defesa da cloro-
quina e de outras drogas sem eficácia 
comprovada.

O primeiro alvo da transferência 
de sigilos é a Associação Dignidade 
Médica de Pernambuco, pessoa jurí-
dica por trás do Movimento Médicos 
pela Vida. O senador Humberto Cos-
ta quer saber se a entidade recebeu 
dinheiro público ou privado para 
promover campanhas em favor do 
“kit covid”.

“O movimento pressiona as auto-
ridades sanitárias no país a adotarem 
o estabelecimento da profilaxia e do 
tratamento imediato da covid-19 e a 
distribuição pelo programa Farmá-
cia Popular de medicamentos como 
cloroquina, hidroxicloroquina e iver-
mectina. Uma campanha em favor de 
tratamentos inúteis e dispendiosos 

que operam objetivamente contra a 
saúde pública”, justifica Humberto.

O senador Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE) sugeriu a quebra dos 
sigilos bancário, fiscal, telefônico 
e telemático de três empresas de 
comunicação: Profissionais de Pu-
blicidade Reunidos (PPR), Calya/Y2 
Propaganda e Marketing e Artplan 
Comunicação. As três agências têm 
contratos com o governo federal.

GABINETE PARALELO
Outros dois alvos da quebra de si-

gilos são o empresário Carlos Wizard 
e o virologista Paolo Zanotto, apon-
tados como integrantes do “gabinete 
paralelo” da Saúde. Segundo Ales-
sandro Vieira, há “indícios de que 
(Wizard) tenha mobilizado recursos 
financeiros para fortalecer a aceita-
ção das medidas que o presidente 
da República julgava adequadas, 
mesmo sem qualquer comprovação 
científica”. Durante reunião com Jair 
Bolsonaro, Paolo Zanotto recomen-
dou “tomar um extremo cuidado” 
com o uso de vacinas.

Para o senador Rogério Carvalho 
(PT-SE), a transferência dos sigilos à 
CPI pode demonstrar que o “gabine-
te paralelo” auxiliou o presidente da 
República a transformar a cloroquina 
“num meio de controle sanitário”.

“Era só a cloroquina. Ele passou 
a defender a cloroquina como sendo 
a única forma de conter a expansão 
da pandemia. E a gente sabe que a 
cloroquina não previne, não diminui 
a letalidade dos casos de infectados. 
Ele largou os brasileiros à própria 
sorte para assegurar a implantação 
da sua teoria”, disse Rogério.

CPI da Pandemia começar a 
investigar defensores da cloroquina
NO SENADO | Até a semana passada, Comissão Parlamentar de Inquérito havia aprovado 18 requerimentos relacionados a medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, 
como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Na maioria dos casos, pedidos apenas requisitavam informações a laboratório públicos e à Casa Civil

Nesta semana, dois movimentos da Comissão Parlamentar buscaram aprofundar a investigação sobre as campanhas em favor da cloroquina

Deputado Hermano Morais foi autor da proposição para criar o banco de dados relativos à ELA

Lei sancionada cria banco de dados 
relativos à esclerose múltipla no RN
O Rio Grande do Norte vai contar 

a partir de agora com um banco 
de dados relativos à Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA), o que vai 
subsidiar a elaboração de políticas 
públicas voltadas para potiguares diag-
nosticados com a doença.

O banco de dados foi proposto pelo 
deputado estadual Hermano Morais 
(PSB) na Assembleia Legislativa e san-
cionado pela governadora do Estado 
Fátima Bezerra (PT) nesta sexta-feira , 
11: Lei nº 10.924/2021.

De acordo com o texto da maté-
ria, fica criado o banco de dados a ser 
acompanhado e fomentado por equi-

pe multidisciplinar, designada pela 
Secretaria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap), com a finalidade de registrar 
ocorrências de casos no RN e oferecer 
informações sobre tratamentos à po-
pulação.

Segundo Hermano, por meio do 
banco de dados, será possível a publici-
tação de informações sobre as caracte-
rísticas clínicas da doença, a avaliação 
das taxas de incidência, prevalência e 
mortalidade e o conhecimento sobre a 
frequência de casos em cada região do 
Estado.

“A ideia é estabelecer mecanismos 
que possibilitem dotar o Governo de 

instrumentos confiáveis que contri-
buam, inclusive nacionalmente, no 
planejamento de intervenções de saú-
de mais específicas, bem como apoiar 
os processos de decisões e a troca de 
informações entre os profissionais da 
saúde, além de informar à sociedade”, 
explica Hermano.

A Esclerose Lateral Amiotrófica é 
considerada uma doença degenerativa 
do sistema nervoso, que acarreta para-
lisia motora progressiva, irreversível, de 
maneira limitante, podendo impedir a 
realização de tarefas simples, como por 
exemplo andar, mastigar ou até mes-
mo falar.

ELA
DIVULGAÇÃO
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RN SEM FOME

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

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

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

semanal
informativo

RN
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do NorteCUIDADOS | Ação será desenvolvida pelo Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Mossoró, em parceria com a Cruz Vermelha e Secretaria Municipal de Educação

As escolas e Unidades de Edu-
cação Infantil (UEIs) da re-
de municipal de ensino de 

Mossoró começaram a ser saniti-
zadas. A partir deste mês de junho, 
as unidades de ensino passarão por 
desinfecção para combater a disse-
minação de doenças respiratórias 
provocadas por vírus, principalmente, 
o novo coronavírus que causa a Co-
vid-19, além ácaros, fungos e bactérias. 
        A ação será desenvolvida pelo Mi-
nistério Público do Rio Grande do Nor-
te (MPRN), por meio da 2ª Promotoria 
de Justiça da Comarca de Mossoró, em 
parceria com a Cruz Vermelha e a Se-
cretaria Municipal de Educação (SME).

Ao todo, 32 escolas municipais e 
UEIs serão sanitizadas, sendo 21 uni-
dades de ensino em junho e 11 em ju-
lho. A sanitização já foi iniciada nesta 
semana. As unidades educacionais 
benefi ciadas pela sanitização foram 
selecionadas com base nos critérios 
estabelecidos pelas proponentes da 
ação, que engloba o limite de área 

construída. Além da desifecção das 
escolas municipais, um funcionário de 
cada unidade de ensino desinfectada 
receberá um curso de capacitação so-
bre prevenção ao contágio e propaga-
ção da Covid-19.

“É mais uma importante ação da 
SME no sentido de preparar as unida-
des de ensino para um eventual retor-
no presencial. A junção de forças dos 
diversos setores da sociedade em prol 
da educação é algo que defendemos, 
pois entendemos que a educação de-
ve acontecer de fato em rede, unindo 
os diversos segmentos da sociedade, 

principal benefi ciária. A elaboração 
do Plano de Retomada, a manutenção 
predial e a reforma nas escolas e UEIs, 
a aquisição de material de biossegu-
rança estão entre as ações da SME em 
2021, que se prepara para o eventual 
retorno presencial, a depender da situ-
ação de pandemia e da vacinação dos 
profi ssionais da educação”, ressaltou 
a secretária de Educação Hubeônia 
Alencar.

Os mais de 20 mil alunos da rede 
municipal de ensino de Mossoró con-
tinuam com aulas remotas. Ainda não 
há previsão de datas para as retomadas 
de atividades presenciais de forma hí-
brida nas escolas e Unidades de Educa-
ção Infantil. 

O Plano de Retomada das Aulas 
Presenciais da rede municipal de ensi-
no já foi elaborado pela SME, reunindo 
recomendações sanitárias, medidas de 
biossegurança e normas de prevenção 
à Covid-19 para uma possível retoma-
da das aulas presenciais em formato 
híbrido. 

Os mais de 20 mil alunos da rede de ensino de Mossoró continuam em aulas remotas, sem previsão de retorno para atividades presenciais

Mossoró: sanitização para prevenir 
propagação da Covid-19 é iniciada

ALLAN PHABLO/PMM

Em São Gonçalo do Amarante/RN 
a campanha de vacinação contra 
a Covid-19 segue avançando. A 

Prefeitura anunciou nesta sexta-feira, 
11, cronograma da próxima semana 
que amplia a imunização para pessoas 
sem comorbidades a partir de 50 anos, 
nas 29 unidades de saúde do municí-
pio. 

Além desse grupo, serão vacinados 
também os trabalhadores da Educa-

ção do ensino médio, por agendamen-
to pelo RN Mais Vacina. 

CONFIRA CRONOGRAMA:
Segunda-feira, 14 - 55 anos ou mais, 

e trabalhadores da Educação do ensino 
médio; Quarta-feira, 16 - 50 anos ou 
mais. 

Segundo o secretário municipal de 
Saúde, esse avanço está sendo possível 
porque o município cumpriu as orien-

tações das notas técnicas desde inicio 
da campanha. “E também graças a um 
planejamento forte em cima de dados 
e informações dos nossos sistemas e 
das equipes de saúde, que têm sido 
fundamentais nesse trabalho”, destaca 
Jalmir Simões. 

São Gonçalo recebeu nesta quin-
ta-feira,10,  mais um lote com 2005 
doses da Oxford/AstraZeneca e 888, da 
Pfi zer.

São Gonçalo vacina pessoas sem 
comorbidades a partir de 50 anos

AVANÇO CONTRA A COVID

TRINTA E DUAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS E UEIS SERÃO 
SANITIZADAS, SENDO 21 
UNIDADES EM JUNHO E 
11 NO MÊS DE JULHO, 

SEGUNDO A PREFEITURA
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MARCELOHOLLANDA
Antes e depois de Bolsonaro, AB 

e DB.
É assim que passarão a ser 

conhecidos os políticos que sofreram 
notáveis mutações de personalidade 
a partir do fenômeno do capitão, 
uma espécie de Enéas sem a mesma 
cultura que avassalou a política 
brasileira.

Rogério Marinho e Fábio Faria, 
ministros do Jair, são exemplos 
de maior proximidade com os 
potiguares. Olhando para a trajetória 

deles é possível entender porque o ex-
capitão é uma presença tão marcante.

Como se ele abduzisse até 
os intelectos até mais avanços, 
submetendo-os a um processo de 
desinteligência e fazendo-os recuar 
do Pós Doutorado ao quinto ano do 
Ensino Fundamental.   

Marinho, pelo menos, antes de 
engrossar o cordão de Bolsonaro, 
foi caçado impiedosamente por 
sindicalistas de esquerda por causa 
de seu protagonismo na reforma 

trabalhista do ex-presidente Michel 
Temer. E era comum vê-lo em 
altercações com militantes petistas.

Mas por que diabos Fábio Faria 
se transformou nesse soldado tão 
obstinado do bolsonarismo quando 
até recentemente ele se referia com 
deferência à então presidente Dilma 
Rousse� ?   

Coisas da política - podem dizer - 
e provavelmente estarão certas. Vejam 
o caso do senador Fernando Bezerra 
Coelho, pro� ssionalmente atrelado a 

MARCELO
quase todos os governos brasileiros 
desde o advento da redemocratização. 
Defende o governo, mas não se pode 
dizer que seja uma extrema-direita .

Políticos são como advogados que 
trocam de banca quando assumem 
altos cargos na República. Mas há 
uma diferença em relação a Fábio 
Faria: o grau de exposição assumido 
pelo ministro com as causas do chefe.

