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Senador Jean Paul 
Prates critica: “Estão 
antecipando 2022 
indevidamente” 

Youtuber foi obrigado a apagar mensagens

Justiça mantém 
condenação de 
Felipe Neto
CIDADES. 8 | A Justiça manteve a 
condenação do youtuber Felipe Neto, 
por ele ter agredido o presidente da 
Funai, em seu perfil no Twitter. Ele 
tentou, sem sucesso, se livrar da pena.

POLÍTICA. 3 E 4 | O senador 
Jean Paul Prates, candidato 
natural do PT à reeleição, 
defende que a governadora 
Fátima Bezerra deve 

ser reeleita pela “gestão 
diligente” que faz e considera 
que, “indevidamente”, o 
processo  sucessório de 2022 
está sendo antecipado. Para 

ele, não há absurdo numa 
chapa entre MDB, PSDB e 
PT no RN. O senador acha 
correto a CPI da Pandemia 
está focada em Bolsonaro. SENADOR  “Consciência e ciência guiam a gestão de Fátima”

MARCELO HOLLANDA
Economia não é um tema popular, 

mas deveria ser, já que todo 
mundo depende dele. 

JOÃO RICARDO CORREIA

PÁGINA 6

Xuxa, Casagrande e youtuber 
famoso estão entre os que desejam 

o impeachment de Bolsonaro. 
PÁGINA 12

Rede Globo é condenada a 
pagar R$ 50 mil de indenização a homem 

exposto erroneamente no JH.

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

João Maria França levou o nome do Rio Grande do Norte ao destaque, na competição organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional

FORÇA

ESPORTES. 16 | O Brasil conquistou sete medalhas, na etapa de Tbilisi, na Geórgia, da Copa do Mundo de Halterofilismo Paralímpico. No 
domingo, o potiguar João Maria de França, uma carioca e um mineiro ficaram com a prata, competindo por equipes mistas. 

Potiguar conquista prata em Copa do Mundo

SADEF
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JOSÉ ALDENIR

Brasil ultrapassa 450 mil 
mortes depois de quinze 
meses de pandemia

Vereadores aprovam 
nome de “Dr. Enildo 
Alves” para o Samu

São Gonçalo adere ao 
Programa Juventude 
Empreendedora

GERAL. 10 | Com a média móvel de 
óbitos em alta, o Brasil chegou nesta 
segunda-feira, 24, a 450.026 vidas 
perdidas na pandemia do novo 
coronavírus, iniciada em 2020.

GERAL. 6 | A Câmara Municipal de 
Natal aprovou Projeto de Lei que 
denomina de “Dr. Enido Alves” o 
Samu de Natal. Em 1992, o Sistema 
foi implantado pelo então secretário.

POLÍTICA. 2 | A Prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante aderiu ao 
Programa que fomentará geração de 
emprego e renda, além de promover 
o empreendedorismo jovem.
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ALEXVIANA
Investigação

O Ministério Público Federal 
investiga se o governo Jair 
Bolsonaro se omitiu diante da 
necessidade de impor barreiras 
sanitárias tanto para evitar 
a entrada do coronavírus no 
país quanto para frear a sua 
disseminação no território nacional. 

Documentação
O órgão pediu à Justiça acesso 

aos documentos da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) que 
recomendem ao Comitê de Crise 
da Covid-19, coordenado pela Casa 
Civil da Presidência da República, 
restrição no transporte aéreo, 
marítimo ou terrestre.

Sem resposta
A responsável pela ação, a 

procuradora da República no Distrito 
Federal, Ana Carolina Roman, 
também solicitou os fundamentos 
usados pelo Comitê em sua tomada 
de decisão sobre a instalação de 
barreiras sanitárias em portos, 
aeroportos, rodoviárias e rodovias. 
O pedido, feito há dez dias, não teve 
resposta.

Açõe civis
A procuradora já havia entrado 

com duas ações civis públicas 
para que o governo Jair Bolsonaro 
apresentasse seu plano para mitigar 
a entrada de novas variantes do 
coronavírus pelas fronteiras e 
evitar a sua circulação no país. 
As duas ações estão sem resposta 
da Justiça há mais de 30 e 60 dias, 
respectivamente.

Nova solicitação
Nesta segunda, ela entrou com 

nova solicitação à Justiça Federal 
do Distrito Federal para que a 
Anvisa realize estudos sobre como 
o coronavírus entra no país e se 
dissemina ou revele os que já tem.

Transgressão
O ministro da Defesa, general 

da reserva Walter Braga Netto, e 
o comandante do Exército, Paulo 
Sérgio Nogueira de Oliveira, se 
reuniram nesta segunda-feira 24 
para discutir o gesto do general da 
ativa Eduardo Pazuello de subir a 
um palanque político ao lado do 
presidente Jair Bolsonaro no dia 
anterior, no Rio de Janeiro. O gesto 

se con� gura uma transgressão 
disciplinar, segundo militares da 
cúpula do Exército. A informação 
sobre a reunião foi con� rmada por 
fontes do Ministério da Defesa. 
Ficou decidido que uma posição 
formal sobre o caso deve ser dada 
pelo Exército. Mais de 30 horas 
após o ocorrido, porém, nenhum 
comunicado foi emitido.

Por escrito
Integrantes do Alto Comando da 

Força pressionam pela divulgação de 
uma nota em que haja uma posição 
do Exército em relação ao ato 
praticado pelo ex-ministro da Saúde. 
Segundo esses integrantes, está 
decidido que Pazuello será instado 
a apresentar uma defesa por escrito 
sobre o episódio.

Provocação
Ao subir em um palanque com 

o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), num ato essencialmente 
político, Pazuello cometeu uma 
transgressão disciplinar, à luz das 
leis que regulam o exercício militar 
e da interpretação de generais 
que integram o Alto Comando do 

Exército. Pazuello subiu em um carro 
de som, no aterro do Flamengo, no 
Rio de Janeiro, ao � m do passeio de 
moto de Bolsonaro com apoiadores, 
no domingo 23. Estava sem máscara 
e falou ao microfone, exaltando o 
presidente.

Acesso
O ministro Ricardo 

Lewandowski, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), autorizou o 
ex-deputado Eduardo Cunha a ter 
acesso a mensagens hackeadas 
de procuradores da Lava Jato e 
apreendidas pela Polícia Federal no 
âmbito da Operação Spoo� ng. 

A decisão vale apenas para os 
diálogos em que o ex-presidente 
da Câmara dos Deputados é citado 
nominalmente e que não estão sob 
sigilo.

Precedente
Antes de Cunha, Lewandowski 

já havia autorizado o ex-presidente 
Lula (PT) e o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) a terem acesso 
às mensagens. No caso do petista, a 
decisão foi con� rmada pela Segunda 
Turma do STF.

Condenação
A Globo foi condenada a 

indenizar um homem inocente, mas 
que tinha sido acusado de aliciar uma 
menor de idade na cidade de Pinhais, 
no Paraná. Após um processo por 
danos morais que durou quase 11 
anos, a emissora foi obrigada a pagar 
R$ 50 mil a Douglas de Souza Ribeiro 
por ter exibido erroneamente uma 
foto dele no Jornal Hoje em novembro 
de 2010.

Oportunidades
Um evento pela internet vai 

reunir mais de cem mil vagas de 
emprego e estágio em todo o país. 
Há oportunidades para trabalhos 
presenciais e remotos em diversas 
empresas, incluindo gigantes como 
Amazon, Ambev, Amil, Globo, Itaú 
e McDonald’s. A 5ª edição da Feira 
Virtual de Estágios e Empregos da 
Estácio será realizada entre os dias 25 
e 27 de maio. Para ter se candidatar 
às vagas e acessar o conteúdo do 
evento, os interessados devem fazer o 
pré-cadastro no site da universidade. 
Podem participar alunos, ex-alunos, 
estudantes de outras instituições 
e pro� ssionais que buscam 
recolocação.

ALEX

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante/RN aderiu ao Juven-
tude Empreendedora. O pro-

grama é uma iniciativa do Conselho 
Nacional de Juventude (Conjuve) em 
parceria com o Governo do Estado 
para promover o empreendedorismo 
jovem e fomentar a geração de empre-
go e renda, sobretudo em tempos de 
pandemia. As inscrições para o pro-
grama seguem abertas e podem ser 
realizadas por meio do endereço ele-
trônico https://www.juventudeempre-
endedora.com. As aulas acontecem no 

mesmo site desde ontem, dia  24, indo 
até o dia 28, das 18h às 22h.

Além disso, o Governo do Estado 
também abriu inscrições para o Cred-
Jovem, que prevê � nanciamento de 
iniciativas empreendedoras por meio 
de linha de microcrédito através da 
Agência de Fomento do RN (AGN). A 
Subsecretaria Estadual de Juventude 
(Sejuv) disponibilizou um formulário 
para mapear os dados básicos dos in-
teressados em participar da iniciativa. 
O endereço eletrônico é o https://cutt.
ly/Yb4eCWS.

O QUE É 
Criado para capacitar jovens de 

17 a 29 anos a abrirem seus próprios 
negócios, o Juventude Empreendedora 
é dividido em 11 etapas que abordam 
� nanças;comunicação online e o�  ine; 
gestão de pessoas;redes de relaciona-
mentos; marketing e vendas. O pro-
grama, que foi adaptado ao formato 
online, tendo em vista a pandemia de 
Covid-19, já impactou mais de 10 mil 
pessoas em todo o país. Desde a sua 
criação, em 2019, o programa Juven-
tude Empreendedora contabilizou 30 

mil inscritos e 27 mil alunos foram cer-
ti� cados como empreendedores.

PLANO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
O prefeito de São Gonçalo do 

Amarante, Paulo Emídio, sancionou 
o Plano Municipal de Juventude, dia 5 
passado. A Lei 1.893 é um marco legal 
na consolidação das políticas públicas 
voltadas para os jovens são-gonçalen-
ses.

O PMJ é direcionado aos jovens 
entre 15 e 29 anos de idade. Estabele-
ce que o município realize audiências 

públicas com a sociedade civil para 
discutir metas de resultados a serem 
inseridos na lei orçamentária. “O do-
cumento foi desenvolvido observan-
do as necessidades da juventude do 
município, tendo como base ações e 
participações nos projetos Diálogos 
da Juventude e Pesquisa da Juventude, 
como também em discussões do Pla-
no no Comitê Governamental, grupos, 
entidades e em audiências públicas e 
atendimentos pela Secretaria Muni-
cipal de Juventude, Esporte e Lazer”, 
observa o secretário Micael Moreira.

São Gonçalo do Amarante adere ao 
programa Juventude Empreendedora
FUNCIONAMENTO | Programa é dividido em 11 etapas que abordam finanças; comunicação online e offline; gestão de pessoas; redes de relacionamento; marketing e vendas e, desde 
sua criação, em 2019, já contabilizou 30 mil inscritos e 27 mil alunos foram certificados como empreendedores, preparados para atuar no mercado



 JOSÉ ALDENIR

Senador Jean Paul Prates avalia que a consciência e a ciência guiam a gestão da governadora Fátima Bezerra, ao contrário, segundo ele, do que acontece com o governo de Jair Bolsonaro
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O senador Jean Paul Prates 
(PT), candidato natural do 
PT à reeleição, avalia que 

estão antecipando o debate sobre a 
sucessão de 2022 “indevidamente”. 
“Enquanto isso, nós estamos con-
centrados no trabalho imediato de 
combate à pandemia e em garantir 
que os investimentos no Estado 
continuem a gerar empregos e 
circulação de renda”, afirma, nessa 
entrevista ao Agora RN.

“Quem só está preocupado 
com a política deve se lembrar da-
quele ditado que diz que ‘a política 
é igual nuvem que muda de forma 
a todo instante’. Portanto, seria 
mais sensato se resguardar quanto 
a essas manifestações”, afirmou 
Jean Paul, criticando recente decla-
ração do presidente da Federação 
dos Municipios, que afirmou que 
“o RN está órfão no Senado”, antes 
de defender a candidatura do mi-
nistro Rogério Marinho ao cargo.

Segundo Prates, o gestor da 
entidade teceu crítica generaliza-
da “depois de receber orientações 
ministeriais”. “Isso afeta a legitimi-
dade e a neutralidade que essa im-
portante entidade deveria manter. 
Muita coisa ainda vai acontecer até 
a virada do ano”, completou.

Sobre o ministro Rogério Ma-
rinho, Prates afirmou que “seria 
bom para o povo do Rio Grande do 
Norte que alguém que, até agora 
fez muito pouco pelo estado, pu-
desse transformar promessas em 
realidade”. O senador petista disse 
ainda não ser absurda a ideia de 
aliança de partidos como MDB e 
PSDB aqui no Estado com o PT, 
reproduzindo aliança costurada 
nacionalmente por lideranças des-
sas legendas. “Por que não? Em po-
lítica, alianças são fundamentais”, 
observa.

Sobre estes e outros assuntos, 
como CPI da Covid, gestões Jair 
Bolsonaro, Fátima Bezerra e Álvaro 
Dias, confira a entrevista que Jean 
Paul Prates concedeu ao jornal 
Agora RN.

Agora RN - Qual balanço 
que faz da CPI da COVID até o 
momento?

Jean Paul Prates - A CPI está 
apenas começando. Mesmo assim 
é impressionante a quantidade de 
maluquices deste governo que já 
foram expostas.  Essa gestão é des-
coordenada, irresponsável, e o que 
me assusta mais é a possibilidade 
de ser criminosa. Ao assumir a imu-
nidade de rebanho e defender o uso 

Senador Jean Paul Prates: “Estão 
antecipando 2022 indevidamente”

de medicamentos contra todas as 
evidências científicas, Bolsonaro 
e seus ministros, bem como seus 
aliados em todo o país, expõem 
milhões de pessoas ao risco de 
morte. Isso ainda vai render ações 
demoradas na justiça brasileira e 
nos tribunais internacionais. Mas a 
CPI tem um papel fundamental na 
mudança imediata dessas práticas, 
ainda em tempo de salvar vidas.

Agora RN - A CPI está blin-
dando os governadores e pre-
feitos?

