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MARCELO HOLLANDA
O Tribunal de Contas da União 

continua sendo uma pedra no sapato 
do governo Bolsonaro.

JOÃO RICARDO CORREIA
Saudade dos tempos em 

que homens que não temiam 
os marginais estavam em atividade.

Elogiável a postura do prefeito 
de Natal,  Álvaro Dias, que prefere 

exercer o mandato até o fi nal.

ALEX VIANA  

Gastos com pensões e benefícios a 
militares passam dos R$ 700 bilhões
POLÍTICA. 3 | O Tesouro Nacional calcula um custo 
estimado de R$ 703,8 bilhões aos cofres públicos 
referente ao pagamento das pensões e benefícios 

futuros de militares ativos e inativos das Forças 
Armadas. Os dados são mostrados no Relatório 
Contábil do órgão, divulgado nesta quinta-feira, 10. 

O documento informa, ainda, que R$ 405,8 bilhões 
são dos benefícios que devem ser pagos aos 
militares da reserva.

TESOURO NACIONAL Estimativa é que R$ 252,9 bilhões são referentes a benefícios concedidos aos militares que estão na reserva ou reforma

REPRODUÇÃO/TWITTER

Lançamento do 
Mossoró Cidade 
Junina será em 
live, neste sábado
GERAL. 6 | Por causa da pandemia do 
novo coronavírus, o tradicional evento 
Mossoró Cidade Junina será lançado 
pela Prefeitura por meio da live do 
Pingo da Mei Dia, neste sábado, no 
YouTube. Tradição será valorizada, 
protegendo vidas e gerando renda.

CPI da Pandemia 
quebra os sigilos 
de Pazuello e 
Ernesto Araújo
POLÍTICA. 5 | A CPI da Pandemia 
aprovou as quebras dos sigilos 
telefônico e telemático dos ex-
ministros Eduardo Pazuello e Ernesto 
Araújo, além de integrantes do que 
os senadores chamam de “gabinete 
paralelo”. Mês de junho é tradicional para os festejos General Pazuello foi ministro da Saúde

DIVULGAÇÃO AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro quer 
desobrigar uso 
de máscaras por 
vacinados
DECISÃO | Presidente Jair 
Bolsonaro mandou ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, emitir 
parecer desobrigando vacinados 
e curados do uso de máscaras.
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ALEXVIANAALEX

Embora seja prematuro falar 
sobre eleições ainda, o retrato 
do momento aponta para uma 

situação confortável, eleitoralmente 
falando, para a governadora Fátima 
Bezerra (PT), no cenário atual com 
vistas às eleições de 2022, quando a 
petista poderá disputar a reeleição. A 
avaliação é do presidente estadual do 
Avante, vereador Raniere Barbosa, que 
deixou de ser aliado o� cial da governa-
dora nas eleições municipais do ano 
passado, quando foi obrigado, por ela 
própria, a escolher entre o candidato 
do PT a prefeito de Natal, Jean Paul 
Prates, e o prefeito Álvaro Dias (PS-

DB), candidato vitorioso à reeleição. 
Na época, Raniere justi� cou que não 
poderia ser pressionado de tal forma, 
e terminou sendo excluído do governo, 
se situando no campo político vitorio-
so, ao lado de Álvaro. 

Apesar do distanciamento impos-
to pela governadora, o dirigente esta-
dual do Avante, que nacionalmente 
integra o chamado Centrão (nem de 
esquerda, nem de direita), considera 
que a petista ainda não vislumbra no 
horizonte nenhum candidato que seja 
uma ameaça real. E isso por uma razão 
muito simples: a total inapetência dos 
que se consideram oposição a seu go-

verno. Segundo Raniere, os políticos 
ditos oposicionistas deixaram de fazer 
as contraposições necessárias ao em-
bate político, se omitiram ao não te-
rem voz ativa de confronto su� ciente 
a ponto de deixar Fátima efetivamente 
desconfortável eleitoralmente no pre-
sente momento, restando cerca de 480 
dias para as eleições. 

Na ausência de uma oposição 
e� caz, a governadora vem ocupando 
cada vez mais espaço, trabalhando de 
fortes limitações, mas se fortalecendo 
para o ano que vem. Há um ano, de 
acordo com Raniere, o cenário era 
totalmente outro, bem mais sombrio 

para a petista, com ela se situando, in-
clusive, numa zona de di� culdade elei-
toral. Na época, o desgaste se deu em 
função sobretudo do posicionamento 
inicial dela e do seu governo frente à 
pandemia. Naquele momento, Fátima 
isolou-se e deixou de se comunicar 
corretamente. Ela deixou várias de 
suas ações, ou omissões, como a não 
construção de um hospital de campa-
nha, serem questionadas livremente 
pela população – e por adversários co-
mo o prefeito Álvaro Dias, que agiu em 
linha diametralmente oposta, indo pa-
ra as ruas, se colocando como médico 
que é, e anunciando ações administra-

tivas condizentes com a necessidade. 
“É muito prematuro falar de 2022. 

Mas não tem nenhum candidato de 
oposição que possa fazer frente hoje à 
governadora. Fátima está numa zona 
de conforto. A oposição não fez um 
trabalho de oposição, não tem, ainda, 
voz ativa de oposição. E a governadora 
vem ocupando espaço dentro das limi-
tações, ela vem trabalhando. Apesar de 
que a política tem uma dinâmica tão 
veloz, que há um ano atrás, o quadro 
era totalmente inverso. Fátima estava 
em muito di� culdade, eleitoralmente. 
Já hoje acho que está numa zona de 
conforto”, conclui ele. 

Fátima Bezerra em zona de conforto eleitoral

Palavra 
Elogiável a postura do prefeito 

Álvaro Dias (PSDB). Tem tudo para 
ser candidato a governador – gestão 
bem avaliada e nome bem situado 
nas pesquisas -, mas prefere exercer o 
mandato até o � nal, atendendo desejo 
dos eleitores manifestado nas urnas 
ano passado. 

Enfático 
Sobre renunciar para disputar 

o governo, em entrevista ao jornal 
Agora RN, Álvaro foi enfático: “Quero 
aqui rea� rmar que não autorizo 
ninguém a ventilar meu nome, como 
já disse, a� rmei e rea� rmo agora. Não 
serei, por hipótese alguma, candidato 
ao governo do Estado nas próximas 
eleições”. 

2026 quem sabe
Álvaro não nega que possa 

disputar o governo, mas somente se 
for em 2026. “Para o futuro, quando eu 
terminar esse mandato, não sei.... Mas 
agora em 2022, de� nitivamente, não 
há a menor hipótese de eu renunciar 
meu mandato para concorrer”. Mais 
claro, enfático e peremptório que isso 
impossível. 

Exatidão 
Sobre a manchete do Agora RN de 

ontem, uma observação: Em nenhum 
momento Álvaro citou a governadora 
como culpada pelo atraso das vacinas 
em Natal. Sua declaração exata foi: 
“Se está havendo algum problema no 

DIVULGAÇÃO

Ministro Rogério Marinho recebe do ministro da Defesa, General Braga Neto, e do presidente Jair Bolsonaro a Ordem do Mérito da Defesa

repasse dessas vacinas, a culpa é de 
quem repassa. Ou seja, ou do governo 
do Estado ou do governo federal”.  

Melhor opção
Na ausência de pré-candidatos 

competitivos ao governo, Álvaro 
vem sendo posto como alternativa. 
Pelos que desejam o encerramento 
do império petista no Estado. De 
fato, o gestor municipal continua 
sendo a melhor opção da oposição 
até agora. 

Alternativas
Nomes como os do deputado 

estadual Tomba Farias (PSDB) e o do 
ex-deputado estadual Fábio Dantas 
(Solidariedade) “não pegam”, na 
avaliação de observadores da cena. 
São muito regionalizados e com 
expressão eleitoral nula em Natal.   

Só tem tu
Por outro lado, preocupa o 

estabelecimento empresarial do 
Estado o fato de o único político 

posto como pré-candidato assumido 
contra o PT até agora ser o senador 
Styvenson Valentin (Podemos). 
Antipolítica, ele afugenta quem se 
preocupa seriamente com os rumos 
do Estado. Empresários antipetistas 
já admitem, aqui e ali, que, se a única 
opção contra ela for o ex-policial 
militar, poderão votar nela. 

Na raia
No bolsonarismo e no 

antipetismo, porém, há quem 

coteje como real a possibilidade de 
candidatura do ministro Rogério 
Marinho ao governo, mas, o 
habilidoso gestor e político potiguar 
não se interessa por este projeto e 
prefere uma candidatura ao Senado 
Federal. 

Projetos
Por � m, correndo ainda bem 

distantes de uma realidade já de� nida, 
surgem nomes como o do presidente 
do PDT, Carlos Eduardo Alves, e, 
agora, o do empresário Haroldo 
Azevedo. Ambos, recentemente, 
declararam que poderão ser 
candidatos ao governo ou ao Senado. 

Limitações 
O problema especí� co de Carlos 

Eduardo, comenta uma fonte da 
coluna, é que o pedetista ainda não 
alterou o modo pouco produtivo 
de fazer política eleitoral, uma vez 
que sequer ultrapassa Parnamirim 
quando sai da capital com vistas a 
todo o Rio Grande do Norte. 

Realizações 
Para um acólito do prefeito 

Álvaro Dias, o chefe do executivo 
natalense tem três grandes desa� os 
a realizar como prefeito da capital, a 
construção do Terminal Turístico da 
Redinha, a Engorda de Ponta Negra 
e o Hospital Municipal. Para essas 
obras, tem um grande adversário a 
vencer: a burocracia e a liberação 
dos recursos.
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OO Tesouro Nacional calcula 
um custo estimado de R$ 703,8 
bilhões ao cofres públicos refe-

rente ao pagamento das pensões e dos 
benefícios futuros de militares ativos 
e inativos das Forças Armadas. Os 
dados constam no Relatório Contábil 
do Tesouro Nacional, divulgado nesta 
quinta-feira, 10.

De acordo com o documento, R$ 
405,8 bilhões são dos benefícios que 
devem ser pagos a militares da reser-
va. Deste valor, R$ 152,9 bilhões são de 
benefícios a conceder, destinados aos 
militares de carreiras e temporários 
em atividades. Outros R$ 252,9 bilhões 
são referentes a benefícios concedidos 
aos que estão na reserva ou reforma. 
Já o impacto das pensões que serão 
pagas a militares é de R$ 298,0 bilhões.

As estimativas passaram, segundo 
o portal Poder 360, por alguns aprimo-
ramentos, segundo o Tesouro Nacio-
nal. Entre eles, está o uso de “tábuas 
biométricas” que atribui a probabili-
dade de continuar recebendo o bene-
fício (probabilidade de sobrevivência) 
para cada idade dos atuais e futuros 
recebedores de pensão. Os dados têm 
como data base 31 de dezembro de 
2020.

Desde a última reforma em 2019, 
o gasto com o pessoal aumentou 17%. 
Dados do Painel Estatístico de Pesso-
al (Pep), do Ministério da Economia, 
apontam que o aumento nas despesas 
foi de R$ 5,55 bilhões em 2020.

Brasil gasta mais de R$ 700 bi com 
pensões e benefícios de militares
GASTANÇA | Estimativas passaram por alguns aprimoramentos, entre eles está o uso de “tábuas biométricas” que atribui a probabilidade de continuar recebendo o benefícios 
para cada idade dos atuais e futuros recebedores de pensão. Os dados divulgados têm como data base 31 de dezembro do ano passado 

Segundo documento do Tesouro, R$ 405,8 bilhões são dos benefícios que devem ser pagos a militares da reserva. Impacto das pensões que serão pagas a militares é de R$ 298 bilhões

Por meio da Advocacia do Se-
nado, a CPI da Pandemia vai 
recorrer da decisão da ministra 

do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Rosa Weber de tornar facultativo ao 
governador do Amazonas, Wilson 
Lima, o depoimento ao colegiado, 
inicialmente marcado para esta quin-
ta-feira, 10.

A ministra acatou pedido de 
habeas corpus preventivo do gestor 
estadual para não comparecer diante 
dos senadores. Se fosse ao Senado, o 
governador teria direito a permane-
cer em silêncio, já que foi denunciado 
pela Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, e não deve fazer prova contra si.

Lima é investigado a partir da 
Operação Sangria, da Polícia Federal, 
que apura roubo de dinheiro no com-
bate à pandemia, por meio de supos-
ta organização criminosa no estado, 
envolvida principalmente na compra 
de respiradores.

Após ler parte da decisão liminar 

— que esclarece que o direito de não 
comparecer, exercido pelo depoen-
te, não resultou da sua condição de 
governador, mas da sua condição de 
investigado —, o presidente da CPI, 
Omar Aziz (PSD-AM), lamentou a au-
sência do gestor do Amazonas diante 
do colegiado.

“Respeitamos a decisão da mi-
nistra, mas iremos recorrer dessa 
decisão. Acredito que o governador 
do estado do Amazonas perde uma 
oportunidade ímpar de esclarecer 
ao Brasil e, principalmente, ao povo 
amazonense, o que aconteceu no es-
tado do Amazonas. Não é uma coisa 
rotineira: falou oxigênio, pessoas per-
deram vidas”, expôs Omar.

Para o presidente da CPI, Wilson 
Lima perde uma oportunidade não 
somente como homem público, mas 
também como pessoa. Omar disse 
acreditar que o governador poderia 
esclarecer, por exemplo, qual foi o dia 
em que ele avisou o ex-ministro da 

Saúde Eduardo Pazuello sobre a falta 
de oxigênio medicinal na cidade de 
Manaus, assim como quando foi feita 
a mesma comunicação pela empresa 
White Martins.