A ponto de patrocinar postagens 
que � carão na história como aquelas 
rebatendo a “� e Economist” 

que recentemente bateu duro em 
Bolsonaro e no passado teve um 
correspondente quase expulso 
do Brasil por insinuar a íntima 
relação do ex-presidente Lula com a 
cachaça.

A pergunta é: como � carão esses 
personagens da vida pública brasileira  
que um dia terão de explicar o que 
foram fazer lá nas paragens da 
extrema-direita.

É como batom na cueca, não se 
explica.

DIVULGAÇÃO

A imagem que se faz dos advo-
gados da área empresarial é de 
homens e mulheres extrema-

mente formais, que só tiram os ternos 
ou os sapatos de salto para dormir - e 
que cobram apenas de olhar para o 
cliente.

Mas essa visão não poderia estar 
mais equivocada. E o dono de uma 
pequena rede de varejo acabou de 
comprovar isso na prática, ao ver o 
seu advogado em Natal entrando sala 
adentro da empresa no � nal de sema-
na para atender uma emergência de 
bermudão e camiseta.

Informalidade à parte, o fato é que 
o advogado como o conhecemos está 
mudando e muito, exigindo dele um 
conhecimento mais amplo não só das 
leis e jurisprudências, mas dos movi-
mentos da sociedade e das ferramen-
tas da tecnologia.  

“Cada ambiente dita suas regras, 
mas no fundo os problemas têm sem-
pre a mesma urgência, seja num tri-
bunal ou no chão da fábrica e cabe a 
nós, advogados, entregar os resultados 
sempre com transparência”, resume  
Rodrigo Dantas.

Ele é um dos oito sócios da Freire 
Pignataro de Natal, banca com uma 
extensa clientela em quase todos os 
setores empresariais relevantes da 
vida do RN - da energia eólica ao di-
reito tributário, passando pelo Direito 
Societário, da Saúde, Imobiliário, da 
Família, entre outros igualmente espi-
nhosos.

Com dez anos recém-completos, 
a Freire Pignataro é o exemplo mais 
puro e acabado do que signi� ca o con-
ceito de “Advocacia 4.0”, aquele que 

usa de toda a tecnologia a seu alcance 
para levar ao cliente os melhores resul-
tados, deixando o paletó e as formali-
dades para o Tribunal. 

“É quando a banca tem o resultado  
forjado dentro de um ambiente com-
pletamente aberto, franco e informal e 
usa ao máximo as tecnologias ao seu 
alcance”, sustenta Rodrigo em nome 
de seus colegas, todos pro� ssionais ex-
perientes e que adotaram a cartilha do 
“sem frescura” como princípio.

Mas, a� nal, o que é Advocacia 4.0? 
Rodrigo explica que esse processo 
começou lá atrás, quando as petições 
eram elaboradas nas máquinas de es-
crever, entre livros, processos de papel 
e muita perda de tempo do cliente.

Quando a fase seguinte começou, 
o Direito 2.0, entraram em cena as 
planilhas e editores de texto, que agi-
lizariam as tarefas até então manuais. 
E a automação propriamente dita só 
entrou em cena na etapa 3.0, com o 
aparecimento de softwares e aplicati-

vos jurídicos, quando  teve início a era 
dos processos eletrônicos e dos certi� -
cados digitais.

“Os advogados 4.0 são aqueles que 
usam melhores ferramentas em bene-
fício dos seus clientes. A inteligência 
arti� cial é uma dessas ferramentas, 
que permite analisar grande quantida-
de de dados, usando algoritmos para 
mapear situações e auxiliar o cliente a 
tomar decisões de melhor qualidade”, 
resume Rodrigo. Não é fácil como al-
guns podem pensar. Para se tornar um 

advogado 4.0, o pro� ssional precisa 
adaptar suas rotinas ao uso da tec-
nologia e da inteligência arti� cial em 
toda a sua plenitude, não a partir só da 
experiência pessoal, mas agregando 
todo seu conhecimento adquirido em 
eventos jurídicos e networkings.

“Trocando em miúdos – diz Rodri-
go – é a capacidade que o advogado 
tem de conhecer muito sobre tudo e 
usar bem as ferramentas da tecnologia 
para aumentar a qualidade da produ-
ção e também da produtividade”.

Não é ficção: advogados 4.0 existem 
e estão em plena atividade em Natal
RESULTADOS| Advogados 4.0 usam as melhores ferramentas em benefício dos seus clientes, entre elas a inteligência artificial, que permite analisar grande quantidade de dados, 
usando algoritmos para mapear situações e auxiliar a clientela a tomar decisões de melhor qualidade. Esses profissionais adaptam suas rotinas ao uso desses instrumentos

Rodrigo Dantas (terceiro, da esquerda para a direita) e seus sócios na Freire Pignataro Advogados Associados, com dez anos de experiência e usando tecnologia para obter melhores resultados

AB/DB e as explicações
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BOLSONARO E AS “MÁSCARAS”

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

O presidente Bolsonaro deixou o país atônito, ao declarar na última 
quinta, que mandara um tal Queiroga (referia-se ao seu ministro 
da Saúde) fazer um parecer para desobrigar o uso de máscaras 

por pessoas que já tiveram Covid-19 e vacinados. O anuncio gerou 
fortes reações, sobretudo pelo risco do “efeito-imitação” aumentar a 
propagação do vírus, em função do exemplo dado publicamente pelo 
Chefe do Governo.

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS

Alerta
Acende a luz vermelha no 

Planalto. Pesquisa da XP/Ipespe 
mostra, que 50% dos entrevistados 
consideram a administração federal 
ruim ou péssima.  O pior dado desde 
maio de 2020.

Álvaro Dias 
Se há no RN nome com chances de 

disputar o governo é o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias. Ele vem sendo muito 
estimulado pelos áulicos de “plantão”. 
Se persistir na decisão de cumprir todo 
mandato, terá dado uma das maiores 
demonstrações de “equilíbrio” político 
dos últimos tempos.

Bíblia 
O Eclesiastes já diz: “Tudo tem o 

seu tempo determinado e há tempo 
para todo propósito debaixo do céu”.

Calvário 
 É impressionante a di� culdade 

de Bolsonaro para obter legenda 
e candidatar-se à reeleição. Tudo 
isso, ele Presidente da República. Os 
“proprietários privados de partido” 
dividem as legendas familiares, sem 
nenhum pudor e não largam a “têta” 
dos milhões do Fundo Partidário.  
Até quando isso persistirá? Onde 
está o candidato avulso?

PSDB 
Hoje Dória perde as prévias do 

PSDB para Eduardo Leite, ou Tasso 
Jereissati. O “azarão” pode ser Arthur 
Virgílio.

OLHO ABERTO

Dia dos namorados no mundo
Hoje, dia dos namorados no Brasil, que antecede a celebração de 

Santo Antônio, em 13 de junho. Nos EEUU e diversos países, a data é 14 
de fevereiro. No ano de 270, o Imperador Claudio II proibiu que os jovens 
se casassem. São Valentim desaprovava esta decisão e casava todos 
escondidos, tendo sido decapitado no dia 14 de fevereiro, quando surgiu o 
“Valentine’s Day” em sua homenagem.

Japão
 Somente as mulheres 

presenteiam os parceiros, com 
chocolates escuros, no 14 de 
fevereiro. Um mês depois, elas 
recebem o presente “de volta, com 
chocolate branco, o chamado “ Dia 
Branco”.

Coréia do Sul 
É usado o mesmo ritual do 

Japão. Só que tem uma terceira fase, 
que é 14 de abril, quando os solteiros 
se vestem de preto, conhecido como 
“Dia Preto” e se reúnem para jantar

Bulgária 

A comemoração, no dia 14 de 
fevereiro, consta de dois copos de 
vinho. Os búlgaros celebram seu 
amor pela namorada e o vinho, uma 
paixão nacional.

Argentina 
Entre 1º e 7 de julho os festejos 

prolongam-se por uma semana, 
a chamada “semana da doçura”. 
Beijos são trocados por doces

China
Uma vez por ano, no sétimo 

dia do sétimo mês do calendário 
chinês, os solteiros oferecem frutas 
para poderem encontrar o amor 

Os EEUU liberaram máscaras em “locais abertos” com 40% da 
população vacinada nas duas doses, além da disponibilidade para 
quem queira ser imunizado. No Brasil, temos menos de 12% da 
população vacinada, com duas doses.

Não Ajuste
O bom senso prevaleceu e o presidente recuou. Disse que quem 

decidirá sobre a questão serão prefeitos e governadores. Ufa!!!

DIFERENÇAS

REUNIÃO | Conselho Nacional de Justiça promovem o evento em parceria com os Tribunais de Justiça do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba, para tratar sobre tema polêmico no Brasil, as audiências de custódia

Durante a abertura da edição 
dos “Altos Estudos em Au-
diência de Custódia”, nesta 

sexta-feira,11,  o juiz auxiliar da Pre-
sidência do Conselho Nacional de 
Justiça (CN), Antônio Carlos Castro 
Neves Tavares, enfatizou que “a audi-
ência de custódia não pode ser algo 
banal”. Para ele, o instituto deve ser 
enxergado além do crime e do pro-
cesso penal. O magistrado ressaltou 
que o evento, realizado pelo CNJ em 
parceria com os Tribunais de Justiça 
do Rio Grande do Norte e da Paraí-
ba, é o lugar adequado para discutir 
o que cabe ao juiz ao presidir uma 
audiência desta modalidade. Tava-
res lembrou que os Altos Estudos 
são oportunidades para a re� exão a 
respeito de dilemas recorrentes e fo-
ram elaborados para quali� car a re-
alização das audiências de custódia 
no sentido de garantir a dignidade 
humana como um valor presente na 
prática cotidiana da Justiça.

Falando para magistrados, pro-
motores de justiça e defensores 
públicos dos dois estados, além de 
participantes do Distrito Federal e 
do Amazonas, o juiz auxiliar do CNJ 
destacou que os Altos Estudos são 
uma realização do Programa Fazen-
do Justiça, do Conselho, com o apoio 
do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e 
do Ministério da Justiça. E ainda que 
o Escritório da ONU sobre Drogas e 
Crimes também acompanha esta ini-
ciativa. Tavares lembrou ainda que os 
sistemas socioeducativo e carcerário 
do país são marcados pelas condi-
ções precárias de encarceramento e 
que o Fazendo Justiça tem o fortale-
cimento das audiências de custódia 
como uma prioridade.

Em sua participação, ao se dirigir 
aos participantes, o presidente do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte, desembargador Vivaldo 

Pinheiro, reforçou em seu pronun-
ciamento que as audiências de cus-
tódia vêm para evitar que pessoas 
detidas com abuso de autoridade 
ou inocentes sejam presos indevida-
mente. Para o magistrado potiguar, 
“este é um tema longe de estar paci-
� cado” porque parte da população 
entende o instituto como um meio 
de impunidade. Ao desejar um dia de 
trabalho produtivo aos participantes 
do evento e a� rmar a importância da 
parceria entre as Justiças do RN e da 
Paraíba, o dirigente do Poder Judi-
ciário do RN externou que todos os 
segmentos envolvidos nesta missão 
cumpram seu papel para a paz social, 
com a qual a audiência de custódia 
pode e deve contribuir.