JPP - Sempre dizem de uma 
CPI que se sabe como ela começa 
mas não se sabe como termina, e 
isso é real. Não há condições de se 
blindar ninguém num processo 
como esse. A CPI é um organis-
mo vivo. Ninguém controla. No 
entanto, ela tem limites e eles são 
estabelecidos pela Constituição e 
pelo regimento interno do Senado. 
Os senadores podem só investigar 
o governo federal e a destinação 
de suas verbas, caso haja uma sus-
peita forte de uso irregular. A CPI 
tem que ter um objeto definido de 
investigação. Não pode cobrir tudo 
em 27 estados e mais de 5700 cida-
des. Se abrir demais, e é essa a ten-
tativa da ala bolsonarista, ela não 

consegue investigar nada.

Agora RN - Mas não está 
muito focada em Bolsonaro? 
Está havendo caça às bruxas?

JPP - Tem que estar focada em 
Bolsonaro. Ele é o presidente que 
negou a letalidade do virus, despre-
za os protocolos básicos, impinge 
medicamentos ineficazes com 
base numa falsa dicotomia entre 
protocolos x economia, e finalmen-
te negligencia e cria fantasmas na 
hora de comprar e promover a va-

cinação. O que mais precisa? Não 
se trata de caçar bruxas, mas de 
identificar os responsáveis pelo ca-
os que o país apresenta no comba-
te à pandemia onde o coronavirus 
matou cinco vezes mais do que a 
média mundial: 450 mil mortes não 
são algo normal.

Agora RN - Aqui no Estado, 
aventa-se CPI. Toda investiga-
ção é saudável? O senhor é favo-
rável?

JPP - Toda a investigação é 
saudável, exceto aquela que se 
sobrepõe aos órgãos que já estão 
trabalhando e/ou que não tem ob-
jeto determinado e fica procurando 
“pelo em ovo”, só para suscitar que-
relas políticas ou eleitoreiras.

Agora RN - O que diferencia 
Fátima de Bolsonaro no trato 
da pandemia?

JPP - A consciência e a ciência 
guiam a gestão de Fátima, ao con-
trário de Bolsonaro. É evidente a 
diferença de abordagens quanto 
ao que fazer diante de uma virose 
global que chega à sua jurisdição. 
Além disso, há uma diferença de 
poderes: o governo federal tem o 
condão de emitir títulos da dívida, 
gerar moeda, controlar taxas de 

juros, câmbio e tributos, além de 
controlar o orçamento federal. O 
Estado, não. No entanto, é o gover-
no estadual quem tem o encargo da 
principal linha de frente: o atendi-
mento às pessoas nos hospitais de 
média e alta complexidade, a parte 
mais cara e exposta do combate à 
pandemia.

Agora RN - E em relação a 
Álvaro, que diferencia ele de 
Fátima?

JPP - Em primeiro lugar, Álvaro 
disputou a reeleição em pleno in-
terregno entre o primeiro e o segun-
do surto. Em meio a esse processo, 
abraçou uma estratégia eleitoreira 
com a defesa de medicamentos de 
ineficácia comprovada e, ao fazer 
isso, causou uma falsa sensação de 
segurança sanitária que contribuiu 
para um desastroso pico de morta-
lidade meses depois. Ressalvada a 
atuação esforçada das equipes das 
unidades de saúde municipais, até 
a sua insistência em se contrapor a 
decretos de calamidade sanitária, a 
meu ver, não foi favorável - nem à 
população nem à economia - mos-
trando que essa dicotomia é falsa.

[CONTINUA NA PÁGINA 4]

ENTREVISTA | Candidato natural à reeleição, Jean Paul 
Prates acredita que a governadora Fátima Bezerra 
deve ser reeleita pelo trabalho que tem feito e não acha 
absurda aliança, no RN, entre MDB, PSDB e PT

A CPI está apenas 
começando. Mesmo 
assim é impressionante a 
quantidade de maluquices 
deste governo que já 
foram expostas. Essa 
gestão é descoordenada, 
irresponsável”

“
JEAN PAUL PRATES
SENADOR
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Agora RN - O presidente 
da Assembléia Legislativa e 
do PSDB, Ezequiel Ferreira, 
tem se colocado como aliado 
de Fátima. Mas, nessa sema-
na, anunciou apoio a Rogério 
Marinho. Como analisa esse 
quadro?

JPP - Esse é um jogo de equi-
líbrio instável, que todos reco-
nhecem: o fato é que o partido 
do deputado Ezequiel, no RN, se 
posiciona majoritariamente con-
tra Fátima. Em algum momento, 
terão todos que tomar uma deci-
são mais clara. Mas eu acho que 
tem muita gente antecipando 
2022 indevidamente. Enquanto 
isso, nós estamos concentrados 
no trabalho imediato de com-
bate à pandemia e em garantir 
que os investimentos no Estado 
continuem a gerar empregos e 
circulação de renda. Isso se re-
fletiu no ranking de projeção do 
PIB dos estados para 2021, onde 
o RN está em 3º lugar nacional. 
Quem só está preocupado com a 
política deve se lembrar daquele 
ditado que diz que “a política é 
igual nuvem que muda de for-
ma a todo instante”. Portanto, 
seria mais sensato se resguardar 
quanto a essas manifestações. 
Isso vale também para gestores 
municipais, que dependem de 
uma boa relação com os atuais 
mandatos. Quando o presidente 
da Federação dos Municipios 
declara que “o RN está órfão no 
Senado” depois de receber orien-
tações ministeriais, isso afeta 
a legitimidade e a neutralidade 
que essa importante entidade 
deveria manter. Muita coisa ain-
da vai acontecer até a virada do 
ano.  

Agora RN - Por falar em 
Rogério, ele está sendo “acu-
sado” de ter aumentado in-
vestimentos do governo fede-
ral no RN. Como vê isso?

JPP - Se fosse só isso, não 
seria tão grave. É dever de um po-
lítico, quando alçado a um cargo 
nacional importante, tentar tra-
zer recursos para o seu Estado. 
Muitos tiveram essa chance no 
passado e não conseguiram con-
cretizar suas promessas. Torço 
sinceramente para que estes “in-
vestimentos” realmente se trans-
formem em realidade. Seria bom 
para o povo do Rio Grande do 
Norte que alguém que, até ago-
ra fez muito pouco pelo estado, 
pudesse transformar promessas 
em realidade. O problema é que 
esse governo parece viver numa 
realidade paralela. Eles dizem 

“Fátima deve ser reeleita pelo bom 
trabalho, pela gestão diligente”

[CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 3]

 JOSÉ ALDENIR

Sobre as recentes conversas entre Fernando Henrique e Lula, o senador Jean Paul Prates avalia: “É absolutamente natural. Dois ex-presidentes com visão global e nacional conciliáveis”

uma coisa nas redes sociais e fa-
zem outra no mundo real. Vamos 
aguardar. Tenho a certeza de que 
o povo do  Rio Grande do Norte 
vai saber distinguir muito bem 
quem trabalhou por ele lá na 
frente. A gente já conhece bem 
essa estratégia e o eleitor não cai 
mais nessa.

Agora RN - O senhor disse 
que será candidato a reelei-
ção. PT terá chapa puro san-
gue?

JPP - Estou no posto, traba-
lho muito e obviamente gostaria 
de ser reconduzido. Tenho a cer-
teza de que já pude mostrar ao 
povo do Rio Grande do Norte os 
resultados do meu trabalho. Com 
Wilma, fizemos uma revolução 
no setor de energia, gerando 
empregos e desenvolvendo o es-
tado. No Senado, temos apoiado 
a gestão de Fátima e dos municí-
pios com ações bem planejadas 
e estruturantes, para permitir 
o crescimento da economia e o 
bem estar da população do RN.

Agora RN - Acha que o PT 

poderá aliar-se a partidos co-
mo PMDB e até mesmo PSDB 
em 2022? O senhor defende 
essa aliança?

JPP - Por que não? Em polí-
tica, alianças são fundamentais. 
O PT tem trabalhado bem isso 
e faz alianças com legendas que 
estão dispostas a trabalhar ao 
lado de seus princípios progra-
máticos. Na política moderna, 
conciliação e convergência são 
o que constrói. Divergências po-
dem co-existir lado a lado, e até 
gerar novas idéias e projetos de 
interesse comum.

Agora RN - Lula e FHC tro-
caram afagos. Que acha dessa 
aproximação?

JPP - É absolutamente na-
tural uma conversa dessas entre 
Lula e FHC, dois ex-presiden-
tes com visão global e nacional 
conciliáveis. São conversas que 
demonstram como a sociedade 
brasileira deverá se comportar 
num futuro governo do PT, por 
exemplo. Ou como o PT também 
deve acolher visões e projetos de 
outros partidos. É hora de cessar 

o ódio, o radicalismo e a intransi-
gência. Foram estes exageros que 
nos levaram até onde estamos.

Agora RN - O que acha da 
reeleição de Fátima?

JPP - Absolutamente normal, 
e mesmo necessária. Fátima pe-
gou um governo abaixo da estaca 
zero, com descrédito, dívidas, es-
tagnação e quatro folhas atrasa-
das. Quando começou a aprumar 
as contas e a economia, pegou a 
pandemia pela proa. Deve ser re-
eleita pelo bom trabalho de recu-
peração sócio-econômica que es-
tá fazendo, pela gestão diligente 
com que conduziu o combate à 
pandemia e porque os potiguares 
reconhecem que ela está do lado 
deles, com evidente empatia e 
comprovado sentimento público. 

Agora RN - Que balanço 
faz do seu mandato?

JPP - O melhor balanço será 
o do eleitor em 2022. Tenho a cer-
teza de que o povo do Rio Grande 
do Norte vai ter a maturidade 
para reconhecer que, apesar de 
estar na oposição ao governo 

federal, conseguimos elevar o 
nome do Rio Grande do Norte 
no cenário nacional, atuando em 
importantes debates e legisla-
ções para o País. Além disso, con-
seguimos assegurar recursos e 
empreendimentos para o Estado 
que vão muito além das emendas 
impositivas. Sempre trabalha-
mos com elas para alavancar 
mais recursos. Cada real das nos-
sas emendas tem que alavancar 
dois, cinco ou dez vezes mais pe-
lo seu caráter estruturante. Tra-
balhamos mais de 18 horas por 
dia incansavelmente, aprovei-
tando cada dia e cada hora deste 
mandato para criar, executar e 
consolidar realizações concretas 
para o nosso Estado. Todos os 
dias informamos ações concre-
tas nas nossas redes sociais, com 
foco no desenvolvimento social e 
econômico sustentável. Isso nos 
credenciará a renovar o nosso 
mandato para trabalhar ainda 
mais, oxalá com Fátima reeleita, 
Lula de volta e todos governando 
a favor de quem mais precisa da 
ação governamental, no RN e no 
Brasil.
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CPI, GOVERNO E OPOSIÇÃO BRINCAM COM FOGO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Como na época da Copa do mundo, a semana começa com as 
TVs ligadas para acompanhamento dos próximos capítulos da 
CPI da Covid. Para hoje está previsto o depoimento da médica 

pediatra, Dra. Mayra Pinheiro, levada pelo então ministro Mandetta para o 
Ministério da Saúde, onde ocupou a área de gestão do trabalho, quando 
ganhou o apelido de “Capitã Cloroquina”.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

A médica tornou-se- conhecida, por defender o tratamento precoce 
da Covid 19. Esse tratamento é ainda muito questionado. Inclusive, 
recentemente advogados, médicos e representantes da sociedade civil 
assinaram uma representação dirigida ao MP.

ACUSAÇÃO

CRM
A controvérsia levantada é conhecer as razões pelas quais o Conse-

lho Federal de Medicina não tomou providências contra a existência de 
tratamento precoce, representado pelo uso indiscriminado de remédios, 
sem efi cácia comprovada.

Código Penal 
Hoje, o Código Penal só 

pune fornecer medicamento em 
desacordo com receita médica; 
exercer ilegalmente a medicina, arte 
dentária ou farmacêutica; praticar 
charlatanismo, ou curandeirismo.

Futuro
O senador Omar Aziz 

apresentou projeto para criminalizar 
a prescrição de remédio sem 
comprovação científi ca para uma 
determinada doença. Falta ser 
votado e sancionado. Mesmo que 
se transforme em lei, não poderá 
retroagir, em prejuízo de quem tenha 
praticado ato antes da legislação.

Oscilações
O que se percebe é que as 

sucessivas crises políticas no 
Brasil têm como causa o próprio 
governo federal e os equívocos 
da oposição radical. Os exemplos 
são a forma como se comportam 
certos senadores na CPI da Covid 
e os últimos acontecimentos, no 
Rio de Janeiro, protagonizados pelo 
presidente Bolsonaro e o general 
Pazuello.

Clamor
A Nação clama que a CPI, 

oposição e governo federal arrefeçam 
os ânimos. Atualmente, além de 
brincarem com fogo, jogam gasolina.

Enquanto isto 
O RN o que apresenta de 

inovador? O Ceará avança na 
sua usina de dessalinização, que 
implantará tecnologia avançada 
no abastecimento de água, com 
efi ciência comprovada em países 
como os Emirados Árabes, Arábia 
Saudita, Espanha e o Estado da 
Califórnia, nos EUA

Auxílio 
A permanência do auxílio 

emergencial para além de quatro 
parcelas está na mira do governo, 
porque no Nordeste é onde o 
presidente precisa aumentar sua 
base eleitoral.

Desigualdades
Países ricos têm 15% da 

população mundial, mas 
concentram 45% de todas as doses 
disponíveis. Os EEUU iniciam 
campanha para imunizar crianças, 
Chade não consegue sequer 
vacinar médicos e enfermeiros, que 

trabalham na linha de frente

Outra pandemia
Cientistas alertam que os vírus 

da gripe aviária podem provocar 
“pandemias desastrosas”. Pelo 
menos 46 países da Europa, Ásia 
e África declararam surtos letais 
de H5N8. Na Coreia do Sul e Japão 
foram sacrifi cadas mais de 20 
milhões de aves de granja.

Curiosidade 
A Câmara Municipal de Lisboa 

aceita que os seus funcionários 
se ausentem do trabalho para 
urgências veterinárias. Em Portugal, 
existem empresas que até justifi cam 
faltas por luto. Sem dúvida, avanço 
na proteção aos animais.