“Perde, principalmente, de expli-
car, de fato, quem são os responsáveis 
pelas omissões que aconteceram 
com o nosso povo, com meu povo, 
com o povo seu, que governa esse 
estado, mas principalmente com es-
sas pessoas que perderam parentes 
e amigos, um negócio tão, tão triste 
que aconteceu na nossa cidade. E não 
dá, neste momento, pra querer prote-
ger alguém. Não dá! Eu espero que o 
ex-secretário Marcellus Campêlo, que 
estará aqui no dia 15, possa esclarecer 
aquilo que não está sendo esclarecido 
neste momento à população de Ma-
naus e do Amazonas.”

Do mesmo estado, o senador 
Eduardo Braga (MDB) concordou 
com o presidente da CPI que “decisão 
judicial cumpre-se e, descordando-se, 

recorre-se”. Mas lembrou que mesmo 
os que recorreram ao STF, como o 
ex-ministro Pazuello, compareceram 
e várias questões foram esclarecidas.

“A liminar facultou o direito, mas 
não decidiu que ele não viesse. Deu 
a ele o direito de decidir se vinha ou 
não vinha. Enquanto isso, muitas 
respostas deixaram de ser dadas, e 
eu concordo, foi uma oportunidade 
que ele perdeu de esclarecer à opi-
nião pública do Amazonas, de poder 
explicar porque que ele tinha R$ 478 
milhões depositados no fundo de saú-
de estadual, portanto, tinha dinheiro, 
e mesmo assim faltou oxigênio, faltou 
medicamento, faltou leito, tivemos 
várias situações, compra de ventila-
dores em loja de vinho... Enfim, mui-
tas questões poderiam ser esclareci-
das”, afirmou.

Também ao lamentar a decisão 
de Rosa Weber, segundo a Agência 
Senado, o senador Marcos Rogério 
(DEM-RO), afirmou ser uma decisão 

“no mínimo dúbia: pode vir, mas vin-
do pode ir embora”. Para o senador, 
está-se diante de duas decisões con-
traditórias do STF neste momento.

“Na mesma condição, o ex-minis-
tro general Pazuello recorreu ao STF 
e, naquele momento, o ex-ministro 
não teve assegurada a possibilidade 
de não vir à CPI. Não lhe dava a de-
cisão a faculdade de não comparecer, 
mas somente de ficar em silêncio no 
caso de pergunta que entendesse pu-
desse incriminá-lo. Agora, dá a pos-
sibilidade ao acusado por crimes, do 
investigado, de não vir à CPI.” 

“Até agora, nenhum membro do 
governo federal se negou a vir a esta 
CPI; todos vieram, todos comparece-
ram, todos responderam. E, mesmo 
tendo direito, aqueles que recorreram 
ao Judiciário, de permanecer em si-
lêncio, falaram. Falaram. Agora, um 
governador que é acusado por crimes 
gravíssimos...”, ponderou o senador 
governista.

CPI é contra a decisão que faculta o depoimento
GOVERNADOR DO AMAZONAS



Os vereadores da Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos, 
Proteção das Mulheres, dos 

Idosos, Trabalho e Igualdade da Câma-
ra Municipal de Natal receberam, em 
reunião virtual, nesta quinta-feira, 10,  
representantes de entidades e institui-
ções para debater sobre a temática da 
população em situação de rua. Duran-
te o encontro houve consenso sobre a 
necessidade de implementar projetos 
de leis em benefício dessa população.

A vereadora Divaneide Basílio (PT), 
presidente da comissão, participou de 
forma remota. A vice-presidente, vere-
adora Ana Paula (PL), destacou que o 
colegiado dá um passo importante ao 
trazer os principais envolvidos para o 
debate. “Estamos dando oportunida-
des de trazer assuntos relacionados 
aos direitos humanos. Hoje trouxemos 
a questão dos moradores em situação 

de rua com encaminhamentos sobre 
leis a serem implementadas”, disse.

Um desses encaminhamentos é 
retomar a tramitação de projetos com 

a temática. “Temos uma proposta 
do ex-vereador Maurício Gurgel para 
instituir o Plano Municipal de Políti-
cas Públicas para a população de rua 
de Natal. Subscrevemos para darmos 
andamento à tramitação e também se-
guir no debate do projeto ‘Despejo Ze-
ro’, da vereadora Divaneide Basílio”, ex-
plicou a vereadora Brisa Bracchi (PT), 
que presidiu a reunião. O projeto de 
Divaneide busca suspender medidas 
judiciais, extrajudiciais ou administra-
tivas para despejo, desocupações ou re-
moções forçadas durante a pandemia 
do novo coronavírus.

A vereadora Júlia Arruda (PCdoB) 
ressaltou que, além desse, é preciso 
que seja implementado o censo da po-
pulação de rua, já aprovado pela Casa. 
“Vemos a necessidade de abrir esse diá-
logo com as instituições e organizações 
para que, assim como o Governo do 

Estado vai realizar o censo, que o Muni-
cípio possa fazer um recorte municipal 
e implementar as políticas públicas ne-
cessárias. Além disso, há um aumento 
significativo da criança e adolescente 
em trabalho infantil e isso também está 
ligado à situação de vivência nas ruas”.

Participaram: Movimento Na-
cional da População de Rua, Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento da Política Nacional 
para a População em Situação de Rua, 
Arquidiocese de Natal e Igreja Missio-
nária Batista El-Shadai, Toca de Assis, 
Conselhos Regional do Serviço Social, 
Fórum em Defesa da População de 
Rua, UFRN, Comitê Estadual Interse-
torial de atenção aos Refugiados, Apá-
tridas e Migrantes, Conselho Municipal 
de Assistência Social, Conselho Regio-
nal de Psicologia, OAB e  Defensoria 
Pública da União.
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A vacinação para os profissionais 
que atuam na Educação Infan-
til (Creche e Pré-Escola) nas 

redes pública e privada no município 
de Natal continua. Nesta quarta-feira, 
9,  foram imunizados 510 profissio-
nais que trabalham na zona Oeste da 
cidade, sendo 255 de 15 Centros Muni-
cipais de Educação Infantil e mais 255 
da rede privada de ensino. Até o mo-
mento, foram imunizados 1.830 pro-
fissionais das redes pública e privada.

 Receberam nesta quarta-feira, a 
primeira dose da vacina de Oxford na 
rede pública os profissionais que atu-
am nos Centros Municipais de Educa-
ção Infantil Professor Arnaldo Arsênio 
de Azevedo, Professora Maria Luiza 
Santos de Souza, Clara Camarão, Cléa 
Bezerra de Melo, Professora Maria 
Salete Alves Bila, Professora Elaine 
do Nascimento Lopes, Professora 
Francisca Anastácia de Souto, Jesus 
Bom Pastor, Professora Raquel Maria 
Filgueira, Jesiel Figueiredo, José Alen-
car Gomes da Silva, Professora Maria 
Itacira Bento, Professora Marilanda 
Bezerra Paiva, Professora Marize Paiva 
de Morais e Saturnina Alves de Luce-
na.

 “Estamos muito gratos a Prefei-
tura do Natal e as secretarias muni-
cipais de Saúde e Educação, princi-
palmente a equipe da Saúde que nos 
atendeu gentilmente. O nosso desejo 
é que todos sejam beneficiados com 
a vacinação”, destacou a professora 
Maria Dorailde de Jesus da Rocha, di-
retora administrativa do CMEI Jesus 
Bom Pastor.

 Quem também falou da impor-
tância da imunização foi a gestora 
administrativa do CMEI Professora 
Maria Luiza Santos de Souza, Duma-
ra Alves. “Esse dia da vacinação foi 
muito importante para toda a cate-
goria de professores, especialmente 

para o CMEI Professora Maria Luiza, 
porque é nesse lugar que acolhemos 
nossas crianças, os funcionários, 
professores e onde exercemos nossa 
função. Sermos vacinados aqui nesse 
ambiente foi muito emocionante pa-
ra todos”.

 Integrante da equipe do CMEI 
Professora Maria Luiza Souza, a fun-
cionária Maria Ferreira relatou o mo-
mento em que ela e todos os colegas 
de trabalho foram imunizados com 
a primeira dose da Oxford. “Esse está 
sendo um dia muito especial para 

mim, pois receber a vacina, com todo 
o carinho dos profissionais da Saúde 
é uma grande alegria. No momento 
da vacinação eu lembrei das milhares 
de pessoas que perderam suas vidas, 
e não tiveram a oportunidade que nós 
estamos tendo”. 

Profissionais da educação da zona 
Oeste de Natal são imunizados
VACINAÇÃO | Receberam os imunizantes 510 profissionais, sendo 255 de 15 Centros Municipais de Educação Infantil e mais 255 da rede privada de ensino. Até o momento, foram 
vacinados 1.830 trabalhadores em educação das redes pública e provada da capital do Rio Grande do Norte, dando prosseguimento à luta contra a pandemia do novo coronavírus

Profissionais da educação comemoram acesso à vacina, caracterizam dia como “especial” e ressaltam importância de serem vacinadas no ambiente de trabalho

FRANCISCO DE ASSIS

Vereadores e representantes de várias entidades participaram do encontro, nesta quinta-feira

Leis em favor da população de rua vão a debate
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL



Para contribuir no combate à 
exploração do trabalho infantil na 
capital potiguar, a Câmara de Natal 
aprovou, em segunda discussão, 
durante Sessão Ordinária Remota, o 
PL 188/2020, de autoria da vereadora 
Júlia Arruda (PCdoB), que institui 
o Dia Municipal de Combate ao 
Trabalho Infantil. A data será 
celebrada, anualmente, no dia 12 de 
junho. Segundo a matéria, o Poder 

Público Municipal poderá realizar 
parcerias com órgãos, instituições e 
empresas com o objetivo de promover 

mobilizações, eventos e ações na data, 
visando conscientizar a população. 
“Em nome de toda a rede que milita 
na área da criança e do adolescente, 
estamos aqui aprovando esse projeto 
que institui o dia municipal, um dia 
de muita luta, discussões e de ações 
para que possamos atingir a meta de 
até 2025 seja erradicado qualquer tipo 
de trabalho análogo à escravidão”, 
destacou Júlia Arruda. 
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Buscando contribuir para evitar 
a prática de assédio moral nos órgãos 
da administração pública municipal, a 
Câmara Municipal de Natal aprovou, 
em segunda discussão, durante Sessão 
Ordinária Remota, o projeto de lei n°. 
13/2018, de autoria do vereador Aroldo 
Alves (PSDB), que institui no primeiro dia 
útil do mês de maio, o Dia Municipal de 
Combate ao Assédio Moral. 

De acordo com o PL, cabe ao Poder 
Executivo a responsabilidade de criar 
uma campanha educativa junto aos 
servidores públicos municipais. “Esse dia 
vem para lembrar a importância dessa 
data, para que seja possível combater 
nos serviços públicos, constrangimentos, 

xingamentos e uma gama de situações 
que acontecem nas repartições, dando 
um freio nesses casos”, destacou o 
vereador Aroldo Alves. A vereadora Brisa 
Bracchi (PT) subscreveu a matéria.

Os parlamentares ainda debateram 
e aprovaram, em segunda discussão, o 
PL N°. 53/2019, de autoria do vereador 
Chagas Catarino (PSDB), que cria em 

Natal, o programa “Cachorródromo 
– Espaço Público para cães”, que visa 
fomentar o lazer para  os animais de 
estimação.  Outras três matérias, em 
segunda discussão, foram aprovadas. O 
PL 381/2020 do vereador Preto Aquino 
(PSD), que considera de utilidade 
pública a Federação de Wrestling do 
Rio Grande do Norte; o PL 91/2021, 
da vereadora Brisa Bracchi (PT), que 
reconhece como de utilidade pública 
o Centro Feminista Oito de Março; e 
por último, o PL 158/2021 do vereador 
Kleber Fernandes (PSDB), que facilita 
o acesso a processos eletrônicos por 
advogados no âmbito da administração 
pública municipal.

TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS DA PANDEMIA
A Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização da 

Câmara Municipal de Natal aprovou projetos de lei para que haja maior 
transparência nos recursos utilizados pelo Município no combate à 
covid-19. Dentre os projetos que receberam parecer favorável, destaque 
para o da vereadora Divaneide Basílio (PT), que determina que seja feita a 
prestação de contas quinzenal pelo Poder Executivo acerca de receitas e 
despesas com a pandemia, e o de autoria do vereador Felipe Alves (PDT), 
que obriga a divulgação no portal da transparência dos valores das verbas 
recebidas pelo Município para o combate à pandemia.

COMISSÃO APROVA RELATÓRIO DA SAÚDE
A Comissão de Saúde, Previdência e de Assistência Social da 

Câmara de Natal aprovou o relatório do terceiro quadrimestre de 2019, 
apresentado pelo secretário de Saúde de Natal, George Antunes, na sede 
da CMN. Na ocasião, também foi feita a leitura do relatório das últimas 
visitas fiscalizatórias nas unidades de saúde realizadas pelo colegiado.  
“Aprovamos o balanço apresentado e já marcamos para 21 de junho a 
apresentação dos boletins referentes ao ano de 2020. Também abordamos 
temas como o funcionamento dos Centros Covid e a antecipação 
da vacinação por faixa etária para que as pessoas possam iniciar sua 
imunização com a primeira dose”, enfatizou o presidente da Comissão, 
vereador Preto Aquino (PSD). 

