
JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Governadora quer vacinas para a 2ª dose

Monalissa pediu afastamento da CAARN

Fátima: “Governo Federal 
falhou, e muito, na 
compra das vacinas” 

Advogada denuncia estar 
sendo perseguida por 
ameaçar interesses

CIDADES. 7 | A governadora do RN, 
Fátima Bezerra, criitica o que chama 
de “falta de planejamento” do Governo 
Federal na aquisição do imunizante e 
pede mais doses ao Ministério.

CIDADES. 7 | Polêmica no  meio jurídico 
potiguar: advogada Monalissa Dantas 
disse que pediu afastamento da Caixa 
de Assistência sob intimidação, por ter 
ameaçado interesses.

RN perde 670 milhões de reais 
por ano com lixo não reciclado

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

CEDIDA

GERAL. 5 | Por não separar e reciclar 
materiais, o Estado do Rio Grande do 
Norte descarta uma receita financeira de 

R$ 670 milhões por ano. O presidente 
do SindRecicla, Etelvino Patrício de 
Medeiros, contabiliza que apenas 3% 

de tudo que poderia ser reciclado são 
apoveitados pela indústria local, apenas 
8 mil toneladas por mês.

DESPERDÍCIO  Reciclagem ainda é subestimada pela sociedade e lixões à céu aberto proliferam o risco de várias doenças
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MARCELO HOLLANDA
O “turismo da vacina” 

está em  alta entre os ricos
 brasileiros, revela a revista Piauí

JOÃO RICARDO CORREIA

PÁGINA 6

É questão de escolha: prefi ro 
ver as polícias vitoriosas nos 

confrontos contra os criminosos.
PÁGINA 12

Deputado Tomba Farias insinua 
que há políticos com medo da 
governadora Fátima Bezerra.
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FÁBIO DANTAS: “PRIORIDADE 
NÃO É ESCOLHER CANDIDATO. 

OPOSIÇÃO PRECISA DE UM 
PROJETO PARA O RN”

Ex-governador do Estado analisa que existe um sentimento de orfandade na classe política 
e na sociedade, ocasionado pelo isolamento imposto pelo governo do PT. PÁG. 3
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ALEXVIANA
Medo de Fátima 

O deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB) insinuou que 
existem políticos com medo 
de enfrentarem, nas urnas, a 
governadora Fátima Bezerra 
(PT) em 2022, com receio de 
acrescentarem aos seus currículos 
uma derrota para a petista. 

Bolsa de apostas
Os nomes que estariam com 

medo seriam os dos ministros 
bolsonaristas Rogério Marinho 
(sem partido) e Fábio Faria (PSD), e 
o do prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB). 

Em tempo
Os três - Rogério, Fábio e 

Álvaro - estão sendo convidados 
por setores da classe política e 
por segmentos empresariais para 
liderarem uma “cruzada contra o 
governo do PT no RN”. 

Mais conforto
Contudo, Rogério e Fábio 

preferem uma candidatura “mais 
confortável” ao Senado, contra 
o senador Jean Paul Prates (PT). 
Já Álvaro Dias tem dito que irá 
cumprir os quatro anos como 
prefeito, cumprindo sua promessa 
de campanha de não renunciar 
para disputar o governo. 

Cantou a pedra
“Percebo que a oposição está 

com di� culdade de convergir 
em um nome, o que favorece a 
reeleição da governadora. Não 
há quem seja consenso ou que 
tope o desa� o”, disse o deputado 
federal Rafael Motta (PSB), aliado 
de Fátima, em entrevista ao Agora 
RN. 

Sem fugir da raia
Em entrevista à TN, Tomba 

a� rmou que “se muitos fugirem 
da raia”, ele não fugirá. “Quem vai 
dizer é o povo, se não for eu, e se 
muitos fugirem da raia, não tenho 
o direito de dizer que fugirei da 
raia”, detonou. 

Esquentando as turbinas
A semana começou quente 

na política do RN, com briga 
de declarações entre o senador 
Jean Paul Prates e o ex-

Governadora Fátima Bezerra, em solenidade de nomeação de Elaine Cardoso, primeira mulher a assumir o cargo de Procuradora Geral de Justiça do Estado.

deputado estadual Fábio Dantas 
(Solidariedade), nesta segunda-
feira.

Ideia de jerico
Crítico contumaz da gestão 

Fátima, Fábio detonou os gastos 
da ordem de R$ 11 milhões do 
governo para recuperação do 
Papódromo, segundo ele um 
equipamento sem qualquer 
serventia para o Estado, portanto, 
“uma ideia de jerico”. 

Peru de fora
Em resposta, Jean Paul lembrou 

que a verba era carimbada e que 
não havia espaço para manobra 
no orçamento. E mais: disse que 
Fábio, quando vice-governador 
de Robinson Faria (PSD), estava 
dentro do governo e nada fez. E 
que, agora, como “peru de fora”, 
quer dar pitaco. 

Brincando com fogo
Na réplica, Fábio Dantas 

avançou para sugerir a criação de 
uma CPI na Assembleia Legislativa 
para investigar a ação o governo 
Fátima na pandemia. De quebra, 

listou uma série de fatos a serem 
investigados.

Rumores de coleta
O partido de Fábio, 

Solidariedade, tem três deputados 
na Casa, inclusive a esposa dele, 
deputada Cristiane Dantas. 
Ontem, surgiram rumores de 
um movimento de coleta de 
assinaturas nos corredores do 
Palácio José Augusto.

CPI engavetada
A favor do governo, conta a 

existência de uma CPI já aberta 
na casa, mas que se encontra 
engavetada: a CPI da Arena das 
Dunas. Para o governo, como abrir 
uma nova CPI, se a outra está 
parada?

Manancial
Entre os fatos possíveis objetos 

de uma CPI da Pandemia, Fábio 
Dantas listou situações como 
ausência de ação direta do Estado 
na abertura de leitos e a compra 
de 5 milhões de reais sem licitação, 
por respiradores “fantasma” que 
nunca chegaram. 

MDB animado
Enquanto esquenta o 

clima político no Estado, nos 
bastidores as pré-candidaturas 
para as eleições do ano que vem 
ganham cada vez mais corpo. 
Um dos partidos mais animados 
no momento é o MDB, do ex-
senador Garibaldi Filho. 

Garibaldi de novo
Enquanto que nomes como 

Rogério Marinho e Fábio Faria 
não se de� nem na disputa por 
uma vaga no Senado, no MDB 
cresce a simpatia pelo retorno de 
Garibaldi em 2022. 

Voz do povo
Parte da animação 

emedebista se deve a pesquisa 
Consult divulgada na semana 
passada. Nela o pai de Walter 
Alves aparece com 10% das 
intenções de voto para o Senado 
em Natal, atrás apenas do ex-
prefeito Carlos Eduardo Alves 
(PDT). 

Força no interior
Se Garibaldi está tão bem 

avaliado em Natal, é sinal de que 
há uma grande possibilidade 
de retorno dele, tendo em vista 
que a força maior do emedebista 
é no interior do Estado, onde 
tradicionalmente o partido 
sempre foi muito bem votado.

Sem efeito
Muito fraca a denúncia 

do Estadão contra o ministro 
Rogério Marinho, veiculada 
neste domingo, apontando 
um “orçamento secreto” para 
compra de apoio político. Se 
quiser derrotar Bolsonaro 
em 2022, a oposição terá de 
encontrar argumentos mais 
sensíveis à população como um 
todo. 

Canteiro de obras
Por falar em Marinho, o 

ministro fará agenda em Natal 
na próxima sexta, para a entrega 
de moradias em parceria com a 
prefeitura de Natal. Como pré-
candidato nas próximas eleições, 
o � lho de Valério tem feito o 
dever de casa, destravando obras 
paradas em praticamente todos 
os municípios.

ALEX
INSTAGRAM
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Ex-vice-governador do Rio Gran-
de do Norte, o ex-deputado esta-
dual Fábio Dantas (Solidarieda-

de) criticou o fato de a oposição ainda 
não ter formulado um projeto de de-
senvolvimento para apresentar como 
opção à população norte-rio-granden-
se nas eleições do próximo ano. “Acho 
que a prioridade da oposição não deve 
ser escolher um candidato, antes pre-
cisa ter um projeto para o Estado. Lá 
na frente se escolhe o candidato que 
irá representar esse projeto”, defende 
Fábio.

De acordo com Fábio Dantas, a 
oposição deveria se unir primeiro em 
torno de um projeto único, que junte 
toda a oposição, para só então discutir 
candidaturas. “Ao se falar de candi-
daturas e não de projetos, mostra-se 
uma preocupação mais com o pessoal 
do que com o coletivo. Ninguém vai 
liderar esse processo dizendo que já é 
candidato”, critica, se referindo aos mi-
nistros Fábio Faria e Rogério Marinho, 
que se dizem candidatos ao Senado, e 
aos deputados Tomba Farias (PSDB) e 
Benes Leocádio (PRB). 

Fábio afirma que há um sentimen-
to de orfandade na classe política e na 
sociedade, ocasionado pelo isolamen-
to e distanciamento que o governo do 
PT impõe a todos esses setores, em sua 
visão. Para modificar esse sentimento, 
segundo Fábio, a classe política (leia-se 
a oposição ao PT) “precisa amadure-

cer e esquecer projetos pessoais”. “A 
classe política do RN é órfã de governo, 
por isso a importância da união de 
todos. Mas não acho que se construa 
nada impondo nomes. Nomes natu-
rais são aqueles que surgem de baixo 
para cima, que venham das bases, do 
povo”, observa.

Fábio Dantas cita a pré-candida-

tura do senador Styvenson Valentin 
(Podemos) a governador como possí-
vel fator de desestabilização da classe 
política potiguar, caso a oposição não 
se una para oferecer uma terceira via 
para fazer frente ao senador e à gover-
nadora Fátima Bezerra. “Se a classe 
não se unir e lançar um terceiro nome, 
pode se preparar para entregar (o co-

mando do Estado) a Styvenson. Entre 
o desastre pretérito ou o presente, o 
eleitor vai optar por quem ainda não 
foi testado”, diz, endereçando críticas 
ao atual governo e lembrando que Sty-
venson poderá ser visto como a novi-
dade e surpreender sendo eleito.

NECESSIDADE DE REFORMAS

Na avaliação de Fábio Dantas, o 
Rio Grande do Norte necessita de “re-
formas estruturais sérias”, parte das 
quais já encaminhadas pela gestão 
Fátima, mas ainda de maneira tímida, 
e insuficientes para sanear as contas 
públicas e permitir que o Estado faça 
investimentos e se desenvolva. O ex-
-deputado diz que listou 54 medidas 
de impacto para o Estado, entre as 
quais estão três já executadas pela 
governadora, que são a reforma da 
previdência, o teto de gastos públicos 
e o fim da receita do programa de de-
senvolvimento (Proedi).

“Isso é muito pouco. Reforma tem 
que passar pelo fim dos supersálarios, 
que tem que ser o salário do governa-
dor. Acabar com os aumentos salariais 
a servidores de forma desigual, dentre 
várias outras”, pontua, citando que a 
folha de pessoal da Paraíba tem 15 mil 
servidores a mais que a do RN, mas 
que no estado vizinho a folha é cerca 
de R$ 2 bilhões mais enxuta que no RN.

“Aqui tem menos funcionários e 
mais gasto. O servidor público do RN 
precisa dar sua colaboração”, cobra, ci-
tando, ainda, que o Rio Grande do Sul, 
depois de uma crise enorme, fez recen-
temente sua reforma e hoje, após uma 
crise jamais vista, já consegue pagar 
em dia o funcionalismo e dá saltos se-
guidos de superavit. “Aqui um governo 
quer investir em segurança, mas não 
sabe onde pegar dinheiro”, ilustra.

Fábio Dantas: “Oposição precisa de 
projeto para o Rio Grande do Norte”
ELEIÇÕES 2022 | Ex-vice governador e ex-deputado estadual avalia que ainda é cedo para se falar dos nomes dos prováveis candidatos em oposição à governadora Fátima Bezerra, 
acrescentando que existe um sentimento de orfandade na classe política e na sociedade, ocasionado pelo isolamento e distanciamento que o governo do PT impõe a esses setores

Fábio Dantas disse que, se a classe política não se unir para lançar um terceiro nome, “pode se preparar para entregar comando a Styvenson”

ALRN

Presidente Ezequiel Ferreira se colocou à disposição para para somar forças aos setores

Presidente da Assembleia se reúne 
com setores de turismo e eventos

EZEQUIEL FERREIRA

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte, Ezequiel Ferreira (PS-

DB), recebeu, nesta segunda-feira(10), 
comitiva formada por representantes 
de entidades ligadas ao setor de turis-
mo e eventos. Na pauta, um pedido de 
socorro dos setores ao presidente do 
Legislativo Potiguar.

“O nosso pedido é que Ezequiel se-
ja uma força, seja nosso representante 
junto ao Governo do Estado para su-
perarmos a maior crise da história do 
turismo do RN”, disse George Gosson, 
presidente do Natal Convention Bure-
au.

De prontidão, Ezequiel se colocou 
à disposição para somar forças aos se-
tores que são formados por mil empre-
sas abertas, que geram mais de 20 mil 
empregos diretos e que com a pande-
mia do novo coronavírus registraram 
uma queda em sua força de trabalho 

de aproximadamente 40%.
“Os setores têm o meu apoio irres-

trito. Desde já me coloco à disposição 
para buscar soluções para essa proble-
mática. O que estiver ao nosso alcance, 
será feito. A primeira coisa que farei é 
fazer contato com a governadora para 
que possamos marcar uma reunião 
com representantes dos setores nos 
próximos dias”, enfatizou.

Durante a reunião, os represen-
tantes dos setores entregaram ao pre-
sidente da Assembleia um documento 
contendo várias reivindicações, com 
destaque para sete pontos primordiais 
que são: Implementar  o Auxílio Emer-
gencial para trabalhadores do setor; 
tornar permanente a redução do ICMS 
e energia de 25% para 12%; reduzir as 
tarifas de água e esgoto; implementar o 
exemplo de isenção do ProGás; reduzir 
ICMS para compras de equipamentos 
para bares e restaurantes; isentar o 

ICMS do ano de 2021 para compras de 
veículos e alterar a legislação ambien-
tal possibilitando a chegada de novos 
empreendimentos do setor no Estado.

Participaram da reunião George 
Gosson –  presidente do Natal Conven-
tion Bureau;  Abdon Gosson –  Presi-
dente da Associação Brasileira da In-
dustria de Hotéis do RN; George Costa 
–  Presidente da Câmara de Turismo 
da Fecomércio; Habib Chalita – Presi-
dente do Sindicato dos Bares, Restau-
rantes, Hotéis e Similares; Júnior Lima 
– Presidente do Sindicato dos Guias 
de Turismo do RN; Francisco Câmara 
Junior – Presidente do Sindicato das 
Empresas de Turismo do RN; Paolo 
Passariello – Presidente da ABRASEL/
RN; Bruno Giovanni – Diretor da Tv As-
sembleia. “Saímos dessa reunião muito 
satisfeitos com o apoio irrestrito do 
presidente Ezequiel Ferreira ”, resumiu 
Habib Chalita.
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Diante da avaliação de não ser possível amenizar a virulência dos 
“senadores independentes”, que fustigam na CPI, a ordem do 
governo é partir para o con� ito e propagar denúncias em massa 

contra senadores e governadores a eles ligados.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

 Já teriam sido mobilizados PF, ABIN e órgãos de � scalização federal 
nos estados. O primeiro objetivo seria criminalizar governadores que 
usaram o dinheiro para combate à Covid com aplicação em outros � ns.