Monarquia O rei da Espanha, 
Juan Carlos I, que vive em Abu 
Dhabi, depois de investigações 
judiciais pagou 4,4 milhões de euros 
às autoridades fi scais espanholas, 
para regularizar a sua situação, 
diante das acusações de corrupção.

OLHO ABERTO

PROGRAMAÇÃO | A SEMA acontecerá de 01 a 05 de junho e, em virtude da pandemia, acontecerá, em sua 
maior parte, de forma virtual e contará com circuito diário de atividades online, conferências e minicursos

O Governo do Rio Grande do 
Norte, por meio das institui-
ções que compõem o sistema 

ambiental e hídrico estadual, pro-
move a Semana do Meio Ambiente 
– SEMA 2021, de 01 a 05 de junho, 
com uma série de atividades para o 
público. O tema escolhido para este 
ano é “Restaurar para Viver”.

Em virtude da pandemia, a SE-
MA acontecerá em sua maior parte, 
de forma virtual e contará com um 
circuito diário de atividades online, 
conferências, minicursos, webinários 
e materiais didáticos digitais. A Aber-
tura Ofi cial do evento será realizada 
no dia 01 de junho, às 10h, no canal 
do YouTube do Governo do Estado, 
com a presença da governadora pro-
fessora Fátima Bezerra e autoridades 
da pasta ambiental do RN.

No primeiro dia de evento, have-
rá uma Live com um representante 
do Instituto Terra, do fotógrafo e 
ambientalista Sebastião Salgado: “A 
restauração ecossistêmica da Fazen-
da Bulcão/MG”, hoje uma Reserva 
Particular de Patrimônio Natural – 
RPPN. Com mediação do coordena-
dor de Meio Ambiente e Saneamento 
da secretaria estadual de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos (Semarh), 
Robson Henrique Pinto da Silva, a 
atividade acontecerá no YouTube da 
Secretaria, das 16h às 17h.

Logo após, haverá um bate-pa-
po sobre Pesquisa, Restauração e 
Sustentabilidade nas Unidades de 
Conservação Estaduais do RN. A ati-
vidade é uma iniciativa do Núcleo de 
Gestão de Unidades de Conservação 
(NUC/Idema), e contará com a par-
ticipação do representante do Rio 
Grande do Norte no Senado Federal, 
o parlamentar Jean Paul Prates. O 
bate-papo acontecerá no perfi l do 
Idema no Instagram (@idemarn), às 
17h.

“Até o início da década de 1970, 
o pensamento mundial dominante 
era o de que o meio ambiente seria 
fonte inesgotável de recursos e que 
qualquer ação de aproveitamento da 
natureza fosse infi nita. Mas, tantos 
fenômenos que vieram posterior-
mente fi zeram com que essa visão 
ambiental do mundo começasse a 
ser questionada. Precisamos nos re-
conciliar com a Mãe Terra enquanto 
há tempo. Temos um país privilegia-
do em biodiversidade e nosso com-
promisso é com o desenvolvimento 
de maneira sustentável”, afi rmou a 
governadora Fátima Bezerra.

O primeiro dia da SEMA 2021 
também será marcado pela mesa de 
debate “Falésias: formação, riscos e 
cuidados”, com os debatedores: Prof. 
Dr. Ricardo Farias do Amaral (UFRN), 
atuante da área das Geociências, 
com ênfase em Geologia Costeira, 
Gestão Costeira, Geomorfologia e 
Geoprocessamento; e o Bombeiro 
Militar e subcoordenador Estadual 
de Proteção e Defesa Civil, Dalchem 

Viana do Nascimento Ferreira. A 
atividade acontecerá no YouTube do 
Idema, das 15h às 17h.

Entre as atividades que farão 
parte da programação no segundo 
dia, será o Minicurso “Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA): o que 
muda com a nova lei?”, ministrado 
pelo Prof. Doutor Jorge Madeira No-
gueira, às 14h, com transmissão pelo 
YouTube do Governo do RN. A outra 
é a aula inaugural do Curso Básico 
de Educação Ambiental, ministra-
do pela educadora Denise Accioly 
e a supervisora de Planejamento e 
Educação Ambiental do Idema, Iracy 
Wanderley.

Para o secretário da Semarh, João 
Maria Cavalcanti, será um evento sig-
nifi cativo para a população debater 
temas atuais e intimamente ligados à 
realidade não só do nosso Estado. “O 
evento é uma grande oportunidade 
de falar sobre a importância da nos-
sa atuação perante o meio ambiente 
e a responsabilidade individual e 
coletiva que devemos assumir. Por 
exemplo, o nosso bioma Caatinga, a 
Mata Atlântica, as nascentes do Rio 
Potengi, são assuntos que envolvem 
a todos nós como sociedade”, ressal-
tou o secretário.

O diretor-geral do Idema, Leon 
Aguiar, ressaltou que, trabalhar a 
questão ambiental nunca se tornou 
tão urgente. “Hoje, não temos outra 
saída a não ser restaurar o que vie-
mos degradando ao longo dos anos. 
Não haverá sobrevivência neste 
planeta sem o cuidado com nossos 
recursos naturais e recuperação dos 
nossos ecossistemas. A Semana do 
Meio Ambiente acontece de forma 
desafi adora em um momento em 
que se discute em âmbito nacional, 
questões da manutenção das políti-
cas públicas, dos papéis sociais, da 
atuação dos agentes públicos. Mu-
danças bruscas e assuntos delicados 
que impactam diretamente nos esta-
dos e municípios, consequentemen-
te, no desenvolvimento sustentável 
de todo o país”, afi rmou.

No Parque das Dunas, teremos 
atividades presenciais ao longo de 

toda a Semana. Dentre elas, trilhas 
interpretativas, salas de exposição, 
projeto “De Férias no Parque”, ofi cina 
de incrustação de insetos, peça tea-
tral, plantio de mudas, entre outras.

Durante cinco dias de programa-
ção, além das palestras e seminários, 
os participantes poderão conferir 
conteúdo informativo através de 
vídeos, spots, cartilhas, ofi cinas e 
livretos. Outro tema importante que 
permeará as ações diz respeito às 
correlações entre alterações ambien-
tais e o atual modelo civilizacional; as 
soluções possíveis e o caminho de de-
senvolvimento das políticas públicas 
ambientais.

Serão mais de 50 atividades 
culturais, orientativas e educativas, 
sempre com foco em práticas res-
ponsáveis de consumo, licenciamen-
to ambiental, preservação do meio 
ambiente, Agenda Ambiental na Ad-
ministração Pública (A3P), resíduos 
sólidos, Educação Ambiental, entre 
outros temas ligados à sustentabi-
lidade. A programação começa na 
terça (1) e se estende até sábado (5).

No Dia Mundial do Meio Ambien-
te, dia 05, o Projeto RN+Limpo terá 
lançamento ofi cial no Rio Grande do 
Norte. Essa é uma ação do Governo 
do Estado, em parceria com a startup 
nacional Circular Brain, o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente – Idema, a Companhia de 
Águas e Esgotos do RN (Caern) e a 
empresa Natal Reciclagem. A soleni-
dade ocorrerá no Parque das Dunas, 
às 10h, com a presença da diretoria 
do Instituto Ambiental e represen-
tantes das demais instituições que 
integram a iniciativa.

O Projeto RN + Limpo visa en-
gajar entidades públicas, privadas e 
consumidores fi nais no desenvolvi-
mento de ações conjuntas com o ob-
jetivo de promover o correto descar-
te de resíduos eletroeletrônicos no 
Rio Grande do Norte, através da edu-
cação ambiental. Serão instalados 25 
coletores distribuídos pela cidade e 
região metropolitana. Cajueiro de 
Pirangi, sede do Idema e Parque das 
Dunas serão pontos de coleta.

No Cajueiro de Pirangi, em Parnamirim, será instalado coletor de resíduos eletroeletrônicos

“Restaurar para Viver” será o tema 
da Semana do Meio Ambiente 2021

AGORA RN
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MARCELOHOLLANDA
Saudade do simples

Atribui-se ao saudoso Joelmir 
Beting o � m do economês em sua 
coluna diária do jornal em nome do 
bom português. O problema é que 
o hábito de complicar ainda mais 
o que já é complexo migrou para 
outras áreas. O futebol veja você!

Filósofo Tostão
Economia não é um tema 

popular, mas deveria ser, já que 
todo mundo depende dele. Tostão, 
o nosso craque da Copa de 70, 
escreveu recentemente que o 

futebol é complicado, as pessoas 
que teimam em achá-lo simples.

Complexidade
Economia e futebol são temas 

complexos, evolvem fundamentos 
técnicos, história, sociologia, 
política e estética. E evolução. 
Por isso mesmo tem gente 
especializada para falar e escrever 
sobre esses dois temas vibrantes.

Os achados de Ruy
Mas o belíssimo escritor 

e cronista Ruy Castro, autor 
de biogra� as como “A Estrela 
Solitária”, a triste trajetória de Mané 
Garrincha, acaba de descobrir ou 
pelo menos de nos comunicar que o 
“pedantês” acaba de dominar tudo, 
até o futebol.

Fala empolada
Se o palavreado dos ministros 

da economia nos dá engulhos até 
hoje, ouvir o que ouvimos durante 
as mesas de redondas de futebol 
escapam completamente do 
razoável. Veja o que Ruy - biografo 

de grandes personalidades 
brasileiras - achou.

Achados
Quem desarma o adversário 

e parte para o ataque “teve uma 
leitura adequada” do lance; times 
ofensivos virarão “propositivos”; os 
que jogam no contra-ataque são 
“reativos”. E uma pérola ouvida por 
Ruy é de estarrecer: alguma coisa 
“demandava percepção cognitiva”.

Economês

MARCELO
Ministros da Economia 

também têm essa mania, só que 
tudo para estes ou é “robusto” 
ou “adequado” para justi� car 
as besteiras de suas políticas 
econômicas.

Nova Cepa
Para Ruy Castro, estamos 

diante de “uma nova cepa (epa!) 
do pedantês arcaico, o titês, 
criado pelo treinador Tite, da 
seleção. Nele, os antigos e velozes 
pontinhas dribladores tornaram-se 
os “extremos desequilibrantes”.

SEMURB

Após a � exibilização das me-
didas restritivas em combate 
à Covid-19, a Secretaria Mu-

nicipal de Meio Ambiente e Urba-
nismo reforçou a � scalização em 
toda cidade, nos dias 22 e 23 de maio, 
principalmente, na extensão da orla 
da Praia de Ponta Negra e no famoso 
deck, ponto recorrente de aglomera-
ções. A ação conjunta contou com a 
participação de agentes das secreta-
rias de Serviços Urbanos, a Guarda 
Municipal e a Polícia Militar.

O trabalho resultou em quatro 
noti� cações a locadores de mesas e 
cadeiras que não possuíam autoriza-
ção para trabalhar na praia, quatro 
apreensões de som e também na 
orientação geral aos estabeleci-
mentos, já que foram observadas 
alterações pontuais em quiosques e 
pontos de locações, como número 
excedentes de guarda-sóis e distan-
ciamento incorreto entre as mesas, 
imediatamente  resolvidos com a 
chegada da � scalização. 

Segundo o supervisor de � sca-
lização da Semurb, Felipe Oliveira, 
as equipes percorreram toda a ex-
tensão do calçadão de Ponta Negra 
desde o início da Avenida Erivan 
França, a � m de � scalizar todos os 
estabelecimentos comerciais, quios-
ques e pontos de locação situados no 
percurso. 

“Vale ressaltar que todos foram 
� scalizados sob a luz do decreto 
vigente municipal e estavam cum-
prindo as regras. Sendo assim, só 
lavramos as quatro noti� cações 
aos locadores irregulares que não 
estavam cadastrados no banco de 
dados da Semurb. Foi determinada 
a retirada de todo o material de tra-
balho irregular, sob pena de terem os 
materiais apreendidos”, comentou o 
supervisor da Semurb.

E acrescenta que foi observado 
que existem mais locadores irregu-

lares atuando na praia, ou seja, sem 
estarem devidamente cadastrados. 
Mas que “naquele momento foi im-
possível identi� car todos eles, pois a 
maré estava alta e consequentemen-
te não houve êxito nesse mapeamen-
to dos trabalhadores informais”. 

A Guarda Municipal, Polícia 
Militar e a Semsur � zeram ponto 
base do deck da Praia, a � m de evitar 
possíveis aglomerações no local. E 
durante a ação foram apreendidos 
quatro aparelhos de som portáteis. 
“A Semsur lavrou os quatro autos 
de constatação referente aos apa-
relhos recolhidos, que deverão ser 
encaminhados à Semurb para os 
procedimentos necessários. Todos 
os pontos de aglomeração no local 
foram desfeitos e as pessoas disper-
sas”, � naliza o supervisor.

Nos � ns de semana e feriados, 
caso a população presencie alguma 
situação que viole as regras, basta 
denunciar, anonimamente, pelos 
telefones  190 ou 181. De segunda à 
sexta-feira, podem ser feitas das 8h 
às 16h, no (84) 3616-9829 ou e-mail 
ouvidoria.semurb@natal.rn.gov.br.

Fiscalização aperta o cerco no litoral

Semurb reforça fiscalização 
para conter aglomerações

FIM DE SEMANA

VEREADORES | Projeto de autoria do presidente da Câmara Municipal, Paulinho Freire, e relatado pela 
vereadora Nina Souza foi aprovado na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

A Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação Final da Câmara Mu-
nicipal de Natal deu parecer fa-

vorável, durante uma reunião realizada 
nesta segunda-feira, 24, ao Projeto de 
Lei n° 299/2021 de autoria do presiden-
te da Casa, vereador Paulinho Freire 
(PDT), e relatoria da vereadora Nina 
Souza (PDT), que denomina o Sistema 
de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU Natal) como “SAMU - Dr. Enil-
do Alves”. 

O homenageado teve uma longa 
trajetória política. Em 2002, como se-
cretário de Saúde de Natal, implantou 
o primeiro Sistema de Atendimento 
Móvel de Urgência do Brasil, o SAMU 
Natal, feito este que o próprio Enildo 
Alves julgava ser o seu maior mérito. 
“Trata-se de uma justa homenagem 
que reconhece os relevantes serviços 
prestados pelo ex-vereador ao povo 
natalense”, defendeu o vereador Preto 
Aquino (PSD).