O presidente do TJPB, desem-
bargador Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, disse estar honrado com 
a parceria entre os dois TJs. Lembrou 
que o Judiciário do seu estado iniciou 
a realização das audiências em 2015, 
mesmo ano em que o instituto foi 
implantado no Rio Grande do Norte 
com a presença do ministro do STF 
Ricardo Lewandowski. E � nalizou 
sua participação considerando essas 
audiências como marco civilizatório. 
“Forma mais humana de proceder a 
partir do ato da prisão”, sustenta.

Para o desembargador paraibano 
Joás de Brito Pereira Filho, coorde-
nador do GMF da Paraíba, o evento 
representa mais um “passo evolutivo” 
no que se relaciona ao tema das audi-
ências de custódia. A parceria entres 
os TJs - RN e PB - estabelece uma rede 
permanente de compartilhamento 
de experiências. “Parâmetros para as 
audiências, bem como formas de pre-
venção à tortura, audiências online, 
são alguns tópicos para ações con-
cretas e parametrizações nacionais” 
destaca Joás de Brito, ao acrescentar 
que a iniciativa “alarga” o estado de-
mocrático de Direito.

 Supervisora do Grupo de Moni-
toramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário (GMF) no Rio Grande do 
Norte, e vice-presidente do TJ po-
tiguar, a desembargadora Zeneide 
Bezerra pontuou que a Justiça nor-
te-rio-grandense monitora eletroni-
camente os presos do regime semia-
berto e que os processos referentes 
à execução penal também tramitam 
eletronicamente há alguns anos. E é 
esta modernidade e avanço que ela 
vê em relação as audiências de custó-
dia. Salientou que uma equipe multi-
disciplinar do GMF/RN acompanha 
as audiências de custódia, avaliando 
procedimentos a partir da custódia.

Para a representante do PNUD, 
Moema Dutra, é preciso destacar a 
importância do programa Fazendo 
Justiça, protagonizado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça e apoiado por 
diferentes parceiros, para a melhoria 
do sistema penitenciário. “Tanto na 
porta de entrada, quanto na admi-
nistração da estrutura e reinserção 
socioeconômica”, ressalta a repre-
sentante, ao acrescentar que o pro-
grama tem sido destaque em todo o 
país e tem tido a admiração em ou-
tros países. “É preciso destacar o pro-
tagonismo do Poder Judiciário neste 
programa”, enfatiza Moema Dutra.

A vertente de formação da Justi-
ça também participou da abertura 
do encontro conjunto. “A Escola 
não poderia faltar e não tem faltado. 
Vem dando suporte ao cumprimento 
do tema (audiência de custódia)”, 
pontua o desembargador Virgílio 
Macêdo Jr., diretor da Escola da Ma-
gistratura do Rio Grande do Norte 
(Esmarn), enquanto o diretor da Es-
ma, da Justiça da Paraíba, desembar-
gador Ricardo Vidal elogiou a neces-
sidade do evento e cumprimentou os 
desembargadores dos tribunais par-
ceiros e servidores, bem como todos 
os participantes da iniciativa.

Presidente do Tribunal de Justiça do RN, desembargador Vivaldo Pinheiro: “Este é um tema longe de estar pacificado”

“Audiência de custódia não pode 
ser algo banal”, destaca juiz do CNJ

JURINEWS
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EDUARDO MAIA

A população do município de 
Areia Branca, na região Sa-
lineira do estado, poderá ser 

beneficiada a partir de uma série de 
requerimentos apresentados pelo 
deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), 
presidente da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte. Os 
documentos foram endereçados a 
governadora Fátima Bezerra (PT).

Um dos ofícios solicita o aumen-
to do efetivo policial e melhores con-
dições de trabalho para a Polícia Mi-
litar do município. “Esta é uma das 
principais reivindicações, haja vista 
que o número de agentes está redu-
zido, além de não possuírem condi-
ções adequadas de trabalho, devido 
à falta de equipamentos. Esses plei-
tos são as expectativas e anseios da 
população em relação à segurança 
pública”, disse o parlamentar.

Outra reivindicação foi para o 
envio de uma ambulância com UTI 
para atender a demanda da popula-
ção de Areia Branca. Segundo Eze-
quiel, “os moradores precisam com 
urgência de uma ambulância para 
transportar os enfermos e atender 
os chamados que demandem este 
tipo de atendimento especializado. 

Boas condições de saúde é um fator 
fundamental para o melhor desen-
volvimento social de um município 
e sem um veículo apropriado para 
transportar seus enfermos ou aci-
dentados para um hospital ou outro 

centro com melhores condições 
hospitalares, a saúde fica compro-
metida”. 

Já na área da educação, o par-
lamentar requer a a reforma das 
escolas estaduais localizadas no 

município e, também, a recupera-
ção da quadra de esportes da Escola 
Estadual Desembargador Soares. 
“As Escolas Estaduais no município 
de Areia Branca, região Salineira 
do Estado, estão em insatisfatórios 

estados de conservação, com ra-
chaduras nas paredes, goteiras no 
telhado e com a parte hidráulica e 
elétrica deterioradas. Portanto, ape-
lo ao Governo do Estado, por meio 
de sua Secretaria de Educação, que 
seja realizada a reforma nas escolas 
do município, com a finalidade de 
incentivar o maior interesse e me-
lhor rendimento dos alunos da rede 
estadual”, disse.

Por último, o presidente da As-
sembleia ainda solicitou a perfura-
ção e instalação de poços tubulares 
na mesma cidade. “O mais impor-
tante é termos água para resolver o 
problema da falta de abastecimento 
que assola as comunidades rurais. 
A perfuração de poços tubulares no 
município de Areia Branca se faz 
necessária, uma vez que o objetivo é 
prevenir os problemas que poderão 
surgir, caso o colapso no abasteci-
mento dágua da cidade esteja sob 
ameaça”, completou.

Além da governadora Fátima 
Bezerra, os requerimentos apresen-
tados por Ezequiel de Souza tam-
bém foram encaminhados para os 
secretários das áreas envolvidas de 
acordo com cada solicitação.

Ezequiel apresenta requerimentos 
com ações para a região salineira
PRESIDENTE DA ALRN | Deputado Ezequiel Ferreira endereçou à governadora Fátima Bezerra uma série de requerimentos para beneficiar população do município de Areia Branca. Um 
deles solicita o aumento do efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar. O parlamentar também solicitou ambulância UTI para atender a população

Ezequiel Ferreira: “O mais importante é termos água para resolver o problema da falta de abastecimento que assola comunidades rurais”

Pouco mais de um ano e a pande-
mia do novo coronavírus já cei-
fou milhares de vidas e tem cau-

sado grandes impactos nas famílias, 
principalmente nas mais vulneráveis 
e em todo o Brasil. Além do aumento 
do índice de desemprego, também 
contribuiu para elevar o número de 
famintos que já ultrapassa a marca de 
dez milhões de pessoas.

Para ajudar as famílias em vulne-
rabilidade social, ações de solidarie-
dade são necessárias e fundamentais 
para que elas tenham alimento, que é 
o básico para que não passem fome e 
também itens de limpeza e de higiene 
para que continuem se protegerem da 
Covid-19.

Com isso, a LBV vem prestando 
o atendimento a milhares de famílias 
em vulnerabilidade social, por meio 
da sua Campanha Diga SIM, que tem 
como meta entregar até agosto, nas 
cinco regiões do país, mais de 104 mil 
cestas de alimentos; 311 mil litros de 
leite; 110 mil kits de higiene de limpe-
za e cestas verdes, além de continuar 
com todo atendimento em suas 82 

unidades.
No Rio Grande do Norte, a LBV 

vem impactando, com a doação da so-
ciedade civil, mais de seis mil pessoas 
com alimentos na mesa, e nesta sema-
na, a Instituição chegou a Comunida-
de Beira Rio Gramació, situada em Vila 
Flor, um dos menores municípios em 
extensão territorial do Estado, distan-
te 81 quilômetros da capital potiguar.

A ação emergencial solidária 
assistiu cerca de 30 famílias que so-
brevivem da agricultura, da lavagem 
de roupas e da pesca, a exemplo de 
Jaqueline Nascimento, 34 anos, mãe 
solteira com seis filhos, enfrenta a bra-
vura dos rios e manguezais, que após 

um longo dia de pesca e o pouco que 
ganha na venda dos crustáceos e pei-
xes, tem garantido o sustento familiar, 
sendo complementada com o auxílio 
emergencial. Ao receber a cesta da 
LBV, descreveu que estava preocupada 
como iria fazer para oferecer alimen-
tos aos seus pequenos. E com alegria 
comentou: “Os itens que compõem a 
cesta chegaram em boa hora, como o 
kit de limpeza. Quero agradecer muito 
a vocês [doadores] que sempre estão 
nos ajudando”, declara a jovem mãe.

A Campanha Diga SIM da LBV 
precisa de doações para continuar 
prestando o atendimento a milhares 
de famílias no Estado, que estão for-
temente afetadas com os impactos 
socioeconômicos da pandemia da Co-
vid-19. Você pode participar acessan-
do o site www.lbv.org.br, escolhendo a 
opção que desejar e doando qualquer 
valor. Se preferir, pode fazer transfe-
rência bancária pelo PIX oficial da 
LBV: pix@lbv.org.br. O Centro Comu-
nitário de Assistência Social da LBV 
em Natal fica na Rua dos Caicos, 2148 . 
Informações: (84) 3613-1655

Ajuda humanitária da LBV assiste 
famílias ribeirinhas de Vila Flor

SOLIDARIEDADE
KAUÃ ROGER

AÇÃO EMERGENCIAL 
ASSISTIU CERCA DE 
30 FAMÍLIAS QUE 
SOBREVIVEM DA 

AGRICULTURA, LAVAGEM 
DE ROUPA E PESCA

Doações fizeram chegar alimentos e produtos de limpeza a diversas pessoas carentes
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GOVERNO DO RN

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) re-
comendou ao Governo do Es-

tado que providencie a adequação do 
andamento do concurso da Fundação 
de Atendimento Socioeducativo  (Fun-
dase/RN) conforme cronograma ho-
mologado no segundo aditivo de um 
acordo judicial. As medidas devem ser 
tomadas em até 10 dias úteis. O acor-
do judicial integra uma ação civil pú-
blica (ACP) movida pelo MPRN contra 
o Estado.  

Na prática, o Estado deve reme-
ter, via Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) o procedimento à Secretaria de 
Estado do Planejamento e das Finan-
ças (Seplan), o que deveria ter ocorri-
do até 01 de junho de 2021. A Seplan, 
por sua vez, precisa finalizar a análise 
e a encaminhá-la para o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico (CDE), 
o que deveria ter ocorrido até 06 de 
junho de 2021. Já o CDE tem a obriga-
ção de apreciar o parecer da Seplan, de 
modo que até o dia 12 de junho de 2021 
o procedimento retorne à Secretaria 
Estadual de Administração (Sead) pa-
ra o início do processo de licitação na 
modalidade de concorrência.  

Ainda dentro do mesmo prazo de 
10 dias úteis, o Governo do Estado 
deverá informar ao Ministério Pú-
blico as providências tomadas para 
atender ao que foi recomendado, en-
caminhando a devida documentação 
comprobatória. Caso contrário, deve 
apresentar as razões que impedem o 
cumprimento da recomendação, sob 
pena de serem adotadas medidas ju-
diciais cabíveis.  