CONTRA-ATAQUE

Jogo dos partidos
Enquanto isso, a montagem do “time titular”, que jogará na eleição 

de 2022 tem provocado “empurra-empurra” entre os partidos.

PT 
Petistas admitem efeitos positi-

vos na visita de Lula à Brasília.  Ele 
demonstrou com quem conversou, 
a intenção de abrir mão de candida-
turas a governador (em 6 estados) 
e aliar-se até a adversários para 
formação de alianças nacionais 
anti-Bolsonaro.

Nomes 
O apoio do PT nos estados signi-

� caria a indicação do “vice” de Lula, 
ou quem for o indicado. O MDB teria 

Renan Calheiros, a depender de seu 
desempenho na CPI. O PSB tenta 
atrair o governador Flávio Dino, do 
Maranhão, e indicá-lo.

Tensão no Planalto 
Arqui-inimigos em Alagoas, o 

deputado Arthur Lira e o senador 
Renan Calheiros se encontraram 
em almoço na residência da 
senadora Kátia Abreu. O fato 
causou nervosismo no Palácio do 
Planalto. Terão falado em “impea-
chment”?

Contradição 
Lula criticou duramente a 

recente operação policial, realizada 
no Jacarezinho, RJ. Contraditória a 
posição por ele adotada, tendo em 
vista que em 3 de julho 2007, fez 
declaração oposta à Folha sobre 
operação da polícia no complexo do 
Alemão, RJ, que terminou com 19 
pessoas mortes.

Rosas e pó de arroz
Na ocasião disse o ex-presidente: 

“tem gente que acha que é possível 
enfrentar a bandidagem com pétalas 
de rosa ou jogando pó-de-arroz. A 
gente tem que enfrentá-los sabendo 
que muitas vezes eles estão mais 
preparados do que a polícia, com 
armas mais so� sticadas. ”

Aliança
 O deputado Arthur Lira, 

continua no estilo tradicional. 
Só pensa na sua reeleição para a 
presidência da Câmara em 2023. 
Aliou-se ao ministro Paulo Guedes, 
com o objetivo de liberar emendas 
parlamentares cortadas. Em 
contrapartida, dinheiro para os 
deputados gastarem e renovarem 
os seus mandatos. Será a “nova 
política”?

Lira/Guedes 
Para atender Lira, o “tzar” 

Guedes quer começar a reforma 
tributária, com a fusão de PIS-
COFINS, na Contribuição sobre Bens 
e Serviços.

Etapas
O segundo passo seria a 

transformação do IPI em imposto 
seletivo, incidindo apenas sobre bens 
que geram externalidade negativa 
(como cigarro, bebida e automóveis 
movidos a combustíveis fósseis).

IR 
 As mudanças atingiriam o 

Imposto de Renda, com isenções 
para produtos � nanceiros como 
letras de crédito imobiliário e 
agrícola, redução do IR Pessoa 
Jurídica e taxação de dividendos.

Choque 
Durou pouco a “união” entre 

Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. 
Os dois estão “afastados”. Tudo 
começou, quando Lira exigiu do 
Presidente do senado mudanças no 
orçamento para aumentar o valor 
de emendas parlamentares. Pacheco 
recusou.

Planalto
O senador Rodrigo Pacheco 

também está afastado do Palácio do 
Planalto.

OLHO ABERTO

A Comissão de Legislação, Justi-
ça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal, visando 

acelerar a tramitação dos projetos e 
otimizar os trabalhos discutiu, em reu-
nião nesta segunda-feira (10), um mo-
delo de protocolo que evite repetição 
de matérias e identi� que antecipada-
mente a inviabilidade legal para serem 
aprovadas.

O vereador Kleber Fernandes 
(PSDB), presidente da comissão, 
disse que a intenção é editar uma 
súmula para preservar o controle de 
constitucionalidade e garantir celeri-
dade e economicidade de tempo na 
análise. Outra mudança seria feita 
por meio do sistema informatizado 
que já identi� caria similaridade de 
projetos e leis, evitando que a maté-
ria fosse discutida já se sabendo da 

prejudicialidade da mesma. 
Durante a reunião, os vereadores 

aprovaram diversas matérias que 
tratam de diferentes temas. Da ve-
readora Nina Souza (PDT) foi apro-
vado o Projeto de Lei 115/2021, que 
cria possibilidade de mudança de 
tipologia de unidade de � ats com ca-
racterística residencial, em unidade 
residencial, de forma individual. “Há 
uma di� culdade no mercado imobili-
ário em relação à tipologia dos � ats. 
É preciso regularizar para facilitar a 
vida de quem possui essas unidades, 
buscando reduzir suas taxas de juros 
de � nanciamento ou vender com ta-
xas mais baixas, além de aquecer o 
mercado imobiliário, que em muito 
contribui para a arrecadação do mu-
nicípio”, explicou a autora.

Entre outros projetos aprovados 

está o de n° 377/2020, do vereador 
Eriko Jácome (MDB), que proíbe o 
fumo nas repartições públicas; o de 
n° 332/2020, da vereadora Ana Paula 
(PL), para que o Poder Executivo insta-
le sistema de energia solar nos prédios 
públicos;  o de n°105/2021, do vereador 
Robson Carvalho (PDT), que obriga 
síndicos e administradores de condo-
mínios a comunicar casos de maus 
tratos contra animais às autoridades 
competentes.

Foi aprovado, ainda, o Projeto de 
Lei n°155/2021, do vereador Felipe 
Alves (PDT), que obriga a divulgação 
de valores recebidos pelo Município e 
destinação para combate à covid-19; 
e o de n° 80/2021, do vereador Preto 
Aquino (PSD), para que seja inserido 
nas placas de atendimento prioritário 
o símbolo internacional da surdez.

Comissão propõe nova dinâmica 
para otimizar análise de projetos

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CONQUISTA | Duzentas e vinte e quatro famílias terão a oportunidade de passar a ter uma qualidade de vida 
melhor a partir do dia 14 deste mês. Elas receberão chaves das unidades finais do Village de Prata

De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Habitação, Regulari-
zação Fundiária e Projetos Es-

truturantes - Seharpe, responsável pela 
ação, o residencial Severino de Souza 
Marinho é o último dos oito empreen-
dimentos do Village de Prata, soman-
do um total Total de 1.792 unidades 
habitacionais, que foram construídas 
numa parceria do Município com o 
Governo Federal.

As vistorias dos imóveis, que co-
meçam nesta quarta-feira, é feita com 
a presença dos bene� ciários. Entre 
os dias 23 e 28 está programada a as-
sinatura dos contratos. Dia 30 será 
realizada a entrega das chaves com a 
presença do prefeito, do ministro Ro-
gério Marinho e do secretário nacional 
de Habitação, Alfredo Santos.

“Essas famílias, em breve se juntam 
a tantas outras que já residem no Villa-
ge, e terãoum lugar digno para morar 
e criar seus � lhos com a qualidade de 
vida que eles merecem”, comentou o 
prefeito Álvaro Dias.

O Village de Prata é o principal 
projeto habitacional em execução na 
cidade, tendo atendido já cidadãos de 
assentamentos como Camboim (Bom 
Pastor), remanescentes das antigas 
favelas do Fio e Alemão, aqueles que 
estão em área de risco da CHESF (Bom 
Pastor), Assentamento 8 de março 
(Planalto), famílias que estavam ocu-
pando o terreno da Estação de Trata-
mento de Esgotos (ETE), no Guarapes, 
pessoas do Maruim, Jacó, famílias que 
ocupavam uma área na ZPA-4 (Guara-
pes) e Mãe Luíza, entre outros.

“Nesse momento de pandemia 
entregar moradia para essas pessoas 

se torna ainda mais importante. Esta-
remos, na realidade, entregando digni-
dade para elas, uma nova vida, chances 
novas”, explicou o secretário da Sehar-
pe, José Vanildo da Silva.

Além de dar moradia digna a essas 
pessoas, a Seharpe em parceria com 
outras secretarias municipais, realiza 
um trabalho de apoio à comunidade 
que conta com ações sociais para for-
mação pro� ssional, lazer, orientação 
aos síndicos e re� exão sobre o fato de 
morar em um condomínio.

De acordo com Vanildo, a Secre-
taria realizou um trabalho com agili-
dade e muito zelo para que as famílias 
pudessem ter acesso às moradias o 
quanto antes. “A moradia de qualidade 
é um direito de todos e estamos, com 
a determinação do prefeito Álvaro 
Dias, trabalhando para bater metas 
audaciosas de entregas de unidades e 

regularização fundiária em Natal”, diz 
o secretário. “O trabalho não pode pa-
rar e a habitação é uma prioridade na 
gestão atual”, complementa.

Os apartamentos do Village de 
Prata possuem dois quartos, sala, co-
zinha e banheiro, com uma área total 
de 39,23m2. Além disso, o condomínio 
possui estrutura de lazer com quadras 
de esportes, estacionamentos, centros 
comunitários e outras áreas para as 
famílias.

Segundo a Seharpe, outros proje-
tos de moradia e regulamentação fun-
diária estão em andamento. “Estamos 
em contato constante com o Ministé-
rio da Infraestrutura e vamos em breve 
executar outros projetos importantes 
para que as pessoas possam ter essa 
garantia social que é a posse legal de 
suas propriedades”, concluiu José Va-
nildo.

Cada apartamento do Village de Prata tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro

Prefeitura de Natal entregará chaves 
de mais 224 unidades habitacionais
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Ao não separar e reciclar ma-
teriais recicláveis  – papel, 
plástico, metal, papelão -, o Rio 

Grande do Norte perde uma receita 
financeira de R$ 670 milhões por ano 
e deixa de usar 40% da indústria de 
transformação desses resíduos que 
está ociosa.

Segundo o presidente do SindReci-
cla do RN, Etelvino Patrício de Medei-
ros , um grande exportador de metal 
e alumínio,  hoje, de tudo que poderia 
ser reciclado no Estado apenas 3% são 
aproveitados pela indústria local ou 
apenas 8 mil toneladas por mês.

Entre os muitos gargalos traba-
lhados pelo setor está a legislação que 
proíbe que condomínios, bares, res-
taurantes e afins comercializem (eles 
só devem doar) seus resíduos para a 
indústria.

“Ao solucionar esse gargalo seria 
possível triplicar facilmente esse volu-
me reciclado de oito para 25 mil tone-
ladas por mês”, sustenta Patrício.

Em tempos de pandemia, com a 
economia ainda mais debilitada pela 
crise sanitária que liquidou milhares 
de negócios e milhões de empregos, 
o empresário diz que a reciclagem é 
uma questão ainda subestimada pela 
sociedade.  

“O problema é que, culturalmente, as 
pessoas enxergam o lixo como um pro-
blema, quando ele é a solução”, resume.

Do ponto de vista ambiental, o des-
carte inadequado de resíduos aumenta 
a proliferação de vetores e o risco de 
doenças como a leptospirose, dengue 
e, agora, a Covid-19.

O lixo contaminado com o novo 
vírus exige tratamento que elimine ou 
reduza sua carga microbiana, segundo 
classificação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e isso à 
rigor não ocorre.

O empresário Roberto Serquiz, que 
presidiu o SinbdRecicla por seis anos, 

não tem dúvida que a indústria da re-
ciclagem, além de resolver o descarte 
correto do lixo que não é lixo, faz parte 
das saídas econômicas.  

“Eu vejo que já avançamos, uma 
vez que essa indústria está dentro do 
Proedi, o programa de estímulo indus-
trial do RN, e existe uma política defi-
nida de reciclagem dentro da indústria 
da construção civil, mas há muitos 
problemas a serem resolvidos”, afirma 
Serquiz.

Em agosto próximo, termina o 
prazo para que capitais e cidades 
metropolitanas brasileiras resol-

vam os problemas ambientais ge-
rados por esses lixões com grande 
impacto ambiental.

No Rio Grande do Norte, o ‘Li-
xo Negociado’, um projeto de pre-
servação ambiental ligado a lixões 
a céu aberto e desenvolvido pelo 
Ministério Público Estadual, está 
parado desde março do ano passa-
do, por causa da pandemia.

“Não temos realmente ideia 
de quantos acordos estão sendo 
cumpridos. Estamos fazendo esse 
levantamento. A geógrafa que cui-
dava disso voltou de licença ma-
ternidade agora em abril. Mas não 
aconteceu nada de novo depois de 
março de 2020”, admitiu  nesta se-
gunda-feira a promotora Mariana 
Barbalho, coordenadora do Caop 
Meio Ambiente.

O projeto “Lixo Negociado” foi 
criado em julho de 2018 para mu-

dar a forma como os entes públi-
cos lidam com os resíduos sólidos.

“Começamos agora em abril 
vistorias com drones para saber 
a real situação em alguns municí-
pios, já que o volume de lixo resi-
dencial aumentou bastante com 
a pandemia”, afirmou Mariana 
Barbalho.

A esperança repousa na apro-
vação do Plano Nacional de Resí-
duos Sólidos, previsto pela Política 
sancionada em 2010 e que se arras-
ta há 10 anos.

A versão mais recente, ela-
borada pelo Ministério do Meio 
Ambiente, passou por consultas e 
audiências públicas no final do ano 
passado.

Até agosto de 2022, será a vez 
dos municípios com mais de 100 
mil habitantes darem um jeito em 
seus lixões a céu aberto. Em 2023, 

as cidades entre 50 mil e 100 mil e 
com menos de 50 mil habitantes 
em 2024.

Antes da pandemia do novo 
coronavírus, segundo a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (Semarh), um 
pessoa produzia em média, no 
estado do Rio Grande do Norte de 
800 gramas a 1 quilo de lixo por dia. 
Isso dava entre 2,72 a 3,4 mil tone-
ladas de lixo.

Uma reportagem de autoria 
do jornalista Anderson Barbosa, 
publicada em 2019 pelo Agora RN 
e que ganhou um prêmio do Mi-
nistério Público Estadual, mostrou 
que apenas 8% do lixo jogado eram 
reutilizados depois de passar por 
algum tipo de coleta seletiva.

A lei que determina a substi-
tuição dos lixões por aterros con-
trolados ou aterros sanitários data 
do ano de 2014, mas o alto custo 
da implantação impede os muni-
cípios a se adequarem à legislação 
ambiental.

Até a publicação da matéria de 
Anderson Barbosa no Agora RN, 
em 23 de outubro de 2019, só em 
Ceará-Mirim e Mossoró o lixo era 
tratado em aterros sanitários, os 
únicos do estado. 

E é para o aterro de Ceará – Mi-
rim que ia a maior parte dos resí-
duos produzidos na Grande Natal. 
Continua assim.

Já em Mossoró, como o aterro 
sanitário foi doado pela Petrobras 
como compensação pela explora-
ção de petróleo na região, só o lixo 
produzido na própria cidade era 
tratado na unidade.

