
Mandetta “mira” 
em Bolsonaro e diz 
que 410 mil vidas o 
separam do ex-chefe
POLÍTICA. 4 | Ex-ministro 
da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta foi a principal 
atração da CPI da Covid, 
nesta terça-feira(4), no 

Senado. Sem poupar 
críticas ao presidente Jair 
Bolsonaro, ele disse que viu 
seu ex-chefe negar o uso 
de máscaras e a compra de 

vacinas. O senador Renan 
Calheiros gostou do que 
ouviu. E ironizou o adiamento 
do também ex-ministro 
Eduardo Pazuello.

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

MANDETTA Ex-ministro disse ter seguido a cartilha da OMS

Ex-presidente Lula teria sido prejudicado na ação e seus defensores justificam essa versão com mensagens que teriam sido obtidas por hacker

PEDIDO

CIDADES. 7 | Advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva querem que a 10ª Vara Criminal do DF declare a suspeição de 
procuradores da República, para atuar no processo que investiga supostas irregularidades na compra de caças suecos para Aeronáutica.

Defesa de Lula quer suspeição de procuradores

MARCELO HOLLANDA JOÃO RICARDO CORREIA
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O ministro Fábio Faria cometeu 
ato falho, ao enviar pergunta a 

Luiz Henrique Mandetta ?

Bares e restaurantes: não está 
nada fácil para o setor que vive de 

aglomeração.
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Coronel pune militares que usaram 
mini-saia durante solenidade. E 

Ariano Suassuna faz falta.
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Goleira assegura 
que sexo antes dos 
jogos é comum no 
futebol feminino
ESPORTES. 16 | A goleira russa Elvira 
Todua é enfática: a prática sexual, no 
futebol feminino, antes dos jogos é 
liberada e não é submetida a nenhum 
controle. A declaração da atleta foi 
durante uma entrevista a um canal do 
YouTube.
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Elvira: sexo é liberado, sem restrições

Ator Paulo Gustavo 
morre de Covid 
após quase dois 
meses no hospital
ÚLTIMA HORA | O humorista e ator Paulo 
Gustavo é mais um que perde a vida 
para a Covid-19 no Brasil. Ele tinha 
42 anos e morreu nesta terça-feira (4) 
à noite, depois de passar quase dois 
meses internado. Seu estado de saúde 
se complicou nos últimos dias. 

DIVULGAÇÃO

LULA MARQUES/PT

Paulo Gustavo deixa marido e dois filhos
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Criminalização

O primeiro dia da CPI da Covid 
foi marcado pelo depoimento 
do ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta, e alguns aspectos 
sobressaíram-se nos bastidores, 
segundo parlamentares potiguares 
que acompanharam atentamente 
os trabalhos. Um desses aspectos 
é a hipótese de criminalização do 
incentivo ao uso de medicamentos 
sem comprovação cientí� ca 
para combater o coronavírus - 
como cloroquina, ivermectina e 
azitromicina. 

Política de Estado?
Na visão desses parlamentares, 

caso venha a ser comprovado que a 
recomendação dos medicamentos, 
exaustiva e massivamente feita, 
foi em verdade, e na prática, uma 
espécie de “política de Estado” 
institucionalizada através das falas 
de seus principais agentes, haverá 
enorme demanda judicial de 
responsabilização por centenas de 
milhares de vidas perdidas.  

Dois gumes
A entrada de Estados e 

municípios como objeto da CPI 
poderá se tornar uma faca de dois 
gumes para o governo federal. Isso 
porque já começam a circular entre 
integrantes da comissão dados que 
comprovariam o favorecimento a 
alguns Estados e Municípios com 
verbas federais. E o que é pior: em 
pleno ano eleitoral.  

Favorecimento
Em verdade, esse aspecto será 

tema de uma guerra já declarada, 
A tropa de choque bolsonarista 
vai tentar levar a investigação 
para o lado das suspeitas de 
corrupção nos gastos nos estados. 
Já a oposição apontará a total 
falta de critérios na destinação 
desses recursos, inclusive com 
possível favorecimento a aliados do 
Planalto.

Ato falho
Ao depor na CPI, Mandetta 

a� rmou que recebeu por engano 
do ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, um questionamento 
que acabou sendo feito pelo 
senador Ciro Nogueira (PP-PI ), 
aliado do Palácio do Planalto. Ao 
ser confrontado, Ciro não negou ter 
seguido orientações de Faria. 

Fábio Faria: Ministro cometeu ato falho ao enviar pergunta para Henrique Mandetta?

Ney Lopes de Souza - Ex-deputado federal coloca seu nome a disposição para disputar o Senado nas eleições do ano que vem

Ipsis literis
“Caro senador Ciro Nogueira, 

ontem eu recebi essa pergunta, 
exatamente nessa íntegra, do 
ministro Fábio Faria. Acho que ele 
inadvertidamente mandou para 
mim a pergunta e quando eu ia 
responder ele apagou a mensagem. 
Então, eu vou responder para 
o senhor, mas também para o 
meu amigo, que foi parlamentar 
comigo, ministro Fábio Faria – disse 

Mandetta, em tom de ironia. 

Conselhos de avó
Na pergunta, Ciro questionou 

se era verdade que Mandetta havia 
recomendado, em março do ano 
passado, chá, canja de galinha e 
reza contra o novo coronavírus. Na 
época, o ministro da Saúde dizia 
que as medidas eram “conselhos de 
avó” e não necessariamente iriam 

ajudar, mas também não fariam 
mal. Ele também recomendava 
que as pessoas evitassem 
aglomerações.

Com slogan e partidos
O ex-deputado Ney Lopes, 75, 

por estar bem de saúde, decidiu 
colocar o seu nome como pré 
candidato ao Senado, em 2022. 
Escolheu até slogan: “Serei no 

Senado o deputado que sempre 
fui”.  A candidatura, entretanto, 
depende de uma legenda, mas ele 
já conta com alternativas. 

Posicionamento
Em contato com a coluna, Ney 

lastimou não existir candidato 
avulso no pais.  Disse não ter 
mais idade para fazer o que 
não acredita. E justi� cou sua 
pretensão, dizendo não ser líder 
e apenas defensor de propostas 
concretas e objetivas para o RN 
e o Brasil. “Por isso aceitarei o 
julgamento das urnas, qualquer 
que seja ele”.

Mais uma dele...
O senador Styvenson Valentin 

(Podemos) é tão antipolítica que 
sequer mantém linha de diálogo 
com a presidente nacional do 
seu partido, a deputada federal 
Renata Abreu, que se queixa 
constatemente de que o potiguar 
é “difícil”. 

Candidatíssimo
Renata Abreu, porém, 

contabiliza como certa a 
candidatura do capitão ao governo 
do Rio Grande do Norte, segundo 
revelou a interlocutores potiguares.

Nome do suplente
Caso o senador potiguar 

do Podemos dispute, e vença, a 
eleição para o governo do Estado, o 
Rio Grande do Norte passaria a ter, 
como representante no Senado, 
Alisson Taveira (Rede), primeiro 
suplente. 

Convite federal
Por falar no Podemos, a 

legenda convidou a deputada 
federal Carla Dickson (PROS) para 
os seus quadros. A parlamentar 
não descartou. De quebra, levaria 
o marido, o deputado estadual 
Albert Dickson, para suas � leiras. 

Justifi cativa
Da parte de Carla e Albert, a 

propensão a deixar o PROS é sair 
de debaixo do guarda-chuva da 
senadora Zenaide Maia, presidente 
do PROS, que faz oposição a 
Bolsonaro, enquanto que Carla e 
Albert se tornaram bolsonaristas 
de carteirinha. 

ALEX
JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL

JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL
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As medidas restritivas da pande-
mia e contratos do governo do 
Rio Grande do Norte foram te-

mas, nesta terça-feira (4), dos discursos 
dos parlamentares estaduais no horá-
rio dos deputados, que encerra a ses-
são ordinária da Casa. Nesse horário se 
pronunciaram os deputados Vivaldo 
Costa (PSD), Gustavo Carvalho (PS-
DB), Francisco do PT, José Dias (PSDB) 
e Isolda Dantas (PT). Vivaldo fez um 
apelo para que se fosse decretada uma 
‘trégua’ entre as diferentes correntes 
políticas para que se possa enfrentar a 
pandemia do coronavírus.

“A informação é muito importante 
e a gente sabe que salva vidas quando 
é passada de forma correta. Quando a 
informação é deturpada pode causar 
mortes”, acenou Vivaldo, ressaltando 
declarações de um dos maiores cien-
tistas mundiais, que vem assessorando 
o presidente dos Estados Unidos, em 
entrevista à imprensa brasileira no 
final de semana. O parlamentar lem-
brou que as medidas adotadas pelos 
Estados Unidos, como a vacinação em 
massa, se dão exatamente pelo bom 
assessoramento do presidente, que 
conta com cientistas de respeito em 
todo o mundo.

“Aqui no Rio Grande do Norte a 
governadora Fátima Bezerra (PT) está 
indo no caminho certo; assessorada 
por um Comitê Científico tem tomado 
as medidas certas”, disse Vivaldo, para-
benizando o prefeito do município de 
Monte das Gameleiras por ter baixado 
um decreto com toque de recolher 
a partir das 18h e o fechamento de 
pousadas e hotéis. Ele lembrou da de-
claração do infectologista americano, 
que prevê para o Brasil, um tempo de 
um ano ainda de pandemia, caso o País 
não se decida por um lockdown.

O deputado Gustavo Carvalho co-
brou da governadora Fátima Bezerra, 
explicações sobre a formação de um 
consórcio reunindo duas empresas 
vencedoras de licitação para instala-
ção da ‘caixa cênica’ do Teatro Alberto 
Maranhão. O parlamentar afirmou 
que a formação do consórcio foi feita 
com a diferença de um dia útil entre a 
formação e a assinatura do contrato 
pelo Governo do Estado. O deputado 
ressaltou que as obras, com recursos 
do Banco Mundial, foram orçadas em 
R$ 2 milhões. “Quero parabenizar o 
Tribunal de Contas do Estado que está 
investigando 10 contratos do Governo”, 
disse Gustavo, parabenizando ainda o 
Ministério Público. O deputado afir-

mou ainda que, como presidente da 
Comissão de Finanças da Assembleia, 
vai enviar ofício à Procuradoria Geral 
do Estado, pedindo para que seja apre-
sentada a ação judicial do Governo do 
Estado sobre a compra de respiradores 
que não foram recebidos, mas que cus-
tou aos cofres públicos o valor de R$ 5 
milhões.

 Líder do Governo na Assembleia, 
o deputado Francisco do PT respon-
deu ao deputado Gustavo, depois de 
informar à deputada Cristiane Dantas 
(Solidariedade) que o Governo está 
depositando, até o final dessa semana, 
uma parcela das diárias operacionais 
de policiais militares e civis. Sobre o 
consórcio formado por duas empresas 

para construção da Caixa Cênica do 
TAM, explicou que, assim como já foi 
informado pelo Governo, a Lei 8666/93 
permite a formação de consórcios para 
que se participe de licitações.

Francisco do PT lembrou que os 
órgãos de controle existem para inves-
tigar. “Os órgãos estão fazendo o papel 
que lhes compete, que é o de investi-
gar”, disse Francisco, ressaltando que 
todo gestor, prefeito ou secretário de 
Estado, cargos que ele e outros parla-
mentares já exerceram, já foram in-
vestigados e responderam a processos, 
mas não foram condenados.

 “No caso dos respiradores o Tri-
bunal de Contas, através do Ministério 
Público de Contas, já confirmou que 

não encontrou irregularidades nem 
má fé por parte do Governo do Esta-
do”, disse o deputado. O parlamentar 
lembrou ainda que outra denúncia 
feita pelo deputado de oposição, no 
caso de transporte sanitário por parte 
do Governo do Estado, já foi arquivada 
pelo TCE.

 O deputado José Dias reiterou as 
críticas ao contrato para compra de 
respiradores e ao Consórcio Nordeste, 
formado por governadores da região, 
e responsável pela compra. “Foi feito 
para cometer desmandos, ilícitos”, dis-
se José Dias, tecendo críticas também 
aos órgãos de controle. Ele também 
comentou sobre a formação do con-
sórcio de empresas para instalação da 
‘Caixa Cênica’ do Teatro e falou sobre 
“desvio” por parte do Governo na utili-
zação de recursos enviados pelo gover-
no federal para o controle da covid. “A 
pressa é amiga de interesses escusos”, 
concluiu.

A deputada Isolda Dantas se pro-
nunciou para rebater o colega oposi-
cionista, afirmando que parlamentares 
eleitos pelo povo têm que agir como 
“pastoradores da verdade”, reforçando 
que “estamos vivendo tempos difíceis, 
de mentiras, que hoje são chamadas de 
fake news”. A deputada reforçou que 
parlamentares têm a responsabilidade 
de falar a verdade e que têm obrigação 
de conhecer a Lei 8666 que permite a 
constituição de consórcios para dispu-
tar licitações. “Os recursos do Governo 
Cidadão serão utilizados agora porque 
a gestão anterior reformou o Teatro 
sem fazer a caixa cênica”, afirmou.

 A deputada lembrou que o Tribu-
nal de Contas do Estado já emitiu nota 
sobre o assunto e encerrou o discurso 
reforçando a ‘necessidade da verdade 
imperando na política’.

