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refém do atraso.

ALEX VIANA  

POLÍTICA. 3 | Declaração é do secretário de Saúde de Natal, George Antunes, sobre a operação 
que investiga compra de respiradores defeituosos para utilização no Hospital de Campanha. 

SECRETÁRIO George Antunes acha “pouco provavél” recebimento de equipamento defeituoso

REPRODUÇÃO

VAI DE BOLSA

www.agorarn.com.br

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

“Não havia como 
comparar preços”, 
justifica secretário

APLICATIVO AJUDA  A 
REDUZIR IMPACTO DE 
VAZAMENTO DE ÓLEO

Ferramenta foi desenvolvida com base em estudo-piloto e modelos 
matemáticos nos laboratórios do Nupprar, na UFRN. PÁG. 8


Na fase mata-mata, seleção brasileira terá primeiro desafio nesta sexta-feira. PÁG 16

Brasil pega o Chile hoje

ALBERTO VALDÉS / EFE



2 Política Sexta-feira, 2 de julho de 2021   

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Dir.Administrativo

Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

Adesunião da classe política 
norte-rio-grandense é o que 
mantém o estado refém do 

atraso. É essa a avaliação de dez en-
tre cada dez analistas políticos do Es-
tado. A polarização entre esquerda e 
direita no país, azeitada pelo próprio 
presidente da República, que, eleito 
e empossado, continuou a política 
da raiva e do ódio contra seus adver-
sários, termina aprofundando ainda 
mais o abismo existente no estado 
entre grupos políticos antagônicos. 
Costuma-se dizer que, no Ceará, um 
estado bem mais evoluído e unido que 
o nosso, os políticos brigam interna-
mente, mas que, na hora de defender 
o estado lá fora, sobretudo em Brasí-
lia, se unem em favor do desenvolvi-
mento daquela unidade federativa. 
Os números não mentem. A eco-
nomia cearense é a terceira mais 
forte do Nordeste. Seu PIB em 2018 
foi de R$ 155 bilhões, enquanto que 
a Bahia, o estado líder, de R$ 286 
bilhões e Pernambuco, o segundo 
colocado, de R$ 186 bilhões. Mesmo 

com potencial enorme, o Rio Grande 
do Norte teve PIB de R$ 66 bilhões. 
Embora à frente de Alagoas (R$ 54 
bi), Paraíba (R$ 64 bi), Sergipe (R$ 
42 bi) e Tocantins (R$ 35 bi), o RN 

tem potencial gigantesco e, não fos-
se a perda de tempo com querelas 
políticas, poderia usufruir de mais 
benefícios desenvolvimentistas. 
Sobretudo se focasse em projetos e 

na criação de ambiente favorável à 
atração de empresas e indústrias. E 
isso não é só papel do Estado. Mas 
da classe política como um todo. 
Além de pouca modernização geren-
cial, devido à inexperiência adminis-
trativa de governos sucessivos, o de-
salinhamento político entre o Estado 
e o governo federal sempre di� culta a 
soma de esforços para o crescimento 
estadual. Foi assim em períodos co-
mo nos governos de Rosalba Ciarlini, 
quando a presidente era Dilma Rous-
se� , e, agora, na gestão Fátima Bezer-
ra, com Bolsonaro como presidente. 
Alguns anos atrás, a arenga política 
era mais disfarçada, quando Dilma 
Rousse�  costumava dizer que seu 
governo era “republicano”, não dis-
criminando politicamente os esta-
dos – o que sabemos não ser toda 
a verdade. Agora, porém, na gestão 
Bolsonaro, a dissenção política é es-
cancarada, com o presidente fazen-
do questão de tratar adversários com 
medidas diferentes, bene� ciando 
aliados em detrimento daqueles go-