Natal não está na lista de cida-
des sem lixões por causa da esta-
ção de transbordo de Cidade Nova, 
na zona Oeste da capital,  onde 
em abril de 2019 um catador de 19 
anos morreu ao ser soterrado por 
uma pilha de lixo.
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RN perde 670 milhões de reais por 
ano de receita com lixo não reciclado
AVALIAÇÃO | Segundo o presidente do SindRecicla do Rio Grande do Norte, Etelvino Patrício de Medeiros , um grande exportador de metal e alumínio,  hoje, de tudo que poderia ser 
reciclado no Estado apenas 3% são aproveitados pela indústria ou apenas 8 mil toneladas por mês; do ponto de vista ambiental, descarte inadequado amplia o risco de doenças

Lixões à céu aberto continuam sendo um grave problema, aumentando proliferação de vetores e risco de doenças como leptospirose e dengue

PROJETO “LIXO 
NEGOCIADO” DO
MP-RN ESTÁ 
PARADO HÁ UM ANO

 AGÊNCIA SEBRAE

Os empreendedores que buscam 
acesso a linhas de financiamen-
to ganharam um prazo extra 

para negociar com bancos e institui-
ções financeiras com mais facilidade. 
O Sebrae no Rio Grande do Norte es-
tendeu até a próxima sexta-feira (14) a 
Semana do Crédito, uma iniciativa que 
aproxima donos de pequenos negócios 

de agentes financeiros para orientar 
sobre a obtenção do crédito de forma 
consciente. Para fazer o agendamento 
com os bancos e saber mais sobre as 
linhas disponíveis para as empresas de 
pequeno porte, o empreendedor preci-
sa acessar o site www.rn.sebrae.com.
br/creditoja/.

“A Semana do Crédito é uma ini-

ciativa importante do Sebrae para 
desburocratizar o acesso desses em-
preendedores ao sistema financeiro. 
Constatamos que cerca de 74% dos 
empresários que participaram, ainda 
não tinham conseguido acessar o cré-
dito antes., explica a analista técnica do 
Sebrae no Rio Grande do Norte e espe-
cialista em crédito, Ruth Suzana Maia. Analista técnica do Sebrae no RN,Ruth Suzana Maia: iniciativa para desburocratizar

Semana do Crédito é prorrogada 
e segue até a próxima sexta-feira

SEBRAE
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Destino covid 19

O “turismo da vacina” está em 
alta entre os ricos brasileiros, revela 
a revista Piauí. Com pacotes a partir 
de 50 mil reais por pessoa, é preciso 
só ter dinheiro e tempo sobrando 
para se vacinar contra a covid 
nos EUA ou outros destinos como 
Cancun, no México. Os pacotes são 
variados e oferecem, inclusive, voos 
fretados.

 

Cruzeiros sem glamour
De 31 de dezembro a 19 de 

abril de 2022 os portos brasileiros 

devem retomar a movimentação 
de cruzeiros suspensa em 2020 
com a pandemia. Agora, com 
muitos protocolos de biosegurança. 
Teste antes do embarque, triagem 
rigorosa por um corpo médico em 
todos os portos, três testes antes do 
embarque (um na origem, outro na 
chegada do avião ao destino de onde 
o navio parte e um terceiro antes do 
embarque) e novos testes semanais 
a bordo.

Será?
A esperança – aquele que morre 

por último – é que esses cruzeiros, 
com ou sem protocolos, voltem ao 
Terminal de Passageiros de Natal, 
que nos últimos anos amarga 
uma média de quatro navios por 
temporada – muito pouco perto do 
que recebem os nossos vizinhos de 
oceano.

Investimento inútil
O Terminal Marítimo de 

Passageiros de Natal foi entregue 
em 2014 com recursos do Programa 
de Aceleração do Crescimento. 
Custou bem mais caro que o 

Terminal de Recife e demorou 
muito mais tempo para ser 
entregue. E, é claro, recebe hoje 
uma parcela menor de navios de 
passageiros.

Mengo
O Flamengo acertou com a 

Havan um acordo para a exibição 
da marca da empresa no uniforme 
do clube. O contrato ainda precisa 
ser aprovado pelo conselho do 
clube e terá validade até dezembro 
deste ano. Se tudo caminhar 
direitinho, a marca Havan ocupará 

o espaço das mangas da camisa 
do mengo, onde até agora está a 
“Nação”, o programa de sócios-
torcedores, e “FlaTV”.

Vida anormal
Um ano inteiro fechada, a 

Disneylândia na Califórnia reabriu 
faz poucos dias só para residentes 
do estado e, mesmo assim, com 
grupos não superiores a três 
famílias, já que a capacidade do 
parque está  limitada a 25%. Ainda 
não se sabe quando a vida por lá 
voltará ao normal.

MARCELO

OO prefeito de São Gonçalo do 
Amarante/RN, Paulo Emí-
dio, o Paulinho, sancionou o 

Plano Municipal de Juventude, em 
publicação no Jornal O� cial do Mu-
nicípio. 

O PMJ é direcionado aos jovens 
entre 15 e 29 anos de idade, fase que 
marca a transição para a vida adulta 
e o mercado de trabalho. Estabelece 
que o município realize audiências 
públicas com a sociedade civil para 
discutir metas de resultados a serem 
inseridos na lei orçamentária de São 
Gonçalo do Amarante. 

“O documento foi desenvolvido 
observando as necessidades da ju-
ventude, tendo como base ações e 
participações nos projetos Diálogos 

da Juventude e Pesquisa da Juventu-
de, como também em discussões do 
Plano no Comitê Governamental, 
grupos, entidades e em audiências 
públicas e atendimentos realizados 
pela Secretaria Municipal de Juven-
tude, Esporte e Lazer”, observa o 
secretário Micael Moreira.

O decreto estadual em vigor terá a 
validade encerrada nesta quar-
ta-feira (12). Por isso, o Governo 

do Rio Grande do Norte divulgará as 
novas medidas restritivas até o dia 12 
de maio. O secretário de Tributação do 
Estado, Carlos Eduardo Xavier, revelou 
que o novo decreto está em discussão.

Questionado sobre a possível � e-
xibilização de algumas medidas, o 
secretário indicou que há discussão 
entre representantes da gestão esta-
dual. “[Possíveis � exibilizações] Essa 
é a discussão da semana. A Secretaria 
de Saúde e o gabinete de crise do Go-

verno do Estado estão debruçados 
sobre os números, sobre o contexto da 
pandemia no Estado. Até quarta-feira, 
a governadora vai anunciar as medidas 
desse novo decreto”, pontuou, numa 
entrevista ao Bom Dia RN.

Até o fechamento desta edição, o 
comitê cientí� co que assessora o Go-
verno do Estado não havia se pronun-
ciado sobre as novas regras.

 O decreto em vigência tem o toque 
de recolher entre o horário das 22h às 
5h, de segunda a sábado, e integral aos 
domingos e feriados - com exceção dos 
serviços essenciais.

As academias estão autorizadas 
das 5h às 22h, respeitando o toque de 
recolher. Restaurantes também estão 
autorizados a funcionar com 50% da 
capacidade, das 11h às 21h – com libe-
ração aos domingos das 11h às 15h – e 
tolerância de 60 minutos para encerra-
mento das atividades. 

Foi mantida a proibição de venda 
e consumo de bebidas alcoólicas em 
bares e restaurantes.

No decreto publicado no dia 1º de 
abril, o Governo do Estado autorizou 
a volta do funcionamento do comér-
cio.

Pandemia: novo decreto estadual 
será divulgado até quarta-feira
RESTRIÇÕES| Governo do Rio Grande do Norte avalia possíveis flexibilizações, mas até o fechamento desta 
edição ainda não havia sido divulgado nenhum detalhe acerca do documento que será publicado amanhã

Prefeito sanciona Plano 
Municipal de Juventude

Prefeito Paulo Emídio: Plano desenvolvido observando as necessidades da juventude

Fiscalização, em Natal, tem sido intensa e a movimentação nas praias da capital tem registrado poucos incidentes diante das restrições

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

15 e 29
é faixa etária dos jovens que 

serão beneficiados

DIVULGAÇÃO/SGA

JOSÉ ALDENIR
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O episódio mais comentado 
no meio jurídico potiguar 
nos últimos dias foi o afas-

tamento da advogada Monalissa 
Dantas da presidência da Caixa 
de Assistência dos Advogados do 
Rio Grande do Norte (CAARN), 
vinculada à seccional norte-rio-
-grandense da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB-RN).

Em entrevista ao Agora RN, 
ela conta que partiu dela a de-
cisão de se afastar da função 
apesar de não ter recebido for-
malmente qualquer informação 
sobre o caso, além do que chama 
de “vazamento de informações 
oficiosas”.

Afirmando estar vivendo “os 
dias mais difíceis” da sua vida, 
Monalissa acredita que o ocorri-
do tem relação direta com os fei-
tos da gestão que desempenhou 
na CAARN, pois começou a ser 
vista como uma “ameaça”. O que 
ela detalha na entrevista a seguir.

Como você reagiu ao afasta-
mento da CAARN?

Preciso dizer, antes de avan-

çar com esta entrevista, que não 
estou nem nunca estive em cam-
panha à Presidência da OAB. Não 
represento, portanto, obstáculo 
para interesses ocultos. O que 
quero é tão somente o estabe-

lecimento da verdade. Quero a 
retomada da minha existência 
pessoal e profissional. Foi minha 
a sugestão do afastamento, para 
demonstrar o quanto sou a favor 
de que haja apuração.

 O que está sendo apurado?
Até aqui não sei ao certo e não 

tive a oportunidade de defesa. Na-
da formal me foi apresentado. O 
que sei é o que circula em grupos 
de WhatsApp. Tudo acontece em 
absoluto sigilo e sem a indicação 
de fato concreto, com a emissão de 
uma nota de esclarecimento pela 
CAARN divergente do que consta 
na portaria da instalação da sindi-
cância, com manifestada antecipa-
ção de julgamento.

Ao que você credita isso?
Na Presidência da CAARN, 

exerci uma gestão produtiva, mar-
cada pela diversidade de ações e 
projetos para os advogados. A Cai-
xa de Assistência cresceu, realizou 
eventos, ganhou prestígio nos seus 
70 anos, além de destaque nacio-
nal. Com a pandemia, a agenda 
intensa deu lugar a mais de 15.000 
atendimentos e até mesmo a con-
cessão de auxílios financeiros. Esse 
trabalho, porém, incomodou e pas-
sou a ser visto como uma ameaça.

E o que aconteceu?
Sofri pressão, fui intimidada, o 

que posso provar logo que me for 
dada a chance. Mas eu não parei, 
como não fiz antes, em outras 
ocasiões em que as condições de 
jovem e mulher me colocaram em 
situação similar. Então a solução 
encontrada foi a distorção de fatos, 
a exposição de recortes para con-
firmar inverdades, o vazamento, 
entre aspas, de informações ofi-
ciosas. Com o único propósito de 
exercer sobre mim um verdadeiro 
massacre moral.

 E agora, o que você espera 
que aconteça?

Entendo que a OAB defende de 
forma intransigente as tentativas 
de incriminar a advocacia, já que 
isso é uma forma de coação ao di-
reito de defesa, e que as garantias 
constitucionais de ampla defesa e 
do contraditório sejam respeita-
das. Porém, isso não está aconte-
cendo comigo. Não me ocorre hoje 
a intenção de disputar a Presidên-
cia da OAB. Sou apenas uma advo-
gada em busca de justiça, ciente de 
que sem deturpações, as já feitas 
ou as futuras, a verdade permitirá a 
total compreensão dos fatos.

Monalissa Dantas pede direito de defesa e diz 
que foi perseguida por ameaçar interesses

POLÊMICA NA CAARN

JOSÉ ALDENIR

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
criticou o Governo Federal e 

pontuou a falta de planejamento para 
a aquisição das vacinas contra a Co-
vid-19, o que causou o atraso da aplica-
ção da segunda dose da Coronavac em 
vários estados, inclusive no RN.

Em entrevista nesta segunda-feira 
(10) ao RN TV 1ª Edição, da Inter TV 
Cabugi, Fátima Bezerra criticou a atu-
ação do Governo Federal. “As pessoas 
não podem ficar nessa situação de in-
certezas. Há pessoas que já passam de 
45 dias sem completar o esquema va-
cinal, com a segunda dose. O Governo 
Federal tem que resolver isso. A ques-
tão da produção de vacinas é da esfera 
do Governo Federal. O Governo Fede-
ral falhou, e muito, no planejamento 
de compra dessas vacinas. Mas o povo 
não pode pagar o preço”, afirmou a go-
vernadora. 

A governadora Fátima Bezerra 
também solicitou  que o Ministério de 
Saúde que envie Coronavac apenas 

para os estados que estão, atualmente, 
com a aplicação da segunda dose do 
imunizante atrasada. Segundo a chefe 
do Executivo estadual, 71 mil pessoas 
precisam da 2ª dose no Rio Grande do 
Norte.

Fátima sobre atraso na compra de 
vacinas: “Governo Federal falhou”
APELO| Chefe do Executivo Estadual pediu ao Ministério da Saúde que envie as doses da Coronavac aos estados que estão com a segunda dose atrasada: “Há pessoas que já 
passam de 45 dias sem completar o esquena vacinal. As pessoas não podem ficar nessa situação de incertezas. O povo não pode pagar o preço. O Governo Federal falhou”, avalia

Governadora Fátima Bezerra pediu que o Ministério envie Coronavac para os estados que estão com aplicação da segunda dose atrasada

O Governo Federal tem que 
resolver isso. A questão da 
produção de vacinas é da 
esfera do Governo Federal. 
O Governo Federal falhou, e 
muito, no planejamento de 
compra dessas vacinas”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

Monalissa Dantas esclarece que partiu dela a decisão de se afastar da presidência da entidade

REPRODUÇÃO
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ASSECOM RN

O Departamento Estadual de 
Trânsito do RN (Detran) leiloa 
nesta quinta-feira (13), 206 lo-

tes de veículos que foram apreendidos 
nas ações de fiscalização do Órgão. Os 
lotes a serem leiloados estão retidos 
nos pátios do Detran, situados em 
Natal, Mossoró, Assú e Pau do Ferros. 
Os lotes compreendem veículos que 
vão continuar em circulação e outros 
destinados exclusivamente à sucata. 

Os interessados podem visitar os 
lotes nesta terça-feira (11) e quarta-fei-
ra (12), no horário das 08h ás 12h, nos 
pátios do 10º BPM, na Rua João Celso 
Filho, em Assú/RN; no 2º DPRE, na RN 
117 (Caminho de Dix Sept Rosado) ou 
na Av. Lauro Monte, Abolição, ambos 
em Mossoró/RN; no 4º DPRE, na Rua 
da Independência (BR 405), em Pau 
dos Ferros/RN; e no pátio do Detran 
(antigo Guanabara), na Rua Bom Pas-
tor, 1222, Quintas, em Natal. 

O leilão acontece exclusivamente 
online na quinta-feira (13), a partir das 
10h, no site do Lance Certo Leilões 
(www.lancecertoleiloes.com.br). Os 
interessados em participar do leilão 
devem se cadastrar na plataforma on-
line do Lance Certo, bastando que ter 
o seu cadastro validado antes de ini-
ciar o leilão, devendo ainda obedecer 
às exigências cadastrais especificadas 
no endereço eletrônico: http://www.
lancecertoleiloes.com.br/cadastro. 

A presidente da Comissão de Lei-

lão do Detran, Celeyde Diniz, alertou 
que se o cidadão que tem propriedade 
sobre algum dos veículos apreendidos 
que vão a leilão quiser retirar o bem 
da hasta pública, deve manifestar o 
interesse em regularizar o veículo de 
sua propriedade através dos contatos 
disponíveis no edital, que o automóvel 
será retirado do leilão. 