Deputados debatem sobre medidas 
restritivas e contratos do Governo
PARLAMENTARES | Durante a sessão ordinária da Casa, nesta terça-feira (4), falaram os deputados Vivaldo Costa, Gustavo Carvalho, Francisco do PT, José Dias e Isolda Dantas. Vivaldo 
Costa fez um apelo para que fosse decretada o que chamou de “trégua” entre as diferentes correntes políticas, para que se possa enfrentar a pandemia do novo coronavírus

Gustavo Carvalho parabenizou o Tribunal de Contas, enquanto sua colega Isolda Dantas reforçou que deputados devem falar a verdade

Em mais uma Sessão Ordinária 
remota, a Câmara Municipal de 
Natal se reuniu na tarde desta 

terça-feira (4) para debater acerca de 
diversos projetos em andamento no 
Legislativo Municipal. Entre eles, o PL 
Nº 166/2021, de autoria do vereador 
Aldo Clemente (PDT), aprovado em se-
gunda discussão.  A matéria reconhece 
como essencial, a atividade econômi-
ca exercida por restaurantes, bares e 
similares na cidade. A lei ressalta que, 
em caso de calamidade pública e/ou 
estado de emergência, o município 

poderá estabelecer protocolo de segu-
rança, definindo limitação do número 
de pessoas e horário de funcionamento 
do comércio, além de outras regras de 
proteção à saúde e medidas sanitárias, 
de forma a garantir o devido distancia-
mento social. 

“Trago esse projeto de lei por ter 
a importância de serem preservados 
os empregos de vários pais de família 
que necessitam que se tornem esses 
estabelecimentos como atividade 
essencial. Esse projeto não é só para 
salvaguardar os médios e maiores es-

tabelecimentos não; é para quem está 
lá no bairro também e tem que abrir 
respeitando o distanciamento social; 
para que, o estabelecimento que gera 
emprego e renda possa abrir e ter o seu 
sustento viabilizado”, explicou Aldo 
Clemente.

A vereadora Brisa Bracchi (PT) ex-
plicou as razões do voto contrário ao 
projeto. “Eu quero muito que os bares e 
restaurantes voltem a abrir e todos nós 
possamos frequentá-los, mas que isso 
não gere um risco às nossas vidas e a 
de quem está trabalhando”, disse.

Lei que torna restaurantes e bares 
essenciais é aprovada na Câmara

NATAL

O deputado federal Walter Alves 
(MDB-RN) participou nesta 
terça-feira (4), em Brasília, de 

audiência com o titular da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Assistência 
Social (Semtas) de Natal, Adjuto Dias.

Durante o encontro, foi apresen-
tado o Plano Municipal de Assistên-
cia ao Autista, e discutida a necessi-
dade da construção de um Centro 
Especializado de Reabilitação para 
atender pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e Síndrome 
de Down em Natal.

Walter confirmou que vai tra-

balhar para conseguir recursos 
destinados à obra. “O secretário nos 
apresentou o projeto e falou sobre a 
construção do centro de reabilitação. 
Nosso mandato vai destinar emen-
da para viabilizar o projeto. Temos 
compromisso com Natal e estaremos 
juntos nessa nova missão”, disse o 
parlamentar.

De acordo com o secretário, o 
Centro Especializado de Reabilita-
ção será um espaço com serviços de 
saúde, assistência social e jurídica. “A 
reunião foi bastante positiva”, avalia 
Adjuto Dias.

Walter busca recursos para 
Centro que atenderá autistas

EM BRASÍLIA
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O ex-ministro da Saúde Luiz Hen-
rique Mandetta afirmou, nesta 
terça-feira (4), em depoimento 

à Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) que investiga ingerências do 
governo federal no enfrentamento da 
pandemia da Covid-19, que “410 mil 
vidas o separam” do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) até agora.

Mandetta explicou que, quando 
conversava com Bolsonaro e explicava 
a situação, o presidente demonstrava 
entender e dizia que colaboraria, mas 
passava-se o tempo o presidente fazia 
aglomerações.

O ex-ministro iniciou a fala defen-
dendo que o coronavírus se “transfor-
mou em um ataque global” e mandou 
um recado ao presidente Jair Bolsona-
ro, de quem virou opositor após a saída 
do governo federal. “Não há nenhum 
raciocínio individual que prevaleça so-
bre o raciocínio coletivo”, disse.

“Como cidadão, eu posso criticar. 
Mesmo após eu ter saído, ter visto ele 
negar o uso de máscaras, higiene das 
mãos, a compra de vacinas. Uma série 
de negações, negações”, disse Mandet-
ta à CPI da Covid-19. “Eu, como cida-
dão, 410 mil vidas me separam do pre-
sidente até o dia de hoje”, acrescentou.

Em pronunciamento aos senado-
res, o ex-ministro da Saúde afirmou 
que sempre se baseou na preservação 
da vida e na ciência para tomar de-
cisões. Ele alegou ainda que sempre 
defendeu a imunização da população 
e que “houve discordância” com o pre-
sidente Bolsonaro sobre a política de 
isolamento social para conter o vírus.

Luiz Henrique Mandetta, segundo 
Metrópoles, revelou que, enquanto 
esteve no comando da pasta, testemu-
nhou reuniões de ministros nas quais 
Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) 
fazia notas sobre os encontros. “Eles 
tinham constantemente reuniões com 
grupos dentro da Presidência. Tinham 
um assessoramento paralelo”, apon-
tou.

“MOSTREI PROJEÇÕES”
Segundo Mandetta, Bolsonaro sa-

bia das projeções sobre 180 mil mortos 
pela Covid-19 no fim do ano. “Alertei 
sistematicamente, mostrei as proje-
ções”, pontuou. A sessão teve início por 
volta das 10h20. Um novo bate-boca 
entre os senadores, no entanto, atrasou 
o início do depoimento de Luiz Henri-
que Mandetta, o primeiro a responder 
às perguntas do colegiado.

O vice-presidente da comissão, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o lí-
der do Centrão, senador Ciro Nogueira 
(PP-PI), discutiram sobre o andamento 
dos trabalhos. Randolfe criticava as 
questões de ordem para atrasar o início 
da sessão, interpeladas pelos senado-
res da base aliada do governo federal, 
quando foi interrompido por Ciro.

O ex-ministro da Saúde também 
afirmou que tomou decisões com base 
em três pilares: a defesa intransigente 
da vida, o SUS como meio para atingir 
os objetivos e a ciência como elemento 
de decisão.

“A defesa intransigente da vida foi 
a [prioridade] número um. Não haveria 
nenhuma vida que não fosse valoriza-
da. O SUS como meio para atingir e a 
ciência como elemento de decisão. O 
eixo de atenção, prevenção, testagem, 
hospitalização e monitoramento”, de-
clarou Mandetta.

VACINAS
O médico defendeu a importância 

da imunização da população brasileira 
como saída para a crise sanitária. “A 
única pauta sugerida para o Brasil, na 
assembleia de 2020, foi a vacina como 
patrimônio global da humanidade.”

Mandetta, que estava à frente da 
Saúde quando a pandemia chegou ao 
Brasil, foi demitido em abril do ano 
passado, após divergir do presidente 
sobre o modo de conduzir a crise do 
coronavírus no país.

Desde o início, ele se mostrou con-
trário ao tratamento precoce contra a 
Covid-19, amplamente defendido pelo 
chefe do Executivo federal, e favorável 
a um lockdown nacional para conter a 
disseminação do vírus.

No depoimento, Mandetta disse 
que faltou iniciativa do Executivo para 
criar uma política de isolamento social 
já no início da pandemia. “[Era] Funda-
mental que se fizesse uma fala de pre-
venção dos brasileiros e de isolamento. 
Não é possível se fazer qualquer tipo 
de gestão sem prevenir infecção. Era 
importante naquele momento [o isola-
mento social] porque tínhamos baixo 

número de casos”, defendeu.

DISCORDÂNCIA
O ex-ministro assumiu ter discor-

dado de Bolsonaro sobre medidas para 
garantir o isolamento social. “Houve 
discordância. Nunca tive discussão 
áspera, mas sempre coloquei as reco-
mendações de maneira muito clara. 
Sempre as fiz de acordo com o que é 
preconizado para doença infecciosa 
epidêmica”, completou.

Ele afirmou que alertou Bolsona-
ro sobre previsão de 180 mil mortos 
até dezembro de 2020. Mesmo assim, 
Bolsonaro “não recomendou nenhu-
ma providência”. “Me lembro do pre-
sidente falar que adotaria o chamado 
confinamento vertical, que era algo 
que a gente não recomendava. Tinha 
uma outra fonte, que dava a ele o 
porquê. Nunca houve a recomenda-
ção nossa que não fosse da cartilha 
da OMS”.

 
O relator da CPI da Covid-19, 

Renan Calheiros (MDB-AL), avaliou, 
nesta terça-feira (4), como produtiva 
a oitiva do ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta e ironizou o 
adiamento do depoimento do tam-
bém ex-ministro da pasta Eduardo 
Pazuello para o dia 19 de maio.

“Eu acho que o ministro Man-
detta fez um depoimento conse-
quente, produtivo e além da expec-
tativa. Recheado de informações, 
números. Sua presença na Comissão 
Parlamentar de Inquérito vai ajudar 
muito na investigação”, declarou Re-
nan, após a oitiva, que durou cerca 
de 8 horas.

“Sobre a ausência do ministro 
Pazuello, isso caracteriza perda e ga-
nho. Perda porque só vamos ouvi-lo 
no dia 19 e ganho porque parece que 
vai haver uma conversão: ele quer 
depor remotamente, agora, para evi-
tar aglomeração”, ironizou o relator.

Pazuello alegou ter tido contato 
com dois servidores infectados com 
a Covid-19 e pediu para prestar de-
poimento no formato remoto ou em 
outra data. A CPI optou pela segunda 
opção, daqui a duas semanas.

O vice-presidente da CPI, Ran-
dolfe Rodrigues, seguiu a mesma 
linha de Renan Calheiros sobre Man-
detta. “Foi uma contribuição funda-
mental, começamos bem a CPI. Ele 
apresentou uma ordem cronológica 
e o conflito da ciência, que o ministé-
rio queria adotar, e a incompatibili-
dade com o comando paralelo vindo 
do Palácio do Planalto”, disse.

DEPOIMENTOS
Mandetta foi o primeiro minis-

tro da Saúde durante a pandemia 
de Covid-19. O depoimento do su-
cessor de Mandetta, Nelson Teich, 
ficou para essa quarta-feira (5) e o 
de Eduardo Pazuello foi transferi-
do para o próximo dia 19 de maio. 
Pazuello alegou ter tido contato 
com pessoas infectadas.

O atual ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, e o diretor-pre-
sidente da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), An-
tônio Barra Torres, prestam depoi-
mento na quinta-feira (6). Todos 
foram convocados na condição de 
testemunhas.

A CPI da Covid-19 vai investi-
gar as ações e omissões do governo 
federal no enfrentamento à pande-
mia de Covid-19 e, em especial, no 
agravamento da crise sanitária no 
Amazonas com a ausência de oxi-
gênio, além de possíveis irregulari-
dades em repasses federais.

Luiz Mandetta: “410 mil vidas me 
separam do presidente até hoje”
CPI DA COVID| Comissão Parlamentar de Inquérito promete investigar ações e possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, que já matou 
mais de 400 mil pessoas no Brasil, como também senadores querem saber se ocorreram irregularidades nos repasses federais a governos estaduais e municipais

Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, criticou diversas vezes a gestão do presidente Bolsonaro e disse que tomou deciões em 3 pilares

Senador Renan Calheiros disse que as declarações de Mandetta ajudarão na investigação

RENAN DIZ QUE 
DEPOIMENTO DE 
MANDETTA FOI PRODUTIVO 
E IRONIZA PAZUELLO

Me lembro do presidente 
falar que adotaria o chamado 
confinamento vertical, que 
era algo que a gente não 
recomendava. Nunca houve 
recomendação nossa, que 
não fosse da cartilha da 
OMS”

“
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
EX-MINISTRO DA SAÚDE
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O politicamente correto é 
o pesadelo da novilíngua do 
romance 1984, de George Orwell, 
invadindo a realidade. Como 
uma profecia, o livro descreve 
o mundo em um governo 
autoritário, onde as intervenções 
de caráter psicológico sobre os 
indivíduos são feitas pela criação 
de uma realidade fantasiosa em 
que, através da farsa nas palavras 
e na linguagem, é estabelecida 
uma distopia. Um novo idioma 
é criado, a novilíngua, não 
com novas palavras, mas com 
supressões ou novos sentidos, 
cuja função é restringir o alcance 
da racionalidade. Com o controle 
da linguagem se pretende 
controlar o pensamento. Termos 
afáveis e afetuosos mascaram 
a opressão, o controle, a 
privação da liberdade e o 
desespero num mundo onde o 
pensamento divergente é crime. 
Richard Weaver, em As Ideias 
tem Consequências, diz que 
toda comunidade metafísica 
depende da capacidade dos 
homens de entenderem uns 
aos outros, o conhecimento 
da realidade vem ao homem 
através da palavra. Dominar 
politicamente a linguagem 
é dominar o pensamento e 
escravizar a sociedade. Assim, 
através da manipulação 
palavras consagradas ganham 
novos sentidos, com carga 
emocional, colocando as pessoas 
em posições contraditórias e 
polarizadas, levando a con� itos 
irreconciliáveis. O Ministério 
da Verdade no romance 1984 é 
responsável por falsi� cações de 
documentos, escritos, ou mesmo 
literatura que possam servir de 
referência. Tudo tem que ser 
condizente com o que o Partido 
diz ser verdade, a história tem 
que ser reescrita de acordo 
com os interesses do poder. 
O politicamente correto traz 
consigo uma nova fala, dando 
vida real à diabólica criação do 
governo autoritário do romance. 
A adulteração das palavras com 
a criação de novos sentidos tenta 
driblar a ética e o entendimento, 
tornando aceitáveis condutas, 
procedimentos ou ações 
que seriam prontamente 
repudiadas e contraditadas em 
seu sentido original. Gênero, 
comportamento, etnia, moral, 
Todas essas áreas são campos 
de batalha da imposição de 
novos sentidos à linguagem. 
Gênero, que na gramática 
signi� ca se uma palavra 

é masculina ou feminina 
substituiu no politicamente 
correto a palavra sexo, para 
desconstruir a ideia de sexo 
biológico masculino e feminino, 
o objetivo é descaracterizar a 
família tradicional. Daí nasce 
a ideologia de gênero com 
todo um arcabouço voltado 
à intervenção do Estado nos 
papéis tradicionais, vistos como 
negativos para a ideologia. Uma 
luta brutal pressiona a política, 
a mídia e a linguagem para de 
forma compulsiva e coercitiva, 
neutralizar ou minimizar 
especi� cações de sexo. Em 2016 
a Associação Médica Britânica 
recomendou a substituição da 
expressão mulher grávida por 
pessoa grávida. Para não ferir a 
sensibilidade dos transgêneros, 
não interessa aos censores a 
realidade de que ali está uma 
mulher grávida. O absurdo 
alcança por vezes o delírio como 
numa publicação de Dráuzio 
Varela em rede social, rifando 
a palavra mulher por pessoa 
com vagina. A novilíngua 
alcança a questão do aborto na 
absorção do tema pelos direitos 
reprodutivos, onde o chavão meu 
corpo minhas regras esgoela 
que feto não é bebê e grávida 
não é mãe. Na questão da etnia 
a sensibilidade foi levada ao 
desatino. Discriminação, um 
ato aberto, do mundo real, 
no dizer de � omás Sowell, 
com consequências, difere 
do uso simples de vocábulos 
como branco ou preto, mas o 
politicamente correto coloca 
tudo histericamente no pacote 
do racismo. Discriminação 
contra um grupo supostamente 
dominante é tratada na nova 
fala como preferência. A luta 
política é um vale tudo e dividir 
as pessoas garante uma fatia 
de eleitorado para quem as 
divide.  Na questão da segurança, 
bandidos são transmudados em 
suspeitos. A ideologia detesta 
a alta cultura e a liberdade de 
pensamento porque elas têm 
a capacidade de desmascarar 
mentiras. O politicamente 
correto busca se � rmar como 
um poder normativo na vida das 
pessoas. Sobre isso, manifestou-
se � eodore Dalrymple “uma 
vez que se o tenha, jamais se 
� cará satisfeito com a dose. 
Um poder in� nito passará 
a pensar a si mesmo como 
in� nitamente bom, já que se 
torna in� nitamente responsável 
pelos seus súditos.”