vernantes que considera opositores. 
Mas o pior é que os que deveriam 
ser os maiores interessados no de-
senvolvimento do RN, a bancada 
federal (no caso a do Rio Grande do 
Norte composta por oito deputados 
federais mais os três senadores), 
atuam geralmente descompassada-
mente, com os adversários políticos 
do governo estadual fazendo de 
tudo para prejudicar esse mesmo 
governo, no afã de desgastá-lo e 
sucedê-lo nas próximas eleições. 
O resultado de tudo isso é que o Esta-
do � ca sem foco em suas prioridades 
e perde força em seus pleitos. Melhor 
seria que sempre houvesse, após as 
eleições, uma trégua política, em 
favor do Estado. Nosso Rio Grande 
do Norte tem histórico antigo de ser 
feudo político de famílias e de grupos 
que se revezaram sempre no poder. E 
que usaram o Estado e ainda o usam 
para manterem-se nesse mesmo po-
der, di� cultando um desenvolvimen-
to inteligente e pautado no interesse 
da maioria de sua população.

Desunião da classe política responde pelo atraso no RN

Ex-presidente Dilma Rousseff costumava dizer que seu governo era “republicano” 

Se a moda pega
A moda agora é CPI. Não como 

instrumento para apuração de fatos. 
Mas como forma de enfraquecer o 
executivo e barganhar dividendos. 
Após a aprovação da CPI na 
Assembleia, vereadores de Natal 
desejam abrir uma CPI para investigar 
o governo Álvaro Dias (PSDB). 

Adiamento
O plenário da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte 
acatou ontem, por 13 votos a 10, 
requerimento de autoria do deputado 
Francisco do PT, líder do Governo 
do RN na Casa Legislativa, adiando 
por cinco sessões a nomeação 
dos membros, � xação de data 
para reunião e eleição dos cargos 
de presidente e vice-presidente e 
designação de relatoria da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para � scalizar contratos do governo 
do RN durante a pandemia da 
Covid-19. “Estou aqui exercendo um 
direito regimental, que nos garante, 
enquanto parlamentar, bancada 
e líder do Governo, que possamos 
nos utilizar desse expediente”, 
argumentou Francisco. 

Esfriamento

O pedido de Francisco do PT 
foi questionado pelo deputado 
Getúlio Rêgo (DEM). “Estranha 
a movimentação do deputado 
Francisco ao dizer que houve 
intervenção de fora para dentro 
na Casa. Isso deixa claro que 
o Governo se preocupa com a 
instalação da CPI nesta Casa”, disse 
Getúlio Rêgo. Para o parlamentar, 
na prática, o objetivo do 
requerimento do líder do governo 
é o adiamento dos trabalhos da 
CPI da Covid, que visa investigar 
os atos do Governo do Estado 
durante o combate à pandemia do 
novo coronavírus com recursos do 
Governo Federal. 

Movimento
O deputado José Dias (PSDB) 

demonstrou surpresa com o 
pedido do parlamentar. “Estou 
há 35 anos aqui e durante todo 
esse tempo não vimos nenhum 
Governo fazer movimento como o 
que a administração estadual está 
fazendo, para a não instalação de 
uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito nesta Casa”, frisou.

Defesa
Sobre o assunto o deputado 

Vivaldo Costa disse que a hora 
é de união e não de radicalismo. 
“Nós precisamos de uma trégua. 
Nós precisamos con� ar na ciência. 
Temos que nos unir para enfrentar 
a pandemia que não acabou. Temos 
que nos unir para enfrentar uma seca 
que toma conta desse Estado, mas 
infelizmente o que vemos é um clima 
de radicalismo ideológico nesta Casa”, 
lamentou. 

Protagonismo
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT) assumiu 
protagonismo nacional na 
provocação dos tribunais superiores 
contra possíveis malfeitos do governo 
Jair Bolsonaro, ao qual tenta fazer 
uma oposição ferrenha. Nesse quesito, 
a parlamentar federal do RN acerta 
um veio importante, mas apenas com 
repercussão no cenário nacional.

Encaminhamento 
A ministra Rosa Weber, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), deu 
encaminhamento ontem à denúncia 
de Natália, enviando à Procuradoria 
Geral da República o pedido de 
investigação apresentado contra o 
presidente do Jair Bolsonaro e o ex-
diretor do Departamento de Logística 

do Ministério da Saúde Roberto 
Dias. 