LEIS EM FAVOR DA POPULAÇÃO DE RUA
Os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, 

Proteção das Mulheres, dos Idosos, Trabalho e Igualdade da Câmara 
de Natal receberam, em reunião virtual, representantes de entidades e 
instituições para debater sobre a temática da população em situação 
de rua. “Esse colegiado dá um passo importante ao trazer os principais 
envolvidos para o debate. Nesta reunião destacamos a questão dos 
moradores em situação de rua com encaminhamentos sobre leis a serem 
implementadas”, disse a vice-presidente da Comissão, vereadora Ana 
Paula (PL).

CÂMARA DE NATAL APROVA LEI QUE CRIA DIA DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL

cmnat.rn.gov.br

TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS DA PANDEMIA
NOTAS

ELPÍDIO JÚNIOR

ELPÍDIO JÚNIOR

VEREADORES APROVAM DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

A CPI da Pandemia aprovou nes-
ta quinta-feira, 10, a quebra dos 
sigilos telefônico e telemático 

dos ex-ministros Eduardo Pazuello 
(Saúde) e Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores). Também são alvos da 
transferência de dados a secretária do 
Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, o 
assessor internacional da Presidência 
da República, Filipe Martins, o em-
presário Carlos Wizard e o virologista 
Paolo Zanotto. Os dois últimos são 
apontados como integrantes de um 
“gabinete paralelo” que orientava o 
presidente Jair Bolsonaro no enfrenta-
mento ao coronavírus.

O senador Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE) é o autor de 21 dos 23 
requerimentos aprovados. Para ele, 
Eduardo Pazuello “é personagem 
essencial” na investigação, por ter 
recorrido a “indefensáveis escusas” 
para não comprar vacinas. Ainda 
segundo o autor do requerimento, o 
ex-ministro “não envidou os esforços 
necessários para conter o colapso da 

saúde” em Manaus (AM) em janeiro 
deste ano.

A quebra dos sigilos de Ernesto 
Araújo busca apurar “uma lamentá-
vel negligência do ex-chanceler para 
conseguir vacinas e insumos para o 

Brasil”. “A transferência dos dados per-
mitirá avaliar os esforços que foram ou 
não envidados, a autonomia ou não 
de sua atuação, a existência ou não de 
planejamento”, argumenta Alessandro 
Vieira.

“GABINETE PARALELO”
Outros dois alvos da quebra de 

sigilo são Carlos Wizard e Paolo Za-
notto, apontados como integrantes do 
“gabinete paralelo”. Alessandro Vieira 
argumenta que Wizard era “mais do 
que um mero conselheiro” do ex-mi-
nistro Eduardo Pazuello. Segundo o 
parlamentar, há “indícios de que (o em-
presário) tenha mobilizado recursos 
fi nanceiros para fortalecer a aceitação 
das medidas que o presidente da Repú-
blica julgava adequadas, mesmo sem 
qualquer comprovação científi ca”.

O autor do requerimento lembra 
ainda que, durante reunião com Jair 
Bolsonaro, o virologista Paolo Zanot-
to recomendou “tomar um extremo 
cuidado” com o uso de vacinas. O vi-
rologista também admitiu ter enviado 
uma carta a Arthur Weintraub, ex-as-
sessor do presidente da República. Na 
correspondência, ele sugere a forma-
ção de um shadow cabinet (gabinete 
das sombras) para orientar o Palácio 
do Planalto na pandemia.

A transferência de sigilo telefônico 
e telemático da médica Nise Yamagu-
chi estava na pauta, mas não chegou 
a ser votado. Ela também estava na 
reunião entre Paolo Zanotto e outros 
integrantes do “gabinete paralelo” com 
Jair Bolsonaro.

Os senadores aprovaram ainda a 
quebra dos sigilos do tenente-médico 
da Marinha Luciano Dias Azevedo. 
Segundo o senador Alessandro Vieira, 
o militar “foi o autor da minuta de de-
creto que teria como objetivo alterar 
a bula da cloroquina”. O tema foi dis-
cutido durante reunião no Palácio do 
Planalto.

A CPI da Pandemia aprovou a 
quebra dos sigilos telefônico e tele-
mático da secretária de Gestão do 
Trabalho e Educação do Ministério da 
Saúde, Mayra Pinheiro. Em mensagem 
enviada à Prefeitura de Manaus no 
ápice da pandemia, ela avaliou que 
seria “inadmissível” a não utilização 
de medicamentos como cloroquina e 
ivermectina.

CPI quebra sigilos de Pazuello, 
Ernesto Araújo e “gabinete paralelo”
SENADOR | Alessandro Vieira considera que a quebra dos sigilos de Ernesto Araújo busca apurar “uma lamentável negligência do ex-chanceler para conseguir vacinas e insumos para 
o Brasil”. E prossegue: “A transferência dos dados permitirá avaliar os esforços que foram ou não enviados, a autonomia ou não de sua atuação, a existência ou não de planejamento”

CPI da Pandemia também “mira” em integrantes do suposto “gabinete paralelo”
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MARCELOHOLLANDA
iberalismo seletivo

O custo do funcionalismo público 
caiu de R$ 286,4 bilhões em 2019 para 
R$ 285,3 bilhões em 2020. É a primeira 
vez que se registra uma redução assim 
desde 2009. Muita gente que defende 
o Estado mínimo achou uma boa 
notícia, só que não é nada disso.

Gastos seguem
A água fria veio em forma de outra 

informação. A de que a União teria 
que desembolsar R$ 703,8 bilhões 
caso tivesse que pagar hoje todos 
os benefícios futuros dos militares 

ativos e inativos das Forças Armadas 
e seus pensionistas. Isto sim é Estado 
mínimo seletivo.

Escândalo
Quem saiu na frente sobre esse 

custinho extra aos cofres públicos 
foi o jornal O Estado de S. Paulo, o 
mesmo que apurou o escândalo do 
orçamento secreto do governo via 
emendas do relator, aquela que só 
bene� cia aliados do Planalto. São R$ 
3 bilhões agora e R$ 18 bi no total, a 
maior compra de votos da história da 
República. Mensalão em comparação 

com isso é pinto.

Viva o TCU
O Tribunal de Contas da União 

continua sendo uma pedra no sapato 
do governo Bolsonaro. É daí que 
começaram a escoar os dados de 
conhecidas caixas pretas.

Paulo, o Guedes
Enquanto isso, o ministro Paulo 

Guedes, aquele da Economia, voltou 
a articular os trâmites da reforma 
Administrativa na Câmara dos 

Deputados que terá como relator 
do texto o deputado Arthur Maia 
(DEM-BA). A� nal, um dia o liberal 
de Chicago teria de entregar alguma 
coisa.

Para Pernambuco
A Blau Farmacêutica escolheu 

Pernambuco para construir sua 
quinta fábrica no Brasil. Será a  20 
quilômetros do Porto de Suape ao 
custo de R$ 1 bilhão, num terreno de  
600 mil m2 para abrigar 36 linhas de 
produção. O projeto também prevê 
um Centro de Distribuição.

Cepa América
Mais uma marca caiu fora da 

Copa América. Ela é a fabricante de 
bebidas Diageo. E a razão é a mesma 
das outras marcas dissidentes: não se 
planta nada de bom num cemitério 
a céu aberto que virou o Brasil com a 
covid 19.

Oh Supremo!
Apesar disso, o STF  formou nesta 

quinta maioria validando a Copa 
América no Brasil. A� nal, alegou, 
quem decide são os governadores. 
Que governadores, cara pálida.

MARCELO

NA ABERTURA, SHOWS 
ON-LINE SERÃO 

TRANSMITIDOS DO 
PALCO DO TEATRO 
DIX-HUIT ROSADO

ALLAN PHABLO/PMM

O mês junho chegou e com ele 
traz alegria do Mossoró Cidade 
Junina 2021 Virtual. A progra-

mação completa do MCJ será lançada 
pela Prefeitura de Mossoró por meio 
da Secretaria Municipal de Cultura, 
neste sábado, 12. A partir de meio-dia 
os artistas e bandas da terra se apre-
sentam em live do Pingo da Mei Dia. 
As apresentações serão transmitidas 
pelo canal o� cial da prefeitura no You-
Tube.

A tradição junina patrimônio 
cultural dos mossoroenses será valo-
rizada em várias ações culturais, res-
peitando a vida e gerando renda para 
centenas de artistas, músicos e outros 
pro� ssionais do município. Vem aí um 
dos maiores eventos juninos do país, 
que este ano acontece de 12 a 27 de 
junho, totalmente on-line para curtir 
com segurança em casa.

A live do Pingo da Mei Dia abre 
o primeiro dia do MCJ 2021 Virtual 
e o lançamento da programação. 
Na abertura, os shows on-line serão 
transmitidos diretamente do palco 
do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, 
onde acontecem as apresentações do 
Polo Estação das Artes. Já os shows 
de bandas e artistas do Polo Cidadela 
serão transmitidos a partir do palco do 
Teatro Lauro Monte Filho.

MAIOR BLOCO JUNINO
Não haverá as multidões no Cor-

redor Cultural que a cada ano parti-
cipam do maior bloco junino devido 
a pandemia da Covid-19. A tradição 
respeitará a vida, mas a alegria está 
garantida na live do Pingo da Mei Dia. 
De casa pela internet e com segurança 

para evitar propagação do novo co-
ronavírus, o público poderá acompa-
nhar as apresentações dos artistas e 
bandas de Mossoró. No Pingo teremos 
cinco atrações: Nilson Vianna; Beth e 
Jamir; André Luví; João Neto Pegadão; 
e Gianini Alencar. As apresentações 
serão alternadas entre Polo Estação 
das Artes e o Polo Cidadela com trans-
missão no link: youtube.com/prefeitu-
rademossoroo� cial.

“O Polo Estação das Artes, no Tea-
tro Dix-Huit Rosado, faremos a abertu-
ra o� cial e o Pingo com as bandas que 
irão participar. São cinco bandas que 

se apresentam a partir de meio-dia pa-
ra fazer a abertura o� cial do Mossoró 
Cidade Junina 2021 Virtual. Nesse dia 
também vamos fazer o lançamento 

de toda a programação dos 11 dias de 
execução do Cidade Junina Virtual”, 
anunciou o secretário de Cultura Ete-
valdo Almeida.

GERAÇÃO DE RENDA
A pandemia da Covid-19 afetou 

o trabalho de artistas, companhias e 
pro� ssionais de eventos culturais. A 
iniciativa da Prefeitura de Mossoró e 
da Secretaria Municipal de Cultura 
de retomar o Chuva de Bala e o MCJ 
em formato virtual são ações de valo-
rização da classe artística da cidade, 
gerando renda para a categoria nes-

se período de restrições de eventos. 
Mais de 400 artistas da terra, dentre 
músicos, atrizes, atores, bailarinos e 
quadrilheiros, estão envolvidos direta-
mente no Mossoró Cidade Junina 2021 
Virtual. Os artistas contratados rece-
berão em cachês pelas apresentações, 
sendo que o valor varia de acordo com 
as categorias e faixas estabelecidas no 
edital, divididas por Shows em Palcos, 
Polo Cultura Popular e Polo Cidadela 
Virtual. Os valores dos cachês variam 
entre R$ 800 e R$ 7 mil por show.

“Nosso objetivo principal neste 
momento é trabalhar geração de ren-
da para os artistas e atores, bailarinos 
e para os músicos do município de 
Mossoró. Então, a gente quanto Secre-
taria de Cultura e Prefeitura de Mosso-
ró tem esse objetivo de trabalhar com 
a geração de renda fundamentado, 
principalmente, na questão dos ca-
chês que serão pagos a todos artistas 
que participarão do Cidade Junina Vir-
tual”, destacou o secretário Etevaldo 
Almeida.

Considerando a pandemia da Co-
vid-19, o acesso aos Polos será restrito 
e seguirá uma série de protocolos re-
comendados por especialistas da área 
de saúde para garantir a proteção dos 
artistas participantes, técnicos e pro-
� ssionais da imprensa credenciados 
exclusivamente para a cobertura do 
lançamento. Todos os participantes e 
pro� ssionais da imprensa só entrarão 
nos Polos após fazer o teste da Co-
vid-19 e mediante resultado negativo 
na testagem. O uso de máscara tam-
bém será obrigatório exceto para can-
tores no momento das apresentações 
em palco.

Mossoró Cidade Junina Virtual será 
lançado em live do Pingo da Mei Dia
EVENTO | Tradição junina patrimônio cultural dos mossoroenses será valorizada em várias ações, respeitando a vida e gerando renda para centenas de artistas, músicos e outros 
profissionais do segundo maior município do Rio Grande do Norte. Shows de bandas e artistas do Polo Cidadela serão transmitidos a partir do palco do Teatro Lauro Monte Filho

Iniciativa da Prefeitura de Mossoró de retomar o Chuva de Bala e o Mossoó Cidade Junina valoriza a classe artística, gerando renda



Natal atingiu, de acordo com o 
portal RN+ Vacinas, a marca de 
201.685 vacinas aplicadas em 

sua primeira dose contra a Covid-19, 
o equivalente a 22,6% da população 
da capital. Em relação aos imunizados 
com a segunda dose, foram 115.244 
vacinados, representando 12,94% da 
população da capital potiguar. 

Esse percentual de vacinados 
está acima da média do RN, que 
está em 22,34% da população com 
a primeira dose e 10,82% com a se-
gunda dose. Em relação aos dados 
nacionais, Natal também tem um 
percentual de imunizados com a se-
gunda dose das vacinas maior do que 
a média brasileira que é de 10,87% da 
população, mas fi ca pouco abaixo da 
média nacional dos que receberam 
ao menos uma dose, que é de 23,42% 
da população brasileira.  