O PODER DAS PALAVRAS

Dr. Geraldo Ferreira

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A BEM DA
VERDADE

DECISÃO| Juiz Geraldo Antônio da Mota apontou que não havia nenhum elemento probatório “que demonstre 
que a renúncia do aludido réu tenha sido decorrente de percepção de algum benefício”

O ex-deputado estadual Gilson 
Moura foi absolvido do pro-
cesso que apurava suposta 

negociação do cargo político, no ano 
de 2010, com o então suplente Edson 
Siqueira de Lima, o Sargento Siqueira. 
A renúncia de Moura, efetivada três 
meses antes do � nal do mandato, 
abriu vaga para que Siqueira assumis-
se, e provocou uma representação do 
também parlamentar Nelter Queiroz, 
alegando improbidade administrativa.

A decisão proferida nesta terça-
-feira(4) pelo juiz Geraldo Antônio da 
Mota, entretanto, aponta que “não há 
nenhum elemento probatório que de-
monstre que a renúncia do aludido réu 
tenha sido decorrente de percepção 
de algum benefício, ou visando paga-
mento de dívida, ou, ainda para con-
ferir foro especial em outra demanda 
em favor do requerido Edson Siqueira 
de Lima”. Apesar da representação, o 
sargento Siqueira conseguiu assumir 
o cargo.

“Quero agradecer as orações de 
minha família Moura, em especial a 
minha mãe Valdeci Moura, aos meus 
advogados Dr. Eduardo Nobre, Fátima 
Delgado, Fabiano Falcão e João Hen-
rique. E fazer um registro que Deus 

iluminou o Juiz Dr. Geraldo Mota que 
entendeu que nós erramos inocentes. 
Sempre irei con� ar em Deus e na jus-
tiça.”, a� rmou Gilson Moura, que ga-
rante ter renunciado para dar suporte 
à sua irmã, Gerlúcia Maria de Moura, 
que enfrentava graves problemas de 
saúde.

A decisão destaca também que 
Nelter Queiroz reconheceu no pro-
cesso que a suposta conduta improba 

teve origem em rumores e conversas 
que circularam pelos corredores da 
Assembleia Legislativa do RN. Já as 
declarações de Rychardson de Macedo 
Bernardo, testemunha no caso, “não se 
robustecem quando cotejadas com as 
demais provas acostadas aos autos”.

Essa ação de improbidade, que tra-
mitou na 3ª Vara da Fazenda Pública 
de Natal, absolveu também o hoje ad-
vogado Edson Siqueira.

Ex-deputado Gilson Moura alega ter renunciado para auxiliar uma irmã, que estava doente

Gilson Moura é absolvido da 
acusação de negociação do cargo

EDUARDO MAIA/ALRN

DIVULGAÇÃO/SEMURB

O cronograma de ações de � sca-
lização e educação ambiental 
a serem desenvolvidas na Área 

Non Aedi� candi de Ponta Negra foi 
de� nido pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb). 
A portaria nº 028/2021, que está publi-
cada no Diário O� cial do Município 
(DOM) desta terça-feira (4), de� ne as 
instruções para atender o Decreto nº 
12.160 de 27 de janeiro de 2021, que 
regulamenta provisoriamente os usos 
compatíveis para a área até a aprova-
ção de� nitiva do Plano Diretor.

A área não edi� cante corresponde 
a um total de nove quadras de lotes 
distribuídos ao longo da margem es-
querda da avenida Engenheiro Rober-
to Freire e foi criada em 19 de julho de 
1979. E os usos admitidos no local estão 
sujeitos ao prévio licenciamento pelo 
órgão municipal. O Decreto nº 12.160 
visa garantir a proteção do conjunto 
cênico-paisagístico composto pela 
Praia de Ponta Negra, o monumento 
natural do Morro do Careca e as dunas 
associadas. E, portanto, estabelece as 
diretrizes técnicas para os processos 
de licenciamento ambiental e urbano 
de área.

 Já a portaria vai balizar as ações da 
� scalização municipal, cujas ativida-

des vão seguir um cronograma inicia-
do a partir de julho deste ano seguindo 
até março de 2022. De acordo com a 
publicação, as ações serão divididas 
em duas fases: a primeira de cunho 
educativo e informativo, nos meses de 
julho e agosto deste ano; e a segunda de 
setembro deste ano a março de 2022 
voltada para a parte � scalizatória, na 
qual a Semurb vai atuar de maneira 
mais rígida e observando o cumpri-

mento de todas as normas estabeleci-
das no decreto.

 “Num primeiro momento, a 
Semurb, em parceria com as secreta-
rias de Serviços Urbanos (Semsur) e de 
Saúde (SMS), por meio de sua Vigilân-
cia Sanitária, vai atuar em duas fren-
tes, noti� cando todos os ocupantes e 
proprietários dos lotes e também com 
ações educativas de caráter informati-
vo dos procedimentos de legalização e 
seus respectivos prazos”, explica o titu-
lar da pasta, � iago Mesquita.

 “Já a partir de setembro serão ini-
ciadas as � scalizações gerais das ocu-
pações e remoção daquelas que não fo-
rem legalizadas, decorrido o prazo para 
adequações, sendo autuados aqueles 
que permanecerem sem providências. 
Também serão realizadas � scalizações 
de rotina permanentes e periódicas a 
� m de averiguar o cumprimento das 
regras”, acrescenta o secretário.

 O QUE DIZ O DECRETO
A atual legislação proíbe qualquer 

edi� cação nos lotes da Área Non Ae-
di� candi com material de construção 
de� nitivo, por exemplo, o concreto. 
Sendo permitida apenas a instalação 
de equipamentos removíveis com área 
máxima de 18 metros quadrados.

Nove quadras estão à margem de avenida

Definido o cronograma de ações 
para fiscalizar área não edificante

PONTA NEGRA
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MARCELOHOLLANDA
MEIs em atraso

Até o dia 1º de maio, o 
RN tinha exatamente 149.894 
microempreendedores individuais 
ativos. Mas até ontem, 4, apenas 
33% deles havia entregue a  
Declaração Anual de Rendimento 
do MEI, cujo prazo encerra no 
próximo dia 28.

O gerente do escritório 
metropolitano do Sebrae/RN, � ales 
Medeiros, diz que esses atrasos são 
recorrentes pela eterna mania do 
brasileiro de deixar tudo para a última 
hora. Só que este ano é muita gente 
atrasada.

O que preocupa
No ano passado o estado 

registrou um crescimento de 20.688 
novas empresas abertas somente 
na categoria de MEI, o que foi 
interpretado como uma efetiva 
resposta das pessoas à aniquilação 
de empregos formais que veio no 
rastro da pandemia. Então, o que está 
acontecendo?

 
Multa

No caso de atraso, na entrega da 
declaração, o empreendedor paga 
uma multa pequena de cinqüenta e 

poucos reais, mas se demorar mais 
pode ter sua inscrição estadual 
cancelada ao � m de dois anos. E 
nenhum empreendedor que se preze 
vai querer isso, né.

 
Bares e restaurantes

Não está fácil para o setor que 
vive de aglomeração. Em março deste 
ano, o setor no RN faturou alguma 
coisa como R$ 84 milhões, contra R$ 
96 milhões registrados em março de 
2020, uma queda de 12,5%.

Até ai, como diziam as nossas 
avós, morreu um burro. Só que na 

comparação entre março e fevereiro 
deste ano a queda foi de 31%. 
Trocando em miúdos, em março 
último, o setor de bares e restaurantes 
registrou o menor patamar de 
atividades desde junho de 2020.

 
Análise reversa

Esse dado ai em cima mostra que o 
primeiro ano de pandemia foi fichinha 
perto do que passaremos a viver agora 
com as novas ondas da pandemia e 
a crônica falta de uma vacinação no 
Brasil. Se risco a demanda mitigação, a 
conclusão é que a crise vai demorar mais 

tempo para passar.

 
Dois em um

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, foi 
extremamente elogiado ontem pelo 
ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, na abertura da CPI da 
Covid 19. Segundo o depoente, o neto 
de Roberto Campos sempre buscava 
informações para colaborar nos 
esforços contra a pandemia. Já Paulo 
Guedes, o poderoso superministro 
da Economia, só fazia perguntar: 
“quando vai abrir, quando vai abrir?”

MARCELO

MARCELO HOLLANDA

Buchecha sem Claudinho. É 
assim a Festa do Boi sem Pú-
blico. Em 2021, segundo ano 

da pandemia e 59º do evento, que 
acontece tradicionalmente no Par-
que Aristófanes Fernandes, em Par-
namirim, deve ser a mesma coisa, 
mas com algumas mudanças.

O presidente da Associação 
Norte-rio-grandense dos Criado-
res (Anorc), Marcelo Passos, foi 
obrigado a organizar um evento 
todo virtual no ano passado.

Deu certo em parte com os lei-
lões, mas aniquilou com as recei-
tas oriundas do entretenimento 
– bebida e comida  - e que são de 
lei em qualquer exposição agrope-
cuária que se preze.

Isso teve consequências de-
sastrosas no faturamento, que 
desabou em 70% no ano passado, 
segundo Passos. “Só entrou pra-
ticamente a receita de leilões no 
contexto em que muitos patroci-
nadores desapareceram”, lembra.

Para a edição deste ano, que 
antecede a de número 60, Marce-
lo Passos só pensa em uma Festa 
do Boi que seja mais e� ciente no 
modelo híbrido, o que necessaria-
mente pautará uma forte progra-
mação educativa e pro� ssionali-
zante.

“Dentro de mais uns 15 dias te-
rei uma agenda com o Governo do 
Estado para alinharmos esse for-
mato, já sabendo que será muito 
difícil um evento de grande públi-
co pelo andar da carruagem dessa 
pandemia”, acrescenta.

No ano passado, a Festa do 
Boi chegou a ser cancelada. Mas, 
depois de muita conversa os orga-
nizadores e principais apoiadores, 
resolveu-se levar em frente uma 
programação toda ela transmitida 

pelo site da Anorc e replicada nas 
redes sociais da entidade e parcei-
ros.

Hoje, embora ache que foi feito 
o máximo possível para um ano 
totalmente atípico, Marcelo Pas-
sos reconhece que poderia ter sido 
melhor.

“Teremos que seguir em frente 
com esse formato e eu só espe-
ro que consigamos surpreender 
mais, já que a pandemia só piorou 
este ano”, admite.

Para Marcelo Passos, não é 
possível negociar com a saúde 
pública, por mais que se goste de 
bons resultados � nanceiros.

“É uma questão de princípio e 
eu não abro mão disso”, a� rma.

Em 2019, último ano sem pan-
demia, a festa movimentou cerca 
de R$ 50 milhões em negócios e foi 
visitada por 240 mil pessoas, entre 
os dias 12 e 19 de outubro.

Além de exposições agropecu-
árias, leilões e rodada de negócios, 
a feira tirava receitas dos shows e 
parque de diversões, que atraíam 
públicos variados.

Festa do Boi quer mais do 
modelo virtual em 2021

SEM PÚBLICO

ANÁLISE | Segundo Abdon Gosson, presidente da Associação Brasileira de Hotéis do RN, setor de eventos 
continua 90% parado, enquanto o de hotelaria empacou em 60%, após recuperação no ano passado

O Projeto de Lei (5.638/2020) que 
criou o Programa Emergencial 
de Retomada do Setor de Even-

tos (PERSE),- aprovado no Senado no 
último dia 30 e sancionado com vetos 
nesta segunda-feira (3), pelo presidente 
Bolsonaro - foi bom, só chegou tarde.

A opinião é do presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Rio Grande do Norte (ABIH-.RN), 
Abdon Gosson.

O texto parcela débitos das empre-
sas dos setores de eventos e turismo 
com o Fisco e estabelece outras medi-
das para compensar a grande perda de 
receitas, como a alíquota zero de PIS/
Pasep, Co� ns, da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Im-
posto de Renda das Pessoas Jurídicas 
(IRPJ) por 60 meses.