Caso concreto  
Na notícia-crime, a congressista 

potiguar a� rma que Bolsonaro 
cometeu o crime de prevaricação, 
enquanto Dias estaria enquadrado 
nos crimes de associação criminosa, 
corrupção passiva e advocacia 
administrativa. Dominguetti 
a� rmou que procurou o ministério 
para oferecer uma remessa de 400 
milhões de imunizantes fabricados 
pela AstraZeneca e que Roberto 
Dias teria exigido US$ 1 de propina 
para cada dose de vacina negociada.

Distanciamento  
Se por um lado Natália 

Bonavides se destaca no cenário 
nacional pela atuação junto ao 
Supremo – esta não foi a primeira 
vez que ela acionou a Corte Maior 
de Justiça do país -, por outro, a 
parlamentar tem sido apontada 
por analistas políticos como 
muito distante do Rio Grande 
do Norte. À exceção de sua base 
política, alimentada por suas redes 
sociais, Natália praticamente 
não tem nenhuma atuação junto 
às entidades representativas e 

setoriais do Estado, estas, órfãos de 
representantes políticos em Brasília.

Teatro de volta   
Boa notícia para os requentadores 

de espaços destinados à arte, cultura e 
ao entretenimento: o Teatro Riachuelo 
Natal reabrirá a partir desta sexta-
feira, 02 de julho, com o espetáculo 
“Zé Lezin - As Férias do Matuto”, 
seguindo rigorosamente todos 
os protocolos de distanciamento 
e higiene sugeridos pelo órgão 
municipal de saúde.

Distanciamento   
O mapa da sala de espetáculos 

estará com assentos bloqueados 
seguindo o distanciamento 
obrigatório, será aferida a temperatura 
de todos os clientes na entrada, e o bar 
não estará em funcionamento para 
que os clientes possam manter suas 
máscaras enquanto permanecerem 
no local. Além disso, álcool em gel 
será disponibilizado aos clientes, as 
equipes de trabalho serão reduzidas, 
e a saída dos clientes será escalonada 
por setores e andares. As medidas 
adotadas visam maior segurança e 
também serão acatadas tanto pelo 
artístico quanto pelos pro� ssionais do 
Teatro.

alexoviana@uol.com.br

ALEXVIANAALEX

CARTA CAPITAL
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PEDRO VITORINO

APolícia Federal fez operação 
na manhã desta quinta-feira 
1º na Secretaria Municipal de 

Saúde de Natal. A Controladoria Geral 
da União (CGU) investiga a compra de 
ventiladores pulmonares para o Hos-
pital de Campanha, instalado na Via 
Costeira. O trabalho foi realizado em 
parceria com o Ministério Público Fe-
deral (MPF).

O objetivo é apurar irregularidades 
ocorridas na compra de ventiladores 
pulmonares para utilização no Hospi-
tal de Campanha de Natal.

A investigação aponta para irre-
gularidades ocorridas na aquisição de 
20 ventiladores pulmonares pela Se-
cretaria Municipal de Saúde de Natal, 
no valor de R$ 2.160.000, que seriam 
utilizados no Hospital de Campanha 
da capital. Os levantamentos indica-
ram que os equipamentos comprados 
tinham origem e qualidade duvidosas 
e alguns já apresentaram defeitos por 
ocasião da entrega.

Também foi constatado que a vida 
útil dos ventiladores pulmonares já se 
encontrava, quase na sua totalidade, 
expirada e que alguns equipamentos 
adquiridos haviam sido descartados 
por instituições/hospitais por serem 
obsoletos ou inservíveis.

A aquisição se deu por meio de 
processo de dispensa de licitação frau-
dulento, aberto apenas para simular 
aparente regularidade da compra que 
foi feita a uma empresa previamente 
escolhida e sem realização da pesquisa 
de preços de mercado.