Já o candidato que for responsável 
pelo arremate de qualquer bem deve 
assinar um comprovante de arrema-
tação contendo número, valor e des-
crição do lote, como também efetuar 
o pagamento de sinal corresponden-
te a 20% do valor do lote adquirido e 
após a data do pregão, em até três dias 
úteis, concluir a compra quitando os 

80% que restarão. O custo de cada lote 
arrematado deve ser acrescido de 5%, 
referente à comissão do leiloeiro, além 
de 0,9% de ICMS, se o veículo for de cir-
culação, ou 18% se o lote for destinado 
à sucata. 

Deverá o arrematante custear ain-
da licenciamento, IPVA, Seguro DP-
VAT, tudo que envolva a transferência 

de propriedade, mudança de municí-
pio, referente ao exercício de 2021. Já a 
sucata, o arrematante tem somente a 
obrigação de pagar as baixas da sucata 
e de gravame (caso haja), não pagando 
nenhuma outra taxa ao Detran. Nesse 
último caso, a arrematação dos veícu-
los classificados como “Sucata” fica 
restrita as empresas de desmontagem 
registradas perante o órgão executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal em que atuar, conforme o Ar-
tigo 3º da Lei Nº 12.977, de 20 de maio 
de 2014. 

Outro ponto importante é que os 

veículos tipo ciclomotores que por-
ventura não estiverem devidamente 
emplacados somente serão liberados 
para retirada após o emplacamento, 
como determina a legislação vigente. 
Para isso o arrematante deve estar 
ciente de que todas as custas que en-
volvam esse processo correm por sua 
conta. 

Detran abre visitação a veículos que 
serão leiloados nesta quinta-feira
QUEM DÁ MAIS | O custo de cada lote arrematado deve ser acrescido de 5%, referentes à comissão do leiloeiro, além de 0,9% de ICMS, se o veículo for de circulação, ou 18% se o lete 
for destinado à sucata; visitas podem ser feitas hoje, terça-feira, e amanhã, das 8 horas ao meio-dia, em Natal, Assu, Mossoró e também na cidade de Pau dos Ferros

Leilão acontecerá, exclusivamente, online, a partir das 10 horas, no site Lance Certo Leilões e interessados devem se cadastrar na plataforma

206
lotes de veículos que foram 

apreendidos irão a leilão

O Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente – 
Idema, por meio da Subcoorde-

nadoria de Planejamento e Educação 
Ambiental (SPEA), realizará o Curso 
Básico em Educação Ambiental com 
a temática “Em busca de um mundo 
mais sustentável: Educação Ambiental 
a partir da constituição de seus funda-
mentos epistemológicos e políticos”.

A formação é direcionada para os 
educadores formais ou não formais, 
gestores de educação ambiental dos 
municípios do RN e o público em geral 
interessado na temática. Serão dispo-
nibilizadas 50 vagas. Os interessados 
podem se inscrever de 10 de maio a 31 
de maio, no site do órgão: idema.rn.gov.
br.

Os encontros formativos acorre-
rão às quartas-feiras, às 16 horas. O 
curso será realizado na modalidade 
Educação a Distância (EAD), por meio 

da plataforma do Google Sala. A aula 
inaugural está marcada para o dia 02 
de junho, e fará parte da programação 
da Semana Estadual do Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – SEMA 
2021, do dia 1º ao dia 05 de junho.

A metodologia se baseia na forma-
ção e informação dialógica e na cons-
trução de saberes e aprendizagens co-
letivas, buscando a emancipação dos 
sujeitos e no seu engajamento social.

De acordo com a pedagoga e téc-
nica do Idema, Denise Accioly, entre os 
objetivos do curso podemos destacar a 
compreensão das concepções históri-
cas, políticas e sociais e os desafios da 
Educação Ambiental. “Vamos ampliar 
a sensibilização e consciência crítica 
sobre Meio Ambiente e o nosso papel 
como agentes de ações positivas. Tam-
bém formar os sujeitos para o desen-
volvimento e aplicação de projetos”, 
afirmou a pedagoga. A comunicação 

será feita a partir de encontros online 
e dos fóruns de discussão.

De acordo com a subcoordenadora 
de Planejamento e Educação Ambien-
tal do Idema, Iracy Wanderley, a pro-
posta do órgão é desenvolver ativida-
des com foco na inserção da Educação 
Ambiental no ensino formal. “O objeti-
vo é ofertar formações no âmbito das 
componentes curriculares, contribuin-
do para o fortalecimento dos Projetos 
Políticos Pedagógicos das escolas, em 
observância à PNEA e a Base Nacional 
Comum Curricular”, afirma.

Os participantes terão acesso aos 
conteúdos que serão disponibilizados 
no site do Idema, a formação está divi-
dida em cinco módulos. Cada módulo 
terá duração de uma semana, totali-
zando uma carga horária de 60 horas. 
Serão dispostos para os participantes 
textos para leituras reflexivas para dis-
cussão nos encontros online.

Idema abre inscrições para Curso 
em Educação Ambiental: 50 vagas

MEIO AMBIENTE

A Polícia Civil de São Paulo 
prendeu nesta segunda-feira 
(10) um homem de 19 anos 

suspeito de planejar um ataque a 
alunos de uma escola no bairro de 
Americanópolis, na Zona Sul da capi-
tal paulista. Ele foi detido na mesma 
região onde está localizada a unidade 
de ensino.

Segundo a polícia, o planejamen-
to do ataque foi descoberto pela área 
de inteligência do Departamento 
Estadual de Investigações Criminais 
(Deic) da polícia. A partir da infor-
mação, agentes da 1ª Delegacia da 
Divisão de Crimes Cibernéticos (DC-
Ciber) conseguiram acessar trocas de 
mensagens do suspeito em uma rede 
social. 

“Os conteúdos dos textos permi-
tiram a obtenção de quebra de sigilo 
o que contribuiu para coleta de mais 
provas que foram remetidas à Justiça. 
A partir de então, foram expedidos 

mandados de busca e apreensão e 
de prisão contra o rapaz”, destacou a 
polícia em nota.

O homem foi encontrado e preso 
na casa de um tio, no bairro Capão 
Redondo, na Zona Sul da capital pau-
lista. Também foi apreendido o celu-
lar que ele usava no planejamento do 
ataque. 

De acordo com a polícia, o sus-
peito homenageava o autor do mas-
sacre de sete pessoas em uma escola 
estadual em Suzano, ocorrido em 
março de 2019: o suspeito usava a fo-
to do assassino para ilustrar uma de 
suas redes sociais e criou um e-mail 
com o nome dele. 

O equipamento foi encaminhado 
ao Instituto de Criminalística (IC), 
responsável pela análise pericial. 

A Polícia Civil continua as inves-
tigações para identificar e prender 
outros envolvidos no esquema crimi-
noso.

Polícia prende suspeito de 
planejar ataque à escola

SÃO PAULO
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Pré-sal: Petrobras firma contrato 
para construção da 7ª plataforma
A Petrobras divulgou nesta segun-

da-feira (10) que assinou con-
trato para construção da P-78, 

sétima unidade a ser instalada no cam-
po de Búzios, no pré-sal da Bacia de 
Santos. Com capacidade de processa-
mento de 180 mil barris de óleo por dia 
e 7,2 milhões de metros cúbicos (m³) 
de gás por dia, a plataforma é do tipo 
FPSO, unidade flutuante que produz, 
armazena e transfere petróleo. A entre-

ga está prevista para 2024. O contrato 
foi assinado com a empresa Keppel 
Shipyard Limited, de Singapura, e pre-
vê o atendimento ao conteúdo local de 
25%, com serviços a serem executados 
no Brasil por meio de parceria ou sub-
contratação de empresas nacionais. 
O índice de conteúdo local é requisito 
previsto em edital e compromissado 
com a Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

para o excedente de cessão onerosa do 
campo de Búzios.

O fornecimento do FPSO será 
resultado da contratação na modali-
dade EPC (engenharia, suprimento e 
construção) e da estratégia da Petro-
bras de desenvolver novos projetos de 
plataformas próprias, incorporando as 
lições aprendidas nos FPSOs já instala-
dos no pré-sal, incluindo aspectos de 
contratação e construção.

P-78

AGORA RN

O Ministério Público Federal 
(MPF), o Ministério Público 
do Trabalho (MPT), o Minis-

tério Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) e a Defensoria Pública Esta-
dual (DPE/RN) seguem postulando 
uma solução que permita concluir o 
quanto antes a imunização dos já mais 
de 87 mil potiguares que estão com a 
segunda dose (D2) da Coronavac em 
atraso, número que não para de cres-
cer.

Em audiência realizada na última 
sexta-feira (7), na Justiça Federal, o Mi-
nistério da Saúde não se comprome-
teu a acelerar a entrega dessas doses, 
prometendo apenas realizar, até hoje, 
terça-feira (11), estudos sobre pos-
síveis permutas ou remanejamento 
com outros estados, que permitiriam 
o acréscimo de doses da Coronavac 
para o RN. O juiz federal Janílson Be-
zerra acatou o prazo pedido pelo Mi-
nistério da Saúde, mas os autores da 
ação civil pública (ACP) reforçaram a 
necessidade de concessão imediata da 
medida judicial liminar requerida para 
garantia do direito.

A ACP ajuizada pelas quatro ins-
tituições - contra a União, Governo 
do Estado e Prefeitura do Natal - tem 
como objetivo assegurar a aplicação 
da segunda dose de Coronavac nos 
cidadãos potiguares que já receberam 
a primeira (D1) há mais de 28 dias. A 
pendência decorre, inclusive, de uma 
orientação do próprio Ministério da 
Saúde para que se aplicasse como D1 
parte das vacinas que deveriam ter 
sido guardadas para concluir a imuni-
zação.

Na audiência, os representantes do 
MPF, procuradores da República Vic-
tor Mariz e Cibele Benevides, destaca-
ram que cabe ao Ministério da Saúde, 
em vez de avançar com a distribuição 
de doses D1 nos estados, solucionar o 
atraso daqueles que já aguardam a D2 

há mais tempo do que o previsto no 
plano de imunização.

“A situação do Rio Grande do 
Norte é alarmante”, ressaltou Victor 
Mariz, apontando que a prioridade 
não traria prejuízos futuros, uma vez 
que as doses a mais que viessem a ser 
destinadas para o Rio Grande do Nor-
te, com vistas a concluir a imunização 
dessas 87 mil pessoas, poderiam ser 
compensadas para os demais estados 
em remessas posteriores.

Já Cibele Benevides alertou do 
perigo que é a vacinação incompleta 
de um grupo tão grande de pessoas, 
tendo em vista não só o risco à saúde 
delas (uma vez que a vacina foi proje-
tada e aprovada para ser aplicada em 
duas doses com um intervalo máximo 
de 28 dias), como também à sociedade 
em geral, já que a imunização parcial 

pode contribuir para o surgimento de 
novas cepas do vírus da covid-19, tor-
nando a pandemia ainda mais difícil 
de ser debelada.

Os autores da ação também frisa-
ram, na audiência, que o Ministério 
da Saúde poderia, ao invés de destinar 
doses de Coronavac para aplicação 
como D1 para estados que não viven-
ciam o problema, enviar para esses 
estados, por compensação, doses de 
D1 de outros tipos de imunizantes, 
adotando-se todas as medidas neces-
sárias para, primeiro, garantir a aplica-
ção da D2 e a completude do esquema 
vacinal. Manifestaram-se pelo Minis-
tério Público Estadual, a Promotora de 
Justiça Raquel Batista, pela Defensoria 
Pública, a Defensora Cláudia Carvalho 
Queiroz, e pelo Ministério Público do 
Trabalho, o Procurador Regional do 

Trabalho Xisto Tiago de Medeiros. 
Distribuição - Falando em nome 

do Ministério da Saúde, a coordenado-
ra do Programa Nacional de Imuniza-
ções (PNI), Francieli Fontana, apontou 
que 21 estados vêm atravessando pro-
blemas semelhantes que para serem 
solucionados demandam 2,3 milhões 
de D2s. Ela afirmou não haver garantia 
de que o RN poderá receber as 87 mil 
doses na primeira quinzena deste mês 
de maio, comprometendo-se apenas a 
remeter aos potiguares 15 mil de ca-
da 1 milhão de doses fornecidas pelo 
Butantan (mesma parcela que já vem 
sendo entregue desde o início da dis-
tribuição, tendo como base a popula-
ção, que no caso do RN representa em 
torno de 1,5% da do país).

O secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia, enfatizou que o pro-

blema não decorre somente de falhas 
na aplicação das vacinas por parte dos 
municípios, uma vez que o Ministério 
da Saúde deixou de remeter 28 mil do-
ses D2 que caberiam ao estado (além 
de 1.500 doses para a população indí-
gena, que ainda não chegaram). A co-
ordenadora do PNI se comprometeu a 
conferir esses números.

AÇÃO
Na ACP, os procuradores da Repú-

blica, do Trabalho, promotores de Jus-
tiça e defensora pública enfatizam que 
a situação tem gerado “um ambiente 
de insegurança e até de desespero na 
população que ainda não completou 
o seu calendário vacinal” e apontam “a 
possibilidade do surgimento de muta-
ções virais com cepas mais resistentes 
do novo coronavírus quando não se 
perfectibiliza o ciclo vacinal”.

Com a aplicação da D2 já inter-
rompida várias vezes em Natal (onde 
estão aproximadamente 45 mil das 
87 mil pessoas que esperam a segun-
da dose da Coronavac há mais de 28 
dias), a ação pede que o município seja 
obrigado a aplicar exclusivamente a 
D2 até que, no mínimo, 85% das pes-
soas que receberam a D1 tenham o 
ciclo completado. Já o governo do RN 
deverá monitorar a oferta de vacinas 
e assessorar os municípios. Quando 
necessário, a reserva técnica estadual 
deve ser disponibilizada para evitar 
novos atrasos. A ação tramita na 4ª 
Vara da Justiça Federal e requer da 
União o incremento ou exclusividade 
de doses de Coronovac para o RN nas 
próximas remessas, ou por antecipa-
ção, para atendimento à demanda de 
D2. A União também deve adotar a 
obrigatoriedade de reserva de segun-
da dose para todos os já contemplados 
com a primeira ou, alternativamente, 
criar um fundo de vacinas para casos 
como o do RN.

Ministérios Públicos e Defensoria 
pedem solução para falta de vacina
AUDIÊNCIA | Ministério da Saúde não se comprometeu a acelerar a entrega das doses, mas prometeu realizar, até hoje (11), estudos sobre possíveis permutas ou remanejamento com 
outros estados, que permitiriam o acréscimo de doses da Coronavac para o Rio Grande do Norte; juiz federal Janilson Bezerra acatou o prazo solicitado pelo MS, durante o encontro

Procuradora da República Cibele Benevides alertou sobre perigo que é a vacinação incompleta de um grupo tão grande de pessoas

O desembargador Amaury Ro-
drigues Pinto Junior, do Tri-
bunal Regional da 24ª Região 

(MS), foi indicado pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, para 
ocupar a vaga de ministro do Tribu-
nal Superior do Trabalho aberta em 
decorrência da aposentadoria do 
ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. 
A Mensagem 194, de 6/5/2021, foi 
publicada no Diário Oficial da União 
nesta sexta-feira (7).