Poderão aderir ao Perse empresas 
de hotelaria, cinemas, casas de even-
tos, casas noturnas, de espetáculos, e 
bu� ets sociais e infantis. Também po-
derão aderir empresas que realizem ou 
comercializem congressos, feiras, fei-
ras de negócios, shows, festas, festivais, 
simpósios ou espetáculos em geral e 
eventos esportivos, sociais, promocio-
nais e culturais.

Para Abdon Gosson, hoteleiro e 
agente de viagens, a despeito das qua-
lidades do programa emergencial de 
apoio ao setor, “ele chegou tarde e atra-
sado justamente por ser um programa 
emergencial de ajuda ao setor casti-
gado desde o começo do ano passado 
pela pandemia”.

Segundo ele, o setor de eventos 
continua 90% parado, enquanto a ho-
telaria teve uma queda idêntica, de-
pois de uma breve recuperação no ano 
passado. “Hoje, está em torno de 60%”, 
assegura.

Para o presidente da ABIH do RN, 
a boa notícia trazida pelo PL é a rene-

gociação das dívidas tributárias, � scais 
e não � scais, FGTS, para recompensar 
a grande perda de receita do setor ao 
longo da pandemia.

“Sem essa ajuda, pode acreditar, o 
setor estaria liquidado e com ele milha-
res de empregos”, a� rma o dirigente.

Explica que os custos dos encargos 
tributários, normalmente elevados em 
períodos normais, impediriam que 
qualquer empresa, por mais bem ad-
ministrada que seja, uma plena recu-
peração na pós-pandemia.

Lembrou que turismo, hotelaria e 
eventos movimentam mais de 55 seg-
mentos ligados à cadeia produtiva do 
setor.

“São 7,5 milhões de pessoas forte-
mente atingidas pela crise sanitária no 
Brasil”, resume Gosson.

Mas o empresário ainda por uma 
recuperação mais robusta nos próxi-
mos meses, o que acontecerá com o 
crescimento da vacinação.

“Precisamos de pessoas trabalhan-
do como esses trabalhadores precisam 

urgentemente de seus empregos”, a� r-
mou.

Poderão aderir ao Perse empresas 
de hotelaria, cinemas, casas de even-
tos, casas noturnas, de espetáculos, e 
bu� ets sociais e infantis.

Também estão enquadradas no 
programa empresas que realizem ou 
comercializem congressos, feiras, fei-
ras de negócios, shows, festas, festivais, 
simpósios ou espetáculos em geral e 
eventos esportivos, sociais, promocio-
nais e culturais.

Na área do turismo, o Perse inclui 
agências de viagens, transportadoras 
turísticas, organizadoras de eventos 
na área, parques temáticos, acampa-
mentos turísticos e meios de hospe-
dagem.

Para custear os benefícios, o Perse 
prevê, além de recursos orçamentários 
e do Tesouro, 3% do dinheiro arrecada-
do com as loterias da Caixa e da Lotex 
e ainda recursos da emissão de títulos 
do Tesouro, para ações emergenciais e 
temporárias.

Abdon Gosson acredita que sem a ajuda, mesmo tardia, o setor estaria aniquilado

Tradicional evento ocorre em outubro

Auxílio ao turismo e eventos foi 
bom, mas chegou tarde, diz ABIH

DIVULGACAO/ABIH

AGORA RN
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PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO 

Phoenix Energias Renováveis Ltda, 13.744.588/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Instalação (LI) para 
Geração de Energia do Complexo Eólico Limão, localizado na zona rural dos municípios de São Tomé, 
Barcelona e Sítio Novo /RN.  

Kenneth David Basch  
Administrador 

 

 

 
 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
Boa Vida Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 08.106.556/0001-79, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação para o Condomínio Residencial Del Mar, localizada na Rua 
Francisco Fernandes Freire, nº 155, Centro, Baía Formosa - RN. 

 
Simon Adriaan Troost 

Administrador 

 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
P J DE CARVALHO POLI-EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo de 
validade até 29/04/2023, para pesquisa e extração de Granito Ornamental, volume de 500 m³/mês, área 
de 7,34 ha, na localidade de Belo Monte, sn, zona rural, no Município de Serra Negra do Norte/RN.  

P J de Carvalho Poli – Diretor. 
 

VARA FEDERAL | Advogados do petista afirmam que mensagens entre procuradores que atuavam na “lava 
jato” revelam que a denúncia dos caças foi idealizada pelo integrantes da operação de Curitiba

A defesa do ex-presidente Lula 
pediu nesta segunda-feira (3) 
que a 10ª Vara Federal Criminal 

do Distrito Federal declare a suspeição 
dos procuradores da República Frede-
rico de Carvalho Paiva e Herbert Reis 
Mesquita para atuar no processo que 
investiga irregularidades na compra de 
caças suecos para a Aeronáutica.

Os advogados do petista afirmam 
que as mensagens entre procurado-
res que atuavam na “lava jato” ob-
tidas por hackers revelam que a de-
núncia dos caças foi idealizada pelos 
integrantes da operação de Curitiba, 
dentro de um “plano” que buscava 
liquidar Lula por meio de “acusações 
frívolas, apresentadas em número 
elevado e repetidas”. Para montar es-
sa acusação, diz a defesa de Lula, os 
procuradores de Curitiba recorreram 
à atuação ilegal da Receita Federal e 
a articulações irregulares com auto-
ridades norte-americanas.

Paiva e Mesquita foram envolvi-
dos nessas discussões em grupos no 
Telegram e “não apenas tomaram 
conhecimento das ilegalidades que 
estavam sendo praticadas pela ‘lava 
jato’ de Curitiba contra os excipientes 
[Lula e seu filho Luís Cláudio Lula da 
Silva] como também passaram a delas 
participar”.

Segundo os advogados do ex-pre-
sidente, informa o matéria de Sergio 

Rodas no Consultor Jurídico, os pro-
curadores sabiam que Lula e seu filho 
não praticaram irregularidades quanto 
à compra dos caças, mas decidiram 
levar adiante a acusação, com revisão 
dos procuradores da “lava jato”.

E após o encerramento da instru-
ção do caso, Paiva e Mesquita recorre-
ram mais uma vez aos procuradores 
de Curitiba para combinar o conteúdo 
do depoimento do delator Antonio Pa-
locci, ex-ministro da Fazenda e da Casa 
Civil, que foi ouvido como testemunha 
do juízo. O objetivo era fortalecer a 
acusação contra Lula e seu filho.

Para a defesa, as mensagens de-
monstram que Paiva e Mesquita não 
têm imparcialidade para trabalhar no 
caso. De acordo com os advogados, os 
integrantes do Ministério Público de-
vem ter uma atuação que “não só deve 
se pautar pela legalidade, impessoa-
lidade, moralidade e imparcialidade, 
conforme exige a Carta Fundamental, 
como também transmitir à sociedade 
a clara segurança de que a postura do 
membro do Ministério Público propi-
ciou ao jurisdicionado um processa-
mento justo, com a máxima eficácia de 
seus direitos e garantias”.

Lula: advogados que o defendem dizem que procuradores sabiam da sua inocência no caso

Defesa de Lula pede a suspeição 
de procuradores: compra de caças

LULA MARQUES/PT

AGÊNCIA BRASIL

Cabe ao Superior Tribunal de 
Justiça, diante de um pedido 
de homologação de decisão 

estrangeira, apenas verificar se fo-
ram atendidos os requisitos formais. 
Assim, a Corte Especial do STJ homo-
logou uma decisão da Justiça de Tri-
nidad e Tobago contra a construtora 
brasileira OAS, que se viu derrotada 
em uma disputa judicial com uma 
empresa daquele país.

Na sentença estrangeira, a OAS 
foi condenada a pagar U$ 6,1 milhões 
(aproximadamente R$ 33 milhões) 
por inadimplência contratual. Ao 
contestar o pedido de homologação 
da sentença perante o STJ, a empresa 
brasileira alegou que havia deficiên-
cia na instrução do pedido devido 
à ausência de documentos funda-
mentais e da assinatura do juiz que 
proferiu a decisão. A OAS também 
argumentou que houve ofensa à or-
dem pública por absoluta ausência 
de fundamentação da sentença es-
trangeira.

No entanto, a relatora do caso, 
ministra Laurita Vaz, destacou que o 

papel do STJ diante de um pedido de 
homologação de decisão estrangeira 
é apenas verificar se foram atendidos 
certos requisitos formais, além de ob-
servar se há ofensa à soberania nacio-
nal, à dignidade da pessoa humana 
ou à ordem pública, sem reexaminar 

as questões de mérito do processo.
Segundo a ministra, o fato de a 

sentença não ser assinada, como 
as do Brasil, não constitui, por si só, 
ofensa à ordem pública, já que é de-
corrência de um sistema jurídico 
diferente. Além disso, a relatora es-
clareceu que “é muito comum, em de-
terminados países, a forma objetiva e 
direta de análise oral dos argumentos 
apresentados pelas partes, seguida da 
declaração do direito reconhecido pe-
lo juízo”, o que, para ela, não represen-
ta ofensa à ordem pública por suposta 
falta de fundamentação.

Laurita Vaz afirmou, disse o por-
tal Consultor Jurídico, que não se po-
de exigir que a sentença estrangeira 
e o rito procedimental observem as 
normas da legislação brasileira, “o 
que equivaleria a erigir obstáculo que 
não se coaduna com os requisitos 
legais e regimentais desse procedi-
mento meramente homologatório”. A 
ministra apontou ainda que, segundo 
consta do processo, os advogados de 
ambas as partes foram ouvidos antes 
da decisão. 

Laurita Vaz, ministra, foi a relatora do caso 

STJ homologa sentença da Justiça 
de Trinidad e Tobago contra a OAS

LEGISLAÇÃO
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MULTIMARCAS

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

Por trás do Nordestão do Cidade Jardim

SEBRAE RN

Startups potiguares serão 
aceleradas pelo InovAtiva 

SETE SELECIONADAS

Nas últimas 24 horas, o Brasil 
registrou 2.966 mortes em de-
corrência de complicações da 

covid-19. No mesmo período, foram 
confirmados 77.359 novos casos da 
doença. Os dados foram divulgados 
na atualização diária do Ministério 
da Saúde, liberada na noite desta ter-
ça-feira (4).

Com esses novos dados, o total 
de vidas perdidas no Brasil para a 
pandemia chegou a 411.588. Ontem, 
o sistema de dados do Ministério da 
Saúde marcava 408.622. Ainda há 
3.651 óbitos em investigação. Isso 
ocorre porque há casos em que um 
paciente morre, mas a causa segue 
sendo apurada mesmo após a decla-
ração do óbito.

Já o número de casos acumulados 

desde o início do surto global foi para 
14.856.888. Ontem, o total de pessoas 
infectadas, segundo as autoridades 
de saúde, estava em 14.779.529.

Ainda há no país 1.002.304 casos 
em acompanhamento. O termo é em-
pregado para as pessoas infectadas 
e com casos ativos de contaminação 
pelo novo coronavírus.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o Brasil tem 13.442.996 pes-
soas que se recuperaram da covid-19 
desde o início da pandemia. Isso equi-
vale a 90,5% do total de pessoas que 
foram infectadas com o vírus.

Os números são em geral mais 
baixos aos domingos e segundas-fei-
ras em razão da menor quantidade 
de funcionários das equipes de saúde 
para realizar a alimentação dos da-

dos. Já às terças-feiras os resultados 
tendem a ser maiores pelo envio dos 
dados acumulados.

O estado que registra o maior 
número de mortes é São Paulo 
(98.012). Em seguida vêm Rio de Ja-
neiro (44.232), Minas Gerais (34.396), 
Rio Grande do Sul (25.417) e Paraná 
(22.991). Já na parte de baixo da lis-
ta, com menos vidas perdidas para 
a pandemia, estão Roraima (1.514), 
Acre (1.555), Amapá (1.566), Tocan-
tins (2.601) e Alagoas (4.293).

Até o momento, foram distri-
buídos a estados e municípios 71,3 
milhões de doses de vacinas contra 
a covid-19. Desse total, foram aplica-
das 44,4 milhões de doses, sendo 30,1 
milhões da 1ª dose e 14,2 milhões da 
2ª dose.

Brasil: em 24 horas, 2.966 mortes e 
77,3 mil novos casos da pandemia 
que continua fazendo vítimas
ESTATÍSTICA | Os números são, geralmente, mais baixos aos domingos e segundas-feiras, em razão da 
menor quantidade de funcionários das equipes de saúde, que alimentam os banco de dados da rede

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas que se recuperaram da Covid, desde começo da pandemia

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

Sete startups do Rio Grande do 
Norte estão entre as 386 sele-
cionadas em todo o país para 

serem aceleradas através do progra-
ma InovAtiva Brasil, considerado 
a maior iniciativa de aceleração de 
startups da América Latina e fun-
ciona como um hub de conexão e 
capacitação dos empreendedores do 
ecossistema inovador do país. Foram 
aprovados cinco projetos inovadores 
de Natal, um de Parnamirim e outro 
de Mossoró. Esses empreendedores 
participarão de atividades online de 
capacitação durante os próximos 
quatro meses.

Foram escolhidas para este 
ciclo 2021.1 do programa as star-
tups do RN  Hubbi (Natal), MEDI3D 
(Natal), Pedireito (Natal), Pitom84 
(Natal), Robox (Natal), Probatus 
Serviços Acadêmicos (Parnami-
rim) e Superesse (Mossoró). Esses 
negócios foram aprovados após 
análise de cinco dimensões: grau 
de maturidade do negócio, grau de 
inovação, potencial de mercado, 
composição da equipe e potencial 
de escala da solução.

As startups selecionadas partici-
pam da primeira etapa do ciclo, cha-
mada Etapa Aceleração. Nessa fase, 
são realizadas atividades de mento-
rias de negócios e capacitação em-
preendedora. Ao final desse período 
é realizado o evento regional InovA-
tiva Day, com treinamentos de pitch 
exclusivos para os participantes do 
programa de aceleração e conexões 
com público em geral.