Conforme dados levantados pela 
CGU, a Prefeitura de Natal comprou os 
ventiladores pulmonares “usados” por 

preço superior em mais de 100% ao co-
brado pela Indústria por equipamen-
tos novos, da mesma marca, e com 
especificações técnicas superiores. O 
prejuízo potencial causado aos cofres 
públicos é da ordem de R$ 1.433.340.

IMPACTO SOCIAL
O município de Natal recebeu mais 

de R$ 350 milhões em 2020 do Fundo 

Nacional de Saúde (FNS). Desse valor, 
R$ 107,6 milhões foram destinados 
especificamente para ações de pre-
venção e combate ao coronavírus. A 
má aplicação desses recursos dificulta 
ainda mais o enfrentamento da pande-
mia, uma vez que diminui o já escasso 
orçamento público necessário para as 
ações de saúde necessárias para o bom 
atendimento às vítimas de Covid-19.

DILIGÊNCIAS
A Operação Rebotalho consistiu 

no cumprimento de 4 mandados de 
busca e apreensão nos municípios 
de Natal, Aparecida de Goiânia (GO) 
e Goiânia (GO). A Justiça determinou 
o bloqueio de bens, direitos ou valo-
res pertencentes aos envolvidos. O 
trabalho conta com a participação de 
4 auditores da CGU e de cerca de 20 

policiais federais. 2 A CGU, por meio 
da Ouvidoria-Geral da União (OGU), 
mantém o canal Fala.BR para o rece-
bimento de denúncias. Quem tiver 
informações sobre esta operação ou 
sobre quaisquer outras irregularida-
des, pode enviá-las por meio de for-
mulário eletrônico. A denúncia pode 
ser anônima, para isso, basta escolher 
a opção “Não identificado”.

O secretário de Saúde de Natal, 
George Antunes, deu decla-
ração à imprensa na manhã 

desta quinta-feira 1º, após tomar 
conhecimento sobre a operação 
que investiga a pasta por suspeita 
de superfaturamento e compra de 
respiradores defeituosos para uti-
lização no Hospital de Campanha. 
O titular da pasta afirmou que não 
havia como comparar preços e, por 
isso, não é possível falar em com-
pras irregulares.

George Antunes disse que, des-
de o início da pandemia e até o 
momento atual, é difícil fazer uma 
comparação de preços de equipa-
mentos e remédios. “Em situação 
de pandemia se falar de superfatu-
ramento. Vocês são testemunhas 
de que existiam preços dos mais 
variados possíveis, não havia como 
se comparar preços. Você compra 

medicamentos de R$ 20, de R$ 300, 
o mesmo medicamento”, disse.

Sobre a acusação de que os res-
piradores comprados não haviam 
condições de uso, o secretário dis-
se que tudo terá que ser provado. 
“Acho muito pouco provável que 
nossa equipe tenha recebido um 
equipamento sem condições de 
uso”, apontou.

OPERAÇÃO
A Polícia Federal fez operação 

na manhã desta quinta-feira 1º na 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Natal. A Controladoria Geral da 
União (CGU) investiga a compra 
de ventiladores pulmonares para o 
Hospital de Campanha, instalado 
na Via Costeira. O trabalho foi rea-
lizado em parceria com o Ministério 
Público Federal (MPF).

O objetivo é apurar irregula-

ridades ocorridas na compra de 
ventiladores pulmonares para utili-
zação no Hospital de Campanha de 
Natal. A investigação aponta para 
irregularidades ocorridas na aquisi-
ção de 20 ventiladores pulmonares 
pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal, no valor de R$ 2.160.000, 
que seriam utilizados no Hospital 
de Campanha da capital. Os levan-
tamentos indicaram que os equipa-
mentos comprados tinham origem 
e qualidade duvidosas e alguns já 
apresentaram defeitos por ocasião 
da entrega.

Também foi constatado que a 
vida útil dos ventiladores pulmona-
res já se encontrava, quase na sua 
totalidade, expirada e que alguns 
equipamentos adquiridos haviam 
sido descartados por instituições/
hospitais por serem obsoletos ou 
inservíveis.