Já o Projeto de Resolução 13/2021, 
encaminhado pela Mesa Diretora, de-

nomina de Edifício Anexo Presidente 
Renato Dantas o anexo da Câmara 
Municipal de Natal localizado na Rua 
São José. “O ex-presidente Renato Dan-
tas foi responsável pela criação, há 18 
anos, da TV Câmara Natal, primeiro 
canal legislativo do norte-nordeste, 
uma emissora educativa e incentivado-
ra da participação popular nos assun-
tos da cidade”, recordou a vereadora 
Camila Araújo (PSD). 

Na sequência, o colegiado aprovou 
dois projetos com objetivo de promo-
ver o empoderamento feminino: PL 
144/2021, da vereadora Ana Paula (PL), 

que estabelece a igualdade de gênero 
na composição dos quadros de direção 
e che� a na Administração Pública no 
Município; PL 117/2021, da vereadora 
Brisa Bracchi (PT), sobre a vedação à 
veiculação de publicidade ou propa-
ganda de caráter machista e/ou que 
objeti� ca as mulheres em outdoors, 
cartazes e letreiros na capital potiguar.  

Também foi acatado um texto da 
vereadora Divaneide Basílio (PT) que 
determina diretrizes para a criação 
dos Centros de Parto Normal e Casas 
de Parto, estabelecimentos de saúde 
voltados para o atendimento integral 
da pessoa gestante, em parto e durante 
o pós-parto imediato em situações de 
risco habitual.

“Fizemos mais uma reunião dinâ-
mica, produtiva e propositiva. Projetos 
importantes para a população foram 
aprovados ou designados para relato-
ria, seguindo as técnicas legislativas 
necessárias para um trabalho de qua-
lidade”, concluiu a vice-presidente da 
Comissão de Justiça, Nina Souza.

Enildo Alves, falecido recentemente, foi vereador em Natal e secretário municipal de Saúde, quando, em 2002, implantou o primeiro SAMU 

Câmara aprova projeto: “Dr. Enildo 
Alves” será nome do SAMU Natal

DIVULGAÇÃO

2002
foi o ano de implantação do 

primeiro SAMU Natal



7Cidades|  Terça-feira, 25 de maio de 2021

DIVULGAÇÃO

MARCELO HOLLANDA

Em duas semanas, o empresário 
Adelino Marinho, dono da padaria 
Mercatto e durante uma década 

detentor de uma franquia da Mc Donal-
ds em Natal, cumprirá o mesmo ritual 
que se submete desde o começo da pan-
demia: pegará um voo para o México, 
onde passará 15 dias de quarentena, até 
obter o direito de entrar nos EUA, para 
visitar suas filhas que estudam no Sul da 
Flórida.

É assim, por enquanto, para quem 
não é cidadão naturalizado norte-ame-
ricano, mas, no caso de Adelino, passa-
va até o começo da crise sanitária dois 
terços de seu tempo naquele país e um 
terço no Brasil.

“Hoje, é o contrário”, diz o empresário 
de 54 anos, que já tomou as duas vacinas 
da Pfizer e tem duas filhas adolescentes 
que moram nos EUA e que também já 
estão imunizadas. 

Mesmo assim, para ele, mesmo que 
seu negócio no Brasil fature até esse mo-
mento até 30% a menos do que antes da 
pandemia, o pior momento da pande-
mia já passou, a despeito dos desafios 
que ainda estão pela frente no Brasil.

Mesmo do ponto de vista da elite 
brasileira, que inflou os lucros do turismo 
de vacina paras os EUA, onde o business 
da imunização já é uma realidade em 
muitos estados, a preocupação com 
uma terceira onda do novo coronavírus 
requer cautela.

Para Marinho, um empresário de 
origem portuguesa e com muitas co-
nexões internacionais, embora o Brasil 
esteja atrasado na vacinação em relação 
a alguns países mais desenvolvidos, ele 
ainda tem companhias ilustres como o 
Japão que tem um índice vacinal modes-
to de 10% e da Alemanha, onde os duros 
lockdowns abalaram a imagem na ex-
-primeira ministra Ângela Merkel.

 “Na verdade, temos um país emocio-
nal e economicamente abalado, onde as 
desigualdades foram ampliadas com o 

desemprego, mas é algo que teremos que 
lidar com muita resiliência”, admite.

Na opinião de Marinho, a lentidão 
brasileira em adquirir vacinas é um dado 
importante dessa desvantagem, mas os 
investimentos do governo americano 
em seus laboratórios para a produção 
em massa de imunizantes, numa época 
em que ainda era incerto se elas conse-
guiram, pesou decisivamente na atual 
posição confortável dos EUA.

“Mesmo o Canadá, que investiu na 
compra de vacinas, ficou refém de uma 
política dos EUA, que proibia a expor-
tação de vacinas a despeito de toda a 
proatividade daquele país em relação à 
corrida por imunizantes”, avalia.

Às vésperas de passar por sua quar-
ta quarentena em pouco mais de um 
ano para poder rever a família nos EUA, 
Marinho acredita que o pesadelo para os 
brasileiros pode estar chegando ao fim 
com o avanço da vacinação, mesmo que 
aos trancos e barrancos.

“Hoje, é comprovado que na medida 
em que os idosos conquistam sua segun-
da vacina no Brasil, a taxa de internações 
se desloca para as faixas etárias mais jo-
vens, justamente as mais difíceis de con-

trolar depois de um ano de pandemia 
pelos hormônios evolvidos”, acredita.

Para o empresário, a falta de leitos 
que se verifica atualmente no Brasil não 
é tanto em função de uma terceira onda 
do coronavírus, pelo menos nesse mo-
mento, e sim da oferta de leitos de UTI 
que caíram drasticamente com o fim dos 
hospitais de campanha.

“Isso prova que a vacinação foi e 
continua a ser a saída e que a obsessão 
por ela, mesmo com a menor eficácia da 
Coronavac, responsável hoje pela imu-
nização de 80% da população brasileira, 
deve continuar”, acrescenta.

Para Adelino Marinho, mesmo em 
países como o Chile, que já vacinou 43% 
de sua população 100% com Coronavac, 
a recuperação econômica tem sido mais 
lenta em relação a outros países fora do 
continente.

E no Brasil não vai ser diferente, já 
que brasileiros vacinados com a Coro-
navac ainda não podem entrar nos EUA, 
acentua ele. “Lá está mantido o teste PCR 
com antecedência e imunização com as 
vacinas da Moderna, Pfizer e Johnson”.

Sobre o turismo da vacina, que hoje 
já figura na propaganda da cidade de No-

va Iorque, o empresário não tem dúvida:  
“Essa é a razão pela qual já funciona for-
temente em várias cidades do país, como 
Nova Iorque e Miami, o turismo de vaci-
na, onde a Jansen, a vacina da Johnson & 
Johnson de uma única dose, está virando 
o jogo na geopolítica da vacina”.

O empresário aposta que a norma-
lidade no Brasil começará a se estabele-
cer pra valer a partir de agosto, quando 
começar a exportação massiva de doses 
de vacina dos países que tiverem estoque 
em excesso. 

“Não há saída nem para os ricos, já 
que é um problema de consequência 
econômicas globais que também os atin-
gem”, avalia.

Segundo um recente levanta-
mento da CNN, os Estados Unidos 
lideram esse processo. Lá,  vaci-
nação está sob responsabilidade 
de cada estado e em Nova Iorque 
a prefeitura local já criou de vaci-
nação móvel em pontos turísticos, 
como Central Park, Times Square 
e Brooklyn Bridge, onde a vacina 
da Janssen, de uma única dose en-
cabeça o cardápio.

Os imunizantes para o turista 
vêm acompanhados de ingressos 
para jogos de beisebol e museus. 
Mesmo assim, brasileiros devem 
fazer quarentena de 14 dias em lo-
cais como o México ou Caribepara 
então poder entrar no país.

SAN MARINO
Localizada dentro da Itália, a 

República de San Marino anun-
ciou que passaria a disponibilizar 
a vacina russa Sputnik V a visitan-
tes a partir de 17 de maio. A inicia-
tiva integra um programa de turis-
mo de vacinas do país, que possui 
apenas 34 mil habitantes.

PANAMÁ
O Panamá aceita que pessoas 

sem residência no país recebam 
a vacina, inclusive, pessoas com 
mais de 60 anos e grávidas, sem 
previsão para a população total. 
Por lá estão administrando para 
todos os gostos:  Pfizer, Astrazene-
ca, Coronavac e Sputnik.

SÉRVIA
Em certas datas, segundo a 

CNN, o país tem aberto seu calen-
dário de imunização a não cida-
dãos, o que tem levado igente da 
Bósnia e Herzegovina, Macedônia, 
Montenegro, Bulgária e Albânia a 
saírem de suas casas em direção 
ao país dos Balcãs.

RÚSSIA
Por lá, o turista que quiser a 

Sputnik V, está liberado. Até uma 
agência de viagens norueguesa, 
segundo a CNN, se especializou 
em oferecer pacotes de turismo de 
vacina. Isso, apesar das fronteiras 
russas permanecerem fechadas 
para grande parte do mundo, in-
clusive os brasileiros.

ILHAS MALDIVAS
Para entrar lá é necessário 

apenas apresentar um teste PCR 
negativo realizado até 72 horas 
de antecedência para desfrutar as 
praias e os resorts locais. Só que os 
brasileiros que quiserem desfrutar 
terão que viajar antes para Dubai,  
Abu Dhabi, Doha ou Turquia, já 
que por aqui não há voos diretos. 

CUBA
Lá quem manda é a tal vaci-

na Soberana 2, também à qual os 
turistas podem ter acesso. Aviso, 
é por conta e risco deles, já que o 
imunizante ainda está em fase ex-
perimental e a iniciativa não tem 
data para começar.

Dono da Mercatto em Natal se 
prepara para sua quarta quarentena
ÉPOCA DE PANDEMIA  | Com residência fixa nos EUA, Adelino Marinho ainda perde tempo valioso no México durante duas semanas antes de conseguir rever a família no Sul da Flórida. 
Ele acredita que a normalidade no Brasil começará a se estabelecer a partir de agosto próximo, quando começar a exportação de vacina de países que tiverem estoque em excesso

Adelino Marinho: “Mesmo o Canadá, que investiu na compra de vacinas, ficou refém dos EUA”

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), o 
Ministério Público Federal no 

RN (MPF), o Ministério Público do 
Trabalho no RN (MPT) e a Defensoria 
Pública do Estado emitiram recomen-
dação ao Município de Natal para que 
tome providências de modo a evitar a 
imunização de pessoas que não apre-
sentem documentos comprobatórios 
de comorbidades em conformidade 
com as orientações do Plano Nacional 

de Imunização contra a Covid-19.
A recomendação leva em consi-

deração diversas informações recebi-
das pelos órgãos retratando que, nos 
postos de vacinação, estão ocorrendo 
imunizações com a apresentação ape-
nas de receituários/prescrições de me-
dicamentos da rede privada de saúde, 
sem indicação do CID da doença ou 
do descritivo desta ou da condição de 
saúde do usuário, não sendo possível, 
apenas pelo nome do medicamento, 

aferir o tipo de comorbidade que essa 
pessoa possui e se ela se enquadra ou 
não nas comorbidades previstas no 
Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19, so-
bretudo porque muitos medicamentos 
possuem uso off label para outros tipos 
de doenças. 

As equipes de vacinação devem 
realizar o rígido controle dos docu-
mentos apresentados pelas pessoas a 
serem vacinadas nos grupos prioritá-

rios, em consonância com os tipos de 
comorbidades e descritivos das doen-
ças expressamente estabelecidos no 
Plano Nacional de Operacionalização 
(PNO), uma vez que o Ministério da 
Saúde elencou de forma detalhada os 
tipos de comorbidades que autorizam 
a imunização nessa fase. 

No caso de pessoas com comor-
bidades, as equipes de vacinação 
somente devem aceitar, para fins de 
comprovação e imunização, prescri-

ções médicas com indicação expressa 
do descritivo da doença ou CID ou con-
dição de saúde da pessoa que receberá 
o imunizante, ressalvando-se apenas 
os casos de pessoas inscritas nas UBS, 
PROSUS, HIPERDIA ou UNICAT nos 
programas públicos de atenção à saúde 
e/ou de dispensação de medicamentos 
do sistema único de saúde, situação em 
que deverá ser verificada a presença do 
carimbo/timbre da unidade ou serviço 
público de saúde. 

Município deve seguir as orientações do PNI 
NATAL

PAÍSES ONDE O TURISMO 
DA VACINA JÁ COMEÇOU 
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JURINEWS

O presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Norte, 
desembargador Vivaldo Pi-

nheiro, e o juiz José Dantas de Paiva, 
responsável pela Coordenadoria Esta-
dual da Infância e Juventude do Poder 
Judiciário Potiguar (CEIJ/RN), coorde-
naram na manhã desta segunda-feira, 
24,  solenidade virtual de assinatura 
da renovação do Termo de Coope-
ração Técnica do Programa Atitude 
Legal, entre o TJRN e diversos órgãos 
públicos, dentro das atividades da VII 
Semana Estadual da Adoção.

A iniciativa da CEIJ visa garantir 
a proteção à crianças recém-nas-
cidas no estado e dar segurança às 
mães que querem entregar os filhos 
para adoção, por meio da orientação 
aos profissionais de saúde que lidam 
diretamente, nos hospitais, com as 
gestantes.

“Haviam mães que deixavam 
seus bebês em caixas de sapato, den-
tre outras situações de risco. Por isso 
pensamos nesta iniciativa. Começa-
mos a trabalhar esse projeto, a várias 
mãos, com reuniões periódicas e 
chegamos a ele [Atitude Legal], que 
se trata de uma rede de proteção às 
mães e uma rede que desse subsídios 
a essas instituições, desde 2015”, ex-
plica o juiz José Dantas, ao ressaltar 
que o Poder Judiciário potiguar pas-
sou a treinar e capacitar os profissio-
nais que estão, mais diretamente, em 
contato com as gestantes.