De acordo com o artigo 111-A 
da Constituição da República, o de-
sembargador será sabatinado pela 
Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado Federal, e, 
posteriormente, sua indicação será 
submetida ao Plenário do Senado.

Natural de Curitiba (PR), Amaury 
Rodrigues Pinto Junior é bacharel em 
Direito pela Faculdade de Direito de 
Curitiba e, em 1989, ingressou na ma-
gistratura como juiz do trabalho.

Amaury Rodrigues Pinto 
Junior é indicado para o TST

DESEMBARGADOR
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PEDIDO DE LICENÇA REGULAR DE OPERAÇÃO 

 
Apoena Agropecuária e Comércio Ltda, 06.018.299/0002-79, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO para a Extração de 
Rocha de Revestimento tipo Quartzo numa área de 4,0ha, com Volume de 500m³/mês), localizada Vila 
Sabugi III. Povoado Santa Cruz, Zona Rural, Caicó/RN). 
 

FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 
Diretor Administrativo 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público – Benedito Fagundes Pereira 
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 
Substituto – Matheus Oliveira Fagundes  

                            Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. JOÃO GUSTAVO SEVERINO COLI, brasileiro, solteiro, representante comercial, portador da cédula de 
identidade n° MG6061821 – SSP/MG, e, inscrito no CPF/MF sob o n° 954.918.486-20, residente e domiciliado na Rua 
Joaquim Zenir Leite, n° 153, Bairro Paraíso, Belo Horizonte, CEP: 30.270-420, que vem através de seu advogado, Dr. José 
Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. 
Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Cordeiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.717,94m² (mil, setecentos e dezessete metros e noventa e quatro decímetros quadrados), imóvel com inscrição de 
n° 1.0101.032.01.0874.0000.6 e sequencial de n° 1.003638.5 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 38,49m, com o 
Sr. Fernando Valber. LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 41,26m, do ponto P3 ao P4 com 8,31m, do ponto P4 ao P5 com 
16,69m com o Sr. Diego Ramon Escriva de Romani Giro. SUL: Do ponto P5 ao P6 com 17,60m, com a Rua Cordeiro. 
OESTE: Do ponto P6 ao P7 com 43,20m, do ponto P7 ao P8 com 15,00m, do ponto P8 ao P9 com 6,17m, com o Sr. Jean 
Jaques Christian Martin, do ponto P9 ao P1 com 25,80m, com o Sr. Aelson Fidelis Costa.   Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Aelson Fidelis Costa, o Sr. Jean Jaques Christian 
Martin, o Sr. Diego Ramon Escriva de Romani Giro, o Sr. Fernando Valber, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 16.04.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

EOLICA MANGUE SECO 3 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. CNPJ: 
11.643.567/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, para Linha de 
transmissão 138kV em favor do empreendimento USINA EÓLICA MANGUE SECO 3, localizada em rodovia 
221 km 25, zona rural do Município de Guamaré/RN. 
 

EOLICA MANGUE SECO 3 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A  
Proprietário 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
EOLICA MANGUE SECO 3 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. CNPJ: 
11.643.567/0001-00, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, para rede de 
distribuição subterrânea LT 34,5kV em favor do empreendimento USINA EÓLICA MANGUE SECO 3, 
localizada em rodovia 221 km 25, zona rural do Município de Guamaré/RN. 
 

EOLICA MANGUE SECO 3 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A  
Proprietário 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
LAUDENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 037.809.634-69, torna público que está requerendo ao 
IDEMA a LS para uma área de 6,8ha (e extração de 1.500m³/mês de areia), situado no Sítio São Geraldo na 
localidade de Matão dos Nunes, Zona Rural do município de João Câmara/RN. 
 

LAUDENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA 
Proprietário  

 

 

AMANDA PEROBELLI/REUTERS

O Ministério da Saúde receberá 
até a próxima sexta-feira (14) 
8,2 milhões de doses de vacinas 

contra a covid-19. Segundo o secretário 
executivo do ministério, Rodrigo Cruz, 
a pasta vai receber  4,1 milhões de do-
ses da vacina Coronavac, 3,5 milhões 
da AstraZeneca e 629 mil da vacina 
Pfi zer . 

Segundo Cruz, parte das vacinas 
da Coronavac “podem ser usadas co-
mo segunda dose para completar o es-
quema vacinal de todos os brasileiros”.

Nesta segunda-feira (10), o minis-
tério iniciou a distribuição de um lote 
de 1,12 milhão de doses da vacina da 
Pfi zer. As doses são destinadas para 
a primeira aplicação em pessoas com 
comorbidades, gestantes e puérperas 
e pessoas com defi ciência permanente 
e distribuídas todos os estados e o Dis-
trito Federal receberão o imunizante 
de forma proporcional e igualitária. 

De acordo com a pasta, a logística de 
distribuição das vacinas da Pfi zer foi 
montada levando em conta as condi-

ções de armazenamento do imunizan-
te, que exige temperaturas de armaze-
namento muito baixas.

Também hoje o Instituto Butantan 
entregou mais 2 milhões de doses da 
vacina Coronavac para o Programa 
Nacional de Imunizações. A previsão é 
que o Butatan libere mais 1 milhão de 
doses na quarta-feira (12), concluindo 
o primeiro contrato assinado com o 
Ministério da Saúde para fornecimen-
to de 46 milhões de doses da vacina. 
O instituto tem um segundo contrato 
com o ministério para fornecer mais 
54 milhões de doses da vacina até 30 
de agosto. 

Nesta terça-feira (11), o Ministé-
rio da Saúde vai anunciar, às 16h30, a  
liberação de recursos para a Atenção 
Primária à Saúde no Enfrentamento da 
Covid-19. O evento terá a participação 
do ministro da Saúde e está prevista a 
presença do presidente Jair Bolsonaro.

Butantan entregou mais 2 milhões de doses

Ministério da Saúde receberá 8,2 
milhões de novas doses até sexta

VACINA

NÚMEROS | Balanço mostra que 31.811 novos casos foram confirmados e, segundo Ministério da Saúde, País  
tem 13.759.125 pessoas recuperadas no total. Ainda assim, somam-se 423.436 vítimas do novo coronavírus

A média de óbitos diários por 
covid-19 caiu 31% no País em 
um mês. A média desta segun-

da-feira, 10, levando em consideração 
os registros dos últimos sete dias, fi cou 
em 2.087 ante a marca de 3.025 em 10 
de abril, segundo o consórcio de veícu-
los de imprensa. Os dados têm mostra-
do tendência de redução no Brasil nas 
últimas semanas, mas especialistas 
alertam para o patamar elevado que a 
doença mantém nas cidades brasilei-
ras. Além disso, as fl exibilizações nas 
medidas de isolamento social podem 
resultar em nova pressão sobre os hos-
pitais. 

Mesmo em queda, a média desta 
segunda-feira foi 105% maior na com-

paração, por exemplo, com o dado de 
10 de janeiro, 98,7% maior na compa-
ração com 10 de fevereiro e maior que 
qualquer registro ao longo do ano de 
2020. Na comparação com o dado de 
14 dias atrás, o número desta segunda 
é 13% menor, mas a média se mantém 
acima de 2 mil vítimas diárias consecu-
tivamente desde o dia 17 de março.  

Nas últimas 24 horas, o Brasil re-
gistrou 1.018 novos óbitos, chegando 
a um total de 423.436 vítimas do no-
vo coronavírus. Os dados diários do 
Brasil são do consórcio de veículos de 
imprensa formado por Estadão, G1, O 
Globo, Extra, Folha e UOL, reunidos em 
conjunto com as secretarias de Saúde 
dos 26 Estados e do Distrito Federal, 

em balanço divulgado às 20 horas.
O balanço também mostra que 

31.811 novos casos foram confi rmados, 
o que faz o total de diagnósticos chegar 
a 15.214.030. Segundo o Ministério da 
Saúde, o País tem 13.759.125 pessoas 
recuperadas. O balanço de óbitos e ca-
sos é resultado da parceria entre os seis 
meios de comunicação que passaram 
a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de 
forma colaborativa para reunir as in-
formações necessárias nos 26 Estados 
e no Distrito Federal. A iniciativa inédi-
ta é uma resposta à decisão do governo 
Bolsonaro de restringir o acesso a da-
dos sobre a pandemia, mas foi mantida 
após os registros governamentais con-
tinuarem a ser divulgados.

Média desta segunda-feira foi 105% maior na comparação com dado de 10 de janeiro e 98,7% maior na comparação com 10 de fevereiro 

Média de mortes pela Covid cai 31%, 
mas se mantém acima de 2 mil/dia

AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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CONTÁGIO | Estudo foi realizado entre maio e setembro do ano passado e contou com grupo de 667 
participantes que viviam em comunidade pobre do RJ. Análise completa será divulgado na revista Pediatrics

Um estudo coordenado pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) em parceria com outras 

instituições de pesquisa constatou 
uma transmissão mais frequente da 
covid-19 de adultos para crianças do 
que de crianças para adultos, em um 
grupo de voluntários de uma comuni-
dade do Rio de Janeiro. 

Parte das conclusões foram divul-
gadas nesta segunda-feira (10) pela 
Agência Fiocruz de Notícias, mas o 
trabalho será publicado no artigo “A 
dinâmica da infecção de Sars-CoV-2 
em crianças e contatos domiciliares 
em uma comunidade pobre do Rio de 
Janeiro”, na revista cientí� ca Pediatri-
cs, O�  cial Journal of the American 
Academy of Pediatrics.

O estudo foi realizado entre maio 
e setembro do ano passado e contou 
com um grupo de 667 participantes 
que viviam em 259 domicílios de uma 
comunidade pobre do Rio de Janeiro. 
Entre as pessoas observadas pelos 
pesquisadores, havia 323 crianças, 54 
adolescentes e 290 adultos. Os autores 
destacam que os resultados referem-
-se ao local e período especí� co que 
foram estudados e também não con-
sideram as novas variantes do SARS-
-CoV-2 que circulam no país.

Testes PCR e de sorologia (IgG) re-
alizados detectaram que 45 crianças 
com menos de 14 anos foram infecta-
das pelo novo coronavírus (covid-19), 
sendo que 26 delas tiveram contato 
com um adulto também positivo e 
19 com adultos sintomáticos que não 
consentiram em fazer o teste. A pes-
quisa observou também uma propor-
ção maior de crianças com menos de 
um ano infectadas, em comparação 
com grupos pediátricos de outras 
idades.

O estudo revela que cerca de um 
terço do grupo pesquisado havia tido 
contato com o coronavírus em agosto, 
enquanto o percentual geral da cida-
de no mesmo período era de 7,5%.

A hipótese dos pesquisadores era 
de que, se a transmissão ocorre prin-
cipalmente de adultos e adolescentes 
para crianças, eles teriam um pico de 
prevalência de anticorpos IgG antes 
das crianças, o que foi con� rmado na 
análise. 

“A menos que essas crianças fos-
sem portadoras do Sars-CoV-2 por 
um longo período, nossos resultados 
são compatíveis com a hipótese de 
que elas se infectam por contatos do-
miciliares, principalmente com seus 
pais”, diz um trecho do artigo publica-
do pela Agência Fiocruz de Notícias. 
“As crianças incluídas no estudo não 
parecem ser a fonte da infecção de 
Sars-CoV-2 e mais frequentemente 
adquiriram o vírus de adultos”.

Os pesquisadores ponderam, en-

tretanto, que os testes foram realiza-
dos em um período em que as escolas 
estavam fechadas no Rio de Janeiro. 
Desse modo, os adultos podem ter 
tido um papel de propagador mais 
importante porque continuaram ex-
postos ao vírus ao sair para trabalhar 
fora de casa.

O artigo sugere que, em um cená-
rio semelhante ao estudado, “escolas 
e creches poderiam potencialmente 
reabrir se medidas de segurança con-
tra a covid-19 fossem tomadas e os 
pro� ssionais adequadamente imuni-
zados”.

Os cientistas defendem que 
compreender o papel das crianças 
na dinâmica de transmissão é de im-
portância fundamental para diversas 
estratégias de enfrentamento da pan-
demia, como a reabertura segura das 
escolas. Além disso, eles alertam que 
é necessário incluir as crianças nos 
estudos clínicos de vacinação. 

“Se os adultos forem imunizados e 
as crianças não, elas podem continuar 
a perpetuar a epidemia. Se no mínimo 
85% dos indivíduos suscetíveis pre-
cisam ser imunizados para conter a 
pandemia da covid-19 em países de 
alta incidência, esse nível de proteção 
só pode ser alcançado com a inclusão 
de crianças em programas de imuni-
zação, principalmente no Brasil, onde 
25% da população têm menos de 18 
anos”, diz o artigo.

O estudo foi coordenado pela che-
fe do Laboratório de Pesquisa Clínica 
em Doenças Febris Agudas do Institu-
to Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI/Fiocruz), Patrícia Brasil. 
Participaram do trabalho cientistas 
da Universidade da Califórnia (UCLA) 
e da London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM).

Fiocruz investiga transmissão da 
Covid-19 entre crianças e adultos

Crianças contraem mais do que transmitem

A Campanha de Vacinação con-
tra a In� uenza de 2021 encerrou 
a sua 1ª fase ontem com 8% do 

público-alvo vacinado. A iniciativa tem 
o objetivo de imunizar 79,4 milhões de 
pessoas em todo o país. Mas em um 
mês desde o seu início foram vacinadas 
7,6 milhões de pessoas.

A campanha começou no dia 12 de 
abril. A 1ª fase teve como foco crianças 
entre 6 meses e 6 anos, povos indíge-
nas, trabalhadores da área da saúde, 
gestantes e mulheres puérperas (que 
estão no período de até 45 dias após o 
parto).

Foram distribuídas 27,3 milhões de 
doses aos estados. Foram imunizadas 
5,5 milhões de crianças na faixa etária 

indicada, 1,1 milhão de trabalhadores 
de saúde, 617,7 mil gestantes, 120 mil 
indígenas e 114 mil puérperas.

Os estados com maiores cobertu-
ras vacinais, conforme o painel do Mi-
nistério da Saúde, são: Sergipe (11,5%), 
Maranhão (10,9%), Goiás (10,5%), Ma-
to Grosso do Sul e Paraíba (10,4%).

O radialista aposentado Luis Lima, 
que mora em Brasília, não estava entre 
o público prioritário para a 1ª fase mas 
já se vacinou. Ele tomou a tetravalente, 
como faz a cada campanha há vários 
anos para buscar a proteção contra o 
vírus in� uenza.

PRÓXIMAS FASES
A segunda etapa da Campanha 

Nacional de Vacinação contra a gripe 
in� uenza começa nesta terça(11) e 
prossegue até o dia 8 de junho. Essa 
etapa é destinada a idosos com mais de 
60 anos e professores. A expectativa do 
Ministério é que 33 milhões de pessoas 
sejam imunizadas nessa fase.

A terceira fase, entre 9 de junho e 9 
de julho, abrangerá cerca de 22 milhões 
de pessoas. Compõem esse público-al-
vo integrantes das Forças Armadas, de 
segurança e de salvamento; pessoas 
com comorbidades, condições clínicas 
especiais ou com de� ciência perma-
nente; caminhoneiros; trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviário; fun-
cionários do sistema de privação de 
liberdade, entre outros. 