Operação investiga compra de 
ventiladores pulmonares em Natal
HOSPITAL DE CAMPANHA | Conforme dados levantados pela CGU, a Prefeitura de Natal comprou os ventiladores pulmonares “usados” por preço superior em mais de 100% ao cobrado 
pela Indústria por equipamentos novos, da mesma marca, e com especificações técnicas superiores. O prejuízo potencial causado aos cofres públicos é da ordem de R$ 1.433.340.

Operação Rebotalho consistiu no cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão nos municípios de Natal, Aparecida de Goiânia (GO) e Goiânia (GO)

George: “Acho pouco provável que nossa equipe tenha recebido equipamento sem condições”

“Não havia como comparar preços”, alega secretário
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EDILSON RODRIGUES

Luiz Paulo Dominguetti (FOTO) afirmou que após encontro com Dias, reuniu-se com o ex-secretário-executivo Élcio Franco no ministério, que teria revelado não ter conhecimento da proposta, mas que posteriormente entraria em contato

A denúncia do representante da 
Davati Medical Supply, Luiz 
Paulo Dominguetti Pereira, de 

que recebeu pedido de propina de US$ 
1 por dose, em troca de assinar contra-
to de venda de vacinas AstraZeneca 
com o Ministério da Saúde, foi confir-
mada à CPI nesta quinta-feira 1º.

Dominguetti afirmou ainda que 
parlamentares procuraram o CEO da 
empresa no Brasil, Cristiano Alberto 
Carvalho, para intermediar a compra 
de vacinas. Ele reproduziu até mesmo 
um áudio do deputado Luis Miranda 
(DEM-DF) sobre possível interme-
diação em negociação, mas não pode 
confirmar que se tratava da aquisição 
do imunizante da AstraZeneca.

O pedido de propina, conforme 
denúncia feita inicialmente ao jornal 
Folha de S. Paulo, foi feito pelo ex-dire-
tor de Logística do ministério, Roberto 
Ferreira Dias, exonerado nessa quarta 
30, após desgaste com suspeitas de 
envolvimento em irregularidades com 
a aquisição de vacinas pelo órgão. A 
compra de 400 milhões de doses da As-
traZeneca pelo ministério, se realizada 
com irregularidade, geraria um mon-
tante ilícito de R$ 2 bilhões.

O primeiro contato de Dominguet-
ti — que é policial militar em Minas 
Gerais e atua como intermediador da 
Davati — com o Ministério da Saúde 
foi feito por meio do reverendo Amil-
ton Gomes a partir, da Secretaria Na-
cional de Assuntos Humanitários (Se-
nah), que agendou uma reunião com 
Lauricio Cruz, do Departamento de 
Imunização e Doenças Transmissíveis.

Dominguetti também manteve 

contato com coronel Marcelo Blanco 
da Costa, ex-diretor substituto do De-
partamento de Logística do Ministério 
da Saúde, exonerado em janeiro deste 
ano. Ele teria intermediado o contato 
do vendedor com Roberto Dias.

O pedido de propina, de acordo 
com o vendedor, foi feito no dia 25 de 
fevereiro deste ano, em jantar no res-
taurante Vasto, em um shopping em 
Brasília, onde também estiveram pre-
sentes o coronel Blanco e Dias, além de 
um empresário não nomeado.

A Davati ofereceu 400 milhões de 
doses da vacina a um preço inicial de 
US$ 3,50, segundo Dominguetti. No 
desenrolar da conversa, Dias teria feio 
o pedido de majoração do preço, com o 
acréscimo de US$ 1 a dose.

“Nunca se buscou uma facilidade 
por parte dele [Roberto Dias]. Essa 
facilidade não ocorreu porque ele sem-
pre colocou o entrave no sentido de 
que, se não se majorasse a vacina, não 
teria aquisição por parte do ministé-
rio”, afirmou Dominguetti. A proposta 
de propina teria sido feita exclusiva-
mente por Dias.