 Os números apresentados pela 
plataforma poderiam ser ainda maio-
res. Uma vez que, de acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, existe 
uma defasagem entre números reais e 
os registros online, de cerca de 10 mil 
imunizados.

 A capital potiguar tem uma das 
melhores estruturas da região Nordes-
te, montadas para a vacinação. São 40 
postos de vacinação e mais seis dri-

vers-thru trabalhando na imunização 
durante os sete dias por semana, in-
clusive sábados, domingos e feriados. 

 Natal também chegou à marca de 
52% de vacinados, em relação à meta 
até a fase 3 da campanha de vacinação 
contra a Covid-19. De acordo com os 
dados do portal, a meta de vacinação 
para esta fase seria de 217.532 pessoas. 
Até o momento, o município já imu-
nizou 115.244 natalenses com as duas 
doses e aguarda a chegada de novas 
doses para avançar nesse processo.

A Prefeitura do Natal atua 
em várias frentes para avançar a 
campanha de vacinação contra 
Covid-19. Nesta sexta-feira, 11,  o 
grupo das lactantes com fi lhos 
até seis meses completos podem 
procurar um dos seis drives ou 35 
salas de imunização para receber o 
imunizante, a mãe deve apresentar 
cópia da certidão de nascimento 
do bebê que comprove que tem 
até seis meses de vida, cartão de 

LACTANTES COM
BEBÊ DE ATÉ SEIS 
MESES JÁ PODEM SE 
VACINAR EM NATAL

vacinação, documento com foto e 
comprovante de residência de Na-
tal. Todas as informações podem 
ser visualizadas no vacina.natal.
rn.gov.br

 Nesta sexta, a SMS Natal tam-
bém estará vacinando os motoris-
tas de transportes de passageiros 
com capacidade de mais de 30 pes-
soas e trabalhadores dos serviços 
industriais de utilidade pública. O 
local de vacinação será exclusivo 
no SESI.

 Seguindo rigorosamente o 
Plano Nacional de Operacionali-
zação do Ministério da Saúde, a 

SMS Natal montou equipes vo-
lantes e continua vacinando pes-
soas em situação de rua, traba-
lhadores da educação do ensino 
básico (creches, pré-escolas) e vai 
iniciar também a vacina para os 
funcionários do sistema prisio-
nal, que receberão o imunizante 
no local de trabalho.

 Desde quinta-feira, 10,  a Pre-
feitura do Natal também já vacina 
contra a Covid-19 as pessoas da 
faixa etária de 59 anos. O avanço 
nos grupos por faixa etária foi 
uma solicitação do prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, e decidido em 

reunião extraordinária convocada 
pelo secretário de Saúde de Natal, 
George Antunes, com a presença 
dos gestores da Sesap e Conselhos 
Municipais de Saúde.

O secretário municipal de Saú-
de de Natal, George Antunes, lem-
bra que os grupos anteriormente 
contemplados com a vacinação 
contra Covid-19, que por algum 
motivo não foram se vacinar, que 
busquem tomar o imunizante em 
qualquer ponto de vacinação. O 
mesmo alerta vale para as pessoas 
que ainda não buscaram a segunda 
dose.

VACINA SOLIDÁRIA
As pessoas que forem se vaci-

nar em Natal podem participar da 
campanha “Vacina Solidária”, que 
arrecada gêneros alimentícios e 
materiais de higiene para doação a 
pessoas em vulnerabilidade social. 
Lançada em abril passado, através 
da Secretaria Municipal do Traba-
lho e Assistência Social (Semtas), 
a campanha já arrecadou 12 tone-
ladas de alimentos e assistiu mais 
de 2.840 pessoas, amparando a po-
pulação em vulnerabilidade social 
durante a crise sanitária, dando 
suporte alimentar. 
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Natal vacina acima da média 
nacional e do Rio Grande do Norte
AVANÇO | Segundo dados do RN + Vacinas, quase 23% da população da cidade já recebeu ao menos uma dose do imunizante. Capital potiguar tem uma das melhores estruturas da 
região Nordeste, montadas para a vacinação. São 40 postos de vacinação e mais seis drivers-thru trabalhando na imunização, durante os sete dias por semana, inclusive nos feriados

Prefeitura de Natal atua em várias frentes para avançar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta sexta-feira, 11, grupo de lactantes com filhos até seis meses completados podem procurar locais de vacinação para receber imunizante
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O Instituto Senai de Inovação 
em Energias Renováveis (ISI-
-ER) será inaugurado oficial-

mente terça-feira, 15,  em Natal, no 
Rio Grande do Norte, com os primei-
ros projetos e acordos de cooperação 
científica e tecnológica internacio-
nais já no radar.  

 “Nós mantemos projetos e par-
cerias com instituições nacionais de 
peso e estamos em fase de discussão 
para o desenvolvimento de projetos e 
ações de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação também com empresas de 
países como Dinamarca e Alemanha”, 
diz o diretor regional do SENAI no Rio 
Grande do Norte, Emerson da Cunha 
Batista. “Nossas perspectivas, porém, 
são de atuação também em outros 
países, além da Europa”. 

Os potenciais acordos, segundo 
Batista, envolvem o desenvolvimento 
de tecnologias para melhor utilização 
das energias e a tropicalização – ou 
seja, adaptação - de componentes usa-
dos pelas indústrias do setor na busca 
para fabricação nacional. 

“O ISI-ER chega para o SENAI co-
mo grande porta da inovação, da pes-
quisa, do futuro das energias renová-
veis, e traz às empresas oportunidades 
de novos negócios no setor”, observa 
o presidente do Conselho Regional do 
SENAI-RN e do Sistema FIERN - que 
engloba SENAI, SESI, IEL e Federação 
das Indústrias do estado - Amaro Sales 
de Araújo.  

Empresas locais e multinacionais 
já são atualmente atendidas pelo Insti-
tuto, que  atua no desenvolvimento de 
pesquisas aplicadas e de tecnologias 
voltadas às áreas de energia eólica, 
solar e à sustentabilidade.  

A unidade é a única focada em 
energias renováveis, entre os 26 Ins-
titutos SENAI de Inovação - a maior 
rede de institutos privados do Brasil 
para Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I) da indústria.  

A inauguração oficial das instala-
ções do ISI-ER será realizada a partir 
das 17h da próxima terça-feira, 15,  
com a cerimônia transmitida ao vivo 
pelo YouTube. A transmissão será rea-
lizada no canal HIT - Hub de Inovação 
e Tecnologia.  

A cerimônia marca a conclusão 
das instalações e a operação plena dos 
laboratórios do Instituto, cujas ativi-
dades tiveram início e vêm aceleran-
do em Natal, capital do estado, desde 
2019. 

MERCADO 
Em dois anos de operações ini-

ciais, o ISI-ER acumula contratos de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Ino-
vação (PD&I) que superam os R$ 20 
milhões - e os planos são de expansão 
dos projetos na esteira do crescimen-
to do setor e do avanço das energias 

renováveis na matriz energética na-
cional, observa Rodrigo Mello, diretor 
do ISI-ER e do Centro de Tecnologias 
do Gás e Energias Renováveis (CTGás-
-ER), Unidade SENAI responsável pela 
qualificação de mão-de-obra técnica 
para atuação nas mais diversas áreas 
das energias e para prestação de servi-
ços a empresas do setor de gás. 

O Rio Grande do Norte - escolhido 
como sede - é o maior produtor de 
energia eólica do Brasil e também o 
estado com a maior potência prevista 
para os próximos anos.  

INOVAÇÃO 
O ISI-ER foi concebido dentro da 

rede de Institutos Senai de Inovação, 
que começou a ser implantada no 
Brasil há aproximadamente 9 anos e 
possui atualmente 26 unidades, dis-
tribuídas em 12 estados, de Norte a 

Sul do país. 
“A infraestrutura, equipamentos e 

pessoal capacitado que colocamos à 
disposição da indústria das energias 
renováveis atendem às mais diversas 
e exigentes normas e atividades neces-
sárias na área, além de outras deman-
das que devem se somar brevemente”, 
observa Emerson Batista, diretor re-
gional do SENAI RN. 

 Entre os diferenciais da unida-
de, um dos destaques é o primeiro 
laboratório Túnel de Vento do Brasil, 
projetado para simulações do com-
portamento do ar em relação a dife-
rentes objetos e equipamentos - o que 
permite, por exemplo, a avaliação da 
resistência e do nível de eficiência de 
materiais submetidos a diferentes in-
tensidades de ventos. A expectativa é 
que o laboratório entre em operação 
comercial neste semestre. 

Instituto SENAI de Inovação será inaugurado 
no RN com projetos internacionais no radar  

RAIO-X DO ISI-ER 

 O que: Instituto Senai de 
Inovação em Energias 

Renováveis 

 Atuação: Desenvolvimento 
de pesquisas aplicadas e de 
tecnologias voltadas às áreas 

de energia eólica, solar e à 
sustentabilidade. 

 Sede: Natal, capital do Rio 
Grande do Norte, estado 

brasileiro com a maior potência 
instalada e prevista para geração 

de energia eólica, e o 16º no 
ranking nacional de potência 
instalada para geração de 

energia solar, segundo dados 
da Associação Brasileira de 

Energia Eólica (Abeeólica) e da 
Associação Brasileira de Energia 

Solar, Absolar. 
Investimento no ISI-ER: 

R$ 15 milhões em obras e 
equipamentos, em parceria 
com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). 

  
Laboratórios 

São 4 principais: Laboratório 
de Aerodinâmica, Laboratório 

de Materiais Compósitos, 
Laboratório de Energia Solar e 
Laboratório de Energia Eólica. 

Entre os diferenciais da unidade, 
um dos destaques é o primeiro 

laboratório com Túnel de Vento do 
Brasil, projetado para simulações 

do comportamento do ar em 
relação a diferentes objetos e 

equipamentos – o que permite, 
por exemplo, a avaliação da 

resistência e do nível de eficiência 
de materiais submetidos a 

diferentes intensidades de ventos.

COOPERAÇÃO | Potenciais acordos envolvem o desenvolvimento de tecnologias para melhorar utilização das energias e tropicalização de componentes usados pelas indústrias do setor 
na busca para fabricação nacional. Inauguração oficial das instalações será realizada a partir das 17 horas da próxima terça-feira, 15, com cerimônia transmitida pelo YouTube

Diretor regional do SENAI no Rio Grande do Norte, Emerson Batista: “Nossas perspectivas, porém, são de atuação em outros países”

ISI-ER foi concebido dentro de rede de Institutos Senais de Inovação, que começou a ser implantada no Brasil há aproximadamente nove anos e possui atualmente 26 unidades,distribuídas em 12 estados de Norte a Sul do território nacional
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MPRN

DIVULGAÇÃO

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) de-
flagrou nesta quinta-feira, 10, 

a operação "Prenda-me se for capaz", 
de combate a crimes de estelionato 
praticados contra idosos. Na ação, 
foram cumpridos quatro mandados 
de busca e apreensão e um mandado 
de prisão preventiva nas cidades de 
Natal e Várzea. O nome da operação 
é uma referência a estória de um dos 
maiores falsificadores e impostores 
dos Estados Unidos, que assumia 
identidades falsas para aplicar seus 
golpes, tendo se esquivado das auto-
ridades por vários anos.

A ação é proveniente de um 
procedimento investigatório crimi-
nal da 16ª Promotoria de Justiça de 
Natal e coordenada pelo Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco), através 
da Coordenação de Investigações 
Especiais (Ciesp), com atuação espe-
cífica em investigação cibernética. 

As investigações apontam que 
foram abertas mais de 100 contas 
bancárias fraudulentas e que os gol-
pes devem ultrapassar o valor de R$ 
1 milhão. A operação contou com 
a participação de quatro promoto-
res de Justiça, cinco servidores do 
MPRN e 28 policiais militares.

INVESTIGAÇÃO
Um idoso que procurou o MPRN 

informou que havia sido vítima de 
um prejuízo de aproximadamente 
R$ 40 mil, proveniente de emprés-
timos consignados e compras com 
cartões, serviços os quais nunca 
contratou. A atuação do Gaeco/
MPRN teve início a partir do mo-
mento que se percebeu que a frau-
de foi toda operacionalizada pela 
internet, através de aplicativos dos 
bancos, provedores de conteúdo e 
utilizando até as plataformas do Ins-
tituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS).

 As investigações comprovaram 
a existência de um grupo articula-
do, com divisão de tarefas que iam 
desde a falsificação de documentos, 
abertura de contas, contratação 
de empréstimos, movimentações 
financeiras e utilização dos valores, 
tudo de forma digital.

 As contas bancárias eram aber-
tas pelos aplicativos dos bancos uti-
lizando a documentação falsa; era o 
ponto de partida para a contratação 
dos empréstimos e outros serviços 
financeiros. Com base nisso, o Ga-
eco/MPRN passou a rastrear e mo-
nitorar os vestígios digitais deixados 
pelos operadores do esquema, tudo 
com autorização judicial. A partir 
destes vestígios, as análises demons-
traram quais os bancos preferidos 
pelo grupo, como eram utilizados 
os valores e até mesmo a localização 
exata dos envolvidos.

 Com o decorrer da investigação, 
totalmente cibernética, foi possível 
identificar um homem de 51 anos, 

que é considerado o líder da orga-
nização, que não tem outro meio de 
vida senão a prática destes crimes. 