Campanha contra gripe termina 
primeira fase com 8% imunizados

VACINAÇÃO 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 20/05/2021, às 10:40hs / 2º Público Leilão: 21/05/2021, às 10:40hs 

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030,  com escritório na Av. Barão 
Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por BANCO 
INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, Presencial 
e/ou Online, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de 
Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: IMOVEL: Uma casa residencial sob o nº 
1995, situada à Rua Rodolfo Garcia, lado ímpar, distando 35,00m da rua Cel. Joaquim Correia, com uma área 
construída de 216,33m², no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana de Natal/RN, edificada em terreno pró-
prio, designado por Área 1, medindo 450,00m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com o lote nº 108, com 
30,00m; ao Sul, com Área II com 30,00m; ao Leste, com parte do lote nº 123, com 15,00m;  e, ao Oeste, com 
a rua Rodolfo Garcia, com 15,00m. Av-5, faz constar os compartimentos do imóvel com a seguinte descrição: 
composto de terraço, estar, jantar, hall, bwc, estar íntimo, dormitório, duas suítes completas com bwc e closet, 
escritório, cozinha, despensa e área de serviço. Imóvel objeto da Matrícula nº 10465 do 7° Ofício de Notas de 
Natal/RN. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º 
do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. 
1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$997.261,85 (Novecentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e 
um reais e oitenta e cinco centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$586.123,81 (Quinhentos e oiten-
ta e seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e um centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da 
arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais,  impostos de transmissão para  
lavratura  e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. 
O imóvel  será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a 
cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Pendências Judiciais e Extrajudiciais - No caso 
de ações judiciais relativas aos imóveis arrematados, distribuídas antes ou depois da arrematação, com de-
cisões transitadas em julgado que invalidem a consolidação da propriedade e/ou anulem a arrematação do 
imóvel pelo comprador e/ou os leilões públicos promovido s pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do 
vendedor, conforme o caso, a arrematação do comprador será rescindida, responsabilizando-se o vendedor 
pela evicção de direitos restrita ao reembolso pelo vendedor ao comprador: (i) dos valores efetivamente pa-
gos pelo comprador pela arrematação do imóvel, excluída a comissão do Leiloeiro Oficial que será restituída 
diretamente pelo Leiloeiro Oficial; (ii) reembolso de valores comprovadamente despendidos pelo(s) ARRE-
MATANTE(S) a título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária (IPTU ou ITR, 
conforme o caso), desde que comprovado pelo(s) ARREMATANTE(S) o impedimento ao exercício da posse 
direta do imóvel. Referidos valores serão atualizados pelos mesmos índices aplicados às cadernetas de pou-
pança desde o dia do desembolso do(s) ARREMATANTE(S) até a data da restituição, não sendo conferido 
ao adquirente o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados 
nos artigos 448 e 450 do Código Civil Brasileiro de 2002. A evicção não gera indenização por perdas e danos. 
Caso o comprador esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 dias a contar da Notificação enviada 
pelo vendedor ao comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha 
feito no imóvel sem autorização expressa e formal do vendedor. Ficam os Fiduciantes: KEDSON PEREIRA 
DA SILVA, brasileiro, empresário, nascido em 07/12/1986, portador da CNH 03983828725 DETRAN/RN, RG 
1851406 ITEP/RN e CPF: 064.703.204-06, e DANIELLE CRISTINA BARBOSA ROLEMBERG DA SILVA, 
brasileira, empresária, nascida em 03/09/1985, portadora da RG 002297548 ITEP/RN e CPF: 053.339004-
42, casados entre si sob o regime de comunhão parcial de bens em 07/12/2006, residentes e domiciliados 
à Avenida Governador Silvio Pedroza, nº 150, Apto 1301, Bairro Areia Preta, Natal/RN, CEP: 59014-100, 
intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contra-
to, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia 
fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no 
parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para 
o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do 
edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 428.040/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei Complementar N° 123/2006, Art. 48, I e Lei Complementar nº 147, de 07 de 
agosto de 2014. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 01 de junho de 2021, 
às 08h00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito 
Pedro Izidro de Medeiros”, a tomada de preço nº 001/2021, do tipo menor preço global em 
regime de empreitada por preço Global, visando a Pavimentação a Paralelepípedos no trecho 
da Rua Tenente José Alves, Rua Manoel Medeiros Campos e Trecho da Rua Presidente 
Kennedy. O Edital encontra-se disponível Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, 
Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira 
e no endereço eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 10 de maio de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
M. S. SILVA – COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, CNPJ: 12.034.584/0001-03 torna público que está 
requerendo a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Extremoz- SEMUR o PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA O POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS LÍQUIDOS, Localizado 
na RUA JOAQUIM DE GOIS, 2011 CENTRO CEP: 59.575-000 no município de EXTREMOZ/RN. 

 
MAGNUM SUEL SILVA 

TITULAR 

 

OPORTUNIDADE  
 
 
Venha desenvolver seu potencial e crescer junto com o Grupo Parvi em Natal, 
Mossoró e Caicó (RN). Buscamos pessoas com deficiência (PCD) para diversas 
áreas. Os interessados devem enviar currículo para recrutamento@parvi.com.br. 

 

OPORTUNIDADE – GRUPO PARVI 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)  

 
R. NUBIA DE SOUSA MENEZES, CNPJ: 22.981.840/0001-15, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Santa Catarina, 225 
– Centro - CEP: 59.790-000 – Governador Dix-Sept Rosado-RN.  

 
Raimunda Nubia de Sousa Menezes - Diretora  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
S G DE MEDEIROS EIRELI, CNPJ 03.598.674/0001-28, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma Fábrica de 
artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, localizada no SITIO SANTA RITA, SN – GALPÃO 
2 - ZONA RURAL – CAICÓ/RN - CEP: 59.300-000. 

 
Samuel Gurgel de Medeiros 

Proprietário 

2x4 
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É questão de escolha: torço pelo 
sucesso das polícias. E lamento muito 
por cada policial morto em confronto 
com marginais.

Brasilidades
Acho estranho, muito estranho, 

um país que não se comove tanto – 
pelo menos é o que têm demonstrado 
as redes sociais e parte da imprensa 
- com os assassinatos de três 
criancinhas e duas professoras, dentro 
de uma creche, como aconteceu no 
interior de Santa Catarina.

Brasilidades 2
Enquanto isso, a morte do ator 

Paulo Gustavo ganha destaques a 
cada minuto, seu nome vai virar 
nome de rua, a missa de sétimo 
dia pela sua morte será aos pés do 
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, 
especialistas debatem na tevê sobre 
como a Covid-19 o matou, enfi m...

Brasilidades 3
Talvez, pode ser isso, o famoso 

e talentoso Paulo Gustavo – que 
também merece todo respeito e sua 
morte é lamentável -  fosse mais 

importante para o Brasil que aquelas 
três criancinhas e as duas professoras, 
sem fama, sem muita grana, 
vitimadas por um demônio de 18 anos 
de idade. Afi nal de contas, penso que 
a gente vale o que tem.

Coral-sol
Durante a última semana, 

o Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente 
– Idema/RN e um grupo de 
pesquisadores fi zeram a primeira 
operação de remoção do coral-sol, na 
Área de Proteção Ambiental Recifes 

de Corais (APARC). O coral-sol é 
uma espécie invasora, que coloniza 
ambientes marinhos e pode impedir o 
crescimento de espécies nativas.

Câncer
Como parte das atividades 

da Campanha do Diagnóstico 
Precoce 2021, a Casa Durval Paiva 
promove um trabalho intensivo 
de divulgação de sinais e sintomas 
dos cânceres que mais acometem 
crianças e adolescentes. Neste mês 
de maio, a neoplasia destacada é o 
neuroblastoma, que é o terceiro tipo 

de câncer, com maior incidência na 
infância e adolescência.

Câncer 2
A doença cresce em partes do 

sistema nervoso ou nas glândulas 
adrenais. A doença acomete lactentes 
e crianças até 10 anos de idade, sendo 
80% dos casos em menores de 05 
anos e, nas lactentes, geralmente, no 
primeiro ano de vida. Os fatores de 
risco são desconhecidos; entre 1% 
a 2% dos casos, as crianças herdam 
a predisposição de desenvolver a 
doença de um dos pais.

JOÃORICARDO

O robô Aurora, desenvolvido 
por pesquisadores brasileiros 
para desinfetar ambientes e 

eliminar micro organismos, como o 
novo coronavírus, tem uma unida-
de em testes avançados no Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), onde já foi 
comprovada sua efi cácia contra mi-
cro-organismos, matando vírus, fun-
gos e bactérias. O espectro do robô 
é bem amplo e não se limita ao novo 
coronavírus. Ele utiliza radiação para 
desinfetar os ambientes e inteligên-
cia artifi cial para locomoção. Agora, 
ele precisa passar pelo teste de usa-
bilidade, isto é, ser incluído na rotina 
do hospital, disse à Agência Brasil o 
pesquisador Leandro Almeida, do 
Centro de Informática (CI), da UFPE.

No teste de usabilidade, previsto 
para realização até o fi nal deste mês, 
os pesquisadores querem saber o uso 
do Aurora, qual a sensação que ele 
desperta nas pessoas, se ele se deslo-
ca bem no ambiente hospitalar, em 
que horários ele pode ser utilizado 
dentro da dinâmica do hospital. “Isso 
tudo se refere ao uso do dispositivo”.

Dez unidades do robô serão en-
tregues este mês à universidade. “A 
ideia é que sejam usados pela própria 
UFPE, a princípio no Hospital das 
Clínicas, mas em outras instalações, 
como odontologia, laboratórios de 
análise. Vai fi car a cargo da universi-
dade esse planejamento de alocação 
das unidades”, informou Almeida. A 
ferramenta poderá ser usada tam-
bém em outros locais que necessi-
tem de desinfecção periódica.

INDUSTRIALIZAÇÃO
O pesquisador do CI/UFPE 

afi rmou que os criadores do Aurora 
buscam agora parcerias para a pro-
dução industrial de mais unidades 
do robô, porque a universidade não 

tem planta industrial para fabricar o 
dispositivo. “A gente quer tirar essa 
solução de dentro da universidade 
e levar para a sociedade. Para isso, a 
gente precisa de parcerias para po-
der investir, construir planta para a 
fabricação, ou encontrar alguém que 
já tenha esse know-how (experiên-
cia) para a gente conversar e alinhar 
o desenvolvimento de mais unidades 
e levar isso para fora, para a socieda-
de em geral”.

Também este mês está sendo 
depositado o pedido de patente no 
Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial. Essa etapa é fundamen-
tal para dar seguimento ao projeto. 
Leandro Almeida informou que os 
pesquisadores já têm conversado 
com algumas indústrias e “a recep-
tividade é boa. Tem empresas inte-
ressadas em desenvolver e a gente 
está avançando nessas negociações. 
Não existe nada garantido que vai 
dar certo, mas a gente tem que con-
versar. Estamos abertos para mais 
parcerias também”.

MARCELO CAMARGO

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse nesta segunda-
feira (10) não haver outro cami-

nho, se não a ciência, para lidar com 
os problemas históricos que o Brasil 
tem nas áreas sanitárias e de saúde. A 
declaração foi feita durante seminário 
online destinado ao acompanhamento 
de projetos que têm apoio do governo 
federal, visando atender às necessida-
des das políticas públicas e do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O seminário é 
fruto de parceria entre os ministérios 
da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI) com o Ministério da Saúde. A 
abertura contou com a participação do 
ministro do MCTI, Marcos Pontes.

“Todos vivemos há mais de um 
ano impactados pela maior emer-
gência sanitária do mundo. O Brasil 
se inclui pelas características de 
dimensões continentais, pela hete-
rogeneidade do desenvolvimento 
socioeconômico de nossa nação é 
pelas vicissitudes crônicas que há 
no sistema de saúde brasileiro”, disse 
Queiroga ao abrir sua fala.

Queiroga defendeu que as ações 
voltadas ao combate à pandemia de-
vem ser orientadas a partir do que diz 
a ciência, e que parcerias entre univer-
sidades e setor provado são relevantes 
no sentido de impulsionar pesquisas 
e inovação no país, a exemplo do que 
ocorre nos Estados Unidos. “Já que 
somos um governo liberal em relação 
à economia e conservador em relação 
aos costumes, não se cumplicia com 
desvio de verbas públicas que têm de 
ser alocadas, por exemplo, na pesqui-
sa. Então queremos que a iniciativa 
privada também apoie a pesquisa”, 
disse o ministro ao defender a parti-
cipação tanto da indústria nacional 
como estrangeira, no cenário do fo-

mento às pesquisas.
“Não há outro caminho, que não a 

ciência, para que encontremos as solu-
ções para o enfrentamento de questões 
sanitárias e de uma situação pandê-

mica como essa. As respostas, quem 
nos entregarão são os pesquisadores. 
Temos de fortalecer nosso sistema de 
saúde. Não somente na assistência à 
saúde, mas sobre tudo na pesquisa, 
no desenvolvimento do complexo 
industrial da saúde, nas parcerias de 
desenvolvimento produtivo, para a 
transferência de tecnologia, de forma 
a ofertar ao sistema de saúde insumos 
que tenham custo efetividade compa-
tível com as condições do sistema de 
saúde do Brasil”, acrescentou.

O ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovações, Marcos Pontes, também 
ressaltou a importância da ciência e da 
colaboração entre ministérios para que 
o combate à pandemia tenha sucesso. 
“A pandemia nos mostrou a necessi-
dade da união e da atuação forte da 
ciência. Temos cientistas extremamen-
te capacitados que nos dão diretrizes 
desde fevereiro, antes portanto do 
estabelecimento da pandemia no país, 
por meio de RedeVírus”, disse Pontes.

Ministros reiteram relevância da 
ciência para combate à pandemia
PANDEMIA | Para Queiroga e Pontes ciência e pesquisa devem caminhar juntas. Declarações foram dadas 
em seminário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) em parceria com Ministério da Saúde

Liminar do ministro Ricardo Lewandovski põe fim a decisão do Tribunal de Justiça que validou 

Robô desinfetante inicia 
testes em hospital de PE

Robô Aurora é testado no hispital da UFPE 

DIVULGAÇÃO

COVID-19

Não há outro caminho 
para que encontremos 
as soluções para o 
enfrentamento de questões 
sanitárias e de uma situação 
pandêmica. As respostas, 
quem nos entregarão são os 
pesquisadores.

“
MARCELO QUEIROGA
MINISTRO DA SAÚDE
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GÊNERO | Relatório tinha por finalidade medir a participação feminina entre os associados da União Brasileira 
de Compositores (UBC), mas revelou muito mais: 53% jamais receberam direitos autorais, por exemplo

Pesquisa realizada pela União Bra-
sileira de Compositores (UBC) 
junto a compositoras, intérpre-

tes, musicistas, produtoras fonográfi-
cas e técnicas, não necessariamente 
associadas à entidade, e respondida por 
252 profissionais do setor do sexo femi-
nino, constatou que 79% das mulheres 
na música já sofreram discriminação 
de gênero e 53% jamais receberam va-
lores de direitos autorais, porque não ti-
nham músicas tocando em algum lugar 
ou não eram associadas à UBC.