“É treinar para que eles [profissio-
nais] possam informar às mães, que a 
doação – da forma legal e amparada 
pelas instituições e sob a orientação 
do Judiciário – não é um crime, mas 
um ato de amor. É acolher de uma 
forma segura e fazer com que essa 
entrega seja de forma orientada e com 
os encaminhamentos necessários”, 
acrescenta o magistrado.

Para o presidente do TJRN, quan-
do diversas instituições públicas se 
unem por uma causa comum é a 

sociedade quem colhe os benefícios 
disto, como a assinatura do Termo 
entre o Judiciário e o Ministério Pú-
blico, as Secretarias do Município de 
Natal do Trabalho e da Ação Social; 
da Saúde e a das Políticas Públicas 
para as Mulheres. “Esforço aos quais 
se somam as Secretarias Estaduais da 
Saúde, da Educação e a da Segurança 
Pública. Além da histórica Maternida-
de Escola Januário Cicco, com tantos 
serviços prestados à gerações de nor-
te-rio-grandenses”, analisa o gestor do 
TJRN.

O desembargador Vivaldo Pinhei-
ro ressaltou que, dentre as ações do 
termo, a Justiça estadual irá trabalhar 
para a criação de um serviço que as-
sista, nos finais de semana e feriados, 
crianças que estejam em atendimen-
to nas unidades de saúde, durante 
o plantão judiciário. O documento 
prevê ações para quatro anos, com 

a meta de que o número de adoções 
no estado continue aumentando, a 
exemplo do que ocorreu entre os anos 
de 2019 e 2020, quando apesar da pan-
demia, o número cresceu em torno de 
15%.

PARCEIROS
O superintendente da Maternida-

de Januário Cicco, Luiz Murillo Britto, 
fez um agradecimento às entidades 
que colaboram com o programa e 
elogiou a forma como os trabalhos 
vem sendo conduzidos. Ele analisa 
que o termo garante que não existirão 
“atropelos” no processo de adoção 
“concretizando a boa intenção das 
famílias que estão entregando, bem 
como das que estão à procura de um 
bebê” e dando uma maior tranquili-
dade para levar a frente, da melhor 
forma possível, a assistência materno 
infantil, realizada há mais de 100 anos 

pela entidade.
“Momentos como esse resgatam 

nossa reflexão sobre o que temos fei-
to, enquanto secretaria, para ajudar 
nos objetivos do projeto. Estamos in-
teiramente à disposição e vamos nos 
engajar, cada vez mais, nesse propósi-
to”, afirmou o secretário municipal de 
Saúde de Natal, George Antunes.

Já o secretário municipal de Assis-
tência Social, Adjuto Dias, ressaltou 
que o programa, através do termo de 
cooperação, tem garantido que as fa-
mílias tenham o amparo necessário 
dos órgãos públicos para proceder à 
adoção. E lembrou que a atividade 
integrada entre as instituições vincu-
ladas é que permite a prestação desse 
serviço de maneira que o programa 
“tem feito significativa diferença, no 
panorama da adoção na capital”.

ENTREGA LEGAL E CONSCIENTE

Após a assinatura do Termo de 
Cooperação, a coordenadora do nú-
cleo de apoio técnico da CEIJ, Quitéria 
Lustosa, fez uma breve apresentação 
sobre os dados do programa, na qual 
foram explicados os seus objetivos, no 
sentido de promover parcerias entre 
entidades para a realização e facilita-
ção do processo de adoção.

Além disso, foram destacados os 
fundamentos legais que permitem 
às mães, que tomarem essa decisão, 
“entregar seus filhos para adoção, sem 
qualquer tipo de constrangimento”, 
estando amparadas na Constituição 
Federal, no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e leis posteriores.

Quitéria também explicou que o 
programa teve início em 2016, com a 
realização do primeiro termo de coo-
peração, e que o documento assinado 
hoje, por meio dessa cerimônia, terá 
vigência por mais quatro anos. E por 
fim, destacou ações específicas de 
divulgação de informações referentes 
ao programa, como a colocação de 
placas nas maternidades esclarecen-
do que “não é ilegal a entrega de bebês 
na maternidade para adoção, desde 
que seguidas as orientações das equi-
pes envolvidas”.

A solenidade contou ainda com 
a exibição de um vídeo com o depoi-
mento de um casal que passou re-
centemente pelo programa e decidiu 
adotar um bebê, após várias tentativas 
de gravidez sem sucesso. Com grande 
satisfação, o casal agradeceu o apoio e 
a seriedade do trabalho das entidades 
envolvidas, e relatou a notícia de que a 
chegada do novo integrante trouxe no-
vo significado para a vida em família.

Por fim, o juiz José Dantas de 
Paiva encerrou o evento com agrade-
cimento especial às entidades envol-
vidas no programa, considerando-as 
verdadeiras responsáveis por sua con-
cretização e de suas atividades.

Adoção: “Atitude Legal” tem 
convênio renovado com entidades
TERMO DE COOPERAÇÃO| Iniciativa, na VII Semana Estadual da Adoção, visa garantir a proteção à crianças recém-nascidas no Rio Grande do Norte e dar segurança às mãos que 
querem entregar os filhos para adoção, por meio da orientação aos profissionais de saúde que lidam diretamente, nos hospitais, com as gestantes

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Vivaldo Pinheiro: sociedade colhe benefícios com a união de instituições públicas

Felipe Neto vai pagar R$ 8 mil de indenização e apagar as postagens no Twitter

Youtuber Felipe Neto é condenado 
a indenizar presidente da Funai
O direito à liberdade de manifes-

tação do pensamento não pos-
sui caráter absoluto.

Com base nesse entendimento, a 
Justiça negou recurso do youtuber Fe-
lipe Neto contra decisão que o conde-
nou a indenizar o presidente da Funai, 
Marcelo Augusto Xavier da Silva, por 
danos morais e retirar as publicações 

ofensivas ao autor de seu perfil no 
Twitter, sob pena de multa.

“No caso em apreço, o requerido, 
diante da nomeação do requerente ao 
cargo de presidente da Funai, postou 
em sua conta no Twitter que o autor 
possui “problemas mentais”; que “já 
ajudou invasores de terras indígenas” 
e que a nomeação dele para o cargo 

ultrapassa “todos os limites da per-
versidade humana”. Considerando a 
relevância social do cargo do requeri-
do, é possível concluir que o recorrente 
agiu de forma ofensiva e desrespeitosa, 
extrapolando seu direito à liberdade de 
expressão e ofendendo a pessoa do re-
corrido”, pontuou o relator da matéria, 
o juiz Arnaldo Corrêa Silva.

RECURSO NEGADO
REPRODUÇÃO
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Pesquisa em 274 cidades vai 
avaliar evolução da Covid-19 

O Ministério da Saúde está en-
viando mensagens por What-
sapp e SMS a pessoas selecio-

nadas para participar da Pesquisa de 
Prevalência de Infecção por Covid-19 
(Prevcov).

O estudo pretende analisar o com-
portamento da doença em todo o país 
abrangendo mais de 211 mil brasileiros 
de 274 municípios. Os escolhidos são 
os mesmos que participaram da Pnad 
Covid-19, feita ano passado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

O processo da pesquisa é simples: 
as pessoas vão receber mensagem 
confirmando a seleção por SMS ou 
WhatsApp.  É importante estar atento 
a eventuais golpes, pois neste contato 
não é solicitado nenhum dado. 

Depois, uma central ligará para o 
selecionado, confirmando a partici-
pação. Haverá uma entrevista e um 
agendamento para a coleta de sangue, 
que será feita na residência do partici-
pante. Antes, a pessoa deverá assinar 

um termo autorizando o exame que 
pretende identificar quem foi contami-
nado ou desenvolveu imunidade após 
a vacinação.

A cidade de São Paulo fez um estu-
do semelhante, desenvolvido pelo Ibo-
pe Inteligência e o laboratório Fleury. 
De acordo com o resultado divulgado 
na quinta-feira, 20, cerca de 42% da 
população da capital paulista tiveram 
contato com o vírus. Isto significa que 
mais de 3,5 milhões de pessoas da 
capital pegaram covid-19, seja desen-
volvendo a doença ou de forma assin-
tomática.

ANÁLISE 

Pessoas do estudo vão receber mensagem confirmando a seleção por SMS ou WhatsApp

MARCELO CASAL JR

DADO RUVIC

A uma semana para o fim do pra-
zo, cerca de 9 milhões de contri-
buintes ainda não acertaram as 

contas com o Leão. Segundo o balanço 
mais recente, 23.535.609 contribuintes 
enviaram a Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física, 72,1% do previsto 
para este ano.

Os números foram divulgados pela 
Receita Federal, com dados apurados 
até as 11h de ontem, 24.

Neste ano, o Fisco espera rece-
ber entre até 32.619.749 declarações. 
No ano passado, foram enviadas 
31.980.146 declarações.

O prazo de entrega começou em 1º 
de março e vai até as 23h59min59s de 
31 de maio. A data limite foi adiada em 
um mês para suavizar as dificuldades 
no recolhimento de documentos im-
postas pela pandemia de covid-19.

Em abril, a Câmara e o Senado 
aprovaram projeto de lei que adiaria 
novamente o prazo para 31 de julho, 
por causa do agravamento da pan-
demia. No entanto, o presidente Jair 
Bolsonaro vetou a proposta, após re-
comendação da Receita Federal.

O programa para computador 
está disponível na página da Receita 
Federal na internet. Quem perder o 
prazo de envio terá de pagar multa de 
R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, 
prevalecendo o maior valor.

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

Também deverá entregar a de-

claração quem tenha recebido ren-
dimentos isentos acima de R$ 40 mil 
em 2020, quem tenha obtido ganho de 
capital na venda de bens ou realizou 
operações de qualquer tipo na Bolsa 
de Valores, quem tenha patrimônio 
acima de R$ 300 mil até 31 de dezem-

bro do ano passado e quem optou pela 
isenção de imposto de venda de um 
imóvel residencial para a compra de 
um outro imóvel em até 180 dias.

RESTITUIÇÃO
Pelas estimativas da Receita Fede-

ral, 60% das declarações terão restitui-
ção de imposto, 21% não terão impos-
to a pagar nem a restituir e 19% terão 
imposto a pagar.

Assim como no ano passado, se-
rão pagos cinco lotes de restituição. 
Os reembolsos serão distribuídos nas 
seguintes datas: 31 de maio (primeiro 
lote), 30 de junho (segundo lote), 30 
de julho (terceiro lote), 31 de agosto 
(quarto lote) e 30 de setembro (quinto 
lote). As datas não mudaram, mesmo 
com o adiamento do prazo de entrega 
da declaração.

NOVIDADES
Entre as principais novidades nas 

regras deste ano, está a obrigatorieda-
de de declarar o auxílio emergencial 
de quem recebeu mais de R$ 22.847,76 
em outros rendimentos tributáveis 
e a criação de três campos na ficha 
“Bens e direitos” para o contribuinte 
informar criptomoedas e outros ativos 
eletrônicos.

O prazo para as empresas, os ban-
cos e as demais instituições financei-
ras e os planos de saúde fornecerem 
os comprovantes de rendimentos aca-
bou no fim de fevereiro. O contribuinte 
também deve juntar recibos, no caso 
de aluguéis, de pensões, de prestações 
de serviços, e notas fiscais, usadas pa-
ra comprovar deduções.

Cerca de 9 milhões de pessoas ainda 
não declararam Imposto de Renda
BALANÇO| Fisco espera receber 32,6 mi de declarações neste ano. De acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira, 24, até o momento, apenas 23.535.609 contribuintes 
enviaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, o que equivale a mais de 72% do previsto para este ano. Entrega é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70

Prazo de entrega começou em 1º de março e vai até as 23h59min59s de 31 de maio. Data limite já foi adiada em um mês devido à pandemia 

211 mil
Número de brasileiros 

recrutados para estudo

INTERNACIONAL

O Departamento de Es-
tado dos Estados Unidos 
desaconselhou, nesta segun-
da-feira, 24 de maio,  viagens 
ao Japão por causa de uma 
nova onda de infecções pelo 
novo coronavírus (covid-19), 
emitindo a orientação “Não 
Viaje” quando faltam apenas 
dois meses para a Olimpíada 
de Tóquio.

O Departamento de Esta-
do também emitiu seu alerta 
Nível 4 contra viagens para o 
Sri Lanka em meio ao aumen-
to de casos do novo coronaví-
rus no país. O organismo viu 
um risco menor sobre visitas 
à nação caribenha de Antí-
gua e Barbuda, rebaixando 
as ilhas para uma designação 
de Nível 3 - Reconsiderar Via-
gem.

COM OLIMPÍADA 
PRÓXIMA, EUA 
DESACONSELHAM 
VIAGENS AO JAPÃO
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Após 15 meses de pandemia, o 
Brasil chegou à marca de 450 
mil mortos por covid-19 nes-

ta segunda-feira, 24, segundo dados 
compilados pelo consórcio de veícu-
los de imprensa. Com a média móvel 
de óbitos ainda em patamar alto e 
número de casos em nova crescen-
te, o País já acumula 450.026 perdas 
desde o início da crise sanitária.

Especialistas já vinham aler-
tando que o pico ainda não tinha 
passado no Brasil, mas em muitos 
lugares optou-se pela flexibilização 
das regras de isolamento social. Nas 
últimas 24 horas, novas 841 mortes 
foram registradas no País. 

A média semanal de vítimas, que 
elimina distorções entre dias úteis e 
fim de semana, ficou em 1.881 nesta 
segunda. O índice é menor em rela-
ção ao dia anterior, quando marcou 

1.909, mas o patamar é considerado 
elevado.

Por sua vez, o aumento de no-
vos casos, percebido desde a última 
semana, tem causado apreensão. 
Na segunda-feira passada, o índice 
de diagnósticos foi de 35.888 em 24 
horas. Agora, está em 37.563. Já os 
casos acumulados ultrapassam 16,1 
milhões.

A maioria das mortes por coro-
navírus no Brasil foi registrada neste 
ano. Em 2020, após o pico da primei-
ra onda, o número de casos e mortes 
começou a cair entre julho e agosto 
para ter novo aumento a partir de 
novembro. O surgimento de uma 
nova cepa do vírus (P.1) em Manaus 
colapsou o sistema amazonense em 
janeiro e provocou a mesma catás-
trofe em quase todos os Estados en-
tre fevereiro e março deste ano. 