Ele foi preso preventivamente. Até o 
momento, 14 vítimas já foram iden-
tificadas, havendo possibilidade de 
chegar a mais de 100 vítimas.

 “Foi um trabalho de investiga-
ção 100% cibernético, dado o grau 
de sofisticação e modus operandi 
deste grupo que atuava quase que 
exclusivamente pelas plataformas 
digitais, no que esporadicamente 
compareciam a algum terminal 
de autoatendimento para realizar 
saques. Os rastros digitais deixa-
dos foram analisados pelo Gaeco. 
Acompanhar a rotina dos operado-

res destas fraudes foi o maior desa-
fio, dada a praticidade e mobilidade 
proporcionadas pelas ferramentas 
de tecnologia, no que eles não se es-
tabeleciam por muito tempo em um 
local fixo.”, explica Liv Severo, pro-
motora de Justiça que coordenou as 
investigações.

 Além da prisão deste homem, 
foram cumpridos outros três man-
dados de busca e apreensão, dois de-
les contra um empresário do ramo 
de empréstimo consignado que, ao 
que tudo indica, cooptava vítimas 
e contratava operações financeiras 
fraudulentas em prejuízo destes. A 
empresa promotora de crédito se-
diada no centro de Natal também 
foi alvo das buscas.

 As investigações demonstraram 
a participação de outras pessoas 
que serão identificadas com a con-
tinuidade dos trabalhos.

Operação do MP estadual prende 
estelionatário que agia contra idosos 
INVESTIGAÇÃO|  Operação “Prenda-me se for capaz” cumpriu mandados em Natal e Várzea nesta quinta, 10, Investigações apontam que foram abertas mais de 100 contas bancárias 
fraudulentas e que golpes devem ultrapassar o valor de R$ 1 milhão. Investigação começou após denúnica de uma das vítimas, que comprovou prejuízo de mais de R$ 40 mil

Conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), operação cumpriu quatro mandados em Natal e Várzea 

Secretaria de Saúde do Município escolheu o próximo sábado, 12,  como Dia "D"

Na operação, foram apreendidos celulares, pendrives e maquinetas de cartão de crédito 

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante/RN vai realizar o 
‘Dia D de vacinação contra a 

covid-19 no próximo sábado, 12, pa-
ra reforçar aplicação da primeira do-
se em gestantes, puérperas e lactan-
tes com crianças de até 6 meses. As 
unidades de saúde serão Amarante, 
Santo Antônio, Cidade das Flores, 

Mangueirão, Golandim I e IFRN, das 
8h às 13h.

Também serão vacinados os tra-
balhadores da Cooptagran, empresa 
responsável pelo transporte públi-
co municipal, na UBS Mangueirão. 
“Além desse grupo, receberemos 
pessoas com comorbidades que por 
algum motivo ainda não se vacinou. 

Nossa meta é imunizar o maior nú-
mero de pessoas e seguir avançando 
com a campanha”, destaca Jalmir 
Simões. 

O município ampliou nesta 
quinta-feira, 10, a vacinação para 
pessoas sem comorbidades de 57 a 
59 anos, e para professores do ensi-
no fundamental.

São Gonçalo terá ‘Dia D’ para 
gestantes, puérperas e lactantes

VACINAÇÃO

R$ 1 mi
Valor obtido pela quadrilha 
deve superar este montante



A partir desta sexta, 11, os traba-
lhadores informais e inscritos 
no Cadastro Único para Pro-

gramas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) nascidos em agosto po-
dem sacar a segunda parcela do auxílio 
emergencial 2021. O dinheiro havia 
sido depositado nas contas poupança 
digitais da Caixa Econômica Federal 
em 24 de maio. A terceira parcela po-
derá ser sacada a partir de 27 de julho e 
a quarta a partir de 27 de agosto.

Os recursos também poderão ser 
transferidos para uma conta-corrente, 
sem custos para o usuário. Até agora, o 
dinheiro apenas podia ser movimenta-
do por meio do aplicativo Caixa Tem, 
que permite o pagamento de contas 
domésticas (água, luz, telefone e gás), 
de boletos, compras em lojas virtuais ou 
compras com o código QR (versão avan-
çada do código de barras) em maquini-
nhas de estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a central te-
lefônica 111 da Caixa funciona de se-
gunda a domingo, das 7h às 22h. Além 
disso, o beneficiário pode consultar o 
site auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi criado em 
abril do ano passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas vulneráveis 
afetadas pela pandemia de covid-19. 
Ele foi pago em cinco parcelas de R$ 
600 ou R$ 1,2 mil para mães chefes de 
família monoparental e, depois, esten-
dido até 31 de dezembro de 2020 em 
até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 
600 cada.

VALORES
Neste ano, a nova rodada de paga-

mentos, durante quatro meses, prevê 
parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo 
do perfil: as famílias, em geral, recebem 
R$ 250; a família monoparental, chefiada 
por uma mulher, recebe R$ 375; e pessoas 

que moram sozinhas, R$ 150.
Na terça-feira, 8, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, informou 
que o auxílio emergencial será prorro-
gado por pelo menos mais dois meses. 
Previsto para terminar em julho, o 
benefício será estendido até setembro, 
mas esse período ainda poderá ser am-
pliado, caso a vacinação da população 
adulta não esteja avançada. 

“O presidente Jair Bolsonaro é 
quem vai decidir o prazo. Primeiro, 
esses dois ou três meses, e então deve-
mos aterrissar em um novo programa 
social que vai substituir o Bolsa Famí-
lia”,  disse.

Segundo Guedes, os recursos para 
a prorrogação do auxílio serão viabili-
zados por meio de abertura de crédito 
extraordinário. Atualmente, o custo 
mensal do programa, que paga um be-
nefício médio de R$ 250 por família, é 
de R$ 9 bilhões.
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Técnicos do Tribunal de Contas 
da União (TCU) defenderam, 
ontem, 10, na Câmara dos De-

putados, a importância de a União 
instituir um sistema capaz de integrar 
as informações sobre remuneração e 
benefícios recebidos por trabalhadores 
da iniciativa privada, servidores públi-
cos, aposentados, pensionistas e bene-
ficiários de programas assistenciais.

A organização destas informações 
a nível federal está prevista na Emenda 
Constitucional nº 103, de novembro 
de 2019. Em seu Artigo 12º, a emenda 
estabelece que compete à União criar 
uma base de dados capaz de reunir as 
informações fornecidas pelos entes 
federativos (União, estados, Distrito 
Federal e municípios), bem como pelos 
órgãos públicos responsáveis pela ges-
tão de proventos, pensões e benefícios 
assistenciais.

A medida visa a um maior contro-
le sobre a remuneração e proventos 
pagos a ocupantes de cargos públicos, 
pensões de segurados dos regimes de 
Previdência Social geral e próprios, in-
cluindo militares, e benefícios sociais 
das três esferas ( federal, estadual e mu-
nicipal). Para os técnicos do TCU con-
vidados a participar da reunião que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados re-
alizou esta manhã, o sistema também 
ajudaria a evitar pagamentos indevi-
dos de benefícios como o auxílio emer-

gencial criado para ajudar a quem teve 
a renda comprometida pelos efeitos 
econômicos da pandemia da covid-19.

Comparando as estimativas ini-
ciais de pessoas que cumpriam os 
requisitos legais para receber o auxílio 
emergencial com a quantidade de 
benefícios pagos até agosto de 2020 
(quando ajustes foram feitos no pro-
grama), o TCU identificou que cerca 
de 7,3 milhões de pessoas chegaram a 

receber ao menos uma parcela da aju-
da federal indevidamente. Além disso, 
6,4 milhões de mães solteiras recebe-
ram em dobro o valor do auxílio sem 
fazer jus. Uma vez constatados esses e 
outros problemas, 3,7 milhões de be-
nefícios foram cancelados ao longo do 
ano passado. Ainda assim, o TCU esti-
ma que cerca de R$ 45,8 bilhões foram 
liberados indevidamente. Parte disso, 
para servidores públicos e trabalhado-

res da iniciativa privada cujo vínculo 
empregatício e faixa de rendimentos 
poderiam ter sido verificados se o pa-
ís contasse com o sistema previsto na 
Emenda Constitucional nº 103.

“Infelizmente, não temos esta ba-
se de dados sistematizada no âmbito 
federal”, disse o coordenador-geral de 
Controle Externo da Área Econômica 
e das Contas Públicas do TCU, Tiago 
Alves de Gouveia Dutra, ao comentar 

a dificuldade de os órgãos verificarem 
se os beneficiários preenchem todos os 
requisitos legais necessários, principal-
mente no tocante à renda.

“Temos muitos problemas de fal-
sidade documental e ideológica em 
programas sociais. É difícil identificar 
a composição familiar e a autodeclara-
ção de renda é uma questão que exige a 
qualificação da base de dados governa-
mentais […] Um sistema integrado de 
dados seria fundamental para garantir 
que as políticas públicas beneficiassem 
as pessoas que realmente precisam de-
las – o que é importante para garantir 
a efetividade e a sustentabilidade da 
política”, acrescentou Dutra.

Já o secretário de Controle Externo 
da Previdência, Assistência e Trabalho 
do TCU, João Ricardo Pereira, enfatizou 
que a base de dados integrada também 
facilitaria o acompanhamento da situ-
ação socioeconômica dos beneficiários 
regularmente inscritos nos programas. 
“Ao longo do tempo, centenas de mi-
lhares se tornam inelegíveis [a receber 
um benefício assistencial]. Seja porque 
conseguem um emprego formal, seja 
porque obtêm outros benefícios, como 
o seguro-desemprego, ou até mesmo 
porque vêm a óbito […] É necessário 
integrar as bases de dados, pois, às ve-
zes, até mesmo o TCU, que tem man-
dado legal para requisitar informações, 
enfrenta dificuldades burocráticas pa-
ra obtê-las”, acrescentou Pereira.

TCU defende sistema integrado de 
dados contra fraudes em benefícios
CONTROLE | Tribunal de Contas da União identificou que cerca de 7,3 milhões de pessoas chegaram a receber ao menos uma parcela indevidamente e 6,4 milhões de mães solteiras 
receberam em dobro; dado é resultado da comparação entre estimativas iniciais de pessoas que cumpriam os requisitos legais com a quantidade de benefícios pagos até agosto 

Técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) defenderam proposta de integração ontem, 10, na Câmara dos Deputados

Rodada de pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375

Trabalhadores nascidos em agosto 
podem sacar auxílio emergencial

FINANÇAS 



A publicação sobre trabalho 
infantil indica ainda que 70% 
dos casos de trabalho infantil, 

o equivalente a 112 milhões de crian-
ças, ocorrem no setor agrícola, 20%, o 
correspondente a 31,4 milhões de me-
nores, nos serviços, e 10%, 16,5 milhões 
de crianças, na indústria. O trabalho 
infantil nas áreas rurais (14%) é quase 
três vezes superior quando comparado 
com as áreas urbanas (5%).

"Quase 28% das crianças com ida-
de entre 5 e 11 anos e 35% das crianças 
entre 12 e 14 anos que trabalham não 
frequentam a escola", observa o relató-
rio, acrescentando que há maior maior 
incidência de meninos no trabalho 
infantil, atenuando-se essa dispari-
dade quando se considera o trabalho 
doméstico.

O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, 
declarou que essas novas estimativas 
"são um alerta" e apelou para que se in-

tervenha, para não ser posta em risco 
"toda uma nova geração de crianças". "A 
proteção social inclusiva permite que 

as famílias mantenham seus filhos na 
escola, mesmo em situação econômica 
adversa. O aumento do investimento 
é essencial para promover o trabalho 
decente no setor agrícola", disse Ryder.

"Estamos num momento crucial, 
os resultados alcançados vão depen-
der, em grande parte, das medidas que 
tomarmos" e é necessário reiterar o 
compromisso e a vontade "para rever-
ter essa situação e interromper o ciclo 
da pobreza e do trabalho infantil", pe-
diu Guy Ryder.

O relatório adverte que "o trabalho 
infantil compromete a educação das 
crianças, restringe os seus direitos, li-
mita as suas oportunidades futuras e 
contribui para a manutenção de ciclos 
de pobreza viciosos. As informações 
divulgadas pelas duas instituições ba-
seiam-se em dados de 106 pesquisas 
que cobrem mais de 70% da população 
mundial de crianças entre 5 e 17 anos.

11Geral|  Sexta-feira, 11 de junho de 2021

POBREZA | Contrariando a tendência de queda registrada entre 2000 e 2016, período em que houve 
redução de 94 milhões de crianças no mundo do trabalho, aumento nos últimos 4 anos foi de 8,4 milhões

O número de crianças vítimas 
de trabalho infantil aumentou 
pela primeira vez em 20 anos, 

atingindo 160 milhões no mundo, 
anunciaram ontem, 10, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e o 
Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef).

No relatório Trabalho Infantil: es-
timativas globais de 2020, tendências 
e o caminho a seguir, divulgado pelas 
duas instituições por ocasião do Dia 
Mundial contra o Trabalho Infantil, 
celebrado em 12 de junho, destaca-se a 
necessidade de medidas para comba-
ter a prática, que poderá ser agravada 
pela pandemia.

O documento destaca que, pela 
primeira vez em 20 anos, a evolução 
da erradicação do trabalho infantil "in-
verteu o sentido", contrariando a ten-
dência de queda registrada entre 2000 
e 2016, período em que houve redução 
de pelo menos 94 milhões de crianças 
no mundo do trabalho.