Em julho próximo, informa a 
Agência Sebrae de Notícias, 160 star-
tups passarão para a Etapa Conexão, 
segunda fase do ciclo em que os em-
preendedores participam de mento-
rias especializadas para o desenvol-
vimento de seus negócios. Ao final 
das atividades, é realizado o evento 
InovAtiva Experience, que finaliza 
o ciclo com o Demoday – momento 
em que as startups apresentam suas 
soluções para investidores.

Inteiramente gratuito, o InovAti-
va Brasil é realizado pelo Sebrae em 
parceria com a Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego e Com-
petitividade do Ministério da Eco-
nomia e tem execução da Fundação 
Centro de Referência em Tecnolo-
gias Inovadoras (CERTI). 

O programa oferece mentorias, 
visibilidade às startups e conexão 
com investidores, grandes empresas 
e parceiros. Por meio dessas men-
torias, treinamentos, conexões e ca-
pacitações online, o InovAtiva Brasil 
tem o objetivo de ajudar os empreen-
dedores a crescerem e impactarem 
cada vez mais a sociedade.

386
foram as escolhidas em todo o 
Brasil para serem aceleradas

Negócios foram aprovados após análise de cinco dimensões, entre eles a potencialidade



Trabalhadores informais e ins-
critos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico) nascidos em mar-
ço podem sacar, desde ontem (4) a pri-
meira parcela do auxílio emergencial 
2021. O dinheiro havia sido depositado 
nas contas poupança digitais da Caixa 
Econômica Federal em 11 de abril.

Os recursos também poderão ser 
transferidos para uma conta corrente, 
sem custos para o usuário. Até agora, 
o dinheiro podia ser movimentado 
apenas 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 avançada do código de barras) 
em maquininhas 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 
federal para atender pessoas vulne-
ráveis afetadas pela pandemia de co-
vid-19. Ele foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães che-
fes de família monoparental e, depois, 
estendido até 31 de dezembro de 2020 
em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 
600 cada.

Neste ano, a nova rodada de paga-
mentos, durante quatro meses, prevê 
parcelas de R$ 150 a R$ 375, depen-
dendo do perfil: as famílias, em geral, 

recebem R$ 250; a família monoparen-
tal, chefiada por uma mulher, recebe 
R$ 375; e pessoas que moram sozinhas 
recebem R$ 150.

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, assinou na tarde 
desta terça-feira (4) portarias 

de criação de dois programas relacio-
nados à rádio e teledifusão. A primeira 
institui a criação do programa Digita-
liza Brasil, que viabiliza a segunda fase 
de transição do sinal de televisão ana-
lógico para o digital.

“A primeira fase [da transição de 
sinal] teve o foco em regiões metropo-
litanas e grandes cidades e a segunda 
fase avança para o interior. O sinal digi-
tal já está em mais de 2 mil cidades e al-
cança 75% da população. A meta agora 
é encerrar as transmissões analógicas, 
o que acontecerá em 31 de dezembro 
de 2023”, comunicou o ministro.

Segundo Fábio Faria, o texto de 
criação do Digitaliza Brasil inclui me-
tas e diretrizes para famílias de baixa 
renda, que deverão ter a transição de 
sinal custeada pela arrecadação do 

leilão do 5G - que deve acontecer ainda 
neste semestre.

Em síntese, o Digitaliza Brasil per-

mitirá que outorgas públicas sejam 
disponibilizadas sem burocracia a 
municípios pequenos, que necessitam 

de ação de empresas privadas para rea-
lizar a digitalização.

“Isso envolve a distribuição de 700 
mil kits de digitalização que temos em 
estoque, a distribuição de até 4 milhões 
de kits de recepção para a população 
beneficiária de programas do governo 
federal e a infraestrutura de transmis-
são de TV a ser oferecida em 1.638 mu-
nicípios”, complementou o secretário 
de Radiodifusão do Ministério das Co-
municações, Maximiliano Martinhão.

FM DO CELULAR
A segunda iniciativa assinada por 

Fábio Faria, segundo a Agência Brasil, 
foi a criação de uma parceria entre 
as esferas público e privada para que 
aparelhos celulares capazes de receber 
ondas de frequência modulada (FM) - 
segundo o ministro, 90% dos aparelhos 
produzidos no Brasil atendem a esse 
critério - possam ser usados para sinto-

nizar rádio.
“A portaria assegura que celula-

res capazes de receber FM não sejam 
bloqueados. Isso é muito importante, 
porque apenas com essa ligação sere-
mos capazes de levar informação - por 
exemplo, da covid-19 - a todos os brasi-
leiros”, explicou o ministro. 

“O rádio é o meio de informação 
mais rápido e mais próximo da popu-
lação. Seja nas grandes ou pequenas 
cidades do país, ele informa, entretém 
e presta serviços com qualidade e res-
ponsabilidade social”, complementou 
Maximiliano Martinhão.

O Ministério das Comunicações 
realizou, logo após os anúncios, a de-
monstração de uma das tecnologias 
que serão viabilizadas com a chegada 
do 5G - o som imersivo. A demonstra-
ção foi fechada apenas para membros 
do governo e representantes de empre-
sas de radiodifusão.
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QUE VALORIZA 
SEU eilo.

A qualidade
BARBA E CABELO
ADULTO E INFATIL

RUA APODI, 694 - TIROL - NATAL

AGENDE SEU HORÁRIO
(84) 98169.9660

@OLDSKULLBARBEARIA_

DIVULGAÇÃO

Dunheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa, no dia 11 de abril

Trabalhadores nascidos em março 
podem sacar auxílio emergencial

DINHEIRO NO BOLSO

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Fábio Faria assina portaria de criação 
do programa “Digitaliza Brasil”
COMUNICAÇÕES| Digitaliza Brasil permitirá que outorgas públicas sejam disponibilizadas sem burocracia a municípios pequenos, que necessitam de ação de empresas privadas para 
realizar a digitalização; isso envolve a distribuição de 700 mil kits de digitalização e distribuição de até quatro milhões de kits de recepção a beneficiários de programas sociais federais

Fábio Faria disse que a meta é encerrar as transmissões analógicas até dezembro de 2023



O Rio Grande do Norte começa 
esta semana uma nova fase da 
campanha de imunização con-

tra a Covid-19. Com a chegada do novo 
lote de vacinas Astrazeneca/Fiocruz e 
o 1º carregamento da Pfizer, passam 
a ser atendidas pessoas com comor-
bidades, deficiências permanentes e 
grávidas.

Nesta terça-feira (4), a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) finali-
zou a distribuição de 115.364 doses de 
imunizantes para iniciar o processo de 
vacinação do novo público em todo o 
estado, além de mais 2.320 doses para 
ampliar a imunização entre as forças 
de segurança.

Para organizar o processo, a Sesap 
encaminhou aos municípios a nota 
técnica nº 20/2021, detalhando os 
grupos a serem atendidos na abertura 
dessa nova etapa de vacinação. A nota 
técnica divide o público, estimado em 
460 mil potiguares, em duas fases. 

Para a primeira etapa, as vacinas 
estão destinadas a pessoas com Sín-
drome de Down, com doença renal 
crônica em diálise, gestantes e puérpe-
ras com comorbidades e aqueles entre 
55 e 59 anos que tenham deficiência 

permanente e estejam cadastrados no 
programa de Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

Entre as comorbidades, para a 1ª 
etapa foram destacadas as pessoas 
entre 55 e 59 anos que tenham diabetes 
mellitus ou doenças cardiovasculares 
crônicas. O escalonamento se dá pela 
quantidade insuficiente de doses da 
vacina até o momento para atender 

todo o público de uma só vez. As faixas 
seguintes serão entre 50 e 54, 45 a 49, 40 
a 44, 30 a 39 e 18 a 29 anos, de acordo 
com a disponibilidade de doses.

Com o objetivo de facilitar o traba-
lho nos municípios, a Sesap também 
disponibilizou na plataforma RN+ 
Vacina a possibilidade de inserção dos 
documentos comprobatórios para as 
pessoas com comorbidades.
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CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA.
CNPJ (MF) 04.354.602/0001-06 - NIRE nº 24 2 0033543 0

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN

RESULTADO DE IMPUGNAÇÕES E AVISO DE APRAZAMENTO DE
ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

O Governo do Município de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, designado pela portaria nº 
018/2021, torna público que após análise minuciosa das impugnações interpostas pelas empresas 
Constem – Construtora Eireli, inscrita no CNPJ 06.927.666/0001-76, LR Comércio de Material 
Hospitalar e Construção Eireli, inscrita no CNPJ 22.174.182/0001-04, M2 Engenharia Eireli, inscrita no 
CNPJ 19.119.769/0001-51 e AB Agostinho Eireli ME, inscrita no CNPJ 26.772.105/0001-52, decide 
conhece-las, mas, no Mérito negar provimento a todas as impugnações, nos termos da 
legislação pertinente,  e desde já, aprazar a reabertura do certame, para o próximo dia 06/05/2021, 
às 10:00 horas, onde objetiva a contratação de empresa especializada para realizar os serviços 
de Limpeza Pública neste Município de Rio do Fogo/RN.

Rio do Fogo/RN, 04 de maio de 2021
Pedro Ricardo de Souza Pereira

Presidente da Comissão de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 04/05/2021 - Projeto Governo Cidadão – 8276-BR

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2021 - 
00210038.006065/2020-36,  ID-172 GO, destinado a aquisição de estabilizadores e nobreaks, 
no dia 19 de maio de 2021, às 09:00 horas, onde as propostas deverão ser enviadas até às 
09:00hs do dia 19/05/2021 (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O 
Edital encontra-se disponível no referido site do Banco do Brasil, sob o nº 864632. Esclarecimentos 
necessários estarão disponíveis no site www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-
e.com.br, como também na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo 
Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do 
Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – 
Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal, 04 de maio de 2021
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 04/05/2021 - Projeto Governo Cidadão – 8276-BR

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021 - 
00210060.001941/2020-51,  ID-170 GO, destinado a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINAS 
FOTOVOLTAICAS, no dia 20 de maio de 2021, às 09:00 horas, onde as propostas deverão ser 
enviadas até às 09:00hs do dia 20/05/2021 (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-
e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido site do Banco do Brasil, sob o nº 870670. 
Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site www.governocidadao.rn.gov.br ou 
www.licitacoes-e.com.br, como também na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do 
Projeto Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do 
Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 
59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal, 04 de maio de 2021
Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Pregoeiro
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 29/04/2021 - Projeto Governo Cidadão – 8276-BR

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que realizará licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021 - 
00210038.000302/2021-36,  ID-169 GO, destinado a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, no dia 21 de 
maio de 2021, às 10:00 horas, onde as propostas deverão ser enviadas até às 10:00hs do dia 
21/05/2021 (horários de Brasília-DF), através do site www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-
se disponível no referido site do Banco do Brasil, sob o nº 869930. Esclarecimentos necessários 
estarão disponíveis no site www.governocidadao.rn.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, como 
também na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, 
localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, 
Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 
3232.1964, ou ainda através do e-mail:  pegovernocidadao@gmail.com.

Natal, 29 de abril de 2021
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

Pessoas com Síndrome de Down estão no grupo que tem direito à vacina contra a Covid-19 

Sesap distribui mais de 100 mil 
doses e amplia grupos prioritários

NOVA FASE

CEDIDA

CREMERN| Entidade representante dos médicos entrou com Ação Civil Pública, na Justiça Federal, pedindo 
que os leitos de UTI só possam ser fechados com autorização judicial, após a pandemia do coronavírus

Diante da possibilidade do fe-
chamento de leitos de UTI no 
Rio Grande do Norte, com a 

diminuição do número de casos de 
Covid-19, como ocorreu no final da 
primeira onda, por parte do Estado do 
Rio Grande do Norte, o Conselho Re-
gional de Medicina do Rio Grande do 
Norte - Cremern solicitou, nos autos da 
Ação Civil Pública, que tramita na 4ª 
Vara Federal e ajuizada  pelo Conselho, 
que os leitos abertos durante a pande-

mia fiquem tutelados na referida ação, 
o que garantirá que o fechamento dos 
leitos de UTI só será possível com auto-
rização judicial.

Através da ação do Cremern, 135 
novos leitos de UTI foram abertos 
nos últimos anos. A Ação Civil Pública 
(Processo: 0004715-12.2021.4.05.8400) 
existe desde 2012 e neste período mui-
tas negociações aconteceram com vá-
rios governos.

Nesta terça-feira (04), durante 

audiência, a juíza Gisele Leite deter-
minou que o Governo do Estado apre-
sente informações sobre o que preten-
de reverter de UTI Covid-19 para UTI 
geral. A magistrada também marcou 
uma nova audiência para a manhã do 
próximo dia 17 de junho, com a finali-
dade de deliberar sobre o pleito. Tam-
bém foi determinado que o município 
de Natal informe sobre qual o número 
de leitos de UTI Covid-19 existe e quais 
serão revertidos para UTI geral.

Ação do Conselho de Medicina do RN possibilitou a abertura, nos últimos anos, de pelo menos 135 leitos em unidades de terapia intensiva

Conselho pede que leitos sejam 
mantidos após período da pandemia

JOSÉ ALDENIR



O ministro Dias Toffoli, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), participa de conferên-

cia virtual internacional, promovi-
da pela Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, nesta quarta-feira (5).  
      Ele integrará o painel “Notícias falsas 
e o exercício da democracia no Brasil 
contemporâneo”, ao lado da cientis-
ta política Nara Pavão, professora da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), e do especialista Ezequiel Gon-
zález Ocantos, professor associado do 
Departamento de Política e Relações 
Internacionais da Universidade de Ox-
ford.

Em sua palestra, Toffoli abordará 
as duas últimas décadas no Brasil, a 
percepção do país no cenário interna-

cional e, ainda, os desafios para a de-
mocracia em vários países como fenô-
meno internacional contemporâneo. 

Além disso, o ministro abordará 
como as instituições brasileiras vêm 
enfrentando esses desafios e a resposta 
do STF às manifestações antidemocrá-
ticas, no contexto do Inquérito (INQ) 
4781, instaurado com o objetivo de 
investigar a existência de notícias frau-
dulentas, denunciações caluniosas e 
ameaças à Corte e seus ministros.