Em 14 de fevereiro de 2019, foi cele-

brado termo de acordo, que culminou 
com o encerramento da intervenção 
judicial da Fundase-RN, no qual foram 
pactuadas obrigações visando finali-
zar a reestruturação da entidade, bem 
como assegurar a sustentabilidade da 
fundação no longo prazo. Uma das 
obrigações assumidas pelo Estado foi 
a realização de concurso público para 

a composição do quadro de pessoal da 
fundação até 30 de junho de 2020.  

Em fevereiro de 2020 foi assinado 
o primeiro aditivo ao termo de acordo, 
repactuando para 30 de novembro de 
2020 o prazo para a realização do con-
curso, ficando o Estado autorizado a 
prorrogar os contratos temporários 
até a conclusão do certame.  

Em 17 de maio passado, foi assi-
nado o segundo aditivo ao termo de 
acordo judicial firmado nos autos da 
ACP e homologado judicialmente em 
28 de maio de 2021. Agora, ficou es-
tipulado como prazo improrrogável 
para a realização do concurso público, 
com a posse e a entrada em exercício 
dos concursados o dia 15 de março de 

2022. 
Assim, para emitir a recomenda-

ção o MPRN levou em consideração 
que o atraso de qualquer das fases do 
cronograma tem o potencial de impli-
car em atraso do próprio concurso, o 
que deve ser motivo de especial preo-
cupação para todos os assinantes do 
acordo. 

MPRN recomenda que Estado 
cumpra cronograma de concurso 
RESOLUÇÃO | Estado deve providenciar a adequação do andamento do concurso da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fundase/RN), conforme cronograma homologado no 
segundo aditivo de um acordo judicial; medidas devem ser tomadas e informadas ao Ministério Público estadual no prazo máximo de 10 dias úteis, com documentação comprobatória 

Concurso públcio para a Fundação de Atendimento Socioeducativo  (Fundase/RN) enfrenta atraso em seu cronograma; MPRN recomendou celeridade com o trâmite do certame

ASSESSORIA SEMURB

Delegados do processo de revisão do Plano Diretor passaram por treinamento nesta sexta

Votação do Plano Diretor de Natal 
começa na próxima segunda-feira
A capacitação dos delegados do 

processo de revisão do Plano 
Diretor de Natal foi realizada 

nesta sexta-feira, 11, pelo Conselho da 
Cidade (Concidade), visando a vota-
ção, que começa na próxima segunda 
14 e segue até o dia 16. Foi apresentado 
pelos técnicos o sistema que será utili-
zado para votação das propostas, que 
foram enviadas pelos delegados duran-
te a Conferência. Após a apuração dos 
votos, as propostas escolhidas pelos 
delegados serão encartadas na minuta 
de lei para ser enviada à Câmara Muni-
cipal de Natal. 

 A reunião foi aberta pelo secretário 
de Governo, Johan Xavier, que agrade-

ceu o empenho de todos os delegados. 
Xavier falou da responsabilidade que 
todos terão sobre o destino da cidade 
e ressaltou que a decisão irá se refletir 
não apenas na questão urbanística, 
mas principalmente nas questões so-
ciais e econômicas. “As nossas escolhas 
gerarão uma nova cidade em um fu-
turo de curto prazo, com novas regras 
para um cenário de desenvolvimento 
há muito tempo esperado por todos os 
atores da nossa sociedade.”, pontuou.

Em seguida, o vice-presidente do 
Concidade, Albert Josuá, passou algu-
mas instruções sobre a reunião e fez 
um resgate de todo o processo de dis-
cussão do Plano. Ressaltou que estes 

são os últimos momentos de um perí-
odo de quatro anos, iniciado em 2017, 
e que teve um período suspenso, sendo 
retomado em 2019. Destacou ainda 
que o processo permitiu participação 
popular, até então inédita, levando o 
processo a ser um dos mais participa-
tivos do país. 

Para a votação, será fornecido um 
caderno de propostas, divididos em 
blocos e numerados para facilitar a 
escolha do voto pelos delegados. Ca-
da um receberá por e-mail um login e 
senha para ter acesso ao sistema. O sis-
tema de votação ainda gera um código 
de identificação da cédula eleitoral, o 
que dará mais segurança ao eleitor.

URBANISMO
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MARCELLO CASAL JR

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse nesta sexta-
-feira, 11, em São Paulo,  que 

160 milhões de brasileiros serão va-
cinados contra a covid-19 até o final 
deste ano. 

“Vamos nos empenhar fortemen-
te para acelerar a nossa campanha de 
vacinação, já distribuímos mais de 105 
milhões de doses para estados e muni-
cípios e mais de 70 milhões de doses 
de vacinas já foram aplicadas, já temos 
uma cobertura de duas doses de mais 
de 15% da população brasileira e, em 
junho, teremos ao menos 40 milhões 
de doses de vacinas. A perspectiva do 
mês de julho é satisfatória, haja visto 
a chegada de vacinas. Somente com a 
Pfizer, até setembro, teremos 100 mi-
lhões de doses e de setembro a dezem-
bro serão mais 100 milhões de doses”, 
afirmou. 

Queiroga participou, ao lado do 
prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, 
da inauguração de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e de En-

fermaria no Hospital Municipal Gua-
rapiranga (SP). Foram entregues 65 
novos leitos (30 de UTI e 35 de enfer-
maria) exclusivos para o atendimen-
to de pacientes com complicações 
decorrentes do novo coronavírus, 
no hospital situado na zona sul da 
capital. 

No local, que é custeado em par-
ceria com o governo federal, foram 
investidos R$ 2.638.432,66 para amplia-
ção. Os novos leitos já poderão ser uti-
lizados na próxima semana. O prefeito 
Ricardo Nunes, de São Paulo, mostrou 
preocupação com a taxa de ocupação.  

Ministro diz que 160 milhões serão 
vacinados até dezembro no Brasil
OTIMISMO | Durante solenidade de entrega de leitos de UTI em São Paulo-SP, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez uma breve prestação de contas na qual revelou que já 
distribuídas mais de 105 milhões de doses para estados e municípios, das quais 70 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas, atingindo cobertura de 15% da população 

Queiroga participou, ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, da inauguração de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

100 mi
Números de doses da Pfizer 
para o  Brasil até setembro 

AMANDA PEROBELLI

MARCELO CAMARGO

O Instituto Butantan entregou 
nesta sexta, 11,  ao Ministério da 
Saúde um lote de 800 mil doses 

da vacina contra covid-19 CoronaVac. 
Essa remessa é parte das 5 milhões de 
doses previstas para serem liberadas 
ao longo do mês de junho para o Pro-
grama Nacional de Imunizações (PNI).

O novo lote está sendo produzido 
a partir dos 3 mil litros de ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) recebidos 
no último dia 5 de maio. As doses en-
tregues hoje contemplam o segundo 
contrato firmado com o governo fe-
deral para a entrega de 54 milhões de 
vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi 
cumprido em meados de maio.

Segundo informações do governo 
estadual, com as doses de hoje, o Bu-
tantan chega às 48 milhões de vacinas 
fornecidas ao Ministério da Saúde des-
de 17 de janeiro, quando o uso emer-
gencial do imunizante foi aprovado 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

O governo estadual informou ain-
da que, até o final de junho, o Butantan 
receberá um novo lote de 6 mil litros 
de IFA para a produção de mais 10 mi-
lhões de doses.

“Até o final de setembro cumprire-
mos o nosso projeto, nosso programa 
de entrega de 100 milhões de doses 

para o Ministério da Saúde. Vamos se-
guindo na produção ao longo dos pró-
ximos dias e estaremos fazendo uma 
entrega adicional de mais 5 milhões 

começando pelas 800 mil que estão 
sendo embarcadas para o Ministério 
da Saúde”, disse o governador de São 
Paulo, João Doria.

Lote está sendo produzido a partir dos 3 mil litros de IFA recebidos no último dia 5 de maio

Butantan entrega 800 mil doses de 
vacinas contra a Covid-19 ao PNI

IMUNIZAÇÃO

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autori-
zou a indicação da vacina Co-

mirnaty, da Pfizer, para crianças com 
12 anos de idade ou mais. Com isso, a 
bula da vacina passará a indicar essa 
nova faixa etária para o Brasil.

De acordo com a agência, a am-
pliação foi aprovada após a apre-
sentação de estudos desenvolvidos 
pelo laboratório que indicaram 
a segurança e eficácia da vacina 

para esse grupo. Os estudos foram 
desenvolvidos fora do Brasil e ava-
liados pela Anvisa.

Antes, a vacina Comirnaty estava 
autorizada para pessoas com 16 anos 
de idade ou mais. Até o momento, 
esta é a única entre as vacinas auto-
rizadas no Brasil com indicação para 
menores de 18 anos.

A vacina da Pfizer foi a primeira 
a receber o registro definitivo para 
vacinas contra covid-19 no Brasil.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária está analisando outras vacinas 

Anvisa autoriza uso da Pfizer 
para maiores de 12 anos

AMPLIAÇÃO



As vendas no comércio tiveram 
alta de 1,6% no mês de maio em 
comparação ao mês anterior. 

O setor de materiais de construção 
voltou a ser destaque, com elevação 
de 4,8%. Os dados, nacionais, são do 
Indicador de Atividade do Comércio 
da Serasa Experian e foram divulgados 
nesta sexta-feira, 11.

De acordo com a pesquisa, todos 
os segmentos cresceram em maio, na 
comparação com o mês anterior, ex-
ceto o de combustíveis e lubrificantes, 
que teve a maior baixa do ano (6,8%). 
Supermercados, hipermercados, ali-
mentos e bebidas cresceram 1,7%; 
móveis, eletrodomésticos, eletroeletrô-
nicos e informática, 3,2%; veículos, mo-
tos e peças, 2,8%; e tecidos, vestuários, 
calçados e acessórios, 3,5%.

“As restrições de funcionamento 
impostas aos comércios físicos nos 
meses de março e abril foram ameni-
zadas a partir do início de maio, sendo 
assim, a presença mais ativa dessas 

empresas possibilitou um maior nível 
de consumo e uma leve aceleração das 

vendas”, destacou o economista da Se-
rasa Experian Luiz Rabi.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
11ª Vara Cível da Comarca de Natal – Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN – CEP: 59064-250 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias 

A Excelentíssima Senhora Doutora KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível 
desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que pelo presente fica CITADA a pessoa de FRANCISCO FABIANO BEZERRA DA SILVA, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da 
Ação Monitória de nº 0034936-07.2009.8.20.0001, proposta por ESTRELÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, em face de A. FARIAS DANTAS - ME e FRANCISCO FABIANO BEZERRA DA SILVA, em tramitação por este 
Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 7.256,23 (sete mil, duzentos e 
cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), atualizada até 27/10/2009. Na hipótese de não pagamento, o réu poderá 
oferecer embargos no mesmo prazo (art. 702 do CPC). Advirta-se que se não forem opostos embargos, constituir-se-á, 
de pleno direito, automaticamente, o título executivo judicial (art. 701, §2º, CPC). Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. Tudo de conformidade com a petição inicial. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 17 dias do 
mês de maio de 2021. Eu, Flávio Praxedes da Silva, Técnico Judiciário, digitei e conferi. Ressalte-se que este processo 
tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de 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". 
 

KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO 
JUÍZA DE DIREITO 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes licenças: 
 Licença Simplificada Nº2020-150406/TEC/LS-0101, com prazo de validade até 10/06/2022, em favor do 

empreendimento de 01 (um) acesso ao poço injetor de código 8-SBO-0020-RN do campo de Sabiá Bico de 
Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença Previa para Perfuração Nº2020-150406/TEC/LPpe-0010, com prazo de validade até 10/06/2022, 
em favor do empreendimento perfuração de 01 (um) poço injetor de código 8-SBO-0020-RN do campo de 
Sabiá Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande 
do Norte.  

 Licença de Instalação e Operação Nº2020-156267/TEC/LIO-0033, com prazo de validade até 10/06/2022, 
em favor do empreendimento de 01 (uma) linha de injeção de gás do poço injetor de código 8-SBO-0020-
RN do campo de Sabiá Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, 
no Rio Grande do Norte.  

Ricardo Mazorra Peres 
Diretor de Operações 
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ROVENA ROSA

Setor de tecidos, vestuários, calçados e acessórios cresceu 3,5% entre maio e abril 

Vendas do comércio mostram 
crescimento de 1,6% em maio

RECUPERAÇÃO

JOSÉ ALDENIR

As atividades turísticas já so-
mam prejuízo de R$ 355,2 
bilhões desde o agravamento 

da pandemia de covid-19 no País, 
em março de 2020. Desde o início da 
crise sanitária, o turismo brasileiro já 
eliminou 474,1 mil postos de trabalho 
formais.

O setor chegou a maio deste ano 
operando com aproximadamente 48% 
da sua capacidade mensal de geração 
de receitas, calcula a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC).

"O recrudescimento da pandemia 
tem se mostrado bem mais comple-
xo para o turismo do que para outras 
atividades", ressaltou o economista 
Fabio Bentes, responsável pelo estudo 
da CNC.

A estimativa da CNC considera 
o que o turismo deixou de arrecadar 
desde a segunda quinzena de março 
de 2020 até o fim de maio, tendo co-
mo base informações das pesquisas 
conjunturais e estruturais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), além de séries históricas refe-
rentes aos fluxos de passageiros e ae-
ronaves nos 16 principais aeroportos 
brasileiros. Os dados sobre emprego 
consideram estatísticas do Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do Ministério da Econo-

mia.
Bentes aponta que o setor de ser-

viços como um todo tem reagido com 
lentidão à crise sanitária, em meio 
a um cenário ainda incerto sobre o 
avanço no ritmo de vacinação da po-
pulação nos próximos meses, o que 

deve fazer com que compense apenas 
parcialmente em 2021, com alta de 
4,6%, a queda recorde de 7,8% no vo-
lume de receitas observado em 2020. 

Ele acrescenta que o segmento de 
serviços turísticos tem como obstácu-
los adicionais as restrições à circula-

ção de turistas nacionais e, principal-
mente, estrangeiros no Brasil, o que 
deve melhorar somente no segundo 
semestre de 2021.

O agregado especial de atividades 
turísticas recuou 0,6% em abril ante 
março, segundo os dados da Pesquisa 

Mensal de Serviços, divulgados pelo 
IBGE. O resultado sucede uma forte re-
tração de 23,1% registrada no mês an-
terior. O segmento ainda precisa cres-
cer 81,9% para retornar ao patamar de 
fevereiro de 2020, no pré-pandemia.

A CNC diminuiu mais uma vez sua 
projeção para o crescimento do volu-
me de receitas do turismo em 2021, de 
uma alta de 18,2% para um avanço de 
16,7%, após o tombo de 36,6% do ano 
passado.

"Acredito que a volta ao patamar 
pré-pandemia só ocorrerá na segun-
da metade de 2022. No ano passado, 

houve uma perda de 36,6% no volume 
de receitas e, para este ano, estamos 
projetando avanço de 16,7%. Essa 
previsão não contempla reversões 
significativas no quadro da pandemia 
nem interrupções prolongadas na va-
cinação", disse Fabio Bentes

Turismo brasileiro tem prejuízo de 
R$ 355,2 bi na pandemia, diz CNC
LEVANTAMENTO | Segundo a CNC, em maio o setor estava operando com 48% da sua capacidade mensal de geração de receitas. Estudo destaca também que desde o início da crise 
sanitária, o turismo brasileiro já eliminou pelo menos 474,1 mil postos de trabalho formai; dados consideram estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

Morro do Careca, um dos principais pontos turísticos da capital do Rio Grande do Norte; Natal também sentiu impacto negativo da pandemia

474 mil
Número de empregos formais 

perdidos no turismo
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JOÃORICARDOCORREIA
Processo

A Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel) ingressou 
na Justiça com ações civis públicas 
reivindicando reparação dos governos 
em razão da ação do lockdown em 
meio à pandemia.

Processo 2
Os alvos são governadores de 

26 Estados, mais o Distrito Federal, 
e prefeitos de 275 municípios em 
que a Abrasel tem associados. Em 
entrevista à Folha, nesta quinta-feira, 
10, o presidente da Abrasel, Paulo 

Solmucci, afi rmou: “O Estado impôs 
uma regra, o fechamento, e essa 
imposição trouxe perdas. Então, ele é 
responsável.”

Jato
No mesmo dia em que as 

denúncias de assédio moral e sexual 
feitos por uma funcionária contra 
Rogério Caboclo atingiram a alta 
cúpula da CBF como uma bomba, ele 
comprou um jatinho avaliado em 14 
milhões de dólares (R$ 71 milhões). 
A informação foi publicada nesta 
sexta-feira, 11, pelo jornalista Rodrigo 

Mattos, no portal UOL.

Jato 2
A CBF, mais suja que pau de 

galinheiro, tenta desfazer a compra 
feita Caboclo por considerá-la 
desnecessária. O então presidente 
adquiriu um jato Legacy com 16 
lugares. O pagamento da aeronave foi 
feito à vista.

Blablablá
Das duas, uma: ou o presidente 

Bolsonaro gosta de falar besteira, 

porque é um “maluco beleza”, ou 
então é tudo planejado por alguém 
que viveu muito tempo em dois 
ambientes onde existem muitos 
meninos sabidos: a caserna e a 
Câmara dos Deputados.

Atendimento
Usuários do Hospital Naval de 

Natal informam ao colunista que 
o atendimento prestado naquela 
unidade médica tem melhorado nas 
últimas semanas, desde que houve 
mudanças na direção geral. Boa 
notícia também merece destaque.

Penitenciário
O STF promove, na segunda-feira, 

14, audiência pública para discutir 
formas de garantir a fi scalização do 
sistema penitenciário brasileiro. 

Intimação
Professores e estudantes da 

Universidade Estadual do Ceará 
foram intimados a comparecer à sede 
da Polícia Federal, em Fortaleza. Eles 
prestarão esclarecimentos sobre a 
ação que apura “atos antifascistas” e 
“organização de polícia ideológica”. Lá 
vem bronca.

JOÃORICARDO

DESEMPENHO | Indicadores Industriais mostram que, no auge da segunda onda da covid-19, na virada de 
março para abril, a indústria reagiu de forma positiva; horas trabalhadas na produção cresceram 0,7% 

A  atividade industrial continua 
elevada no Brasil, segundo 
dados dos Indicadores In-

dustriais divulgados nesta sexta, 
11, pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

Ao comentar o indicador, o ge-
rente de Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo, lembrou que o 
emprego continua aumentando. 
“São nove meses de alta no emprego 
industrial no Brasil. A massa salarial 
e o rendimento médio para os tra-
balhadores também aumentaram 
na passagem de março para abril de 
2021”. Segundo ele, “apenas o fatu-
ramento mostrou queda na compa-
ração do período da pesquisa, mas 

isso já oscila há alguns meses”.
Marcelo Azevedo avalia que 

a atividade industrial persisten-
temente alta refl ete a busca pela 
recomposição de estoques. “Todo 
esse movimento, com utilização da 
capacidade instalada elevada e cres-
cimento constante no emprego, é 
resultado do rápido crescimento do 
segundo semestre do ano passado e 
da resiliência na indústria nos pri-
meiros meses do ano”.

Segundo a CNI, os Indicadores 
Industriais mostram que, no auge 
da segunda onda da covid-19, na vi-
rada de março para abril, a indústria 
reagiu de forma positiva. As horas 
trabalhadas na produção cresceram 

0,7% em abril, após alta de 1,1% no 
mês anterior.

Segundo a entidade empresarial, 
a utilização da capacidade insta-
lada continuou elevada, manten-
do-se acima de 80% pelo segundo 
mês consecutivo. Em abril, fi cou 
em 82,3% (dado dessazonalizado). 
o faturamento real da indústria de 
transformação recuou 1,3%. 

As horas trabalhadas na produ-
ção aumentaram 0,7% em abril de 
2021, após alta de 1,1% em março. 
Na comparação com abril de 2020, 
as horas aumentam 35,1%. De acor-
do com a CNI, naquele mês a ativi-
dade industrial se reduziu signifi -
cantemente por conta da pandemia.

Atividade industrial surpreende e 
segue elevada entre março e abril

Emprego cresceu 0,3%, em abril, comparado com o mês anterior. Em relação a abril de 2020, o crescimento chegou a 4,2%

MIGUEL ÂNGELO CNI

O Ministério de Minas e Ener-
gia (MME) publicou nesta 
sexta-feira, 11, no Diário 

Ofi cial da União (DOU) as diretri-
zes para a realização de leilões de 
energia existente A-1 e A-2 em 2021. 
Os certames estão marcados para 
ocorrer no dia 3 de dezembro deste 
ano e fi carão a cargo da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel).

A portaria diz que o início do 
suprimento de energia do leilão A-1 
terá início em 1º de janeiro de 2022 
e término em 31 de dezembro de 
2023. No leilão A-2, o início ocorrerá 
1º de janeiro de 2023 e término em 
31 de dezembro de 2024.

Esse tipo de leilão foi criado 
para contratar energia gerada por 
usinas já construídas e que estejam 
em operação. Essas usinas possuem 
um custo mais baixo de produção, 
pois os investimentos para a gera-
ção de energia já foram amortiza-
dos.

De acordo com a portaria, os 
contratos dos leilões serão no am-
biente regulado. No caso do leilão 

A-1, o Contrato de Comercialização 
de Energia no Ambiente Regulado 
(CCEAR) será na modalidade por 
quantidade de energia elétrica e 
os custos decorrentes dos riscos 
hidrológicos serão integralmente 
assumidos pelos vendedores.

Já para o leilão A-2, os CCE-
ARs ocorrerão na modalidade por 
disponibilidade, para a a energia 
elétrica gerada a partir de fonte 
termelétrica a biomassa, a carvão 
mineral nacional, a gás de processo 
e a gás natural. 

Em todos os casos, os custos 
decorrentes dos riscos hidrológi-
cos serão integralmente assumidos 
pelos compradores, “com direito de 
repasse às tarifas dos consumidores 
fi nais”.