Nos últimos quatro anos, esse au-
mento foi de 8,4 milhões de pessoas, 
diz o relatório divulgado nessa quin-
ta-feira. "Cerca de 9 milhões a mais 
de crianças estão em risco devido aos 
efeitos da covid-19" até o fim de 2022, 
e "esse número poderá aumentar pa-
ra 46 milhões, caso não venham a ter 
acesso a medidas de proteção social 
essenciais".

"Novas crises econômicas e o fecha-
mento de escolas, devido à covid-19, 
podem significar que as crianças tra-
balham mais horas, ou em condições 
agravadas, enquanto muitas outras 

podem ser forçadas às piores formas 
de trabalho infantil, devido à perda de 
emprego e rendimento em famílias vul-
neráveis", alerta o documento.

Citada em um comunicado, a di-
retora executiva do Unicef, Henrietta 
Fore, lembrou que o mundo terreno 
na luta contra o trabalho infantil e que 
2020 não facilitou esse trabalho.

Henrietta defendeu a importância 
de se investir em programas que de-
sestimulem o trabalho infantil, num 
momento em que o fechamento de es-
colas, as crises econômicas e os ajustes 
nos orçamentos nacionais podem for-
çar as famílias "a tomar decisões muito 
drásticas".

"Apelamos aos governos e os 
bancos internacionais de desenvolvi-
mento para que priorizem os investi-

mentos em programas que permitam 
que as crianças saiam do mercado de 
trabalho e regressem à escola, além de 
apostarem em programas de proteção 
social que evitem que as famílias te-
nham de recorrer ao trabalho infantil".

O relatório mostra ainda um 
aumento substancial no número de 
crianças, entre os 5 e os 11 anos, que 
trabalham e que representam mais de 
metade de todos os casos de trabalho 
infantil no mundo.

O número de crianças com idade 
entre 5 e 17 anos, envolvidas em tra-
balhos perigoso, atividades laborais 
que podem prejudicar a sua saúde, 
segurança física ou desenvolvimento 
cognitivo, aumentou 6,5 milhões desde 
2016, situando-se atualmente em 79 
milhões, acrescenta.

Cerca de 9 milhões a mais de crianças estão em risco devido aos efeitos da covid-19

Trabalho infantil no mundo aumenta 
pela primeira vez em duas décadas

MARCELO CASAL JR

ONU

112 milhões trabalham na agricultura

Setor agrícola responde por 70% 
dos casos de trabalho infantil

EXPLORAÇÃO

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DAS PALMEIRAS inscrita no CNPJ: 30.355.826/0001-34, torna 
público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR, a 
Licença de Regularização de Operação – LRO para um Condomínio Residencial Horizontal denominado 
Residencial Bosque das Palmeiras, situado na Alameda Dos Bosques, 680, Parque do Jiqui, Parnamirim/RN.  
 

Cleiton Luiz Godeiro 
Síndico 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LP – Licença Prévia para a 
extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de geração de 
energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 46.10 hectares, com volume mensal 
de extração de 25.000 m³/mês, localizada entre os imóveis rurais Fazenda Timorante B e C, na zona rural de 
Pedro Avelino/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA, 10.275.054/0007-09, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação – LO 
com prazo de validade até 02/06/2027 para o TRASNPORTE DE CARGAS PERIGOSAS localizada ROD RN 
015, KM 41, SALA 06 – BARAUNA - RN. 

 
ALBERTINHO MATOS DA SILVA 

 ADMINISTRADOR 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Gonçalo João Santos de Oliveira, 09.500.928/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para o transporte de 
cargas perigosas, localizado na rua Hipólito Fialho, 360, centro, Portalegre RN.  

Gonçalo João Santos de Oliveira 
Proprietário    

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
INPLARN INDÚSTRIA DE PLASTICOS DO RN EIRELI, CNPJ 03.906.649/0001-64, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação, com prazo de validade até 09/06/2023, em favor do empreendimento para uma 
Fábrica de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente, localizada na Rua 
Valdir Epaminondas Lopes, N° 521 Galpão B - Walfredo Gurgel – Caicó/RN - CEP: 59.300-000. 

 
Saul Gurgel de Medeiros  

Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
J. E. DANTAS FILHO - CNPJ: 28.649.771/0001-23, torna público que recebeu do IDEMA a Licença de 
Operação, N0 2020-153413/TEC/LO-0170, com prazo de validade até 10/06/2027, para atividade de Comércio 
varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Rua Inácio Soares Barbosa, 1140 – 
Cruz do Monte - Parelhas/RN. 
 

José Ernandes Dantas Filho – Diretor 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR, CPF 850.921.184-15, torna público que solicita do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA - a LICENÇA SIMPLIFICADA, em favor do 
empreendimento de cultivo irrigado de coco em uma área de 74 hectares, localizado na Fazenda Santa 
Mônica, Zona Rural de Ceará-Mirim/RN. 
 

JOSÉ CAETANO DO CARMO DAVI JR 
PROPRIETÁRIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 
L. B. DE MEDEIROS NETO / MARMOARIA CURRAIS NOVOS, CNPJ 19.043.068/0001-86, 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 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em 
Mármore, granito, ardósia e outras pedras, localizada na Rodovia BR 427, Bairro Zona Rural, Currais 
Novos/RN, CEP: 59.380 - 000. 

LUIS BALBINO DE MEDEIROS NETO 
EMPRESÁRIO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000003/2021-PMCR
O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que 
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 
por “EXECUÇÃO INDIRETA”, sob regime de “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, 
destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
PORTAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN. A sessão pública, para recebimento dos 
envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às 10:00h 
do dia 29/06/2021. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo 
Redondo/RN, situada na Rua Francisco José Pacheco, 110, Centro, Campo Redondo/RN, CEP: 
59.230-000, no horário de 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer 
informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 10 de junho de 2021
ALUISO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL
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JOÃORICARDOCORREIA
Bons tempos

Saudades de Cacheado, Cabeção, 
Abafador, Cobra Preta, Raimundão, 
“Pedinho”, Pinheiro, Waltinho, o 
“Xerife” e outros que não temiam 
a bandidagem. Hoje tem muito 
cabelinho arrumado, poses no 
Instagram, lives, reuniões, babações 
e os bandidos no meio da rua, 
desafi ando a sociedade.

Revalida
Profi ssionais interessados em 

se submeter ao Exame Nacional 
de Revalidação de Diplomas 

Médicos Expedidos por Instituição 
de Educação Superior Estrangeira 
(Revalida) 2021 têm hoje, dia 11, para 
fazer as inscrições para a primeira fase. 
A aplicação da primeira prova será 
no dia 5 de setembro, em oito cidades 
brasileiras, e no momento da inscrição 
o profi ssional deve indicar em qual 
cidade deseja fazer o exame.

Educação
O Senado aprovou, na quarta-feira, 

dia 9, o projeto do Poder Executivo que 
cria a Política de Inovação Educação 
Conectada, com o objetivo de apoiar 

as escolas na expansão do acesso à 
internet em alta velocidade e fomentar 
o uso pedagógico de tecnologias 
digitais na educação básica. O texto 
segue para a sanção da Presidência da 
República.

“Vítima da sociedade”
Uma cópia de satanás, de 27 

anos, foi preso após ameaçar matar 
o próprio pai, de 66, em Coronel 
Fabriciano, na região do Vale do Aço, 
Minas Gerais, nesta quarta-feira. Os 
familiares tiveram uma discussão 
depois que o idoso acordou o fi lho 

para ir trabalhar. O pilantra é usuário 
de drogas e cumpria prisão no regime 
semi-aberto.

Paracomandos
O Esquadrão Aeroterrestre de 

Salvamento da Força Aérea Brasileira 
realizou, na segunda-feira, 7, a 
cerimônia de conclusão do Curso de 
Comandos de Força Aérea, no Mato 
Grosso do Sul.

Paracomandos 2
O curso teve início no dia 1º 

de março, para capacitar ofi ciais e 

sargentos para o “planejamento e 
a execução de Operações Especiais 
em proveito do emprego do Poder 
Aeroespacial”.

Paracomandos 3
Tradicionalmente conhecido 

como “Paracomandos”, o curso 
ajuda o militar a obter habilidades 
decorrentes de instruções, como 
treinamento físico militar, lutas, 
topografi a, orientação e navegação, 
operações de helitransportadas, 
combate em terreno acidentado, 
ações de comandos na selva.

JOÃORICARDO

A produção brasileira de grãos, 
cereais e leguminosas deve ren-
der uma safra recorde de 262,8 

milhões de toneladas em 2021. Apesar 
do resultado apresentar a segunda que-
da consecutiva na estimativa mensal, 
o volume representa aumento de 3,4% 
em relação à safra do ano passado, que 
alcançou 254,1 milhões de toneladas.

É o que revela a estimativa de 
maio do Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA), divulgado 
ontem, 10,  pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

A queda na comparação com a 
estimativa de abril foi de 0,6%, ou 1,7 
milhão de toneladas. Segundo o IBGE, 
a retração ocorreu por causa do atraso 
na colheita da soja, que levou à redução 
da janela de plantio do milho, além da 
baixa ocorrência de chuvas em estados 
produtores, como Paraná e Mato Gros-
so.

A área total a ser colhida teve alta 
de 3,9% em relação ao ano passado e 
chegou a 68 milhões de hectares. Na 
comparação com abril, a estimativa 
da área a ser colhida cresceu 119,7 mil 
hectares, o que representa acréscimo 
de 0,2%.

MILHO
O instituto ressalta que a segunda 

safra do milho representa 73,9% da 
produção total desse grão e a estima-

tiva da produção para essa safra caiu 
4,4% em relação a abril - 3,4 milhões de 
toneladas a menos. A queda em relação 
à produção de maio de 2020 é de 4,3%.

Somadas, as duas safras de milho 
devem chegar a 99,2 milhões de to-
neladas, o que é 3,2% a menos do que 
a estimativa de abril. Na comparação 
anual, a produção total deve ser 3,9% 
menor, mesmo com os aumentos de 
6% na área plantada e de 6,2% na área 
a ser colhida.

SOJA
A soja, principal cultura do país, de-

ve ter uma safra recorde este ano, com 
132,9 milhões de toneladas, um aumen-
to de 9,4% frente ao ano passado. Na 
comparação com abril, o aumento na 
estimativa é de 0,7%. De acordo com o 
IBGE, o crescimento se deve ao preço 
do grão no mercado internacional, que 
está vantajoso para o produtor. 

AGRONEGÓCIO| Estimativa foi reduzida pelo segundo mês seguido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mas previsão do órgão ainda é de colheita recorde de 262,8 milhões de toneladas

Queda na comparação com a estimativa de abril foi de 1,7 milhão de toneladas; retração ocorreu por causa do atraso na colheita da soja

Falta de chuva reduz projeção para 
a safra de grãos deste ano, diz IBGE

RAFAEL ARBEXO preço do barril de petróleo 
ultrapassou nesta semana o 
patamar de US$ 70, nível que 

não era visto desde maio de 2019. E, 
segundo analistas, tudo indica que 
pode chegar aos US$ 80 ainda este 
ano, por causa da retomada global. O 
avanço, porém, não tem sido repas-
sado pela Petrobras para os preços 
dos combustíveis. O último reajuste 
da gasolina e do óleo diesel da esta-
tal foi em 1.º de maio, há 40 dias - e, 
mesmo assim, as revisões foram para 
reduzir os preços em cerca de 2%.

A explicação é que a valoriza-
ção do real em relação ao dólar nas 
últimas semanas está ajudando a 
Petrobras a manter os preços inalte-
rados em suas refi narias. Para defi nir 
o valor dos seus produtos, a empresa 
considera as cotações do dólar e do 
petróleo internacional, além dos cus-
tos logísticos de importação. Assim, 
equipara seus preços aos dos con-
correntes, que trazem combustíveis 
de outros mercados para competir 
com a estatal no Brasil. Mesmo as-
sim, com a escalada da cotação da 
commodity nos últimos dias, novos 
aumentos serão inevitáveis, segundo 

especialistas.
A última alteração nos preços 

da Petrobras se deu um pouco após 
a posse do general Joaquim Silva e 
Luna, que substituiu o ex-presidente 
Roberto Castello Branco, demitido 
pelo presidente Jair Bolsonaro por 
promover “aumentos excessivos” dos 
combustíveis. A Petrobras já avisou 
que os prazos para os reajustes vão 
ser mais longos na nova gestão. Um 
mês após a posse do general Luna, 
a estatal comunicou que não teria 
uma frequência defi nida de ajustes. 
O seu antecessor revisava os valores 
em intervalos de dez a 15 dias.

A ausência de ajustes da Petro-
bras poderia ajudar os importadores 
brasileiros a aumentar a fatia no 
mercado nacional de combustíveis 
e trazer maior concorrência para o 
mercado, reduzindo os preços inter-
nos, mas, de acordo com o presiden-
te da Associação dos Importadores 
de Combustíveis (Abicom), Sérgio 
Araújo, isso não está acontecendo. 
Em abril, a estatal foi responsável 
por 48% das importações de diesel 
e, em maio, o resultado deverá ser 
semelhante.

Petrobras mantém preços 
dos combustíveis há 40 dias

Petrobras afirmou que continua seguindo a cotação internacional do petróleo

FOTO: MAURO PIMENTEL/AFP

ALTA DO PETRÓLEO

3,4%
Previsão de aumento na 
safra em relação a 2020



Mais 364 leitos de Suporte 
Ventilatório Pulmonar para 
atendimento exclusivo aos 

pacientes confirmados ou com suspei-
ta de covid-19 foram autorizados pelo 
Ministério da Saúde nesta quinta-feira 
(10). A medida reforça os atendimen-
tos no Sistema Único de Saúde (SUS) 
em Hospitais Especializados, Unidades 
Mistas, Hospitais de Pequeno Porte, 
Prontos Socorros, Unidades de Pronto 
Atendimento, Hospitais de Campanha 
e Hospitais Gerais.