No ano passado, o País demorou 
quase cinco meses para atingir os 
primeiros 100 mil mortos e outros 
cinco meses para chegar aos 200 
mil, marca que foi atingida já em 
21 de janeiro. Depois, foram dois 
meses e meio para alcançar as 300 
mil vítimas.

A confirmação de 450 mil óbitos 
veio apenas 61 dias depois. A mar-
ca, incomparável a qualquer outra 
tragédia no Brasil, é registrada em 
meio à CPI da Covid, no Senado, que 
apura possível responsabilidade do 
governo na condução da pandemia, 
e ao receio provocado pela chegada 
da variante B.1.617, originada na 
Índia. Os primeiros casos foram co-
firmados no Maranhão.  

Os dados diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O Globo, 

Extra, Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de Saúde, 
em balanço divulgado às 20h.

Estados
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (107.677). Em seguida 
vêm Rio de Janeiro (49.539), Minas 
Gerais (39.128), Rio Grande do Sul 
(27.468) e Paraná (25.563). Já na 
parte de baixo da lista, com menos 
vidas perdidas para a pandemia, 
estão Roraima (1.602), Acre (1.642), 
Amapá (1.663), Tocantins (2.781) e 
Alagoas (4.625).

Vacinação
A distribuição de vacinas ultra-

passou as 90 milhões de doses, com 
90.063.567. Deste total, foram apli-
cadas 58,3 milhões de doses, sendo 
39,6 milhões na primeira dose e 18,7 
milhões na segunda dose.

Com média de óbitos em alta, Brasil 
atinge a marca de 450 mil mortes
COVID-19 | ISegundo dados do consórcio de veículos de imprensa, Brasil atingiu nesta segunda-feira, 24, 450.026 mortes acumuladas pelo novo coronavírus; país demorou quase 
cinco meses para atingir primeiros 100 mil mortos e outros cinco meses para chegar a 200 mil, marca que foi atingida em 21 de janeiro. Depois, foram dois meses e meio para 300 mil

Nas últimas 24 horas, novas 841 mortes foram registradas no País. Média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 1.881. Índice é menor em relação ao dia anterior, quando marcou exatos 1.909

Segundo chineses, efeitos protetores da imunização caíram em 6 meses para uns receptores

Grupos de risco podem precisar de 
reforço da 3ª dose após seis meses
Especialistas chineses da área de 

Saúde estão pedindo e defenden-
do que uma terceira dose da va-

cina contra o coronavírus seja aplicada 
em pessoas dos grupos de risco no país 
porque, segundo eles, os efeitos prote-
tores da imunização caíram em seis 
meses para alguns receptores.

A frase “O que fazer após o período 

de eficácia da vacina de seis meses” se 
tornou um trend na mídia social chi-
nesa durante o fim de semana, com 
mais de 8 milhões de visualizações 
desde sábado. A hashtag foi iniciada 
pela emissora estatal CCTV, um sinal 
de aprovação oficial para uma ampla 
discussão pública sobre o assunto.

O chefe do Centro Chinês de Con-

trole e Prevenção de Doenças admitiu 
no mês passado que a taxa de eficácia 
das vacinas contra o coronavírus da 
China não era alta, em comentários 
que foram rapidamente censurados. 
Ele disse que o governo está conside-
rando misturar diferentes marcas de 
vacinas ou adicionar doses para au-
mentar a taxa de eficácia.

CHINA
FILIPE RODRIGUES

450.026
vidas perdidas para 
a Covid-19 no Brasil 

841
Mortes nas 
últimas 24h
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A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Mapa) apresentaram 
ontem, 24, os resultados do maior 
diagnóstico já realizado no Brasil so-
bre o potencial produtivo de plantas 
medicinais, aromáticas, condimen-
tares e alimentícias. Ao todo, foram 
mapeadas as cadeias de valor de 26 
espécies de plantas. Para cada uma 
delas foram identificados os produ-
tores, as formas de escoamento dos 
produtos, os potenciais consumido-
res, além dos principais desafios e 
formas de aprimorar a produção.

“Acreditamos que esse pode ser 
um campo de muita geração de ren-
da para nossos agricultores”, diz o 
secretário de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo do Mapa, Fernando 
Schwanke. “O Brasil é um grande 
importador de óleos de outros países 
quando temos a agricultora familiar 
que pode produzir muitas dessas 
plantas e agregar valor para si e para 
a sociedade como um todo”, acres-
centa.

O mapeamento faz parte do Pro-
jeto ArticulaFito - Cadeias de Valor 
em Plantas Medicinais e os resulta-
dos estão disponíveis nas redes so-
ciais. A pesquisa foi apresentada no 
seminário online  “Cadeias de Valor 
em Plantas Medicinais e a Agenda 
2030: contribuições da sociobiodi-
versidade para reflexão sobre novos 
modelos de produção para a  preser-
vação da vida e da saúde no planeta’’, 
que pode ser acessado na íntegra na 
internet.

Entre os produtos mapeados es-
tão, por exemplo, o chá medicinal de 
hortelã, semente de sucupira, pílula 
artesanal de babosa, semente de um-
burana, óleo extravirgem e farinha de 
babaçu, amêndoa da castanha-do-
-pará e o repelente de andiroba.

“A crise ambiental que estamos 
vivendo colocou novos desafios e 

esse desafio do desenvolvimento 
sustentável se coloca exatamente no 
nosso ponto central ao valorizarmos 
os produtos da sociobiodiversidade, 
ao valorizarmos as populações tradi-
cionais que são as grandes protetoras 
dos nossos biomas”, diz o coordena-
dor de Relações Institucionais da 
Fiocruz, Valcler Rangel.

Um dos objetivos do mapeamen-
to, segundo a coordenadora técnica 
e executiva do ArticulaFito, Joseane 
Carvalho Costa é fazer com que to-
dos que participam de alguma forma 
dessa cadeia, desde os produtores 
até os consumidores finais valorizem 
e conheçam cada uma das etapas. 
“Quando a gente está consumindo 
o produto de óleo de castanha na 
clínica de estética, precisamos saber 
o quanto nesse produto está embu-
tido de desigualdades o quanto está 
embutido exploração de trabalho. 

É uma virada no modo de como se 
consome, esse novo modo de mudar 
esse padrão de relação de consumo”.

MAPEAMENTO  
Entre 2015 e 2018, o ArticulaFito 

realizou uma série de oficinas com 
atores da sociedade civil, represen-
tantes governamentais, universida-
des, entre outros atores para mapear 
as cadeias de valor dessas plantas 
com potencial fitoterápico, cosméti-
co e alimentar. Foram identificados 
os insumos, as formas de coleta, be-
neficiamento, o mercado e o consu-
mo, além das fragilidades, as poten-
cialidades, os gargalos e os desafios.

Dentre os principais desafios 
estão a capacitação de pessoal, a 
adequação dos produtos às normas 
sanitárias, a comunicação e formas 
de expandir a comercialização. O 
desmatamento é um fator que im-
pacta a produção. Das 26 espécies 
de plantas, 18 são extrativas e oito, 
cultivadas.

“A maioria desses produtos ex-

trativos estão entrando em extinção, 
estão com problema de desmata-
mento, queimadas, isso tudo está ge-
rando problema sério de produção. O 
manejo adequado é necessário para 
que a gente supere e consiga reverter 
a situação”, diz Joseane.

A quebradeira de coco, inte-
grante do Movimento Interestadual 
das Quebradeiras de Coco Babaçu 
Cledeneuza Oliveira é uma das tra-
balhadoras impactadas diretamente. 
“Nos sentimos ameaçadas porque as 
regiões onde há mais quebradeiras é 
onde tem mais fazendeiros e donos 
da terra que nos proíbem de catar 
coco, derrubam os babaçuais mais 
próximos às vilas e isso dificulta nos-
sa produção”, diz. “Um ano colhemos 
mais produtos, no outro, já mataram 
as palmeiras. É uma coisa que entris-
tece a gente, porque temos uma boa 
produção”.

Fiocruz e Mapa mapeiam produção 
de plantas medicinais brasileiras
SUSTENTABILIDADE | IForam mapeadas as cadeias de valor de 26 espécies de plantas. Para cada uma delas foram identificados os produtores, as formas de escoamento dos 
produtos, os potenciais consumidores, além dos principais desafios e formas de aprimorar a produção.Das espécies de plantas mapeadas, 18 são extrativas e oito, cultivadas

Um dos objetivos do estudo é fazer com que todos que participam de alguma forma dessa cadeia, desde os produtores até os consumidores finais valorizem e conheçam cada uma das etapas

Ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, falou à Comissão Temporária da covid-19

Marcos Pontes afirma que Governo 
Federal apoia estudo de 15 vacinas
A Versamune, primeira vacina 

produzida totalmente no Brasil, 
está em fase de testes pré-clíni-

cos e já tem protocolo entregue na An-
visa. Também está sendo desenvolvida 
no país uma vacina em forma de spray 
nasal. A afirmação é do ministro de Ci-
ência e Tecnologia Marcos Pontes, que 
nesta segunda-feira, falou à Comissão 

Temporária da covid-19, no Senado.
Marcos Pontes disse que a pasta 

vem dando suporte para a pesquisa de 
15 vacinas nacionais contra a covid-19. 
Ele defendeu que o investimento para 
a produção de imunizantes no país 
é mais vantajoso do que a simples 
importação do produto finalizado. E 
ressaltou a necessidade de o país ter 

independência tecnológica na área da 
saúde, para dominar as três fases de 
uma vacina: a tecnológica, a produção 
de insumo e o envase.

Perguntado sobre o corte de recur-
sos para a pasta, o ministro informou 
que enfrentou limitações, mas que 
procurou proteger as 16 unidades de 
pesquisa e as bolsas do CNPq .

SENADO
FILIPE RODRIGUES

O Brasil é um grande 
importador de óleos de 
outros países quando temos 
a agricultora familiar que 
pode produzir muitas 
dessas plantas e agregar 
valor para si e para a 
sociedade como um todo”

“
FERNANDO SCHWANKE
SECRETÁRIO DO MAPA



O Brasil poderá ter uma moeda 
digital emitida pelo Banco 
Central (BC), como uma ex-

tensão da moeda física. O BC anun-
ciou, nesta segunda, 24, em Brasília, 
as diretrizes para a criação da mo-
eda no país. Em nota, a instituição 
disse que “tem promovido discus-
sões internas e com seus pares in-
ternacionais visando ao eventual de-
senvolvimento” da moeda. Segundo 
o BC, a moeda deve “acompanhar o 
dinamismo da evolução tecnológica 
da economia brasileira”.

O coordenador dos trabalhos 
sobre a moeda digital do Banco Cen-
tral, Fabio Araujo, explicou a moeda 
digital será diferente das criptomo-
edas. “Os criptoativos, como o Bit-
coin, não detém as características 
de uma moeda mas sim de um ativo. 
A opinião do Banco Central sobre 
criptoativos continua a mesma: es-
ses são ativos arriscados, não regula-
dos pelo Banco Central, e devem ser 
tratados com cautela pelo público”, 
disse.

Ele acrescentou que a moeda 
será garantida pelo Banco Central 
e a instituição � nanceira vai apenas 
guardar o dinheiro para o cliente que 
optar pela nova modalidade.

DIRETRIZES
Entre as diretrizes estão a ênfase 

na possibilidade de desenvolvimen-
to de modelos inovadores a partir de 
evoluções tecnológicas, como con-
tratos inteligentes (smart contracts), 
internet das coisas (IoT) e dinheiro 
programável; a previsão de uso em 
pagamentos de varejo; e a capacida-
de para realizar operações online e 
eventualmente operações o�  ine.

A distribuição ao público será 

intermediada por custodiantes do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN) e 
do Sistema de Pagamentos Brasilei-
ro (SPB), sem remuneração às insti-
tuições � nanceira pelo BC.

Também deverá ser garantida 
a “segurança jurídica em suas ope-
rações” e a “aderência a todos os 
princípios e regras de privacidade e 
segurança determinados, em espe-
cial, pela Lei Complementar nº 105, 
de 2001 (sigilo bancário), e pela Lei 
Geral de Proteção de Dados Pesso-
ais”.

De acordo com o Banco Central, 
a tecnologia de criação da moeda 
deve “seguir as recomendações in-
ternacionais e normas legais sobre 
prevenção à lavagem de dinheiro, 
ao � nanciamento do terrorismo e 
ao � nanciamento da proliferação 
de armas de destruição em massa, 
inclusive em cumprimento a ordens 
judiciais para rastrear operações 
ilícitas”. A moeda também deve per-

mitir pagamentos em outros países.

CRONOGRAMA
Na nota, o BC diz ainda que é 

preciso aprofundar a discussão com 
o setor privado antes de de� nir um 
cronograma de implementação da 
moeda. “O diálogo com a sociedade 
permitirá uma análise mais detalha-
da não apenas de casos de usos que 
possam se bene� ciar da emissão de 
uma CBDC [sigla em inglês referente 
a Central Bank Digital Currencies, 
moedas digitais emitidas pelos ban-
cos centrais], como também das tec-
nologias mais adequadas para sua 
implementação”.

Segundo Araujo, a expectativa é 
que sejam reunidas as condições ne-
cessárias para que a implementação 
da moeda em “dois ou três anos”. “As 
condições são a tecnologia e segu-
rança que atendam às diretrizes que 
foram determinadas hoje pelo Ban-
co Central”, disse.
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JOÃORICARDOCORREIA
Turma

Um grupo lançou nesta 
segunda-feira, 24, a iniciativa 
Vidas Brasileiras para defender o 
impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro. Entre os que assinaram 
o abaixo-assinado, nomes 
como o youtuber Felipe Neto, a 
apresentadora Xuxa Meneghel e o 
ex-jogador de futebol Casagrande. 
Só autoridade.

Dinossauros
A empresa Blue Origin realizou 

o último teste antes de fazer seu 

primeiro lançamento comercial do 
foguete New Shepard. O feito da 
empresa do bilionário Je�  Bezos, da 
Amazon, aconteceu em 14 de abril 
passado. Dentro da nave, foram 
acoplados quase 200 fragmentos 
fósseis de dinossauros datados 
entre 65 a 70 milhões de anos.