O contrato no ambiente regu-
lado também se dará, no leilão A-2, 
para as demais fontes geradoras de 
energia, como hidrelétrica, eólica e 
solar, e os custos decorrentes dos 
riscos hidrológicos serão integral-
mente assumidos pelos vendedo-
res.

MME publica diretrizes para 
leilões de energia existente

ECONOMIA 

MARCELLO CASAL JR

Leilão foi criado para contratar energia gerada por usinas já construídas 
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PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
CAMARAVE EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ: n° 05.433.539/0001-58 torna Público que requereu ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA a LICENÇA DE ALTERAÇÃO, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de 
São Bento do Norte-RN. 

 
AVELAR DE CASTRO LOUREIRO FILHO 

Sócio 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
DL DISTRINUIDORA DE GAS LTDA, CNPJ: 41.914.674/0001-89, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Sebastião 
Rodrigues, 14 – Centro, CEP: 59.675-000 – Grossos-RN. 
 

Shirlane Daiane de Oliveira Novo Fernandes - Diretora 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Operação - LO, para extração mineral de CASCALHO numa área de 26,66 (ha), volume mensal 
de 30.000 m³/mês, localizado na Fazenda Lagoinha, zona rural, Parazinho/RN.  
 

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 
Requerente/Proprietário 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
JOSÉ ERISTOTES NETO, CPF: n° 785.714.564-53, torna Público que requereu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à LICENÇA 
SIMPLIFICADA, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de Canguaretama-RN. 

 
José Eristotes Neto 

Arrendatário 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
J ASSIS DE MOURA, CNPJ: 05.029.476/0001-79 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para o TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, Localizado na Av. SENADOR 
JOÃO CÂMARA, 25 L BAIRRO CENTRO CEP: 59.518-000 no município de SÃO RAFAEL/RN. 
 

JOSÉ ASSIS DE MOURA 
TITULAR 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
JOSUE AMORIM CUNHA, CNPJ: 41.178.488/0001-79 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para o TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, Localizado na RUA JOÃO XAVIER PEREIRA SOBRAL, 
1038 SALA 01 no bairro PLANALTO CEP: 59.570-000 no município de CEARÁ-MIRIM/RN. 
 

JOSUE AMORIM CUNHA 
TITULAR 

 

NORDESTE LOGÍSTICA LTDA. 
CNPJ n° 11.209.886/0001-02 NIRE 24200517155 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2021 

1. Data, hora e local: Aos 04 dias do mês de junho de 2021, às 13 horas, na sede da Nordeste Logística LTDA., localizada 
na Cidade de Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte, na Área Desmembrada da Fazenda Cravo, s/nº, no bairro da 
Fazenda Cravo, na Cidade de Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.598-000 (“Sociedade”). 
2. Convocação e presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de todos os sócios 
quotistas. 
3. Mesa: Presidente: Francisco de Assis Neto; Secretário: Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins. 
4. Ordem do dia: Deliberar sobre a redução do contrato social. 
5. Deliberações: Após o exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os sócios quotistas deliberaram e 
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, por (i) autorizar a redução do capital social da Sociedade, o qual encontra-se 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 1.082, inciso II, da lei nº 10.406/2002, 
no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), passando o capital social da Sociedade de R$ 19.600.000,00 
(dezenove milhões e seiscentos mil reais) para R$ 14.600.000,00 (quatorze milhões e seiscentos mil reais) (“Redução de 
Capital”), nos termos do art. 1.084 do Código Civil; (ii) autorizar a publicação da presente ata no Diário Oficial do Estado do 
Rio Grande do Norte e em outro jornal de grande circulação, em atendimento ao disposto no § 1º do art. 1.084 do Código 
Civil; (iii) proceder à averbação desta ata na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte e da alteração do contrato 
social da Sociedade, que ratificará o que ora se restou deliberado, após satisfeitas as condições constantes dos § 1º e § 2º,  
ambos do art. 1.084 do Código Civil. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes 
7. Assinaturas: Presidente: Francisco de Assis Neto. Secretário: Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins. Sócios Quotistas: Dislub 
Combustíveis S.A.; e Francisco de Assis Neto 

Guamaré-RN, 04 de junho de 2021 
Mesa: 

Francisco de Assis Neto                                              Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins 
Presidente                                                                                      Secretário 

  
Sócios Quotistas: 

Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins            Cláudia Barbosa Carrilho 
(ambos por DISLUB COMBUTÍVEIS S.A.) 

 
Francisco de Assis Neto  
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
PORCINO E ALVARES EIRELI - CNPJ: 09.060.771/0001-49, torna público que recebeu do IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação, Nº 2021-160280/TEC/RLO-0148, com prazo de validade até 
28/06/2027, para atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos, Troca de óleo e Oficina, 
empreendimento localizado na Av. Maria Lacerda Montenegro, 971 – Nova Parnamirim - Parnamirim/RN. 
 

Dinarte Dantas Álvares Filho - Diretor 

 

CIÊNCIA | Resultados apontam que a Covid-19 pode afetar a placenta de gestantes, atingindo também o 
feto. As possíveis consequências vão desde o nascimento prematuro e até mesmo a morte intrauterina 

Estudo feito por pesquisadores 
da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná (PUCPR), Uni-

versidade Federal do Paraná (UFPR) 
e do Instituto Pesquisa Pelé Pequeno 
Príncipe (IPPPP) constatou que a 
covid-19 pode afetar a placenta de 
gestantes, com reflexos nos fetos. En-
tre esses reflexos estão o nascimento 
prematuro e até mesmo a morte in-
trauterina do bebê.

A pesquisa foi desenvolvida no 
Hospital de Clínicas e no Hospital 
Nossa Senhora das Graças, em Curiti-
ba, com consentimento das pacientes 
e aprovação do Comitê de Ética das 
instituições.

A principal conclusão do estudo foi 
que na grande maioria das pacientes 
com forma assintomática ou leve da 
doença, que não precisaram de inter-
nação, o vírus não teve qualquer efeito 
para o bebê. “Não encontramos efeito 
nem a longo prazo e nem imediata-
mente com a mãe que está em casa, 
já no finalzinho da gestação, que está 
com covid e foi para o hospital ganhar 
o bebê. A gente não encontrou ne-
nhum evento adverso”, disse à Agência 
Brasil a professora Lucia de Noronha, 
da Escola de Medicina da PUCPR, uma 
das coordenadoras do estudo.

Praticamente todas as mães que 
que foram hospitalizadas com uma 
forma moderada ou grave de covid-19 
tiveram eventos adversos, seja um 
parto prematuramente induzido, 
porque o bem-estar fetal estava com-
prometido, seja a perda do bebê. “Foi 
o evento mais raro, mas aconteceu 
nas formas moderadas e graves que 
necessitaram de hospitalização. As 
formas leves não tiveram problemas, 
o que é uma excelente notícia, porque 
significa que a imensa maioria das 
mães vai ter seus bebês normalmen-
te”, afirmou Lúcia.

Ela chamou a atenção para o fato 
de que todas as mulheres com for-
mas moderadas e graves da doença 
tinham comorbidades, como obesi-
dade, diabetes e hipertensão. “Mas os 
bebês não morreram por causa da co-
morbidade e sim por causa da covid. 

As mães tiveram forma grave porque 
tinham comorbidades”, disse. Entre 
as mulheres assintomáticas ou com 
casos leves da covid-19 nem todas ti-
nham comorbidades.

FOCO 
O foco do trabalho era observar 

o efeito sobre a placenta das mu-
lheres grávidas. Os pesquisadores 
encontraram alterações na placenta, 
decorrentes da doença vascular da 
covid-19. “A covid é uma doença vas-
cular e a placenta é o pulmão do be-
bê. É por onde o bebê respira e recebe 
nutrientes, por meio dos vasos da 
mãe. Se a covid-19 afeta os vasos da 
mãe, o bebê passa a não receber nu-
trientes nem oxigênio. O bebê entra 
em hipófise fetal”, explicou a profes-
sora. Nesse momento, segundo ela, o 
médico tem de tirá-lo da barriga da 
mãe, para salvar a vida dele. É o parto 
prematuro induzido.

Os pesquisadores buscaram en-
tender como a placenta, estando no 
meio, entre o bebê e a mãe, era afe-
tada pela covid-19. “É a forma grave 
da doença que faz essa lesão vascular 
importante. E essa lesão vascular é no 
corpo todo da mãe, incluindo a pla-
centa, que é a comunicação da mãe 
com o bebê. E os vasos têm de estar 
saudáveis”, acrescentou Lúcia.

Na etapa preliminar do traba-
lho, foram estudadas 40 pacientes, 
sendo 20 com covid-19 e 20 sem a 
doença, na mesma época, com as 
mesmas comorbidades, para en-
tender o que era comorbidade e o 
que era covid-19. Essas mulheres já 
estavam grávidas quando a pande-
mia foi declarada no Brasil. Agora, 
em uma segunda fase da pesquisa, 
serão estudadas 60 pacientes afeta-
das pela doença e 60 que têm teste 
negativo. Diferentemente das pa-
cientes da primeira etapa do traba-
lho, essas  engravidaram durante a 
pandemia. 

As novas pacientes serão 
acompanhadas pelos pesquisa-
dores em todos os momentos da 
gestação e da doença. Elas incluem 
mulheres com e sem comorbida-
des. Os cientistas pretendem es-
tudar de maneira mais profunda 
também as formas mais leves da 
doença, para ver se a conclusão 
de que não não há consequência 
nenhuma para o bebê está correta. 
A ideia é acompanhar ainda o de-
senvolvimento do bebê.

Estudo acompanhou quarenta grávidas; metade delas contaminadas pelo novo coronavírus

Agora, em uma segunda fase da pesquisa, serão estudadas 60 pacientes afetadas pela doença e 60 que têm teste negativo

Estudo apresenta efeitos da Covid
na placenta e reflexos nos fetos

REPRODUÇÃO

 OLMO CALVO

EQUIPE SE PREPARA 
PARA SEGUNDA 
ETAPA DO ESTUDO
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INTERNACIONAL | País vai ocupar um assento não permanente pela 11ª vez, no biênio 2022-2023 (a última 
havia sido em 2010-11). Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana também foram eleitos ontem 

O Brasil voltará a ocupar um as-
sento não permanente no Con-
selho de Segurança das Nações 

Unidas no biênio 2022-2023, após 11 
anos. Será a 11ª vez que o país vai inte-
grar o colegiado (a última foi no biênio 
2010-2011).

Decisão foi tomada em eleições 
ocorridas nesta sexta-feira, 11, em 
Nova York, na 75ª Assembleia Geral 
das Nações Unidas, nas quais o Brasil 
recebeu 181 votos.  O Conselho de Se-
gurança é formado 15 países com direi-
to a voto. Mas apenas Estados Unidos, 
França, Grã-Bretanha, China e Rússia 
são membros permanentes e têm po-
der de veto. Os outros 10 assentos são 
temporários, e os países são eleitos 
para ocupá-los de forma rotativa, em 
mandatos de dois anos.

O governo brasileiro tenta, há mui-
tos anos, um assento permanente no 
conselho. O país integra o G4, grupo 
formado também por Japão, Alema-
nha e Índia, que defende mudanças no 
Conselho de Segurança (veja no vídeo 
abaixo).