Segundo a pasta, a autorização 
ocorre sob demanda dos estados. 
Desde o início do ano, mais de 3,1 mil 
leitos desse tipo foram autorizados, to-
talizando um investimento de R$ 176,3 
milhões do governo federal. De acordo 
com o ministério, os leitos de suporte 
ventilatório pulmonar são voltados 
para pacientes de covid-19 que não 
evoluíram para estado grave, mas que 
necessitam de suporte de oxigênio.

As autorizações, em caráter excep-
cional e temporário, são destinadas pa-

ra os estados do Amazonas, da Bahia, 
do Ceará, Maranhão, de Minas Gerais, 
Pernambuco, do Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, de Santa Catarina, São 
Paulo, do Pará, Rio Grande do Norte, 
de Goiás, Mata Grosso, da Paraíba e do 

Paraná. O valor do repasse mensal é de 
mais de R$ 5,2 milhões, corresponden-
te aos meses de maio e junho de 2021. 
As duas portarias que autorizam os lei-
tos estão publicadas no Diário Oficial 
da União.
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SAÚDE | Mesmo menos eficazes, devido às aberturas latearis, máscaras analisadas reduziram a emissão de 
partículas em uma média de 93%, sendo uma redução de 91% na parte inferior e 47% na parte superior

Já estamos há mais de um ano 
vivendo em uma pandemia, e o 
uso de máscaras se tornou algo 

comum, principalmente por ser obri-
gatório na maioria dos locais. Para 
comprovar de uma vez por todas que 
o equipamento de proteção é, de fato, 
eficaz para barrar a entrada do coro-
navírus em nosso organismo, cientis-
tas da Universidade da Universidade 
da Califórnia realizaram um novo 
estudo sobre o tema.

A pesquisa mostrou que a prote-
ção do rosto pode reduzir o fluxo de 
partículas aéreas que são produzidas 
durante a respiração, fala, tosses e 
espirros, e que carregam vírus, como 
o próprio SARS-CoV-2. Os efeitos são 
positivos mesmo que a pessoa não 
use a máscara mais eficiente — as 
que são classificadas aqui no Brasil 
como PFF2. Para chegar a essas con-
clusões, cientistas estudaram másca-
ras cirúrgicas, que acabam contando 
com alguns espaços nas laterais, re-
duzindo a proteção.

Os cientistas avaliaram as par-
tículas que saíam desses espaços 
pedindo que voluntários sentassem 
em frente  a um instrumento que 
consegue contar as partículas trans-
portadas pelo ar e que medem até 
meio mícron. Então, essas 12 pessoas 
precisaram ler em voz alta ou tos-
sir, sem usar nenhuma proteção ou 
usando máscara cirúrgica, que acaba 
deixando o ar escapar nas bordas.

Eles descobriram, então, que 
essas máscaras simples reduziram a 
emissão de partículas em uma média 
de 93%, sendo uma redução de 91% 
na parte inferior, 85% nas laterais e 
47% na superior. Os totais da efici-

ência geral ficaram, então, em cerca 
de 70% para a fala e 90% para a tosse. 
Sendo assim, mesmo que as másca-
ras cirúrgicas não sejam a melhor 
opção para conter o coronavírus, 
elas ainda fornecem uma redução 
significativa de infecção por meio de 
partículas expiratórias. 

Vale reforçar, no entanto, que no 
momento atual da pandemia e com 
o surgimento de novas variantes, a 
recomendação é que as pessoas con-
tinuem preferindo usar as máscaras 
PFF2, que oferecem uma vedação 
mais segura. Você pode conferir o 
estudo completo na revista científica 
Scientific Reports.

Máscaras cirúrgicas passaram no teste de segurança, mesmo não sendo as mais eficientes

Máscaras cirúrgicas passam em 
teste de proteção; 90% para tosse

 REPRODUÇÃO/CKSTOCKPHOTO/ENVATO

COMUNICAÇÃO HUB

Rio Grande do Norte está entre os estados beneficiados pela autorização da Saúde Federal

Ministério autoriza mais leitos de 
suporte pulmonar para os estados

INVESTIMENTO

EFICIÊNCIA GERAL  
DAS MÁSCARAS 

CIRÚRGICAS  FICARAM 
EM CERCA DE  70% 
PARA A FALA E 90% 

PARA A TOSSE

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 
M F DANTAS CERAMICA EIRELI inscrita sob o CNPJ: 36.408.453/0001-07, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – LS, com prazo de validade até 09/06/2027, em favor do empreendimento com atividades de 
cerâmica vermelha, localizada no Sítio Rodovia Valdemar Candido de Medeiros, RN 288, nº 100, Zona 
rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN. 
 

Marleide de Fatima Dantas 
Proprietária 

 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
P J AMORIM LTDA, CNPJ: 04.744.357/0001-35 torna público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
com prazo de validade até 20/05/2027 em favor do empreendimento com a atividade de POSTO DE REVENDA 
VAREJISTADE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na RUA JOÃO XAVIER PEREIRA SOBRAL, 1038 
CENTRO CEP: 59.570-000 no município de CEARA-MIRIM/RN.  
 

JETRO AMORIM CUNHA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR  

 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO PORTAL DA CIDADE DO VERDE VALE LTDA, CNPJ: 41.353.664/0001-11 torna público que Recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 27/05/2027 em favor do empreendimento com a 
atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Localizado na RUA ENGENHO 
VERDE NASCE, 59 PLANALTO CEP: 59.570-000 no município de CEARÁ-MIRIM/RN.  
 

JETRO AMORIM CUNHA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE  OPERAÇÃO 

O POSTO DE COMBUSTÍVEL LAGO AZUL LTDA - ME, CNPJ 08.271.013/0001-07, torna público que 
requereu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a 
Licença de Operação – LO, nesta data , em favor do empreendimento Revenda varejista de combustíveis 
líquidos (diesel comum, diesel S 10, gasolina comum, gasolina aditivada e etanol), com capacidade de 
armazenamento para 50.000 (cinquenta mil) litros , localizado na Av. do Contorno, nº1, Nova Betânia, Mossoró-
RN. 

Antônio Lima Neto 
Diretor 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
AUTO POSTO MACEDO LTDA – EPP – AUTO POSTO XIQUE- XIQUE, inscrito sobre CNPJ, 
08.399.054/0001-83 torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Licença de Ambiental de operação de n° 2017-108625/TEC/LO-0091 
com validade 10/05/2021 para um Transporte de cargas perigosas com capacidade total de 27,4 toneladas, 
localizado na RUA PADRE BENTO 945 - CENTRO – PARELHAS- RN. 

 
ROBSON MACEDO VIEIRA 

Sócio-Proprietário. 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

AUTO POSTO SAO TOME LTDA, inscrito no CNPJ: 04.839.900/0003-40, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação para a atividade de Comércio varejista de combustíveis líquidos – capacidade de 
armazenamento 50m³, do empreendimento localizado na Rua Barão do Rio Branco, 190 – Centro - São 
Tomé/RN. 
 

Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
T DE S BRANDAO ME, CNPJ nº 11.768.563/0001-40, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, 
com prazo de validade até 10/06/2027, para uma Industria (abatedouro), localizado na Fazenda Vertente, 
S/N, Zona Rural, Município de Monte Alegre/RN. 
 

T DE S BRANDAO ME 
PROPRIETÁRIO 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 
WB SUPER GAS OESTE LTDA, CNPJ: 38.089.545/0001-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS 
com prazo de validade até 09/06/2027 para Armazenamento e revenda de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) – Classe III, localizada na Rua Nero Nazareno Fernandes, nº 14 – São Severino. CEP: 59.780-000 no 
município de Caraúbas-RN. 
 

Bismarc Danilo Pimenta Alves 
Diretor 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Doses adquiridas pelo país norte-americano serão destinadas a 92 países da 
baixa renda, e também para a União Africana, sendo a maior compra e doação de vacinas feita até então

O Brasil recebeu a notícia que está 
fora da lista de países que rece-
berão vacinas da Pfizer contra a 

COVID-19, que serão doadas pelos Es-
tados Unidos. As 500 milhões de doses 
adquiridas pelo país norte-americano 
serão destinadas a 92 países da baixa 
renda, e também para a União Africa-
na, sendo a maior compra e doação de 
vacinas feita até então desde o início da 
pandemia.

O anúncio acontece uma semana 
depois de o país divulgar que o Brasil 
estava incluído na lista para receber as 
doses junto a outros países da América 
do Sul. Porém, ainda que o Brasil faça 
parte do Covax Facility, os EUA consi-
deraram que somos um país capaz de 
comprar suas próprias vacinas. Entre 
os países que receberão o imunizante 
estão Angola, Cabo Verde, Quênia, 
Afeganistão, Índia, Paquistão, Caribe, 
Bolívia, Nicarágua, entre outros. 

O novo anúncio da doação de vaci-
nas - a maior já feita por qualquer país 
- chega depois de Biden se encontrar 
com presidentes das outras economias 
avançadas do G7 na Inglaterra.

“O objetivo da doação é salvar 
vidas e encerrar a pandemia, além de 
fornecer o fundamento de ações adi-
cionais a serem anunciadas nos próxi-
mos dias”, informou a Casa Branca.

A farmacêutica norte-americana 
Pfizer e sua parceria alemã BioNTech 
proporcionarão 200 milhões de doses 
em 2021 e 300 milhões na primeira 
metade de 2022, que os EUA então dis-
tribuirão a 92 países de renda baixa e à 
União Africana.

As vacinas, que serão produzidas 

nas instalações norte-americanas da 
Pfizer, serão disponibilizadas a um 
preço sem margem de lucro.

“Nossa parceria com o governo 
dos EUA ajudará a levar centenas de 
milhões de doses de nossa vacina aos 
países mais pobres do mundo o mais 
rapidamente possível”, disse o executi-
vo-chefe da Pfizer, Albert Bourla.

As novas doações se somam às 
cerca de 80 milhões de doses que Wa-
shington já prometeu doar até o fim de 
junho e aos US$ 2 bilhões contingen-
ciados para o programa Covax, lidera-
do pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), e a Aliança Global para Vacinas 
e Imunização (Gavi), acrescentou o go-
verno norte-americano..

A Gavi e a OMS saudaram a ini-
ciativa, mas grupos de ativismo an-
tipobreza pediram que se faça mais 

para aumentar a produção mundial de 
vacinas.“Certamente esses 500 milhões 
de doses de vacina são bem-vindas, já 
que ajudarão mais de 250 milhões de 
pessoas, mas isso ainda é uma gota 
no oceano comparado à necessidade 
em todo o mundo”, disse Niko Lusiani, 
que comanda a unidade de vacinas da 
Oxfam América.

“Precisamos de uma transforma-
ção rumo à fabricação de vacina mais 
distribuída, para que produtores quali-
ficados de todo o mundo possam pro-
duzir bilhões a mais de doses de baixo 
custo em seus próprios termos, sem 
restrições de propriedade intelectual”, 
acrescentou Lusiani em comunicado.

Biden apoia a dispensa de direitos 
de propriedade intelectual de algumas 
vacinas, mas não existe consenso in-
ternacional sobre como proceder.

Biden fez anúncio após se encontrar com presidentes das outras economias avançadas do G7

EUA deixam Brasil de fora do plano 
de doação de 500 mi de vacinas

JIN WATSON

 (IMAGEM: TWENTY20PHOTOS/

Em fevereiro, golpistas passaram 
a comercializar cartões falsos 
de vacinação contra a COVID-19 

em sistemas de marketplace nos EUA. 
E, no início desta semana, revelou-se 
um dos locais onde essa comercializa-
ção é feita: a plataforma Amazon.

Quem fez essa descoberta foi uma 
agência norte-americana de vigilância 
chamada Media Matters for America. 
O caso acontece depois que uma usu-
ária do Twitter desmascarou uma pla-
taforma online de vendas de produtos 
artesanais chamada Etsy, que também 
estava vendendo cartões falsos, alegan-
do serem emitidos pelos Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças.

No entanto, de acordo com o site 
Futurism, os cartões foram excluídos 
de ambas as plataformas após as des-
cobertas, mas as ocorrências repetidas 
mostram que os marketplaces estão 

tendo pouco sucesso em conter a en-
xurrada de informações incorretas e 
fraudes relacionadas à pandemia. As 
carteiras de vacinação são vendidas 
em branco e os próprios sites afirmam 
serem réplicas, dizendo também que a 
venda desse tipo de artigo não é uma 
prática ilegal.

No Brasil, nenhuma restrição foi 
aplicada, mas não existem indícios de 
carteiras fraudadas circulando. Pelo 
menos por enquanto. Além de infor-
mações preenchidas à mão como data, 
fabricante e lote da vacina, o sistema 
brasileiro exige o carimbo e assinatura 
do profissional responsável pela apli-
cação das duas doses. O sistema dos 
Estados Unidos também é assim, mas 
parece que isso não impediu a comer-
cialização de cartões falsos.