O Centro Latino Americano da 
Universidade de Oxford promove, anu-
almente, a conferência do Programa de 
Estudos Brasileiros, que reúne especia-
listas de todo o mundo para discutir 
temas relacionados às suas linha de 
pesquisa.

O presidente da Fecomércio Rio 
Grande do Norte, Marcelo Quei-
roz, fez, nesta terça-feira (4) a 

entrega de 100 capacetes-respiradores 
à Prefeitura do Natal. A entrega acon-
teceu no Salão Nobre do Palácio Felipe 
Camarão. Os equipamentos foram 
adquiridos por meio de campanha de 
doação liderada pela Federação, que 
arrecadou mais de R$ 100 mil. Eles 
permitem a oxigenação simplificada e 
fora do leito de UTI dos pacientes com 
Covid-19 internados na rede pública de 
saúde da capital. Com isso, reduzem a 
necessidade de intubação e, conse-
quentemente, os índices de letalidade 
e até mesmo de agravamento de qua-
dro.   

Entre os doadores do capacete Hel-
met, estão a Fecomércio (28 unidades), 
o Sindicato do Comércio Atacadista 
(Sincad), liderado pelo presidente Sér-
gio Cirne, que viabilizou a doação de 
21 equipamentos; o presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista de Gêne-
ros Alimentícios (Sincovaga) e diretor 
da Assurn, Geraldo Paiva, conseguiu a 
doação de 15 unidades, além de outros 
presidentes de sindicatos, diretores da 
Fecomércio e empresários potiguares. 

O capacete Helmet, já vem com to-
dos os acessórios de conexão ao supri-
mento de oxigênio e aos equipamentos 
de monitoramento. “Os capacetes vão 
contribuir e muito no tratamento dos 
pacientes da Covid-19. Os capacetes 
salvam vidas, evita a intubação por 
dar um suporte ventilatório maior. 
Essa ação é de uma importância mui-
to grande para o enfrentamento dessa 
doença que nos atormenta a mais de 
um ano”, agradeceu o prefeito Álvaro 
Dias.  

O secretário municipal de Saúde, 

George Antunes, completou afirman-
do que a ação encabeçada pela Feco-
mércio é de “solidariedade e responsa-
bilidade social” perante a população. 

O presidente da Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, relembrou que quan-
do foi informado do pleito da Prefei-
tura, reuniu a equipe da Fecomércio 
para ação e estipulou uma meta de 100 
capacetes para primeira fase da cam-
panha de doação. 

“Procuramos os presidentes dos 
sindicatos filiados à Federação, empre-
sários, parceiros. Explicamos os bene-
fícios do equipamento, que vai aliviar 
o dia-dia das pessoas hospitalizadas. 
Encabeçamos essa campanha porque 
entendemos que a luta é de todos e faz 
parte do nosso papel ajudar a minorar 
os efeitos negativos da pandemia”, afir-
mou Marcelo Queiroz.  

Participaram, ainda, da entrega o 
vice-presidente do Sindilojas RN, Ge-
orge Ramalho; Luzia Diva, presidente 

do Sincofarn (Sindicato de Farmácias); 
Luiz Lacerda, vice-presidente da Feco-
mércio e da Redecon, Raniery Pimen-
ta, diretor Executivo da Fecomércio; 
Laumir Barrêto, diretor de Relações 
Institucionais da Fecomércio; Santa 
Rosa, presidente do Sicoob RN, além 
dos secretários Joham Xavier (Gover-
no), Fernando Fernandes (Turismo) e 
Danielle Mafra (Executiva). 

A campanha para custear mais ca-
pacetes segue ativa.  

PARA DOAR TRANSFIRA O VALOR 
PARA  FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE 
BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO RN 

CPNJ: 08.417.107/0001-41 (PIX) 
Banco do Brasil 
Agência: 0022-1 
Conta Corrente: 2112-1 
Enviar o comprovante para comuni-
cacao@fecomerciorn.com.br ou para o 
WhatsApp (84) 98102-8324.
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PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº. 002/2021-NATALPREV.  
 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Natal – NATALPREV, localizado na Avenida 
Floriano Peixoto, 336 – bairro Petrópolis, Natal/RN, objetivando o grau de competitividade preconizado pela 
Administração Pública Municipal, torna pública, para conhecimento dos interessados, a realização da Pesquisa 
Mercadológica abaixo especificada: PESQUISA MERCADOLÓGICA nº. 002/2021-NATALPREV – PROCESSO: 
NATALPREV-20210354789. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO (ASG); COPEIRO(A); RECEPCIONISTA; E, AINDA, ASSISTENTE DE GESTÃO/ADMINISTRATIVO; 
DE MODO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE NATAL – NATALPREV. A Pesquisa terá um tempo máximo de duração não inferior a 48 (quarenta e 
oito) horas úteis, nos termos do item 4.2. do Termo de Referência, iniciando-se na data e horário desta publicação e se 
encerrando às 16h00min, do dia 07/05/2021. As empresas participantes devem atentar para as orientações contidas no 
Termo de Referência, cumprindo, rigorosamente, as exigências nele estabelecidas. As informações encontram-se à 
disposição dos interessados no Departamento Administrativo do NATALPREV, localizado na Av. Floriano Peixoto, 336, 
1º andar – bairro Petrópolis, Natal/RN, no horário das 08h00min às 14h00min, de segunda-feira à sexta-feira, podendo 
ser solicitadas, exclusivamente, através do endereço eletrônico (e-mail) fernanda.siqueira@natal.rn.gov.br e/ou por 
meio de contato telefônico, no número (84) 3232-6962. As propostas de preços somente poderão ser entregues por 
meio eletrônico, o que deverá ocorrer através de encaminhamento por e-mail, no endereço eletrônico supracitado, 
fernanda.siqueira@natal.rn.gov.br, em virtude da suspensão do atendimento presencial na sede do NATALPREV, em 
decorrência da situação de pandemia da COVID-19. Somente serão aceitas e reconhecidas como válidas as propostas 
de preço encaminhadas, impreterivelmente, até às 16h00min, do dia 07/05/2021.  

 
Natal (RN), 04 de maio de 2021. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
P J DE CARVALHO POLI-EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo de 
validade até 29/04/2023, para pesquisa e extração de Granito Ornamental, volume de 500 m³/mês, área 
de 7,34 ha, na localidade de Belo Monte, sn, zona rural, no Município de Serra Negra do Norte/RN.  

P J de Carvalho Poli – Diretor. 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151479/TEC/RLO-0594, com prazo de validade até 

30/04/2024, em favor de 01 (uma) Estação Coletora Central de Três Marias, com coordenadas 
(9.404.969,41 mN e 657.138,85 mE), localizada no Campo de Produção de Três Marias (TM), município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151579/TEC/RLO-0590, com prazo de validade até 
30/04/2024, em favor de 01 (uma) Linha de Surgência do Poço petrolífero de código 7-BR-0053-RN e 
coordenadas (9.387.698,10 mN e 690.848,77 mE), com produção escoada para a Estação Coletora Satélite 
de Brejinho, localizada no Campo de Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-153685/TEC/RLS-0269, com prazo de validade até 30/04/2024, 
em favor de 01 (um) Acesso ao Poço petrolífero de código 7-SAB-0005-RN e coordenadas (9.393.475,00 
mN e 707.094,60 mE), localizada no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-153747/TEC/RLS-0273, com prazo de validade até 30/04/2024, 
em favor de 01 (um) Acesso ao Poço petrolífero de código 3-CAC-0030-RN e coordenadas (9.381.243,00 
mN e 670.632,50 mE), localizada no Campo de Produção de Cachoeirinha (CAC), município de 
Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2021-158547/TEC/RLS-0010, com prazo de validade até 30/04/2024, 
em favor de 01 (um) Acesso ao Poço petrolífero de código 6-CAC-0024-RN e coordenadas (9.382.292,30 
mN e 667.385,90 mE), localizada no Campo de Produção de Cachoeirinha (CAC), município de 
Caraúbas/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 
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OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ – MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP: 59.420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 

                                        Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo                    
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE 
CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 
30.12.2020, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por RAIMUNDO ALVES DA SILVA, 
brasileiro, natural de Riachuelo/RN, nascido em 18/06/1951, filho de José Alves da Silva e Rita Alves da Silva, 
agricultor, portador do RG nº 450.463 SESPDS/RN, expedido em 21/09/2016 e do CPF nº 230.714.514-15, casado sob 
o regime  de Comunhão Universal de Bens com a Sra. Neuza Carlos de Souza da Silva, brasileira, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascida em 05/04/1957, filha de Severino Carlos de Souza e Santina Cordeiro de Souza, agricultora, 
portadora do RG nº 001.020.041 SESPDS/RN expedido em 08/11/2012 e do CPF nº 942.135.694-20, conforme 
Certidão de Casamento do Cartório do Município de Riachuelo/RN, sob nº 328, fls 329 do livro B-01 com data de 
01/11/1988, ambos com endereço para correspondência na Rua São José 10, Sítio Pereiro, Zona Rural, Ruy 
Barbosa/RN, CEP: 59420-000, (Processo nº 015/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel 
denominado “SITIO PEREIRO”, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 5,6866ha, medindo 
1.553,31m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do 
Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. SEVERINO FERNANDES 
BEZERRA, agropecuarista, portador do RG nº 1.452.709 SSP/RN e do CPF nº 068.606.704-52, residente e domiciliado 
na Rua São José 7 , S/N – Sítio Pereiro, Centro, Ruy Barbosa/RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SITIO 
PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de 
São Tomé, de propriedade de MAZEI ELIAS DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 1.944.311 SSP/RN e do 
CPF nº 037.485.194-86, residente e domiciliado no Sítio Pereiro, S/N, Zona Rural, Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; 
c) ao LESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao Município de Ruy Barbosa/RN; d) ao OESTE, com o 
SITIO FONTAINHA, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da 
Comarca de São Tomé, de propriedade da Sra. IRIA FERNANDES PEREIRA, agropecuarista, portadora do RG nº 
350.073 SSP/RN e do CPF nº 175.494.774-34, residente e domiciliado no Sítio Fontainha, S/N, Zona Rural, Ruy 
Barbosa/RN – CEP: 59420-000. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e 
planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento 
de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos 
autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART 
nº 20200327085, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, 
CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002405RHE – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 27 de maio de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 04 de junho de 2021, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto 
o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97,  
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 24/05/2014, cujos Fiduciantes são KERGINALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, CPF/MF sob nº 261.763.514-72, e 
sua esposa VALÉRIA LÍGIA DE MORAIS NUNES TEIXEIRA, CPF/MF sob nº 443.868.774-87, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 2.681.665,19 (Dois Milhões Seiscentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos - atualizado 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Unidade residencial nº 330, com área privativa coberta edificada real de 154,000m², área de uso 
comum de divisão não proporcional de 137,359m², área de uso comum de divisão proporcional de 5,120m², e área total de 296,479m², Tipo “E”, com direito a 02 
vagas de garagem, da Ala (fingers) Muriú integrante do empreendimento residencial multifamiliar e serviços, “In Mare Bali Residencial Resort”, situado à Avenida 
Edgardo Medeiros, nº 2545 - no distrito do litoral - Cotovelo, Parnamirim/RN, melhor descrito na matrícula nº 74.237 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Parnamirim/RN”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 853.914,47 (Oitocentos 
e Cinquenta e Três Mil Novecentos e Quatorze Reais e Quarenta e Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5813-01 Bc).

Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal

Toffoli debate Fake News durante 
conferência virtual em universidade

NA INGLATERRA

INICIATIVA | Equipamentos foram adquiridos por meio de campanha de doação liderada pela Federação, que 
arrecadou mais de100 mil reais e permitem, a doentes de Covid, a oxigenação simplificada e fora de UTI

Prefeito Álvaro Dias e o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, durante a entrega 

Fecomércio entrega 100 capacetes-
respiradores ao município de Natal

DIVULGAÇÃO/FECOMÉRCIORN

CAROLINA ANTUNES/PR
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JOÃORICARDOCORREIA
Que coisa

O Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal apura o episódio de duas 
sargentos expulsas de uma cerimônia, 
por um coronel da corporação, 
pelo fato de usarem saias curtas. 
As militares seriam homenageadas 
durante a formatura do Curso de Altos 
Estudos para Praças, que aconteceu 
no Auditório Coronel José Nilton 
Matos da Academia de Bombeiro 
Militar, no Setor Policial Sul.

Caos
Quem mora na Grande Natal já 

não sabe mais a quem pedir socorro. 
Os assaltos, a qualquer hora do dia, 
estão cada vez mais frequentes. O 
trabalho ostensivo feito pela Polícia 
Militar não tem logrado êxito e os 
bandidos “fazem a festa”.

Alerta
Pais e responsáveis por crianças e 

adolescentes que acessam a internet 
devem ficar atentos. Criminosos, 
principalmente pedófilos e traficantes 
de drogas, agem na rede mundial de 
computadores e fazem novas vítimas 
constantemente. Todo cuidado é pouco.

Queiroz
O policial militar da reserva 

Fabrício Queiroz, denunciado pelo 
Ministério Público como o operador 
do supsoto esquema de rachadinha no 
gabinete do senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), pediu à PM uma 
inspeção de saúde para avaliar se ele 
está apto a comprar uma arma de 
fogo, segundo a CNN Brasil.

Queiroz 2
O procedimento é necessário para 

que policiais da ativa ou da reserva 
comprem o armamento. No último dia 

20, a junta médica da Polícia Militar 
considerou Queiroz apto a adquirir o 
armamento. Ainda não há informação 
se a arma foi comprada.

Parceria
O reitor da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, José Daniel 
Diniz Melo, recebeu a visita do 
embaixador de Israel no Brasil, 
Shmulik Arie Bass, nesta terça-
feira, 4. Foram apresentadas ações 
da instituição de ensino nas áreas 
de ciência, tecnologia e inovação, 
medicina tropical e agricultura, 

com o intuito de discutir possíveis 
cooperações técnico-cientí� cas.