Segundo o Itamaraty, a eleição des-
ta sexta “reflete o reconhecimento da 
histórica contribuição brasileira para 
a paz e a segurança internacionais”. 
O país recebeu o voto de 181 dos 190 
países que participaram. Houve 8 abs-
tenções e 1 voto no Peru, que não era 

candidato. Na última vez em que foi 
eleito, em 2009, o Brasil recebeu 182 
dos 183 votos.

O Ministério das Relações Exte-

riores disse, em nota, que pretende 
“fortalecer as missões de paz da ONU e 
defender os mandatos que corroborem 
a interdependência entre segurança e 
desenvolvimento”.

O governo brasileiro também cum-
primentou Albânia, Emirados Árabes 
Unidos, Gabão e Gana, que também 
foram eleitos para ocupar assentos não 
permanentes no colegiado.

O Brasil já fez parte do Conselho de 
Segurança da ONU nos seguintes biê-
nios: 1946-47, 1951-52, 1954-55, 1963-
64, 1967-68, 1988-89, 1993-94, 1998-99, 
2004-05 e 2010-11.

Será a 11ª vez que o Brasil integra o colegiado, mas meta é conquistar assento permanente

Brasil volta a compor Conselho de 
Segurança da ONU após 11 anos 

LUCAS JACKSON

IVAN ALAVARDO

As autoridades sanitárias do Chi-
le anunciaram um lockdown 
em toda a capital Santiago, 

após a divulgação dos piores números 
de novos casos de covid-19 desde o 
início da pandemia, apesar de o país 
já ter vacinado mais da metade de sua 
população. 

O número diário de casos con-
firmados disparou 17% nas últimas 
duas semanas em todo o país e 25% na 
região metropolitana que inclui San-
tiago, onde está concentrada metade 
da população. 

As unidades de tratamento intensi-
vo na região da capital estão operando 
com 98% da capacidade. José Luis Es-
pinoza, presidente da Federação Na-
cional de Associações de Enfermagem 
do Chile (Fenasenf), disse que seus 
membros estão “à beira do colapso”.

O Chile tem uma das maiores ta-
xas de vacinação do mundo. Cerca de 
75% de seus 15 milhões de habitantes 
já receberam pelo menos uma dose da 
vacina e cerca de 58% estão completa-
mente imunizados.

O país sul-americano utilizou 
quase 23 milhões de doses até agora 

- 17,2 milhões da Sinovac, 4,6 milhões 
da Pfizer/BioNTech, e menos de 1 
milhão de doses da AstraZeneca e da 
CanSino.

As vacinas não têm 100% de efi-
cácia, como apontam os especialistas 
médicos, e há um intervalo de tempo 
até que elas atinjam o máximo de efi-
ciência. Por trás da nova onda também 

estão o cansaço com a pandemia e o 
surgimento de novas variantes mais 
contagiosas do vírus. 

Das 7.716 pessoas com infecções 
confirmadas de covid-19 entre quarta e 
quinta-feira, 73% não foram totalmen-
te imunizadas e 74% tinham menos de 
49 anos de idade, informou o Ministé-
rio da Saúde.

País registra piores números desde o início da pandemia, mesmo com vacinação modelo

Chile fecha capital novamente após 
disparada dos casos de Covid-19

PANDEMIA

PAÍS INTEGRA G4, GRUPO 
FORMADO TAMBÉM 

POR JAPÃO, ALEMANHA 
E ÍNDIA, QUE DEFENDE 

MUDANÇAS NO CONSELHO 
DE SEGURANÇA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 2016-099708/TEC/RLO-0102, com o prazo de validade de 
25/07/2021 Sistema de Abastecimento de Água do Sistema Adutor Boqueirão, no 
Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

REQUERENDO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização 
de Operação (LRO) ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) ETE Beira 
Rio, localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 4/2021- SEIMURB

PROCESSO N° 117/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL  da prefeitura municipal de Mossoró, designada pelo Portaria 
nº 494/2021, Publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nº 598 A de 26 de janeiro de 2021, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados a licitação do  certame Cujo o 
objeto é: Pavimentação poliédrica com paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão 
asfáltica e construção de sistema de drenagem de água em diversas ruas, avenidas e travessias 
dos bairros, Rincão e Sumaré, todos enquadrados no perímetro urbano do município de 
Mossoró/RN. Data/Local: 15/07/2021– No auditório da estação das artes. Horário: 09:00. Horas. O edital 
completo deste preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material 
deste certame no horário de expediente de 07:00 às: 13:00h, na Secretaria Executiva de Licitações, 
Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.
c) O pagamento de boleto bancário na importância de R$: 0,50 (cinquenta centavos) por folha, que será 
efetuado através da Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e Compras ou emitido no 
https://www.tinus.com.br/csp/MOSSORO/portal/index.csppela - TAXA DIVERSAS – opção – DAM.

Mossoró-RN. 11 de junho de 2021
Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
TOMADA DE PREÇOS N° 3/2021- SEIMURB 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL  da prefeitura municipal de Mossoró, designada pelo Portaria 
nº 494/2021, Publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nº 598 A de 26 de janeiro de 2021, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados a licitação do  certame Cujo o 
objeto é: Pavimentação de estradas vicinais no município de Mossoró/RN, na direção noroeste 
zona 24m, início do trecho 680598.00 M E; 9431072.00 M S, final do trecho: 679749.00 M E; 
9432727.00M S, em coordenada UTM – Comunidade de Alagoinha do Município de Mossoró/RN. 
Data/Local: 30/06/2021– No auditório da estação das artes - Horário: 09:00. Horas. O edital completo 
deste preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material 
deste certame no horário de expediente de 07:00 às: 13:00h, na Secretaria Executiva de Licitações, 
Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.
c) O pagamento de boleto bancário na importância de R$: 0,50 (cinquenta centavos) por folha, que será 
efetuado através da Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e Compras ou emitido no 
https://www.tinus.com.br/csp/MOSSORO/portal/index.csppela - TAXA DIVERSAS – opção – DAM.

Mossoró-RN. 11 de junho de 2021
Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE REAPRAZAMENTO DA NCB 058/2020

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do 
Planejamento e das Finanças – SEPLAN, nos autos do Processo Administrativo nº 
00210038.007774/2019-03, cujo objeto trata-se da Contratação de Empresa especializada 
na área de Engenharia Civil, para Execução de Obra e Serviços de Engenharia a serem 
prestados conforme Projetos referentes à Reestruturação da Rede Elétrica e de 
Telecomunicações da SEPLAN, na cidade de NATAL, no Estado do Rio Grande do 
Norte, torna público que a sessão marcada para o dia 15 de junho de 2021, às 10 horas, no 
Auditório da Secretaria supramencionada, com publicação em 12 de maio de 2021, no Diário 
Oficial da União (DOU), seção 3, nº 88, pg. 168, Diário Oficial do Estado (DOE) e na Tribuna do 
Norte, fica desde já reaprazada para o dia 26 de junho de 2021 às 10 horas.

Natal 11 de junho de 2021
Ronaldo Barros Pereira

Presidente de CMEL

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
VERDE GRANDE GERACAO DE ENERGIA LTDA., 28.483.529/0001-22, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Prévia para Complexo Fotovoltaico Caraúbas, localizada no município de Caraúbas/RN. 
 

Adriana Vieira de Castro Martins 
Representante legal 

 

 



15ESPORTES|  Sábado e domingo, 12 e 13 de junho de 2021

CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Sentimentos generosos envolverão a família e o amor 
numa atmosfera acolhedora. A semana terminará com 
carinho e ambiente protetor. Espere por uma surpresa 
gostosa. Presente inesperado, ou boa notícia na área 
fi nanceira, derrubará antigas barreiras. 

Planejamento de viagens, motivação no trabalho e 
harmonia nos relacionamentos profi ssionais manterão o 
astral em alta. A semana terminará com cenário positivo 
para o futuro, rotina agradável e confi ança nas relações. 
Implante hábitos saudáveis. 

A semana terminará com saldo positivo, mesmo que 
respostas ou pagamentos atrasem nesta fase de Mercúrio 
retrógrado. Palavras carinhosas atrairão novas relações e 
intensifi carão o amor. O dia será excelente para ampliar 
contatos, criar novos vínculos e movimentar a rede social.

A partir de hoje, Marte trará decisões sobre o futuro 
e conquistas na carreira. A semana terminará com 
surpresa gostosa, clima romântico e animação no 
amor. Conexões internacionais estarão abertas. Curta 
atividades ao ar livre, perto da natureza.

Assuntos fi nanceiros estarão em destaque. Vários 
planetas sinalizam época de oportunidades de expansão 
profi ssional e de bons negócios. Valores afetivos 
contarão pontos nas decisões de investimentos e de vida. 
Hora de repensar objetivos pessoais.

Assuntos de justiça, viagens e formação acadêmica 
estarão em destaque. A partir de hoje, Marte incentivará 
aventuras e programas culturais. Curta visitas virtuais por 
museus do mundo, caminhadas no parque e esportes. 
Planos de passar um tempo em outro lugar.

Com Lua, Vênus e Marte em seu signo, a semana 
terminará com brilho, poder pessoal, oportunidades 
de expandir o projeto de vida e sorte nos negócios. 
Na dúvida, siga a intuição que estará mais aguçada. 
Emoções à fl or da pele, empatia e sintonia.

Apoio à família virá em primeiro lugar e não será fácil. 
Aposte em maior generosidade e crie um clima carinhoso 
nas interações de hoje. O amor será fonte de inspiração 
para novos projetos de trabalho. Talvez você volte atrás 
numa decisão tomada anteriormente e resolva embarcar.

Não parta para a ação sem pensar. O dia será sujeito 
a distrações e devaneios. Um pouco de interiorização 
trará respostas existenciais e paz de espírito. Cultive a 
serenidade e aumente a sintonia com a força interior. 
Marte em seu signo revelará desejos e ambições.

A partir de hoje, Marte impulsionará novos 
relacionamentos. Parcerias de trabalho e negócios 
estarão aquecidos. Fique de olho em propostas que 
chegarão inesperadamente e oportunidades de 
crescimento fi nanceiro. 

Trocas carinhosas com amizades e ambiente protetor 
animarão o clima. A semana terminará com sucesso 
profi ssional e cansaço físico. Respeite os sinais do corpo 
e intercale o trabalho com momentos de relaxamento. 
Notícias e proposta de longe.

Inicie atividades. A partir de hoje, Marte acelerará a 
velocidade no trabalho e trará iniciativas para benefi ciar 
a saúde. Comece um trabalho, tratamento médico ou 
treino. Mover o corpo movimentará a vida, nesta fase. 
Aposte em planos de expansão e encerre processos.

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)

Carlos Alberto de Nóbrega também se preocupa com o futu-
Carlos Alberto de Nóbrega, 

trancado em casa desde março do 
ano passado e só agora voltando 
a gravar a sua “Praça” no SBT, foi o 
convidado do “Programa de Todos 
os Programas” desta semana no R7.

Menu variado. Falou de tudo 
um pouco.

Revelou que, durante o 
confi namento, escreveu um livro, 
não biográfi co, mas todo em cima 
do seu trabalho, desde o começo, 
no rádio e televisão, até os dias 

atuais. E também contou algumas 
curiosidades, por exemplo, das 
caravanas com Golias nos fi nais de 
semana, dos “Trapalhões” na Tupi 
e Globo, e como ele e o Jô faziam 
para dividir o texto da “Família 
Trapo”.