Segundo a coordenadora de Novos 
Negócios da UBC, Vanessa Schütt, o 
resultado da enquete é um reflexo da 
sociedade brasileira. “O sistema pa-
triarcal e machista que ainda vigora no 
país está presente nos depoimentos de 
várias mulheres que participaram da 
sondagem e comprova o que o relatório 
anual Por Elas Que Fazem a Música, 
lançado pela UBC em março passado, 
já atestava”, disse. 

O relatório tinha por finalidade 
medir a participação feminina entre os 
associados e revelou, por exemplo, que 
do total de associados da UBC, só 15% 
são mulheres, e dentro dos 100 maiores 
arrecadadores, só 9% são do sexo femi-
nino.

“Em uma entrevista de rádio me 
perguntaram por que eu, cantora serta-
neja, não chamo um homem para fazer 
dupla comigo. O entrevistador disse 
que, ao estar acompanhada de um 
homem, seria mais fácil vender show e 
até mesmo um empresário investir em 
mim”, declarou uma artista à pesquisa.

AMBIENTE HOSTIL
A pesquisa, inédita e aberta, di-

vulgada torna visível a dificuldade 
enfrentada pelas profissionais do setor 
da música em um ambiente hostil. Do 
total de participantes da pesquisa, 33% 
são compositoras; 30% se disseram 
intérpretes; 19% são produtoras fono-
gráficas; 17% são músicas executantes; 
e 3%  trabalham em outras áreas dentro 
da música, como funções técnicas, por 
exemplo. Várias responderam que atu-
am em mais de uma função.

Por regiões, a maior parte, equi-
valente a 63%, são oriundas da Região 
Sudeste, seguindo-se Nordeste, Sul, 
Centro-Oeste e Norte. Por faixa etária, 
a maioria (35%) tem de 31 a 40 anos de 
idade; 28% até 30 anos; e 24%, de 41 a 50 
anos de idade.

“Uma coisa que a gente queria pe-
gar e que não tem na nossa base de da-
dos é a orientação sexual”, disse Vanes-
sa. A ideia da UBC é incluir a pergunta 
também nas próximas pesquisas para 
ampliar sua base de dados. 

As respostas à enquete sinalizam 
avanços na aceitação às diferença no 
mercado musical: 55% se definiram co-
mo mulheres cisgênero heterossexuais, 
23% como cis bissexuais; 17% como cis 
homossexuais, e pouco mais de 1% co-
mo mulheres transgênero.

ESCOLARIDADE

A pesquisa aponta que 60% das 
mulheres se declararam brancas, con-
tra 40% de pardas, pretas, amarelas e 
indígenas. Em relação à escolaridade, 
a enquete mostrou que 46% têm curso 
superior completo, 12% têm mestrado 
e doutorado e apenas 3% têm segundo 
grau incompleto ou menor escolarida-
de. 

A maior ou menor escolaridade, 
entretanto, não interfere no recebimen-
to de valores autorais: 53% declararam 
nunca ter recebido nenhum valor de 
direitos autorais e 51% afirmaram re-
ceber, no máximo, R$ 800 anuais oriun-
dos dessa fonte. As que recebem mais 
de R$ 54 mil em direitos autorais repre-
sentam apenas 3% das respondentes. 

Segundo a UBC, elas traduzem “a 
grande disparidade na distribuição 
dos rendimentos, verificada em outros 
levantamentos, e que se deve, entre ou-
tros fatores, à dificuldade de inserção 
para artistas independentes e de fora 
do mainstream [corrente dominante] 
no mercado musical como um todo”.

Vanessa Schütt disse que a intenção 
da UBC é aumentar sempre no relatório 
e pesquisas as questões envolvendo a 
mulher, “para as pessoas entenderem 
que a desigualdade existe e todo mun-
do deve se mexer e refletir para fazer 
alguma coisa para mudar esse quadro”.

A maioria das participantes se 
declarou solteira (53%), 68% não têm 

filhos, o que pode indicar a dicotomia 
entre dedicar-se à carreira ou formar 
uma família, que é frequentemente im-
posta às mulheres não só no meio mu-
sical, mas no mercado como um todo. 

Por meio da enquete e do relatório 
anual, a UBC pretende destacar a ne-
cessidade de equiparação de condições 
de trabalho e rendimentos entre ho-
mens e mulheres no mercado musical, 
porque considera que isso beneficiaria 
toda a cadeia produtiva.

DESCRÉDITO
Entre os depoimentos recebidos 

pela UBC, destacam-se:
“Basta você dizer que é composito-

ra para ser desacreditada. Mulher can-
tando é até aceitável, mas compondo, 
acham que não temos competência”.

“Em algumas entrevistas, as per-
guntas técnicas acerca da composição 
de música ou de dificuldades da banda 
eram direcionadas apenas aos meus 
companheiros de banda. Minhas per-
guntas eram mais relacionadas ao que 
eles consideravam do ‘’mundo femini-
no”.

“Colegas músicos frequentemen-
te não escutam minhas opiniões por 
acharem que não tenho muito a acres-
centar, apesar de eu ser graduada em 
música pela Universidade Federal da 
Bahia e ter vasta experiência no mer-
cado”.

Mulheres pretas ainda são minoria; pesquisa mostra que 60% na música e declaram brancas

Mesmo com força da música baiana, pesquisa mostra que maioria está na região Sudeste

Pesquisa: 79% das mulheres que 
atuam na música são discriminadas

FESTIVAL MULAMBO/DIVULGAÇÃO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato do 
Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no proc. nº 1023/86-SEIJ) situada à Avenida Rio Branco, 
760, Centro, na cidade de Natal/RN (CEP 59025-003) anexo ao 6° Ofício de Notas, em virtude da Intimação 
inicial não ter atingido os objetivos (comunicação direta com o convocado) e atendendo ao determinado em 
Lei (§ 4° do art. 26 da Lei nº 9.514/1997) vem por meio deste convocar o Sr. Evandro Augusto Gonçalo de 
Paiva, Fiduciante do apartamento nº 1505 da Torre 1/”Edifício Nice” do “Quartier Lagoa Nova” da Rua Mo-
rais Navarro, 55, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul desta capital (CEP 59075-770) para que dentro 
do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação deste Edital, efetue os devidos 
pagamentos das prestações vencidas e as que se vencerem até aquela data, juros convencionais, penalidades e 
demais encargos contratuais decorrentes da aquisição com alienação fiduciária com o Banco lntermedium S.A., 
modificada a razão social para Banco INTER S.A. (atual credor). face ao Contrato nº 201514832 de 24.07.2015, 
nos termos dos atos registrais lançados nesta 2ª CRI, na matrícula nº 61.41 O. Alertando que, a não quitação do 
débito decorrente das prestações em atraso até a data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela 
consolidação) da propriedade (imóvel) ao Banco INTER S.A. (atual Agente Fiduciário).

Natal, 05 de maio de 2021

____________________________
Dione Ana Macedo de Almeida

Oficial da 2ª CRI - Natal/RN
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Tabeliã/Oficiala - DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA  
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Fax: (84) 3222-3800 - E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÙBLICA Nº 001/2021

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após a 
análise minuciosamente dos documentos de habilitação, referente a licitação, na modalidade 
Concorrência Pública n° 001/2021, onde objetiva a contratação de empresa especializada para realizar 
os serviços de Limpeza Pública neste Município de Rio do Fogo/RN, obtivemos como EMPRESAS 
CONSIDERADAS INABILITADAS : PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 
21.052.876/0001-51, por descumprir o item 4.4.4 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, as alíneas  
“b”e “c”, letra a (atestado de capacidade técnica operacional), as alíneas “d” e “e”, letra a (atestado de 
capacidade técnica profissional). Além do mais todos os atestados apresentados são de natureza parcial, 
devidamente inválidos, em obediência a alínea “g” do mesmo item 4.4.4. do presente edital; TALIMPO 
LIMPEZA URBANA – EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.116.706/0001-01, por descumprir o item 4.4.2 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, alínea “a”, por ter apresentado o balanço patrimonial do 
exercício vencido, ou seja, 2019; Não apresentou Licença de Operação, descumprindo o item 4.4.4 - 
QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA alínea “n”; Do mesmo item, descumpriu as alíneas “c”, letra a a f 
(atestado de capacidade técnica operacional); “e” letra a (atestado de capacidade técnica profissional);  
DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.620.865/0001-44, 4.4.1 – 
HABILITAÇÃO JURÍDICA, por descumprir a alínea “a”, contrato social não possui CNAE compatível com 
os serviços de  limpeza pública; por descumprir o item 4.4.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA, alínea “a”, por ter apresentado o balanço patrimonial do exercício vencido, ou seja, 2019, 
não apresentou os índices do balanço patrimonial, descumprindo a alínea “c” do presente edital e alínea 
“d”, Certidão Negativa de Falência ou Concordata vencida; 4.4.3 – REGULARIDADE FISCAL, alínea “c”, 
por apresentar a Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
vencida;  Não apresentou Licença de Operação, descumprindo o item 4.4.4 - QUANTO À 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica no Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA incompatível com o valor do capital social constante do 
contrato social apresentado, descumprindo a alínea “a”; Não apresentou a Licença de Operação, 
descumprindo a alínea “n”; e do mesmo item descumpriu também as alíneas “h”, “k”,  e “o”, e por fim as 
alíneas b”e “c”, letras a a f (atestado de capacidade técnica operacional), alíneas “d” e “e”, letras a a f 
(atestado de capacidade técnica profissional); L R COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E 
CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22.171.182/0001-04, descumpriu o item 4.4.3 – 
REGULARIDADE FISCAL, alínea “c”, por apresentar a Prova de Regularidade relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), vencida; por descumprir o item 4.4.2 QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA, alínea “a”, por ter apresentado o balanço patrimonial do exercício vencido, 
ou seja, 2019; Não apresentou Licença de Operação, descumprindo o item 4.4.4 - QUANTO À 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA alínea “n”; e do mesmo item descumpriu as alíneas “h” a “o”, e por fim as 
alíneas b”e “c”, letras a a f, alíneas “d” e “e”, letras a a f; CONSTRUTORA APODI EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob nº 17.620.703/0001-15, descumpriu o item 3.2 do presente edital, pois não realizou o cadastro 
de prestadores de serviços; descumpriu o item 4.4.4. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alíneas b” e “c”, letras 
a a f (atestado de capacidade técnica operacional), alíneas “d” e “e”, letras a a f (atestado de capacidade 
técnica profissional); alíneas “k” (Declaração de Idoneidade, expedida pelo Município de Rio do 
Fogo/RN), e “n” Licença de Operação para realização de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos 
Urbanos não perigosos; IDEAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS  CONSTRUÇÕES LTDA ME. Inscrita no 
CNPJ sob nº 08.375.164/0001-05, descumpriu o item 3.2 do presente edital, pois não realizou o cadastro 
de prestadores de serviços; descumpriu o item 4.4.4. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alíneas b” e “c”, letras 
a a f (atestado de capacidade técnica operacional), alíneas “d” e “e”, letras a a f (atestado de capacidade 
técnica profissional). Vale salientar que os atestados apresentados, o acervo técnico profissional não tem 
mais validade de vínculo com a empresa, que aparece somente na Certidão de Quitação da Pessoa 
Jurídica com o CREA, haja vista que seu contrato fora até 01/05/2021, e a licitação ocorreu no dia 
06/05/2021; Descumpriu a alínea “n” do mesmo item, pois não apresentou a Licença de Operação para 
realização de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos não perigosos junto ao CREA/RN; 
EMPRESA CONSIDERADA HABILITADA : M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 02.823.335/0001-35. Conforme o que preceitua a alínea “a”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações posteriores. Fica aberto o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para 
quem queira interpor recurso na fase de habilitação. Desde já, caso não ocorrendo a interposição de 
recurso administrativo nessa fase, fica aprazada a abertura do envelope nº 02 – Proposta de Preços, 
para as empresas declaradas habilitadas para o próximo dia 20 de maio de 2021, às 10:00 horas.

Rio do Fogo/RN, 11 de maio de 2021
Pedro Ricardo de Souza Pereira

Presidente da Comissão de Licitação

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
TRANSPORTES LOURAGÁS LTDA., CNPJ 08.980.611/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 2021-160861/TEC/LO-0114, com o prazo de validade até 29/04/2027, em favor do empreendimento 
TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS (Gasolina Aditivada, Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel S10 e 
Óleo Diesel S-500, com capacidade total de transporte de 30 toneladas), localizada na Av. Cândido Dantas de 
Araújo, 644 – Sala “A”, Parque Dourado, CEP 59380-000, Currais Novos/RN.  
 

Francisca Maria Felipe Galvão 
Sócia Administradora 
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Até 9 de junho, correntistas e 
clientes de todo o país poderão 
apresentar sugestões para que 

o Banco Central (BC) aperfeiçoe dois 
novos serviços que farão parte do Pix, 
sistema instantâneo de pagamentos 
em vigor desde novembro do ano pas-
sado. O BC abru consulta pública sobre 
o Pix Saque e o Pix Troco.

Os dois serviços deverão entrar em 
funcionamento no segundo semes-
tre, mas o BC aguarda o resultado da 
consulta pública <https://www3.bcb.
gov.br/audpub/DetalharAudienciaPa-
ge?5> para implementar melhorias ou 
mudanças. No Pix Saque, o consumi-
dor poderá transferir o valor que deseja 
sacar para a conta de uma loja e retirar 
o valor por dinheiro. No Pix Troco, o 
consumidor poderá pagar uma com-
pra via Pix com valor superior ao da 
mercadoria ou do serviço e receber a 
diferença em espécie.

Por enquanto, o BC propõe um li-
mite de saque de R$ 500 por dia, com 
quatro retiradas por mês sem tarifas, 
seja no Pix Saque ou no Pix Troco. A 
partir daí, as instituições financeiras 

poderão tarifar os saques subsequen-
tes. A regra, no entanto, poderá mudar 
conforme as sugestões recebidas na 
consulta pública.

Em relação ao Pix Saque, a propos-
ta do Banco Central consiste em que o 
cliente transfira a quantia que deseja 
retirar para a conta da loja por meio 
de um código QR (versão avançada do 
código de barras). Basta o usuário abrir 
o aplicativo do banco no celular, apon-
tar a câmera do celular para o código 
QR em um equipamento da loja para 
a transação ser autenticada no Pix e o 
valor ser transferido.

Segundo o BC, os novos serviços 
trarão mais praticidade para os clientes 
e aumentarão a competição no sistema 
financeiro. Bancos digitais (sem agência 
física e sem caixas eletrônicos) poderão 
fechar parcerias com lojas para oferecer 
saques com custos mais atraentes.

Em cidades menores, sem agên-
cias bancárias ou caixas eletrônicos, 
o próprio comércio se encarregaria de 
cumprir o papel de fornecer dinheiro 
em espécie e movimentar a economia. 
Para as lojas, as duas funcionalida-
des podem ser atraentes, ao reduzir a 
quantidade de dinheiro em caixa no 
fim do dia e diminuir a possibilidade 
de assaltos.

Caberá aos estabelecimentos co-
merciais e às instituições financeiras 
definir regras como horários de funcio-
namento do Pix Saque e do Pix Troco, 
exigência de valores mínimos ou impo-
sição de condições como retiradas em 
valores múltiplos de R$ 10 e oferta si-
multânea dos serviços ou de um deles.