A Amazon no Brasil ainda não se 
pronunciou sobre o caso. Não há registro da prática no Brasil 

Golpistas vendem certificado falso 
de vacinação na plataforma Amazon

COVID-19

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 035/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 035/2021 -  Processo Administrativo nº 6.824/2020 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Material Permanente Hospitalar (Autoclave), destinados atender 
o Hospital Manoel Lucas de Miranda, unidade vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de 
Guamaré, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência 
do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 23 DE JUNHO DE 2021, ÀS 09h:00:00 (NOVE 
HORAS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 10 de Junho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

Aviso de Licitação –  Pregão Presencial  N° 004/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Presencial N° 004/2021 - Processo Administrativo nº 2753/2021 - Secretaria Municipal de 
Turismo que objetiva a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Organização, Planejamento, Promoção e Execução de Evento On-Line Alusivo ao São João a ser 
realizado pela Secretaria Municipal de Turismo de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e 
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada 
para o DIA 23 DE JUNHO DE 2021, ÀS 13h:00:00 (TREZE HORAS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx)  e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 10 de Junho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 122.086/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN torna público o 
REAPRAZAMENTO da sessão de licitação na modalidade Pregão Eletrônico N. º 035/2021, 
com sessão marcada para o dia 21 de junho de 2021, às 08:01horas, que tem como objeto 
Aquisição de fardamento para os condutores das ambulâncias do município de Jardim 
do Seridó/RN. Informa ainda, que a mesma fica REAPRAZADA para o dia 22 de junho de 
2 0 2 1  a s  0 8 : 0 1 h o r a s .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 10 de junho de 2021
JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS

Pregoeiro Municipal

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 034/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 034/2021 - Processo Administrativo nº 2393/2021 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Gêneros Alimenticios, destinados a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações 
constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 23 DE 
JUNHO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO  HORAS E TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 10 de Junho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

.
HORÓSCOPO

Comece um curso ou uma atividade comercial, atualize 
informações e enriqueça seu repertório. A partir de hoje 
e por quatro semanas, as comunicações serão fontes 
de aprendizado e de refl exões. Bom período para 
desenvolver outras linguagens.

Fortaleça a reputação, aumente o prestígio e brilhe 
publicamente. A Lua nova trará projeção, otimismo, 
autoconfi ança e poder de infl uência. As próximas 
quatro semanas serão positivas para viajar, adquirir 
conhecimentos e alargar os horizontes. 

Inicie um empreendimento. Com Lua nova na área do 
dinheiro, as próximas quatro semanas serão positivas 
nos negócios, captação de clientes e de recursos, 
fortalecimento das bases materiais e aumento de 
patrimônio. 

Melhor época do ano para mudanças e reestruturações 
de vida. A Lua nova revelará sentimentos e iluminará 
os caminhos do coração. Aproveite as próximas quatro 
semanas para planejar rumos, criar estratégias de 
trabalho, disciplinar a rotina.

Caminhos estarão iluminados. Aproveite a Lua nova em 
seu signo para decidir o projeto de vida e começar um 
ciclo de maior realização profi ssional e pessoal. Contratos 
insatisfatórios poderão ser rompidos ou renegociados. 
Espere por ótimas oportunidades.

A Lua nova inaugurará uma fase de maior compromisso 
e segurança no amor. Embarque num clima romântico, 
aumente a cumplicidade numa relação especial e realize 
sonhos a dois. As próximas quatro semanas favorecerão 
o casamento. 

Revelações, autoconhecimento e maior segurança 
interior marcarão esta Lua nova que por quatro semanas 
iluminará a consciência e caminhos de crescimento 
espiritual. Novas relações motivarão investimentos e 
decisões de vida. 

Inicie um trabalho, ou tratamento de saúde. A Lua nova 
trará soluções práticas, organização e aumento da 
produtividade. Aproveite as próximas quatro semanas para 
estabelecer uma rotina equilibrada, fazer exames médicos 
e disciplinar hábitos. Você ganhará bem-estar e vitalidade.

Esclareça mal-entendidos com uma amizade ou grupo. 
A Lua nova inaugurará uma fase de maior participação 
social, com posicionamentos claros e união de forças 
para o bem comum. Aproveite as próximas quatro 
semanas para circular nas redes, pensar coletivamente.

Paixão, prazeres diferentes e planos de longo prazo 
inaugurarão uma nova fase no amor, nesta Lua nova 
que também favorecerá novos projetos de trabalho, 
planejamento de gravidez ou apoio aos fi lhos. Embarque 
num clima alegre e solte a criatividade. 

Assuma posição de maior destaque e brilhe! A Lua nova 
inaugurará uma fase de maior popularidade, sucesso 
profi ssional e proximidade com a missão. Aproveite as 
próximas quatro semanas para redefi nir metas, decidir 
seu futuro e fazer diferença no mundo. 

Jogue a autoestima para cima, realize sonhos e comece 
uma fase mais gostosa na vida familiar. A Lua nova trará 
conforto, segurança e encerramento de processos do 
passado. Valorize sua história de vida e construa bases 
fi rmes para o futuro. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Gravações de “Pantanal” começam em julho no Rio de Janeiro
Nesses últimos dias foram 

muitas as informações sobre 
“Pantanal”, entre nomes 
escolhidos e detalhes da 
produção, porém, por uma 
questão de grade e a difi culdade 
de antecipar alguma coisa neste 
contexto maluco dos dias atuais, 
a ordem é agir com o máximo 
cuidado possível.

O elenco está praticamente 
fechado, embora ainda nada se 
confi rme, de forma ofi cial, sobre 

a nova Juma Marruá – papel da 
Cristiana Oliveira na primeira 
versão. A coluna, de acordo 
com nota postada em fevereiro 
passado, continua apostando 
em Alanis Guillen, jovem atriz, 
seguindo a proposta que sempre 
existiu de se apostar em um rosto 
novo.

As gravações terão início em 
meados do mês que vem. Por 
questões logísticas e de saúde, 
os trabalhos começarão pelo 

Rio de Janeiro e só depois de 
alguns meses serão utilizadas 
as locações já defi nidas nas 
regiões de Aquidauana, Miranda 
e Corumbá. A mesma Fazenda 
Rio Negro, utilizada pela TV 
Manchete na década de 1990, foi 
escolhida para hospedar os atores 
e a equipe.

“Pantanal”, pela ordem, irá 
ao ar na faixa das 21h, depois 
de “Um Lugar ao Sol”, de Lícia 
Manzo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Tem Steven Segall na Record 

nesta sexta. “Matando Salazar” é 
o fi lme da “Super Tela”, às 23h.
Os atuais trabalhos em “A Praça é 
Nossa”, até porque o momento pede 
isso, também estão bem rigorosos...
No estúdio, em dia de gravação, 

somente o pessoal necessário. Há um 
controle muito forte....Além disso, 
também no dia de gravação, todos 

os profi ssionais fazem o teste contra 
a Covid-19.  O Canal OFF irá 

realizar o seu primeiro reality show, 
para encontrar dois novos talentos 

do surfe...As gravações começam 
em julho...É bem interessante essa 
iniciativa. A TV paga só conseguirá 
virar o jogo da queda de assinaturas 
se realizar investimentos em suas 

produções. Nada confi rmado ainda, 
mas existe o desejo da direção do 
SBT em fazer alguns movimentos 

na sua programação durante as 
comemorações dos 40 anos...

Todo esse estudo ainda será 
submetido à aprovação do dono 

Silvio Santos.

E ainda...
O propósito da Globo, e por aí 

se inclui o autor Bruno Luperi, é o 
de preservar ao máximo o espírito 
e a essência da versão original, por 
todos considerada uma obra prima da 
teledramaturgia brasileira.

Evidente que alguns assuntos 
pontuais, abordados há 30 anos 
podem ter se esvaziado com o tempo. 
Daí os cuidados que devem ser 
tomados.

Em aberto
A coluna comentou recentemente 

que Manuela Dias, após “Amor de 
Mãe”, não fará tão cedo outra novela 
na Globo e irá se dedicar a séries.

Caso seja confi rmado seu 
afastamento, naturalmente se abrirá 
uma vaga, que até o momento 
ninguém sabe quem a ocupará. 
Na Globo, em tom de brincadeira, 
um autor disse o seguinte: “Ah, vão 
chamar o super Walcyr!”.  

Importante lembrar
Ainda sobre a faixa das 21h, 

Carol Castro, Laura Lobo, Dira Paes e Danielle Winits integram o 
elenco de “Veneza”, novo fi lme de Miguel Falabella, que chega aos 
cinemas no dia 17. O fi lme conta a história de Gringa, interpretada 
pela espanhola Carmen Maura, uma cafetina cega e obcecada pela 
ideia de conhecer a famosa “cidade fl utuante” e reencontrar nas 
terras e águas italianas a grande paixão de sua vida.

(DIVULGAÇÃO)Z

a Globo tem à sua disposição 
uma sinopse de Maria Helena 
Nascimento, aprovada na gestão 
Silvio de Abreu.

Resta saber se o trabalho 
também irá interessar ao novo 
número 1 do setor, José Luiz 
Villamarim.



Nesta quinta-feira, 10, o brasilei-
ro Lauro Chaman conquistou 
a medalha de bronze na prova 

de contrarrelógio do Mundial de Pa-
raciclismo de Estrada em Cascais, em 
Portugal.

A conquista veio após o atleta 
percorrer os 33,6km com o tempo 
de 43min25seg63. Ele fi cou a menos 
22 centésimos do segundo colocado, 

o francês Dorian Foulon (43min-
25seg41) e 3 segundos do holandês 
Daniel Abraham, que foi campeão com 

43min22seg98.
Além de Chaman, a Seleção está re-

presentada por Jady Malavazzi, Carlos 
Alberto, André Grizante, Victor Her-
ling, Eduardo Pimenta, Victoria Bar-
bosa, Maurício Dourado, Ana Raquel, 
Mariana Garcia e Ronan Fonseca.

O Mundial segue até domingo 
(13/06), com provas de contrarrelógio 
e disputas na estrada.
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FERNANDO FRAZÃO

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
começou a julgar ontem, três 
pedidos para que seja suspensa 

a realização da Copa América no Bra-
sil, em razão da pandemia da covid-19. 
Até o momento do fechamento desta 
reportagem, quatro ministros votaram 
no sentido de permitir o torneio, cuja 
abertura está marcada para o próximo 
domingo, 13, com o confronto do Brasil 
contra a Venezuela.

Os pedidos são julgados em três 
processos pautados em uma sessão de 
24 horas do plenário virtual do Supre-
mo, ambiente digital em que os minis-
tros depositam seus votos por escrito, 
sem necessidade de debate oral.

Um dos pedidos de suspensão foi 
feito pelo PT, em uma ação de des-
cumprimento de preceito fundamen-
tal (ADPF) sobre questões relativas à 
pandemia que é relatada pelo ministro 
Ricardo Lewandowski. Outros dois 

pedidos foram feitos em processos re-
latados pela ministra Cármen Lúcia, 
um aberto pelo PSB e outro pela Con-

federação Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos (CNTM). Todos são julga-
dos em conjunto.

Em seu voto, Lewandowski não 
se manifestou contra a realização do 
torneio. O ministro deferiu somente 
em parte o pedido do PT e determinou 
que os governos federal e estaduais 
apresentem um plano “compreensivo e 
circunstanciado” para impedir o avan-
ço da covid-19 em função do torneio.

Lewandowski criticou “a maneira 
repentina” com que foi feito o anúncio 
do Brasil como sede do torneio, menos 
de 15 dias antes do início da competi-
ção e disse que “a população brasileira 
tem o direito de saber, de forma deta-
lhada, quais as medidas de segurança 
que serão empreendidas pelas autori-
dades públicas" .

A ministra Cármen Lúcia, que vo-
tou somente em duas das três ações 
até este momento da edição, também 
não se opôs à realização do torneio, 
embora tenha ordenado a observância 
obrigatória de protocolos sanitários. 

“Entretanto, há de se relevar que 
o cumprimento de protocolos sanitá-
rios nacionais, estaduais e municipais 
terão de ser cumpridos com o mesmo 
e até maior rigor, inclusive pelos par-
ticulares, times, equipes e agentes vin-
culados pela realização de jogos, pela 
adoção de providências em todo e em 
qualquer caso, por ser matéria de direi-
to, de acatamento obrigatório”, ressal-
vou a ministra, que foi acompanhada 
pelo ministro Marco Aurélio Mello.

O ministro Edson Fachin entendeu 
que o Supremo, de fato, não tem com-
petência para impedir a realização da 
Copa América. "Como tenho ressalta-
do nos casos que invocam o princípio 
da cautela ou precaução, não cabe ao 
Poder Judiciário decidir sobre a assun-
ção dos riscos que envolvem a realiza-
ção de uma política pública, ou mesmo 
dos riscos decorrentes da realização de 
um evento desportivo".

STF julga pedidos para suspender 
realização da Copa América no Brasil
FUTEBOL | Realização do torneio, até o fechamento desta reportagem, já contava com quatro votos dos ministros; os pedidos são julgados em três processos pautados em uma sessão 
de 24 horas do plenário virtual do Supremo, ambiente digital em que os ministros depositam seus votos por escrito, sem necessidade de debate oral. Abertura dos jogos será domingo

A realização da Copa América no Brasil foi anunciada em 31 de maio pela Conmebol

SAULO CRUZ

No segundo dia de provas do Mundial de Paraciclismo de Estrada em Cascais, em Portugal,  brasileiro ganhou o bronze

Lauro Chaman leva bronze 
no Mundial de Paraciclismo 

PÓDIO

MUNDIAL SEGUE ATÉ 
DOMINGO (13/06), COM 

PROVAS DE CONTRARRELÓGIO 