Gênio
“A massi� cação procura baixar a 

qualidade artística para a altura do 
gosto médio. Em arte, o gosto médio é 
mais prejudicial do que o mau gosto... 
Nunca vi um gênio com gosto médio”. 
A frase é atribuída ao paraibano 
Ariano Suassuna, um gênio que, fosse 
o Brasil um país sério, seria valorizado 
em cada canto desse pedaço de chão 
que adora exaltar a bandidagem.

Ariano, que falta você faz!

JOÃORICARDO

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante(RN), por meio da 
Fundação Cultural Dona Mi-

litana, lançou nesta terça-feira (4) o 
edital do programa de auxílio � nan-
ceiro ‘Cultura em Movimento’, que vai 
bene� ciar cerca de 100 pro� ssionais 
do setor cultural do município prejudi-
cados pelo agravamento da pandemia 
de Covid-19.

As inscrições para o programa ini-
ciam nesta quarta-feira (5) e seguem 
até o próximo dia 25, por meio do en-
dereço: editalculturalemmovimento@
gmail.com. Para ter acesso ao auxílio, 
os interessados devem apresentar um 
projeto de ação relacionado ao seu 
setor. Além disso, eles devem atender 
aos critérios estabelecidos pelo edital e 
pela lei que rege a utilização dos recur-

sos do Fundo Municipal de Cultura.
Segundo o presidente da FCDM, 

Abel Neto, a iniciativa visa amenizar 
os impactos da paralisação das ativi-
dades do setor em virtude da pande-
mia, um dos mais prejudicados. “Esses 
pro� ssionais estão há mais de um ano 
sem poder realizar nenhum tipo de 
atividade cultural. Estamos sempre 
buscando meios para garantir que es-

ses auxílios cheguem até aqueles que 
dependem da sua arte para sobrevi-
ver”, disse.

O valor a ser pago aos pro� ssio-
nais aprovados no Cultura em Movi-
mento é de R$ 700. Essa é a segunda 
vez que a prefeitura destina recursos 
para auxílio � nanceiro aos pro� s-
sionais da cultura durante a crise da 
pandemia.

São Gonçalo lança mais um auxílio 
para beneficiar profissionais da cultura
COMO FAZER| Inscrições começam nesta quarta-feira e devem ser feitas por e-mail; interessados devem apresentar projeto de ação relacionado 
do seu setor e atender aos critérios estabelecidos pelo edital e pela lei que rege a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Cultural

DIVULGAÇÃO

Iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante visa amenizar os impactos da paralisação das atividades do setor da cultura, um dos mais prejudicados em virtude da pandemia

TECNOLOGIA

Um robô quadrúpede po-
de servir de guia para ajudar 
pessoas com de� ciência visu-
al, evitando que elas se cho-
quem com objetos, paredes e 
outros obstáculos.

O robô foi desenvolvido 
por pesquisadores do Grupo 
de Robótica Híbrida da Uni-
versidade da Califórnia, em 
Berkeley.

Zhongyu Li, idealizador do 
estudo, contou ao site TechX-
plore que a ideia da criação 
do robô veio a partir do trei-
namento de cães-guias para 
ajudar pessoas com proble-
mas na visão. Ele destaca que, 
ao contrário do que acontece 
com cachorros reais, os algo-
ritmos “desenvolvidos em um 
cão-guia robótico podem ser 
facilmente implantados em 
outro robô”. 

O professor acrescentou: 
“Nosso cão-guia é baseado em 
um pequeno robô quadrúpede 
chamado Mini Cheetah, equi-
pado com um sensor LiDAR 
2D para detectar o ambiente, 
uma câmera em um suporte 
estabilizador para rastrear a 
posição do ser humano, uma 
coleira para guiar as pessoas e 
um sensor de força na coleira 
para medir a força aplicada pe-
lo humano.” A coleira em ques-
tão é feita, informa Renova 
Mídia, de um material � exível 
que pode ser esticado.

Dessa forma, o condutor 
do cão-robô pode soltá-la, dei-
xando-a mais frouxa e indican-
do para o “animal” continuar 
andando.

CÃO-ROBÔ 
PODE ATUAR COMO 
GUIA PARA 
PESSOAS CEGAS
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MPRN ajuíza ação para extinguir 
diferenciação entre redes privada 
e pública de ensino no Estado

AGORA RN

REFORÇO| Ministério Público do Rio Grande do Norte entende que “são incalculáveis e irreversíveis os custos 
sociais decorrentes da paralisação das atividades escolares” e chama atenção para a perda de aulas 

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
ajuizou uma ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) pedin-
do que seja determinada a imediata 
suspensão da expressão “da rede pri-
vada” na Lei Estadual n° 10.870/2021. 
Para o MPRN, o termo fere os artigos 
5º e 206 da Constituição Federal. A 
ADI com pedido de medida cautelar 
foi protocolada junto ao Tribunal de 
Justiça do RN nesta terça-feira (4).

O artigo 5º da Constituição prevê 
que “todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à li-
berdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade”. Já o inciso primeiro do 
artigo 206 estabelece que o ensino se-
rá ministrado com base na “igualdade 
de condições para o acesso e perma-
nência na escola”.

A Lei Estadual 10.870/2021 diz 
que são consideradas essenciais, 
não estando sujeitas à suspensão 
ou interrupção, as atividades edu-
cacionais no âmbito do Estado de 
Rio Grande do Norte, ainda que em 
situação de emergência ou calami-
dade pública, incluindo pandemias 
de saúde como a decorrente da Co-
vid-19. O primeiro parágrafo dessa 
lei diz que “entende-se por ativida-
des educacionais, toda e qualquer 
atividade feita no âmbito das insti-
tuições de ensino da rede privada, 
relacionadas à educação infantil, ao 
ensino fundamental, ao nível médio, 
à educação de jovens e adultos (EJA), 
ao ensino técnico, ao ensino superior 
e ao ensino de idiomas”.

Segundo o MPRN, a manutenção 
dos termos na Lei Estadual violam o 
princípio geral da igualdade e o prin-
cípio da igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola. 
Isso porque, ainda de acordo com 
a Constituição Federal, “é vedado o 
tratamento desigual entre alunos das 

redes públicas e privada de ensino e 
entre os estágios diversos do proces-
so educativo, especialmente quanto 
ao acesso e à permanência na escola”.

No entendimento do MPRN, a 
Lei Estadual 10.870/2021 “somente 
assegura o acesso e a permanência 
na escola aos alunos que integram a 
rede privada, deixando os alunos da 
rede pública, já aviltados por notórias 
razões, em uma notável desvanta-
gem, que acentua o hiato histórico já 
existente entre elas”.

Além da imediata suspensão da 
expressão “da rede privada”, constan-
te do §1º do artigo 1º da Lei Estadual 
n° 10.870/2021, o MPRN também 
pediu que a Justiça determine a su-
pressão dos vocábulos “ensino funda-
mental II (6º ao 9º ano), ensino médio, 
educação de jovens e adultos (EJA)” 
da mesma Lei Estadual.

Da mesma maneira, o distinto 
tratamento entre os diversos níveis 

escolares previsto na mesma lei con-
testada, contraria a Constituição, 
uma vez que não há razão justa para 
se vedar o funcionamento regular do 
ensino fundamental II (6º ao 9º ano), 
do ensino médio, da educação de jo-
vens e adultos (EJA), do ensino técni-
co, do ensino superior e do ensino de 
idiomas, desde que sejam respeitados 
os protocolos de segurança estabele-
cidos pelos órgãos governamentais.

Ainda na ação, o MPRN destaca 
que “é inaceitável, portanto, que per-
maneça o atual estado inconstitucio-
nal de coisas no Rio Grande do Norte, 
onde, há mais de um ano, as crianças 
e adolescentes das redes públicas es-
tão sem frequentar presencialmente 
as salas de aulas – sendo que, para 
muitos, a falta de acesso às ferramen-
tas tecnológicas acresce mais uma 
camada de drama ao seu processo 
pedagógico”.

Isso porque, no entender do 
MPRN, a Lei Estadual 10.870/2021 
viola a natureza das coisas, pois trata 
situações semelhantes de maneira 
díspar, “estabelecendo uma forma 
injustificada de discriminação entre 
o ensino público e o ensino privado, 
bem assim entre os diversos níveis 
da educação, contrariando a essência 
das coisas”.

No documento, o MPRN reforça 
também que são “incalculáveis e irre-
versíveis os custos sociais decorren-
tes da paralisação das atividades es-
colares. É incomensurável o prejuízo 
para o desenvolvimento de toda uma 
geração de crianças e adolescentes, 
que já perderam um ano letivo inteiro 
de atividades presenciais e de con-
vívio social, e que podem agora per-
manecer por mais semanas ou talvez 
meses sem ir à escola”.

Na ação, o MPRN pede que o pre-
sidente da Assembleia Legislativa e a 
governadora do Estado do RN sejam 
notificados para, querendo, no prazo 
de 30 dias, prestarem informações ao 
TJRN.

Ministério Público potiguar pede suspensão da expressão “da rede privada” em Lei Estadual; ação foi protocolada junto ao Tribunal de Justiça

...é inaceitável, portanto, que 
permaneça o atual estado 
inconstitucional de coisas 
no Rio Grande do Norte, 

onde, há mais de um ano, as 
crianças e adolescentes das 

redes públicas estão sem 
frequentar presencialmente 
as salas de aulas – sendo 
que, para muitos, a falta 

de acesso às ferramentas 
tecnológicas acresce mais 
uma camada de drama ao 
seu processo pedagógico”

“

TRECHO DA AÇÃO DO MPRN

 

 
2x4 

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

 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam convocados todos trabalhadores na indústria de reciclagem do RN, a participarem de ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a se realizar na sede da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do RN, a Avenida Bernardo 
Vieira, 576 – Quintas – Natal-RN, (e outros locais designados), no dia 10 de Maio de 2021, às 09h00 horas em primeira 
convocação, com número legal, ou às 10h00 horas em segunda convocação, com qualquer número, para discutir a 
seguinte Ordem do dia: a) Apresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicações para Renovação da 
convenção coletiva 2021 b) Antecipação da data base para 01 de Janeiro c) Autorização prévia e expressa para 
recolhimento da contribuição negocial para custeio da entidade.  

Natal-RN, 04 de Maio de 2021. 
Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2021-159466/TEC/RLO-0183, com prazo de validade até 

21/08/2024, em favor de 01 (um) Poço petrolífero de código 1-LBJ-0001-RN e coordenadas (9.383.226,00 
mN e 678.390,00 mE), com produção escoada para a Estação Coletora Satélite Juazeiro, localizada no 
Campo de Produção de Leste de Baixa do Juazeiro (LBJ), município de Upanema/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 

 



A parcela de famílias com dívi-
das em atraso ou não cresceu 
no país em abril deste ano 

para 67,5%. Em março, o percentual 
era de 67,3%. Os dados foram divul-
gados nesta terça-feira (4) pela Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O resultado de abril deste ano 
é o mais alto desde agosto de 2020, 
quando também registrou-se um 
percentual de 67,5%.

Já o percentual de inadimplen-
tes, isto é, aqueles que têm dívidas 
ou contas em atraso, caiu de abril 
do ano passado de 25,3% e março 
deste ano, de 24,4%, para 24,2% em 
abril deste ano. Essa é a menor ta-
xa desde fevereiro do ano passado, 
portanto, período pré-pandemia, de 
24,1%.

A parcela de famílias que não te-
rão condições de pagar suas dívidas 
ficou em 10,4% em abril deste ano, 
abaixo dos 10,5% de março deste 
ano mas acima dos 9,9% de abril do 
ano passado.

O tempo médio de comprometi-
mento com dívidas entre as famílias 
foi de 6,8 meses em abril. O tempo 
médio de atraso na quitação das 
dívidas pelos inadimplentes está 
em queda desde dezembro e atingiu 
61,4 dias em abril, o menor prazo 

desde julho de 2020. 
O percentual das famílias que 

utilizam o cartão de crédito como 
principal modalidade de dívida vol-
tou a crescer e chegou a um novo re-
corde de 80,9% do total de famílias, 
segundo a CNC.
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Famílias com dívidas em atraso 
crescem para 67,3% em abril

DADOS DA CNC

BENS| A flexibilização das regras consta da Medida Provisória 1.047, nesta terça-feira (4) pelo presidente Jair 
Bolsonaro e maior parte das medidas estabelecidas, de acordo com Palácio do Planalto, estavam vencidas

Entre os bens abrangidos pelas 
regras simplificadas, estão va-
cinas, medicamentos, material 

hospitalar e serviços de engenharia 
nos hospitais. De acordo com a MP, 
bens usados podem ser adquiridos 
sem necessidade de licitação, desde 
que o fornecedor se responsabilize 
pelas condições de uso e funciona-
mento.

Segundo o Palácio do Planalto, a 
maior parte das medidas restabeleci-
das pela MP constava das leis 13.979 e 
14.065, de 2020, que haviam expirado 
em 31 de dezembro do ano passado. 

Caberá ao Ministério da Saúde editar 
um ato definindo o prazo de vigência 
das condições excepcionais de contra-
tação.

Em nota, o Ministério da Econo-
mia informou, segundo a Agência 
Brasil, que a medida provisória per-
mitirá garantir que bens, serviços e 
insumos usados no combate à pande-
mia cheguem de forma mais rápida à 
população, promovendo o combate 
à situação de emergência sanitária 
e ajudando a recuperar a economia. 
A pasta informou que a MP não tem 
impacto sobre as contas públicas, por-

que se trata apenas da adaptação das 
rotinas internas de órgãos federais e 
de entidades.

“O governo prevê a racionalização 
das compras, com minimização de 
custos – administrativos e financeiros 
– bem como a mitigação de esforços 
operacionais por cada órgão e entida-
de na garantia do atendimento à po-
pulação, sem afastar o adequado pro-
cesso administrativo, as justificativas 
para alocação dos recursos e a trans-
parência ativa de todas as compras 
de governo”, destacou o Ministério da 
Economia no comunicado.