BC abre consulta para saques via Pix
TECNOLOGIA | Pix Saque e o 
Pix Troco deverão entrar em 
funcionamento no segundo 
semestre deste ano, mas o 
Banco Central aguarda o 
resultado da consulta pública 
para implementar mudamças e 
melhoriaas necessárias

A atividade industrial voltou a 
crescer no mês de março, com 
uma alta de 2,2% no faturamen-

to das indústrias, segundo a pesquisa 
Indicadores Industriais, divulgada 
mensalmente pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).

O resultado do mês de março com-
pensa em parte a queda de 3,6% no 
faturamento registrado em fevereiro, 
quando a atividade industrial sentiu os 
efeitos da segunda onda da pandemia 
de covid-19.

Na comparação com o mês do ano 
passado, a alta no faturamento de mar-
ço foi de 12,7%. Contudo, é importante 
lembrar que em março de 2020 os re-
sultados foram afetados pelos primei-
ros efeitos da pandemia de covid-19 
sobre a atividade industrial.

A pesquisa também registrou alta 
de 0,9% no número de horas traba-
lhadas em março, revertendo queda 
de 0,5% em fevereiro. Na comparação 
com o mesmo mês do ano passado, a 
alta foi de 10,7%, o que “reflete a recu-
peração da crise e a consolidação em 
um patamar superior ao verificado 
antes da pandemia”, disse a CNI no 

material de divulgação.
A massa salarial (soma dos salários 

pagos corrigida pela inflação) também 
teve alta em março deste ano, quando 
cresceu 2,2%, mas apresentou uma 
queda de 4,6% na comparação com 
março de 2020 e ainda se mantém em 
patamares abaixo do pré-pandemia.

“Parte da queda é explicada pe-
los desligamentos ocorridos naquele 
período e o consequente aumento no 
pagamento de verbas rescisórias, que 
conferiu a março de 2020 um pico des-
colado da tendência que se apresenta-
va até então”, disse a CNI ao divulgar os 
dados. 

A utilização da capacidade insta-
lada chegou a 81,1% em março, alta 
de 0,4 ponto percentual em relação a 
fevereiro. Todos os indicadores estão 
com ajuste sazonal, desconsiderando 
oscilações típicas de determinadas 
épocas do ano, como número de feria-
dos e datas comemorativas.

EMPREGO
O emprego industrial cresceu  0,3% 

em relação a fevereiro e 1,2% na com-
paração com março de 2020.

CNI: faturamento da indústria 
volta a crescer em março

RECUPERAÇÃO
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Assuntos fi nanceiros cobrarão decisões nesta semana. 
Discuta planos com a família e encontre soluções 
práticas. Bom período para iniciar um empreendimento 
com trabalho remoto, fi rmar contrato, aquecer negócios 
ou encerrar uma despesa. 

Revele seus talentos, aumente o prestígio, ganhe 
reputação e assuma mais poder. A semana trará 
conquistas relevantes na carreira e decisões sobre 
o futuro. Ótimo período para superar inseguranças, 
fortalecer a individualidade e construir relações.

Aproveite a Lua em seu signo para investir nos sonhos e 
reformular o projeto de vida. Semana de boas notícias na 
área fi nanceira. Consolide a carreira e determine metas de 
longo prazo. Bom período para divulgar novo projeto e 
mudar a imagem profi ssional. 

Finalize processos do passado e renove os sentimentos. 
Semana positiva para concretizações, entendimento 
com a família e solução de pendências. Imprevistos 
poderão alterar planos e apressar decisões. Lute por 
direitos e espere por bons resultados,

Brilhe, atraia novos relacionamentos e curta momentos 
encantadores no amor. Vênus e Mercúrio em seu signo 
movimentarão a vida com propostas atraentes e gente 
interessante. Aproxime amizades com gestos atenciosos 
e solidários. 

Movimente o trabalho com inovações e fortaleça sua 
posição. A semana trará oportunidade de emprego ou 
de aprovar projetos. Bom período para iniciar atividades, 
aumentar a produção e fi rmar parcerias. Entendimento 
e harmonia no amor. Concretize planos.

Some forças com a equipe, aprofunde amizades e 
dê um passo maior na carreira. Semana positiva para 
investir no seu futuro, na estabilidade e segurança. 
Responsabilidades profi ssionais aumentarão. Fortaleça 
sua posição, assuma desafi os.

Paixão, prazeres diferentes e nova fase no amor tornarão 
a vida mais gostosa, mesmo com restrições e limites de 
orçamento. Você poderá fi rmar um contrato de trabalho ou 
receber um dinheiro devido e equilibrar as fi nanças nesta 
semana. Apoie a família e harmonize relações. 

Assuma mais poder no trabalho e alavanque a carreira. 
Semana de oportunidades, de sucesso e projeção 
profi ssional. Assuma posição de maior destaque ou 
mude rumos e inicie projetos. Fase de maior participação 
social e de envolvimento com os acontecimentos.

Comece nova fase na vida familiar. A semana trará 
investimentos na casa e novos padrões de conforto. 
Transações imobiliárias serão positivas, fi que de olho na 
oportunidade dos sonhos. Trabalho em ritmo acelerado 
cobrará momentos de relaxamento e cuidado.

A semana trará otimismo e projetos atraentes para o 
futuro. Comunicações e relacionamentos profi ssionais 
estarão aquecidos. Espere por uma proposta estimulante 
e maior projeção. Você poderá fi rmar um contrato 
poderoso.

Semana movimentada nas comunicações. Fature em 
reuniões de trabalho, entrevista ou apresentações. 
Harmonia nas relações familiares dará mais tranquilidade 
para você impulsionar seus projetos. Uma atividade 
comercial poderá decolar. 

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)

Luciano Huck renova com a Globo e desiste de candidatura
Nos interiores da Globo, 

incluindo-se por aí alguns dos 
principais setores, já existe a 
certeza que Luciano Huck irá 
renovar seu contrato.

Só uma questão de dias. Está 
nos fi nalmentes. Ao mesmo tempo, 
pessoas muito próximas também 
garantem que ele, Luciano, desistiu 
da política ou de se candidatar no 

ano que vem.
Talvez numa próxima vez.
E que seu próximo destino 

será as tardes do domingo, como 
se imaginava e com o “Caldeirão” 
mesmo, em um formato um pouco 
diferente do atual. Chance até de 
exibição ao vivo.

Há o entendimento, inclusive, 
que essa comunicação, a de 

continuar na televisão e desistir da 
eleição, irá acontecer ao mesmo 
tempo. Na mesma hora.

A melhor maneira para isso é 
que ainda está sendo buscada.

Por isso, vindo a acontecer, 
colocará um ponto fi nal em mais 
dois suspenses: um, de ordem 
política, e, outro, que vem desde o 
anúncio da saída do Faustão.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Nos estúdios da Casablanca, 

no Rio, a Record prossegue 
gravando as três fases fi nais da 
novela “Gênesis”... No caso, 
Abraão, Jacó e José do Egito.  
Repercutiu em todos os setores 
a última “Grande Reportagem”, 

do Roberto Cabrini, no “Domingo 
Espetacular”...Subiu o morro do 
Jacarezinho e, como manda o bom 
jornalismo, ouviu os dois lados de 
uma operação policial na última 
quinta-feira.Luciana Gimenez, 
de acordo com seu staff  e como 
a coluna antecipou, viajou nesta 
última  segunda-feira para Nova 
York...Foi resolver assuntos 

pessoais... Já o novo programa 
na Rede TV! ainda é um mistério.
Saulo Laranjeira, que tem o 

deputado João Plenário entre seus 
tipos mais conhecidos, tomou a 
segunda dose da vacina conta a 

Covid-19...Ele deve retomar o seu 
trabalho em “A Praça é Nossa” em 
junho. “Mulheres Apaixonadas” 

chegou ontem ao Globoplay...

Luz verde
Passeando no Rio, domingo, com 

os fi lhos, Alexandre Nero se depara 
com uma Minie no semáforo. Uma 
das crianças logo se anima com ela. E 
a Minie também, vem em direção do 
carro, tira a cabeça do personagem e 
grita: “Comendador”. Sinal abriu.

De tirar o chapéu
A campanha Band Contra A Fome 

já arrecadou mais de R$ 85 milhões 
em doações e quase 22 mil toneladas 
de alimentos até o momento. 
Importante: o trabalho foi lançado em 
16 de março e possui o envolvimento 
completo de todo o Grupo.

 

A propósito
As gravações de “Verdades 

Secretas 2” tiveram início há uma 
semana nos Estúdios Globo. Com 
todos os cuidados, evidentemente. A 
direção é de Amora Mautner. Márcio 
Haiduck, Nelson Nadotti e Vinícius 
Vianna são os colaboradores do autor 
Walcyr Carrasco.

Longe de casa
Bruno Gagliasso está em Madrid, 

Na “Verdades Secretas 2” que 
vem aí, a personagem da Paula 
Burlamaqui – morena por causa 
deste novo trabalho - será mamãe 
da atriz Rhai Polster.
E vai se apaixonar pelo namorado 
da fi lha.

DIVULGAÇÃO

longe da família que fi cou no 
Brasil, iniciando as gravações de 
“Santo”, o seu primeiro trabalho 
na Netfl ix. De acordo com ele, 
uma série policial, que fl erta 
com o terror.

Logo três
Depois de Rede TV!, que 

não se sabe quando vai estrear 
o dela, e TNT, vem aí mais um 
“Futebol Clube”. Desta vez numa 
parceria Jovem Pan e Comedy 
Central. Com apresentação de 
Paula Vilhena, Renato Albani, 
Rudy Landucci e Vampeta, o 
programa “Comédia Futebol 
Clube” será lançado, em coletiva 
online, na próxima sexta-feira. 

Consolidado
Em São Paulo, a Band 

conquistou a vice-liderança 
isolada, domingo, na 
transmissão do GP da Espanha 
da Fórmula 1.

No ar das 10h03 às 11h37, 
a corrida vencida por Lewis 
Hamilton registrou 4 pontos de 
média, share de 12% e pico de 5 
pontos de média.
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O primeiro-ministro do Japão, 
Yoshihide Suga, disse nesta 
segunda-feira (10) que “nunca 

coloca a Olimpíada em primeiro lu-
gar”, e uma pesquisa de opinião mos-
trou que quase 60% do povo quer que 
os Jogos sejam cancelados menos de 
onze semanas antes de seu início pro-
gramado.

O Japão prorrogou um estado de 
emergência em Tóquio e três outras 
áreas até o fi nal de maio e está tendo 
difi culdade de conter uma disparada 
de casos de covid-19, o que provoca 
mais dúvidas sobre a realização dos 
Jogos – e sua taxa de vacinação está 
entre as mais baixas das nações ricas.

Autoridades olímpicas interna-
cionais, organizadores de Tóquio e o 
próprio Suga insistem que a Olimpía-
da acontecerá de forma “segura e pro-
tegida”. Espectadores estrangeiros não 
serão permitidos, e os organizadores 

emitiram um conjunto elaborado de 
regras no mês passado visando evitar 
as infecções de coronavírus.

Mas tais arranjos não diminuíram 
os receios públicos com os Jogos, que 
foram adiados no ano passado, já que 

o coronavírus está se disseminando 
por todo o mundo.

Uma sondagem realizada entre 7 e 
9 de maio pelo diário Yomiuri Shimbun 
mostrou que 59% dos entrevistados 
querem o even-
to cancelado, 
contra 39% que 
disseram que ele 
deveria aconte-
cer. “Adiamento” 
não foi oferecido 
como opção.

Outra pes-
quisa realizada 
no fi nal de se-
mana pela TBS 
News revelou que 
65% querem os Jogos cancelados ou 
adiados novamente. Mais de 300 mil 
pessoas já assinaram uma petição pe-
dindo o cancelamento desde que ela 
foi lançada cerca de cinco dias atrás.

Parlamentares opositores questio-
naram Suga durante horas a respeito 
da realização da Olimpíada nestas 
circunstâncias.

Num aparente reconhecimento 
das preocupa-
ções da popula-
ção sobre realizar 
a Olimpíada em 
qualquer cenário, 
Suga respondeu, 
quando indaga-
do se iria adiante 
com os Jogos 
mesmo se as in-
fecções registras-
sem um salto: “Eu 
nunca coloquei a 

Olimpíada em primeiro”.
“Minha prioridade é proteger as vi-

das e a saúde da população japonesa. 
Temos de primeiro evitar a dissemina-
ção do coronavírus”, declarou.

Quase 60% dos japoneses querem 
que Olimpíadas sejam canceladas
PANDEMIA | País está tendo dificuldade de conter uma disparada de casos de covid-19 e sua taxa de vacinação está entre as mais baixas das nações ricas. Sondagem realizada entre 
7 e 9 de maio pelo diário Yomiuri Shimbun mostrou que 59% dos entrevistados querem os jogos cancelados contra 39% que disseram que deveria acontecer mesmo na Pandemia

Primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga: “Nunca coloca a Olimpíada em primeiro lugar”

39%
Percentual de japoneses
que querem Olimpíadas 

No ano da estreia olímpica do 
surfe, o Brasil vive grande fase 
na modalidade. Nesta segunda-

-feira (10), o país marcou presença em 
dose dupla no topo do pódio na etapa 
de Margaret River (Austrália), a quarta 
do circuito mundial, com as vitórias de 
Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb.

Toledo decidiu a etapa masculi-
na contra o sul-africano Jordy Smith. 
O rival começou melhor, com uma 
nota oito na segunda onda e um seis 
na quarta. A estratégia do brasileiro 
foi esperar as ondas maiores. Valeu a 
pena. Primeiro, cravou um 8.33, que 
o colocou à frente na disputa. Depois, 
obteve um nove. Ele melhoraria a pon-
tuação na oitava onda, trocando o 8.33 
por um 8.40, enquanto Smith só conse-
guiu evoluir de seis para 6.23. No fi m, o 
paulista acumulou 17.40, ante 14.23 do 
concorrente.

“O evento foi difícil, mas bem di-
vertido surfar tantas baterias boas com 
tantos surfi stas bons. Prometi para mi-
nha esposa e para o meu fi lho, Koa, que 
venceria para levar esse troféu para ele 
de aniversário, que está comemorando 
hoje [segunda-feira]. O mais importan-
te é ser consistente nos eventos. Não é 
sempre que se ganha, mas é importan-
te estar sempre chegando nas fi nais, 
ou semifi nais, para me manter entre 
os top-5”, disse Toledo, após a fi nal, à 
comunicação da Liga Mundial de Surfe 
(WSL, sigla em inglês).

Tati, por sua vez, decidiu o título 

feminino contra a australiana Stepha-
nie Gilmore, heptacampeã mundial. 
Na segunda onda, a gaúcha conseguiu 
a nota mais alta da fi nal, um 8.50. Na 
quarta, a brasileira evoluiu a segunda 
melhor nota de cinco para 7.73, pres-
sionando a rival - então com um 6.83 e 
um seis - a cravar, pelo menos, um 9.40 
para virar. Gilmore foi bem, mas o 8.17 
da última onda foi insufi ciente. Com 
16.23 a 15 no acumulado, a surfi sta do 
Brasil conquistou o segundo título da 
carreira em uma etapa do circuito.

“Eu nem consigo explicar essa sen-
sação incrível que estou sentindo. A 
Steph é uma das melhores surfi stas de 
todos os tempos”, celebrou Tati à WSL.

Com dobradinha, Brasil 
domina pódio na Austrália

SURFE

CAIT MIERS

Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb no topo