Múmias
O mortal colunista aqui � ca 

com duas dúvidas. Primeira: 
como danado sabem que os tais 
dinossauros viveram há 70 milhões 
de anos?! Segunda: qual o motivo 

de não mandarem para o espaço, só 
com passagem de ida, uma danação 
de múmias que roubam o dinheiro 
público e ainda planejam pedir 
nossos votos em 2022?

Faro
Os cães farejadores são capazes 

de identi� car o odor da covid-19 
com uma taxa de precisão de até 
94%, de acordo com um estudo 
preliminar da associação britânica 
Medical Detection Dogs publicado 
nesta segunda-feira, 24. A notícia foi 
publicada no Portal R7.

Faro 2
A pesquisa, realizada em conjunto 

com a Escola de Medicina Sanitária e 
Tropical de Londres e a Universidade 
de Durham, também da Inglaterra, 
usou amostras de mais de 3.750 
pessoas, como camisas, máscaras e 
meias usadas, para treinar seis cães 
para detectar a covid-19.

Faro 3
Não duvido que essa turma 

que vira os olhos quando vê 
dinheiro público comece a treinar 
os cachorrinhos para trapacear a 

detecção, daí arranjam recursos, 
metem nos próprios bolsos e 
terminarão incriminando os pobres 
bichinhos. E não duvido que tenha 
senador que mande convocar até o 
“au-au” para a CPI da Cachorrada.

Olhadinha
O juiz Ulysses de Abreu César, da 

5ª Vara do Trabalho de Contagem, 
em Minas Gerais, manteve a 
demissão por justa causa de um ex-
supervisor de farmácia que acessou 
sites pornôs durante sua jornada de 
trabalho. O rapaz � cou na mão.

JOÃORICARDO

O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) revisou 
sua previsão para a in� ação 

o� cial do país, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), neste ano. Segundo 
o instituto, a taxa deve fechar o ano 
em 5,3%. A estimativa divulgada 
ontem, 24, era superior à previsão 
anterior, de 4,6%.

Segundo o Ipea, nos últimos 
meses houve mudança nos fatores 
de pressão sobre a in� ação brasilei-
ra. Atualmente, o principal impacto 
na alta de preços vem dos itens mo-
nitorados, ou seja, produtos como 
gasolina, gás de botijão e medica-
mentos.

A previsão de in� ação dos mo-
nitorados para 2021 subiu de 6,8% 
para 8% na pesquisa divulgada hoje.

O Ipea também revisou a es-
timativa para os grupos de bens 
industriais, de 3,8% para 4,3% em 
maio, e dos serviços livres, exceto 
educação, de 3,6% para 4%. A pre-
visão para a in� ação dos alimentos 

em domicílio foi mantida em 5% e 
da educação em 3,8%.

A previsão para o INPC, que me-
de a in� ação para famílias com ren-
da de até cinco salários mínimos, 
subiu de 4,3% para 4,7%.

Bolsas 
As Bolsas da Ásia e Europa fe-

charam majoritariamente em alta 
nesta segunda-feira, 24, com alguns 
investidores analisando os indi-
cadores positivos das economias 
americana e asiática divulgados 
na semana passada. No entanto, o 
avanço da covid e a desvalorização 
do bitcoin limitaram os ganhos. 

MARCELLO CASAL JR

Real digital: Brasil deverá ter moeda 
virtual emitida pelo Banco Central
TECNOLOGIA | Moeda digital, que pode chegar em dois ou três anos, será uma concorrente para as 
criptomoedas, como o bitcoin, com lastro no real. BC divulgou ontem diretrizes para criação da moeda

Moeda será garantida pelo Banco Central e instituição financeira vai apenas guardar o dinheiro 

Ipea: Nos últimos meses houve mudança nos fatores de pressão sobre inflação brasileira 

Ipea revisa para cima 
projeção de inflação de 2021

ECONOMIA

5,3%
Taxa de inflação para 2021, 

segundo nova projeção 

MARCELLO CASAL JR
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE MINERIO E AGRICULTURA DE EQUADOR E DO SERIDO - 
COOTMAES, CNPJ: 11.183.394/0001-87, 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  para 
lavra garimpeira, da substância Feldspato em um uma área de 9,29 hectares com volume de 1.500 m³/mês, na 
zona rural do Município de Equador-RN.  
 

COOTMAES 
Requerente/Proprietário 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA, CNPJ: 08.350.555/0022-08, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença de Operação (RLO) para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rod. 
RN 314, nº614, Lote Portal dos Reis Magos, Brejinho/RN, CEP: 59.219-000. 
 

Francisco Assis Neto 
Proprietário 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

 
MH CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 17.515.700/0001-11, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação - LI, 
para extração mineral de granito em uma área de 5,95 hectares com volume mensal de 30.000 m³/mês. 
Localizado na Fazenda São José, Zona Rural de Angicos/RN. 
 

MH CONSTRUTORA LTDA  
Requerente/Proprietário 

 

 
PEDIDO LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ORIENT AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ: 13.274.523/0001-78 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação para 
uma concessionária de veículos com serviços de Lavagem e Troca de Óleo, localizada a Rod BR 101, S/N, 
Emaús, Parnamirim/RN, CEP: 59.149-070. 
 

João Paulo Bezerra de Melo 
Diretor 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
R. M. DE ARAUJO ALVES ALVEJAMENTO EIRELI, CNPJ 32.423.198/0001-02, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação, com prazo de validade até 24/05/2023, em favor do empreendimento para uma 
Indústria de BENEFICIAMENTO DE FIBRAS TÊXTEIS SEM TINGIMENTO, localizado na Sitio Catingueira n° 
50 – Zona Rural – Jardim de Piranhas (RN) – 59.324-000.  

 
Robson Mikaeli de Araujo Alves  

Proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO  
 

Serra Norte Granitos LTDA, CNPJ 02.372.580/0001-73, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação - LO, 
com prazo de validade até 08 de fevereiro de 2027, em favor do empreendimento Extração de mineral de 
granito, com volume de extração de 400 m³/mês, localizada na Zona Rural, Sítio Galo Branco, s/n, Equador, 
RN.  
 

Osny Posi Machado  
Proprietário 

 

A vacina russa contra covid-19 
Sputnik V é altamente eficaz 
para conter e neutralizar a 

variante do coronavírus originada no 
Brasil, de acordo com o Fundo Russo 
de Investimento Direto (RDIF) e um 
estudo realizado por pesquisadores 
da Argentina.

A variante brasileira P.1, que con-
tribuiu para uma disparada mortal de 
Covid-19 no Brasil, tem se espalhado 
pela já duramente atingida América 
Latina. Cientistas descobriram que 
as mutações da variante podem tor-
ná-la mais resistente a anticorpos, 
provocando alarme internacional a 
respeito de seu potencial de tornar as 
vacinas menos eficazes.

Mas o estudo argentino, reali-
zado pelo Instituto de Virologia Dr. 
Vanella, da Universidade Nacional de 
Córdoba (UNC), mostrou uma reação 
imunológica forte contra a variante 
em pessoas vacinadas com a Sputnik 
V.  “O estudo confirmou que a imuni-
dade desenvolvida em pessoas vaci-

nadas com a ‘Sputnik V’ neutraliza a 
linhagem brasileira, após a segunda 
dose”, disse o RDIF. 

De acordo com o estudo argen-
tino, visto pela Reuters e citado pelo 
RDIF, 85,5% dos indivíduos desenvol-

veram anticorpos contra a variante 
da Covid-19 no 14º dia após a primei-
ra dose da vacina -- taxa que subiu 
para quase 100% até o 42º dia depois 
de um indivíduo ter recebido as duas 
doses.

CARLOS OSÓRIO

IMUNIZAÇÃO| Meta do estudo feito com cerca de 600 pessoas já vacinadas há mais de seis meses e com 
mais de 65 anos  de idade é entender se combinação das vacinas é segura e conhecer reação imunológica

AA Pfizer informou nesta se-
gunda-feira, 24, que começou 
a testar pessoas totalmente 

vacinadas, com mais de 65 anos, em 
um estudo novo que usa a candidata 
a vacina pneumocócica conjugada 
20-valente, da empresa, (20vPnC) 
com uma terceira dose da vacina 
contra a covid-19 da Pfizer-BioNTe-
ch.

A meta do estudo é entender se 
a combinação das vacinas é segura e 
conhecer a reação imunológica, de-
pois de acrescentar a vacina contra 
pneumonia ao imunizante contra 
covid-19.

A 20vPnC está sendo desenvol-
vida para ajudar a proteger adultos 
contra 20 tipos de vírus, responsá-
veis pela maioria das doenças pneu-
mocócicas invasivas e pela pneumo-
nia.

O novo estudo incluirá 600 adul-
tos que serão recrutados de dois es-
tudos avançados de vacina contra a 
covid-19 da farmacêutica, depois de 
terem recebido a segunda dose da 
vacina ao menos seis meses antes de 
entrarem no estudo de coadminis-
tração. Antes se recomendava que 
as vacinas contra a covid-19 fossem 
administradas sozinhas, mas, com 

base em experiências com outros ti-
pos de vacinas, o Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças dos Estados 
Unidos (CDC) disse que as vacinas 
contra covid-19 e outras podem ser 
administradas simultaneamente ou 
no mesmo dia.

Em dezembro, a Agência de Ali-
mentos e Medicamentos dos EUA 
(FDA) aceitou para uma análise 
prioritária o pedido de licença da 
Pfizer para a 20vPnC em adultos. 
Também estabeleceu uma data para 
decisão em junho. A Agência Euro-
peia de Medicamentos (EMA) acei-
tou o pedido de autorização. 

Estudo usa a candidata a vacina pneumocócica conjugada 20-valente da empresa (20vPnC) com uma terceira dose da vacina contra a covid-19

Pfizer testa vacina pneumocócica 
junto com 3ª dose para reforço

AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Mais de 85% dos indivíduos desenvolveram anticorpos contra variante da Covid-19 no 14º dia 

Estudo argentino diz que Sputnik V 
é eficaz contra variante brasileira

CIÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 11 de Junho de 2021, às 09h Fará 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2021, que tem como objeto a Contratação de 
empresa para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DR EILSON GURGEL, localizado no Município de Felipe Guerra/RN, conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico, pelo 
estabelecimento no Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na 
Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 
07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, 
ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Rua João Batista Gurgel, nº 97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-
feira, das 08h00min às 13h00min ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes.

Felipe Guerra/RN, 24 de Maio de 2021
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP  

 
Serra Norte Granitos LTDA, CNPJ 02.372.580/0001-73, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia para 
Extração de minérios diversos (ferro, ouro, granito, mármore, calcário, rochas pegmatíticas e quartzitos, 
feldspato, xisto, xelita, etc.) 1000 (m³/mês), localizada na Zona Rural, Sítio Malhada da Areia, s/n, Equador, RN.  

 
Osny Antônio Pozzi Machado  

Proprietário 
 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ 36.728.797/0001-95, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial - 
AE, com prazo de validade até 19/05/2022, para o Canteiro de Obras Central da Rede de Média Tensão 
(RMT) localizado na Zona Rural do Município de Lajes/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) recuou 1,6% na 
passagem de abril para maio 

deste ano e chegou a 67,5 pontos. 
Essa é a segunda queda consecutiva 
do indicador, que atingiu o menor 
patamar desde agosto de 2020 (66,2 
pontos). O dado foi divulgado ontem, 
24, pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC).

Em relação a maio de 2020, a que-
da chegou a 17,3%. Esse é o 14º recuo 
do indicador neste tipo de compa-
ração e o pior mês de maio da série 
histórica, iniciada em 2010.

Na passagem de abril para maio, 
os sete componentes da ICF tiveram 
redução, com destaque para perspec-
tiva profissional (-4,4%) e momento 
para a compra de bens duráveis 
(-3%).

Na comparação com maio, tam-
bém houve queda nos sete compo-
nentes, sendo as maiores deles na 
renda atual (-23,5%) e no momento 

para bens duráveis (24,7%).
“De modo geral, ainda há muita 

desconfiança com relação à capaci-
dade de recuperação econômica até 
o fim do ano. O mercado de trabalho 
vem amparando a resiliência do bra-

sileiro, incentivando sua capacidade 
de consumo, mas mesmo as empre-
sas encontram obstáculos. Até a imu-
nização coletiva, não conseguiremos 
encerrar essa oscilação completa-
mente”, afirma o presidente da CNC.

TÂNIA REGO

NÚMEROS | Em 12 meses, foram lançadas 168.673 novas unidades no país, o que representa uma queda de 
14% na oferta final de imóveis. Dado lcontabiliza todos os imóveis na planta, em construção ou até prontos

Ainda que haja uma forte de-
manda, com venda recorde, 
o setor imobiliário passa por 

uma queda na oferta de imóveis. O 
número menor de novos lançamen-
tos reflete a recente alta nos custos 
da construção, avalia a Câmara Bra-
sileira da Indústria da Construção 
(CBIC).

Na comparação com o primeiro 
trimestre de 2020, houve uma alta 
de 27,1% nas vendas de imóveis nos 
três primeiros meses deste ano no 
país, revela o estudo Indicadores 
Imobiliários Nacionais, da CBIC. Ao 
todo, foram 207.946 unidades vendi-
das em 12 meses, maior número já 
registrado.

Por outro lado, a oferta final de 
imóveis – que contabiliza todos os 
imóveis disponíveis para venda, seja 
na planta, em construção ou pron-
tos – caiu 14,8% na mesma compa-
ração ano a ano. No período de 12 
meses encerrados em março, foram 
lançadas 168.673 novas unidades no 
país.

O levantamento do CBIC, divul-
gado trimestralmente, é feito com 
dados coletados em 150 municípios, 
sendo 20 capitais.

ALTO CUSTO
O inusitado efeito “boca de jaca-

ré”, com a curva de demanda apon-
tando para cima enquanto a de ofer-
ta vai para baixo, se deve à inflação 

recorde nos materiais de constru-
ção, sobretudo de insumos como o 
aço, disse o presidente da CBIC, José 
Carlos Martins. “As empresas estão 
muito ressabiadas”, afirmou.