Ministério da Economia emitiu comunicado informando que o governo prevê a racionalização das compras, com minimização dos custos

MP reinstitui dispensa de licitação 
para compras relacionadas à Covid

AMÉRICO ANTONIO/SESA

Real em falta: resultado de abril deste ano é o mais alto desde agosto do ano passado

 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO OPÇÃO LTDA – ME inscrito sobre CNPJ: 07.262.134/0001-20 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença 
de Operação de nº 2020-157429/TEC/RLO-1438, com validade de 28/04/2027 para desenvolver atividade de 
abastecimento de combustível com capacidade de 50m3, Localizado na Rua Marcos Viana s/n – Tancredo 
Neves – Cerro-Corá – RN. 
 

RAIMUNDO FREIRE DA SILVA 
Sócio Proprietário. 

 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
AUTO POSTO PARAISO LTDA inscrito sobre CNPJ: 02.795.690/0001-48 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Licença de Operação de n° 2008021966/TEC/LO-0412, com validade de 13/9/2019 para uma Revenda 
Varejista de Combustíveis Líquidos com capacidade de armazenamento de 75m³, localizado na Rua Paulo 
Afonso, 204 – Paraíso – Santa Cruz – RN. 
 

BENTO DE LIMA VASCO 
Sócio Proprietário. 

 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO QUALY LTDA inscrito sobre CNPJ: 09.612.168/0001-22 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de 
Operação de nº 2018-119738/TEC/LO-0095, com validade de 27/04/2027 para uma Revenda de 
Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 90m3, Localizado na RODOVIA br406 KM 
163 – Guajiru - São Gonçalo do Amarante – RN. 
 

Judson de A. Bezerra 
Sócio Proprietário. 

 

 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

SG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EIRELI, CNPJ: 30.436.234/0001-47, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Renovação da Licença de Operação - RLO, com validade: 03/07/2026, para Revenda de combustíveis 
líquidos, com capacidade de 60m3, Localizada na Rod. BR 101, Km76, 10, Distrito Industrial, São Gonçalo do 
Amarante/RN; 

 
MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 

PROPRIETÁRIO 

 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

A AZEVEDO DA SILVA, CNPJ: 07.738.468/0001-27, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - 
LS, com validade: 03/05/2027, para Unidade de beneficiamento de carne bovina, sendo 1.864,11m2 de área 
construída, localizada na Rua Professora Maria Pires de Azevedo, 10A, Centro, Jardim do Seridó/RN; 

ANAELSON AZEVEDO DA SILVA 
PROPRIETÁRIO 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 
A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., inscrita no CNPJ 10.550.896/0002-17, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LI N° 2021-160011/TEC/LI-0014, com prazo de validade até 28/04/2022, em favor do 
empreendimento 01 (um) Sistema de Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos com as seguintes 
atividades: Secagem de Cascalho de Perfuração e Compostagem de Resíduos Orgânicos: 2,5 a 7,5 
ton/h; Sistema de Tratamento de Efluente Industrial: até 40 m³/dia e Sistema de Tratamento de Efluente 
Sanitário: até 40m³/dia, localizado em Rua Ranieri Barbosa Paiva, 273, Dom Jaime Câmara – Mossoró/RN 
- CEP: 59628- 803. 

Fabrício Resende Fonseca 
Diretor Comercial 

 

2x3,5 



15GERAL|  Quarta-feira, 5 de maio de 2021

R.R. Soares vai deixar a faixa nobre da Band no fi nal do ano
Ainda não tem nada assinado, 

mas já existe uma negociação 
avançada para que a Igreja da 
Graça, do Missionário R.R. Soares, 
continue ocupando a faixa nobre 
da Band, das 21h10 às 22h, só até 
o � nal deste ano.Mas sem que isto 
signi� que qualquer rompimento.

Até em respeito às boas 
relações, a possibilidade de uma 
mudança de horário está sendo 

analisada desde agora, para 
permitir o lançamento de uma 
nova programação, já a partir de 
janeiro, em toda a faixa nobre.

O fortalecimento da grade 
também passa por um processo de 
reorganização interna, elaborado 
pelos irmãos Johnny e Ricardo 
Saad, que foi iniciado em 2017, 
com o enxugamento de empresas, 
redução das suas vice-presidências 

e a uni� cação de vários setores, 
entre TVs e rádios.

A Band, agora com Fórmula 
1, campeonatos internacionais 
e a contratação de nomes como 
Fausto Silva, entende que está 
muito próximo o momento de 
reequilibrar toda a sua linha de 
programas e sair em busca de 
melhores resultados. E é o que, 
desde já, está sendo trabalhado.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Além da marca “Amigos”, 

conhecido especial com sertanejos, a 
Globo solicitou também o registro de 
“Amigas”...Tinha até o desejo de 
produzir um especial para o Dia das 
Mães, mas acabou não dando certo.
A rádio Bandeirantes comemora 84 
anos nesta quarta-feira.Recém-saído 

de “Gênesis”, em que interpretava 
o sacerdote Ibate, Rodrigo 

Candelot gravou uma esquete para 
o canal Bagaceiros, do YouTube.
Contracenou com Faby Lepore e 
foi dirigido por Helga Nemetik. No 
ar, sexta-feira.Em anúncio ontem, 
a Globo informou que seu time de 

transmissões esportivas ganhou dois 
reforços femininos...A narradora 
Natália Lara e a comentarista de 

arbitragem Fernanda Colombo,As 
duas irão estrear em jogos do 

campeonato brasileiro... Fernanda, 
que é mulher do Sandro Meira Ricci, 
tem passagem pelo Fox Sports e, este 
ano, comandou a “Central do Apito” 

em três partidas do Campeonato 
Catarinense pela NSC TV, afi liada da 

Globo em Santa Catarina...

HORÓSCOPO

Se os valores não baterem com um grupo ou 
amizade, poderá haver ruptura. Assuntos fi nanceiros 
interferirão nos relacionamentos. A partir de hoje, 
Mercúrio agilizará as comunicações e movimentará a 
vida com novidades. 

Converse com a família e aprofunde relações. O dia 
será excelente no trabalho e muito positivo para 
implantar novos hábitos e fortalecer a saúde. Mude 
conceitos, invista no seu equilíbrio e ganhe poder. 
Confi ança nas relações desenhará um cenário positivo.

Conexões profi ssionais estarão abertas, hoje. Lance 
um projeto, ou fi rme contatos para o futuro. A partir 
de hoje, Mercúrio equilibrará o orçamento. Organize 
as fi nanças e planeje investimentos. Vários planetas 
em seu signo favorecerão novos começos.

O pensamento se voltará para assuntos íntimos e 
existenciais, a partir de hoje. Resgates do passado 
também entrarão no menu do dia. Carinho e empatia 
marcarão as interações de hoje. Fortaleça vínculos 
importantes em sua vida. 

Espere por uma fase movimentada e repleta de 
novidades. Informações chegarão por diversas fontes 
diferentes. O desafi o será determinar prioridades e 
manter o foco no que você quer realizar. Negócios 
estarão aquecidos. Impulsione um empreendimento.

A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo com pares 
e trará maior entendimento no amor. Aproveite para 
por a conversa em dia com irmãos, checar notícias e 
dobrar a atenção com a saúde. Informações preciosas 
chegarão repentinamente. 

Encare os desafi os profi ssionais com garra e coragem. 
Marte em seu signo aumentará o poder de decisão e a 
liderança. Hora de partir para ação, planejar mudanças e 
aprofundar relações. A partir de hoje, Mercúrio aguçará 
a intuição. Encontre respostas existenciais.

Resolva assuntos fi nanceiros com confi ança. Perspectivas 
fi carão mais positivas. A partir de hoje, Mercúrio agilizará 
comunicações e contratos de trabalho. Conte com 
organização e ideias luminosas. Soluções originais e 
criatividade enriquecerão seus projetos. 

A partir de hoje, Mercúrio facilitará a interação com 
amigos, grupos e redes sociais. Amplie relacionamentos, 
inicie amizades e crie novos vínculos. Chances para 
o amor também virão no pacote. Espere por muitas 
emoções, hoje. Clima carinhoso.

Dia animado, com planos de expansão e otimismo. A 
partir de hoje, Mercúrio em harmonia com seu signo 
trará o bom humor de volta. Pensamentos leves, ideias 
criativas e novos conceitos de prazer tornarão a vida 
mais gostosa. Encerre processos do passado.

Motive colegas de trabalho e crie um ambiente 
acolhedor ao seu redor. O dia trará desafi os e 
imprevistos. Talvez precise alterar a agenda ou resolver 
uma situação desconfortável. A partir de hoje, Mercúrio 
facilitará as comunicações profi ssionais. 

Desfaça mal-entendidos com um tom mais profundo 
nas conversas com amigos e pessoas próximas. A 
partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo com a 
família e a organização da casa. Bom para resolver 
pendências do passado e seguir mais leve. 

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)

Tem data
Record está iniciando os 

trabalhos do “Quilos Mortais”, que 
terá apresentação de Celso Zucatelli.

Data de estreia de� nida: será no 
próximo dia 22, faixa das 23h30.

A propósito
Bruno Gomes, do “Hoje em Dia”, 

também será o diretor da série de 
programas “Quilos Mortais”.

A gravação do primeiro piloto foi 
marcada para esta quinta-feira.

Último da temporada
Nesta quarta-feira, o último 

programa da temporada do “A 
Noite é Nossa” na Record traz uma 
entrevista com Geraldo Luís sobre 
sua batalha contra a Covid-19.

Na conversa gravada na casa 
dele, fala das di� culdades e comenta 
o apoio que recebeu do � lho, João 
Pedro, neste difícil momento de sua 
vida.

Sigilo
Certamente por causa de 

“Gênesis”, em seus próximos capítu-
los, também terá um fofoqueiro. Como 
se observa, a prática vem das antigas.
Menkhe é o personagem de Renato 
Rabelo, um nobre, muito próximo 
do faraó Seshi (Fernando Pavão), 
mulherengo, mas que futrica a vida 
dos outros. Começa a gravar no dia 20 
para a fase “José do Egito”.

DIVULGAÇÃO

concorrentes como Globoplay 
e Disney, a Net� ix está cada 
vez mais exigente em relação 
a contratos com atores e 
produtoras brasileiros.

Faz valer o termo de 
con� dencialidade.

Em curso
Ricardo Waddington, diretor 

de Entretenimento na Globo, 
comandou reunião na segunda-
feira para discutir, entre outros, 
o novo organograma. 

As de� nições estão 
próximas de serem anunciadas.

Com a saída de Edna 
Palatnik na semana passada, 
Waddington acumula 
interinamente a pasta de 
criação de conteúdo.   

 
E assim vai indo

O “Triturando”, que entrou 
segunda-feira às 12h30, antes do 
“Vem Pra Cá”, durou apenas um 
dia na programação do SBT.

Ontem, terça-feira, já estava 
fora.
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COMPETIÇÃO | Madrugada da Copa do Mundo da categoria ainda reservou a classificação de Ingrid Oliveira, 
que estreou em Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016; ela briga por vaga na final nesta quarta-feira, dia 5

Um dia após assegurar presença 
na Olimpíada de Tóquio (Ja-
pão),  Kawan Pereira conquis-

tou nesta terça-feira (4) o melhor re-
sultado do Brasil na história dos Saltos 
Ornamentais ao terminar em 10º lugar 
na plataforma (dez metros) na Copa 
do Mundo da modalidade (Pré-Olím-
pico) na capital japonesa. Também na 
plataforma, Ingrid Oliveira assegurou 
nesta madrugada a quarta vaga para 
o país em Tóquio 2020.  Ontem, além 
de Kawan, Isaac Souza (plataforma) 
e Luana Lira (trampolim) também 
se garantiram em Tóquio.  O país já 
conta com 213 vagas confirmadas. 
     A trajetória de Kawan na Copa do 
Mundo, na mesma piscina onde ocor-
rerão as disputas olímpicas, começou 
com a quarta colocação nas elimina-
tórias (456,05). Nas semifinais ficou em 
sexto lugar (448,80) e na decisão final 
fechou na décima posição (409,90).

A madrugada reservou a classifica-
ção de Ingrid Oliveira, de 24 anos, que 
estreou em Olimpíadas na Rio 2016. A 
carioca avançou à semifinal na 14ª co-

locação (285,30). Ingrid briga por uma 
vaga na final nesta quarta-feira (5), 
com transmissão ao vivo no canal da 
Federação Internacional de Natação 
(Fina) no Youtube.

Outra brasileira que disputou na 
plataforma foi Giovanna Pedroso, que 

não se classificou pois terminou a 
prova na 20º posição. No entanto, de 
acordo com a Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos (CBDA), Gio-
vanna ainda pode garantir uma vaga 
para o Brasil nos Jogos: a confirmação 
da FinaL deve sair até junho. 

Kawan Pereira conquistou o melhor resultado do Brasil na história dos Saltos Ornamentais

Saltos Ornamentais: Brasil chega a 
4 vagas para Olimpíadas de Tóquio

SATIRO SODRÉ/CBDA

A goleira do CSKA, Elvira 
Todua, 35 anos, concedeu 
entrevista a um canal do 

Youtube e comentou sobre as res-
trições sexuais antes dos jogos. Ela 
disse que não há esse controle no 
futebol feminino, diferentemente 

do que ocorre entre os homens.
No caso da modalidade mascu-

lina, muitas vezes o sexo é modera-
do pela comissão técnica, mas a ar-
queira conta que não viu isso pelos 
clubes que passou. “É normal que 
jogadoras possam fazer sexo, mas 
no caso dos homens sei que há trei-
nadores que não são adeptos e os 
proíbem”, disse ao Comment.Show.

Todua relatou ainda´, segundo 
Metrópoles, que não há limitação 
quanto à gravidez das atletas. “O 
clube é obrigado a nos pagar em 
caso de maternidade”.

Elvira Todua revelou que clubes são obrigados a pagar às atletas que engravidarem

Goleira: sexo 
antes dos jogos é 
comum no futebol 

RUSSA GARANTE