Mas não escondeu a sua 
preocupação em relação ao futuro 
do humor na TV aberta, diante 
das difi culdades que existem e 
de perspectivas que são as mais 
sombrias para os próximos tempos.

Segundo ele, as próprias 
emissoras, frente aos tantos 
impedimentos, entre o que 
é possível fazer ou falar, têm 
preferido não arriscar, ao contrário 
dos canais da TV paga, onde a 
liberdade de trabalho é muito 
maior.

De se lamentar que assim seja. 
Carlos Alberto é de um tempo em 
que os programas humorísticos 
eram tão essenciais para toda e 
qualquer TV quanto as novelas.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate

As gravações de “Verdades 
Secretas 2”, mesmo com 

os cuidados necessários, já 
acontecem num ritmo bem 

interessante...Agatha Moreira, 
pro sinal, vai aparecer bem 

diferente da primeira versão...
Inclusive com um visual 
dos mais arrojados.Fábio 

Assunção já está participando das 
gravações da segunda temporada 

de “Desalma”.Raul Gil está 
trabalhando com a possibilidade 
de voltar a gravar o seu programa 

no SBT em julho...
Ainda não há uma data 

marcada, porque vários detalhes 
terão que ser resolvidos antes 
disso...Plateia, por exemplo, 

não terá.A HBO Max também 
pretende acelerar as suas 

produções por aqui...Entre 
documentários e programas, 
já existem alguns projetos 

aprovados.

Marcha à ré
As informações que chegam do 

Departamento de Humor da Globo 
não são muito animadoras. Nesta 
semana, houve mais demissões 
provocadas pela ausência ou 
cancelamentos de projetos.

Outros cortes já são aguardados 
para os próximos dias.

Vida que se segue
Encerrado o contrato por obra 

com a Globo, para “Salve-se Quem 
Puder”, Marianna Armellini agora 
encontra-se no Uruguai, envolvida 
com as gravações da série “El 
Presidente”, da Amazon.

Devido ao contrato, que exige 
confi dencialidade, ela ainda não 
pode dar mais detalhes desse 
trabalho.   

A propósito 
Claudio Torres Gonzaga está 

às voltas com a produção de um 
espetáculo online que terá quadro 
atrizes entrando de diferentes países. 
Marianna Armellini, do Uruguai; 

O programa “Duelo de Mães”, 
apresentado por Ticiana Villas Boas, 
começou a ser gravado segunda-feira 
e deverá estrear na Band no dia 4 de 
setembro, um sábado, após o “Jornal 
da Band” Ticiana está grávida de 7 
meses e as gravações devem terminar 
ainda no decorrer deste mês.

DIVULGAÇÃO

Adriana Nunes, do Brasil; Marta 
Fernandes, de Portugal, e Amparo 
de Gata, da Espanha.

Presta atenção
A Rede TV! promoveu 

algumas mudanças na sua 
programação e os resultados não 
foram os esperados.

No entanto, em vez de investir 
em novidades ou apostas que 
nem sempre dão certo, o mundo 
ideal seria cuidar com mais 
atenção daquilo que ela tem de 
melhor.

Por exemplo
O “TV Fama” e o “Leitura 

Dinâmica” são produtos que 
sempre se destacaram na grade 
da Rede TV!, aliás com formatos 
que a concorrência já tentou 
imitar.

Os resultados dos dois 
poderiam ser bem melhores, com 
um mínimo de investimento. 
O problema nunca esteve nos 
apresentadores.
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DIVULGAÇÃO COB

Desde o fi nal de março, está 
confi rmado: a arqueira Ane 
Marcelle dos Santos estará 

nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela 
conquistou a vaga no tiro com arco 
ao vencer o Pan-Americano da mo-
dalidade, em Monterrey (México). A 
atleta carioca estreou na Olimpíada 
Rio 2016, quando o Brasil foi país-se-
de, mas agora a vaga olímpica tem 
um peso maior.

“Com certeza. Porque nessa eu tive 
que conquistar, tive que ir lá, passar os 
combates e conquistar a vaga. então, 
essa vaga foi muito mais importante”, 
disse a atleta, que na última edição 
dos Jogos alcançou as oitavas de fi nal, 
melhor resultado de uma arqueira do 
Brasil em uma olimpíada.

Com a bagagem adquirida na Rio 
2016, a atleta carioca, de 27 anos, se 
permite sonhar com voos ainda mais 
altos.”Na Rio 2016 eu aprendi muito, 
eu amadureci bastante pra chegar 
nessas olimpíadas agora e rebater o 
meu objetivo. Porque o meu objetivo 
na Rio 2016 foi passar um combate, 
então eu espero que agora em Tóquio 
eu possa chegar na semifi nal, para 
poder estar disputando essa meda-
lha inédita para o Brasil”, projeta a 

arqueira.
Uma possível parceria com outro 

nome forte do tiro com arco brasi-
leiro é uma das principais fontes de 

esperança da Ane Marcelle. Os Jogos 
de Tóquio marcarão a estreia da pro-
va em duplas mistas e pode rolar um 
dueto com o Marcus Vinícius D’Al-

meida, arqueiro do Brasil mais bem 
posicionado no ranking mundial.

“Eu e o Marcus, se Deus quiser a 
gente vai estar lá. Então, a gente tá 

atirando muito bem. A gente foi me-
dalha de ouro agora no Pan, no Mé-
xico. Então, a nossa equipe tá muito 
forte. a gente tá bastante confi ante 
que a gente pode trazer essa medalha 
pro Brasil”.

Independente do resultado que 
venha a conseguir em Tóquio 2020, 
a segunda experiência olímpica da 
Ane Marcelle tem tudo para ser dras-
ticamente diferente da primeira. Em 
2016 ela estava mais do que em casa, 
disputando as provas da modalidade 
na Avenida Marquês de Sapucaí, mais 
conhecida como Sambódromo, na 
capital fl uminense. Agora, a carioca 
vai atravessar o mundo em meio a 
uma pandemia e com a proibição de 
público de fora do Japão nos eventos.

No Rio 2016 tinha público, a mi-
nha família pôde ir, as arquibancadas 
estavam cheias. Acho que nessa a 
gente vai sentir um pouco de vazio, 
silêncio. Mesmo que o nosso espor-
te seja um esporte que não pode ter 
barulho, mas sempre que a gente faz 
uma fl echa no 10 a gente escuta a 
torcida gritando, torcendo. Mas acho 
que isso não vai abalar a gente. A gen-
te vai lá para trazer o melhor para o 
Brasil.

Carioca será única mulher brasileira 
no tiro com arco em Tóquio 2021
OLÍMPIADAS | Ane Marcelle Santos, de 27 anos, disputará 2ª olimpíada da carreira; a primeira foi em 2016, quando o Brasil foi o país-sede. e  alcançou as oitavas de final, melhor 
resultado de uma arqueira do Brasil em uma olimpíada. Para 2021, ela conquistou a vaga no tiro com arco ao vencer o Pan-Americano da modalidade, em Monterrey (México)

A atleta carioca estreou na Olimpíada Rio 2016, quando alcançou as oitavas e o melhor resultado de uma brasileira na modalidade 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Em uma iniciativa para celebrar 
o mês do Orgulho LGBTQIA+, 
a US Soccer, a confederação 

de futebol dos Estados Unidos, está 
promovendo a diversidade e a inclu-
são em uma parceria com o projeto 
You Can Play. E para divulgar a ação, 
as seleções masculina e feminina vão 

utilizar nas camisas os números com 
as cores do arco-íris.

O time masculino dos EUA já 
usou a numeração no amistoso con-
tra a Costa Rica, na quarta-feira. Já a 
seleção feminina enfrentou Portugal 
com essa camisa inspirada no orgu-
lho LGBTQ+ e vai agora exibir nova-

mente no duelo com a Jamaica, no 
domingo, 13, em Houston.

Além da numeração nos unifor-
mes, os capitães das seleções mascu-
lina e feminina também usaram suas 
braçadeiras com as cores do arco-íris 
e as bandeirinhas de escanteio tam-
bém tiveram as mesmas cores. 

Pela ação da US Soccer, as cami-
sas serão leiloadas e os lucros serão 
revertidos para o projeto You Can 
Play, uma organização que luta por 
igualdade, respeito e segurança de 
atletas, técnicos e torcedores, inde-
pendentemente da orientação sexual 
ou identidade de gênero. 

Camisas são inspiradas no mês do Orgulho LGBTQ + e serão leiloadas com renda revertida

Seleções de futebol dos EUA usam 
números com as cores do arco-íris

DIVERSIDADE

A seleção brasileira masculina 
de basquete iniciou nesta 
sexta-feira, em Walbrzych, 

na Polônia, a sua preparação para o 
Pré-Olímpico de Split, na Croácia, 
em busca de uma vaga nos Jogos de 
Tóquio-2020. No período da manhã, 
o técnico croata Aleksandar Petrovic 
apresentou o seu plano de trabalho 
durante reunião de pouco mais de 30 
minutos e os auxiliares Bruno Savig-
nani, Léo Figueiró e César Guidetti 
passaram vídeos sobre movimenta-
ções de marcação e ataque.

No eríodo da tarde, o grupo rea-
liza a primeira atividade em quadra. 
“Estou muito confi ante no nosso gru-
po e no que podemos fazer nesse Pré-
-Olímpico. Tenho total certeza que 
vamos brigar muito forte por uma 
vaga em Tóquio-2020”, disse Aleksan-
dar Petrovic aos jogadores.

O grupo brasileiro já está prati-
camente completo. Dos 15 jogadores 
convocados, 11 já estão disponíveis. 
Anderson Varejão e Vitor Benite che-
gam nesta sexta-feira. Bruno Caboclo 
e Marcelinho Huertas, que está nas 
semifi nais da Liga Espanhola, são os 

próximos para completar a equipe.
Os trabalhos em Walbrzych vão 

até o próximo dia 19, quando o time 
viaja para Gliwice, onde faz nos dias 
22 e 23 amistosos diante da Polônia. 
A viagem para Split será no dia 25. Pe-
los protocolos da Fiba, a seleção de-
sembarca na cidade com 14 atletas, 
que farão os testes PCR de covid-19. 

Desses, 12 jogam a competição que 
vale uma vaga em Tóquio-2020.

O Brasil estreia no Pré-Olímpico 
no próximo dia 29 diante da Tunísia, 
às 15 horas (de Brasília). E no dia 30 
encara a Croácia, encerrando a pri-
meira fase. Do outro lado da chave 
estão Rússia, Alemanha e México. 

Seleção masculina começa 
preparação do Pré-Olímpico

BASQUETE

BASQUETE BRASILEIRO 
INICIA PRÉ-OLÍMPICO NO 
PRÓXIMO DIA 29 DIANTE 

DA TUNÍSIA, ÀS 15 
HORAS. NO DIA 30, SERÁ 

CROÁCIA. 

INICIATIVA CELEBRA A 
DIVERSIDADE EM JUNHO, 

QUE É COMEMORADO 
MUNDIALMENTE COMO 

O MÊS DO ORGULHO 
LGBTQIA+