Na sondagem feita periodi-

camente, 57,1% dos empresários 
disseram que a maior dificuldade 
atual do setor imobiliário é a falta 
de insumos e o aumento nos preços. 
Esse é o maior índice de toda série 
histórica dos Indicadores Imobiliá-
rios Nacionais da CBIC, iniciada no 
primeiro trimestre de 2015.  

Em abril, o Índice Nacional de 
Custo da Construção (INCC), calcu-
lado pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), apresentou alta acumulada 
de 12,9% em 12 meses encerrados 
em março. O custo com materiais e 
equipamentos subiu 29,9% em um 
ano, maior taxa desde o início do 
Plano Real.

Levantamento do CBIC é feito com dados coletados em 150 municípios, sendo 20 capitais

Mesmo com venda recorde de 
imóveis, cai oferta de lançamentos

MARCELLO CASAL JR

Esse é o 14º recuo do indicador e traz o pior mês de maio da série histórica, iniciada em 2010

Intenção de consumo das famílias 
no Brasil recua em maio, diz CNC

FINANÇAS

14%
queda na oferta de imóveis no 

primeiro trimestre de 2021
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

A semana será movimentada na vida social, 
comunicações e atividades de grupo. Esclareça dúvidas 
e posições. Apoio à equipe e responsabilidade social 
serão prioridades. Mantenha a vida íntima entre quatro 
paredes. O amor terá clima mágico e inspirador. 

Algo maior se desenhará para o futuro. Aproveite 
oportunidades de exercer seus talentos no trabalho 
e ganhe relevância. A semana trará otimismo e 
autoconfi ança. Bom para se expor e impulsionar a 
carreira. Planejamento de uma viagem.

A força dos sentimentos removerá obstáculos e 
transformará velhas crenças. Aproveite a semana para dar 
passos decisivos na carreira e no amor. Período bastante 
favorável para construir maior segurança para o futuro, 
estabilizar as fi nanças e planejar investimentos. 

Surpresas e novidades darão intensidade à semana 
que favorecerá mudanças e assuntos do coração. 
Júpiter ativará sua criatividade, explore seus talentos. 
Respostas existenciais e íntimas infl uenciarão decisões 
de vida. Embarque em novas experiências.

e sucesso dos empreendimentos. A semana destacará 
seu brilhantismo, elegância e habilidades únicas. Amplie 
a atuação no trabalho e ganhe projeção. Futuro atraente 
com novas atividades e perspectivas de crescimento 
fi nanceiro. Padrões de consumo mudarão. 

Algo do destino envolverá o amor. A semana trará 
decisões de moradia ou a realização de um sonho 
antigo e reformulações da rotina. Período favorável para 
investir nos relacionamentos, fortalecer vínculos com 
parceiros, equipe e criar novos planos no casamento.

Autoconfi ança, espírito empreendedor e compromisso 
com seu futuro acelerarão a velocidade nesta semana 
que anuncia conquistas e vitórias. A paciência estará 
curta nos relacionamentos. Em compensação será ótimo 
período para mudar a maneira de se relacionar.

Tome iniciativas nos relacionamentos, movimente o 
trabalho e amplie a participação nas discussões em grupos 
e redes sociais. Semana produtiva e recompensadora. 
Agarre oportunidades de negócio e de crescimento 
fi nanceiro. Você poderá fi rmar uma parceria.

Amplie o diálogo, esclareça dúvidas e construa relações 
de confi ança. Máscaras cairão. Escolhas de parceiros 
e amizades fi carão claras nesta semana de maior 
participação social e envolvimento com a coletividade. 
Saúde mais frágil cobrará atenção aos hábitos.

Semana de conquistas no trabalho. Conte com poder de 
persuasão e bons resultados fi nanceiros. Período positivo 
para se expor, desenvolver ideias e projetos, brilhar e 
vencer os desafi os com soluções originais. Atividade 
física e mudanças internas combaterão o estresse. 

Conversas sensíveis e carinhosas intensifi carão o amor. 
A semana trará novos relacionamentos e alianças 
profi ssionais. Clima agitado na equipe e atividades 
de grupo provocará oscilações de humor. Apesar de 
instabilidades no ambiente.

Aproveite esta semana para resolver assuntos de família, 
harmonizar as relações e fortalecer as bases afetivas. Você 
estará em plena expansão, com Júpiter e Netuno em seu 
signo. Hora de realizar os sonhos e usar sua sensibilidade 
a seu favor. Ligue as antenas nas oportunidades.

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)

Pandemia também faz aumentar a venda de aparelhos de TV
Em nota na semana passada, 

o jornal digital Poder 360, do 
Fernando Rodrigues, destacou 
o crescimento das vendas de 
aparelhos de TV no Brasil e o 
aparecimento de novas marcas no 
mercado.

O faturamento das empresas 
do setor aumentou 16% no 
primeiro trimestre em relação ao 
mesmo período do ano passado, 
segundo levantamento da 

consultoria GFK.
Ainda de acordo com o 360, 

a alta no setor, impulsionada 
pela pandemia, tem atraído mais 
investidores, como Britânia e 
Toshiba, na apresentação de novos 
modelos para o mercado.

Ressalta também que “os 
modelos mais baratos não 
implicam em deixar de lado os 
avanços tecnológicos do setor. 
Televisores intermediários ainda 

contam com imagem em HD e 4K. 
A Samsung, líder do setor, também 
conta com modelos mais baratos 
com assistentes de voz”.

E que o “foco das empresas é 
que os aparelhos intermediários 
sejam adequados para o 
streaming”.

A estimativa é que o setor 
observe crescimentos ainda 
maiores nos próximos tempos. 
Nada a acrescentar.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Cris Dias, apresentadora 

do “Band Esporte Clube aos 
sábados” na Band, também 

irá colaborar nos trabalhos da 
Olimpíada no BandSports...
A jornalista, vale lembrar, 

seria a voz da CNN Brasil no 
Japão, se tivesse permanecido 

no canal de notícias.  Amanhã, 
dia 25, é aniversário do Pateta, 
personagem do Walt Disney. 
Noventa aninhos.O livro 

“Rota 66”, do Caco Barcellos, 
vai virar série na Globo.

Band em movimento aponta 
para outras novidades na sua 
programação... Inclusive 

com todos os ingredientes para 
sacudir o mercado.Algumas 
informações são essenciais em 
se tratando de toda e qualquer 

notícia...Nada tão fora de 
propósito assim. Quando e onde, 

por exemplo... No “Melhor 
da Tarde”, sexta-feira, foi ao 
ar, a queda de uma viga sobre 

automóveis...

Elisa Pinheiro se despede da 
novela “Gênesis” nesta terça-
feira. Capítulo especial, a 
destruição de Sodoma.
E sua personagem, Ayla, 
destaque na fase de Abraão, vira 
uma estátua de sal. Com muitos 
trabalhos na Globo, no cinema e 
na Netfl ix, não será surpresa se a 
Record renovar com a atriz.

Produção de época
“Nos Tempos do Imperador”, 

próxima novela da Globo na faixa 
das seis, com Selton Mello e Mariana 
Ximenes, tem estreia prevista para 
agosto. Desde que as gravações foram 
retomadas, os trabalhos seguem 
normalmente. “Imperador” é a 
sequência de “Novo Mundo”.

 

Novela policial 
Para os amantes da dramaturgia, 

bem que a natureza poderia 
estar agora colaborando com 
boas notícias, tais como início de 
produção, escalações, viagem do 
elenco de “Pantanal”... Mas não. Os 
problemas ainda são enormes. E o 
Meio Ambiente, enfi m, veio a ser uma 
novela policial.  

 

Já que não tem tu
Nos últimos dias, nos noticiários 

esportivos de todas as TVs, a escolha 
do novo treinador do Corinthians 
passou a aparecer entre os assuntos 
principais. Todo mundo falando na 
semana inteira do Renato Gaúcho, 
que preferiu a “Flamília”. O próximo 

EDU MORAES

agora, com que cara chega? 
“Como o outro não quis, então me 
chamaram...”.

 

Já tá lá
Sabrina Sato, imediatamente 

após a recuperação da sua irmã 
Karina, da Covid, viajou para 
Paraty, onde serão as gravações 
do “Ilha Record”. Está pronta para 
iniciar os trabalhos.

 

Por outro lado
Os participantes escolhidos já 

obedecem ao período de pré-
confi namento e, ao longo desses 
próximos dias, irão se submeter 
a todos os testes de saúde 
necessários. O início das gravações 
está previsto para o próximo dia 1º.

 
Repercussão

O que aqui foi comentado 
sobre a questão do humor, em 
recente coluna, repercutiu demais. 
No entender de uma boa maioria, 
além de tantos outros fatores, falta 
também humildade. 
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QUE VALORIZA 
SEU eilo.

A qualidade
BARBA E CABELO
ADULTO E INFATIL

RUA APODI, 694 - TIROL - NATAL

AGENDE SEU HORÁRIO
(84) 98169.9660

@OLDSKULLBARBEARIA_

TRIG
MULTIMARCAS

ATACADO/VAREJO
Rua Milton Freire, 2865 – Loja 4 – Jardins Mall –

Por trás do Nordestão do Cidade Jardim FORÇA | Disputa por equipes mistas estreou internacionalmente no Mundial Paralímpico de Halterofilismo, 
em Nur-Sultan, Cazaquistão, em julho de 2019. Evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional

O Brasil conquistou sete me-
dalhas na etapa de Tbilisi, na 
Geórgia, da Copa do Mundo 

de Haltero� lismo Paralímpico. Neste 
domingo, 23, último dia da competi-
ção, o potiguar João Maria de França, 
a carioca Tayana Medeiros e o mineiro 
Mateus Assis conquistaram a prata por 
equipes mistas e o paraibano Ailton 
Souza o bronze na categoria até 80kg.

O evento foi organizado pelo Comi-
tê Paralímpico Internacional (IPC, sigla 
em inglês). O trio vice-campeão somou 
435.68 pontos e foi composto pelos 
únicos integrantes da Seleção que não 
conquistaram medalha nas suas dispu-
tas individuais. O ouro foi para a equipe 
do Uzbequistão com 446,31 pontos e o 
bronze para a Hungria (382.25). Os re-
sultados foram pontuados sempre por 
meio da fórmula chamada AH, utiliza-
da pelo IPC para igualar performances 
de atletas com pesos diferentes. 

A disputa por equipes mistas es-
treou internacionalmente no Mundial 
Paralímpico de Haltero� lismo, em 
Nur-Sultan, no Cazaquistão, em julho 

de 2019. Na ocasião, o time formado 
pelos paulistas Bruno Carra e Mariana 
D’Andrea e pelo baiano Evânio Rodri-
gues conquistou a medalha de prata. 
Neste domingo, na Geórgia, a equipe 
avançava bem, mas precisou deixar a 
disputa ainda nas classi� catórias.

A primeira conquista brasileira 
deste domingo veio pelo paraibano 
Ailton Souza que faturou o bronze da 
categoria até 80kg ao erguer 182kg 
apenas na última tentativa. O campeão 
foi Ahmad Razm Azar, da Geórgia, que 
levantou 194kg e a prata � cou com gre-
go Gkremislav Moysiadis (193kg).

No sábado, 22, o baiano Evânio Ro-
drigues foi vice-campeão da categoria 
até 88kg. Ele levantou 200kg, marca 
que garantiu a quinta colocação no 
ranking classi� catório para os Jogos 
Paralímpicos de Tóquio.

Os paulistas Mariana D’Andrea (até 
73kg) e Bruno Carra (até 54kg) con-
quistaram as medalhas de ouro e pra-
ta, respectivamente, na sexta-feira, 21. 
Além de ter sido campeã, a haltero� -
lista de 23 anos também estabeleceu o 

novo recorde das Américas e alcançou 
o topo do ranking classi� catório para 
de Tóquio. No primeiro dia de disputas, 
a mineira Lara Aparecida (até 41kg) fa-
turou a medalha de ouro na categoria 
júnior, e o bronze no adulto. 

De acordo com os critérios de 
classi� cação do IPC para os Jogos Pa-
ralímpicos de Tóquio, já reformulados 
após o adiamento, os oito primeiros 
colocados por categoria de peso estão 
classi� cados. Dos oito haltero� listas 
brasileiros que competiram na Geór-
gia, apenas João Maria não está dentro 
desse critério de quali� cação. O ran-
queamento será � nalizado no dia 27 
de junho e os atletas brasileiros serão 
convocados posteriormente para a de-
legação brasileira pelo CPB.  

Os oito brasileiros participaram da 
etapa de Tbilisi da Copa do Mundo em 
busca de melhores marcas para garan-
tir uma vaga para o Brasil nos Jogos. 
São eles: Ailton de Souza, Bruno Carra, 
Evânio Rodrigues, João França Junior, 
Lara Aparecida, Mariana D’Andrea, 
Mateus de Assis, Tayana Medeiros.  

A carioca Tayana Medeiros, o potiguar João Maria de França e o mineiro Mateus Assis conquistaram a prata por equipes mistas; trio vice-campeão somou 435.68 pontos como time, mas não conquistou medalha nas suas disputas individuais

Com potiguar, Brasil conquista prata 
na Copa do Mundo de halterofilismo 

CPB

Terá início na madrugada de 
hoje, 25, o Grand Prix de Baku 
(Azerbaijão) de judô paralím-

pico. Além de ser o penúltimo torneio 
quali� catório para os Jogos de Tóquio 
(o último será o GP de Warwick, em 
junho, na Inglaterra), a competição 
também marca o retorno dos atletas 
aos tatames após mais de um ano de 

interrupção das competições o� ciais 
promovidas pela IBSA (sigla em inglês 
para Federação Internacional de Es-
portes para Cegos). As disputas clas-
si� catórias começam às 3h (horário 
de Brasília) e as � nais às 8h30. A IBSA 
transmitirá todo o evento ao vivo.

O Brasil será representado por 13 
atletas. “Estamos preparados, tivemos 

algumas fases de treinamento. Ago-
ra é colocar toda essa experiência ali 
dentro do tatame. É uma competição 
muito importante porque sentiremos 
novamente o quimono dos nossos 
adversários, além de ser classi� catória 
para os Jogos”, disse o judoca � iego 
Marques, que ainda busca uma vaga 
paralímpica na categoria até 60 kg.

Judô: GP do Azerbaijão marca 
retomada da briga por vagas 

PARALIMPÍADA