O representante comercial garan-
tiu aos senadores que informou o ocor-
rido ao CEO da empresa no Brasil e que 
não foi dado prosseguimento diante da 
proposta do então diretor de Logística 
do ministério.

“Na conversa, ele disse: nós temos 
de melhorar esse valor. Eu disse que 
teria de tentar um desconto, mas aí 
ele falou que seria melhorar para mais, 
para aumentar em US$ 1. Eu disse que 
não seria possível. Ele disse para eu 
pensar direitinho, que no dia seguinte 

seria chamado ao ministério”, relatou 
Dominguetti.

No dia seguinte (26 de fevereiro), 
Dominguetti teria mantido a proposta 
de US$ 3,50 em reunião com Dias no 
ministério. O ex-diretor lhe teria infor-
mado, então, que iria falar diretamente 
com o CEO Cristiano Carvalho.

Dominguetti afirmou que após en-
contro com Dias, reuniu-se com o ex-
-secretário-executivo Élcio Franco no 
ministério, que teria revelado não ter 
conhecimento da proposta, mas que 
posteriormente entraria em contato, o 
que não ocorreu.

O vendedor disse que em abril 
deste ano passou a ser credenciado 
pela empresa, apesar de ter iniciado 
as negociações meses antes, em janei-
ro. Como pró-labore, o CEO Cristiano 
Carvalho receberia US$ 0,20 por dose 
comercializada, e a ele deveria ser pago 
entre US$ 0,03 e US$ 0,05 por unidade.

A Renan Calheiros (MDB-AL), Do-
minguetti disse não saber se a Davati 
possui contrato com a Astrazeneca e 
que somente o CEO da empresa, Her-
man Cardenas, tem acesso a documen-
tos confidenciais. Ele assegurou ainda 
que a troca de e-mails da empresa com 
o ministério também seriam feitas pe-
los diretores, logo, não passariam por 
ele. 

CONTRADITÓRIO
Líder do governo no Senado, Fer-

nando Bezerra Coelho (MDB-PE) le-
vantou dúvidas quanto às declarações 
de Dominguetti e afirmou que a Astra-
Zeneca, em nota oficial, informou que 
só negocia com o governo.

“Surge uma empresa sediada nos 
Estados Unidos, no Texas, para, sem re-
presentação da AstraZeneca, dizer que 
tem 400 milhões de doses de vacinas. 
Nós precisamos aprofundar mais isso. 
É uma história muito estranha.”

O senador sugeriu que a CPI con-
voque então o dirigente da Davati, já 
que a empresa afirma ter poderes para 
vender vacinas da farmacêutica.

Já o senador Eduardo Braga (MDB-
-AM) afirmou que a Davati é uma dis-
tribuidora de medicamentos que ten-
tou aplicar o mesmo golpe no Canadá, 
e não representaria a AstraZeneca.

A senadora Simone Tebet (MDB-
-MS) inquiriu Dominguetti sobre o 
porquê de não ter dado voz de prisão 
a Dias, diante do flagrante pedido de 
propina, visto que ele é um policial 
militar.

“Para mim tudo era novo, sena-
dora”, foi a resposta do depoente, que 
acrescentou posteriormente, em res-
posta ao senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), ter chegado a relatar o caso 
a um superior na Polícia Militar em Mi-
nas Gerais.

Para a senadora, “novo é um poli-
cial não saber o que está na lei”.

“O fundamental aqui é a confirma-
ção por parte do depoente da existên-
cia do pedido de propina, no valor de 
US$ 1 a dose”, expôs Randolfe.

Para Humberto Costa (PT-PE), os 
relatos de Dominguetti são críveis.  

“É uma versão em que dá para a 
gente acreditar. Eu acho, entendo que 
nós precisamos realmente aprofundar. 
Se tudo que o senhor disse for verdade 
e se nós tivermos como comprovar, po-

de ter a certeza de que o senhor pode 
ter dado uma enorme contribuição a 
este país”, acrescentou Humberto.

ÁUDIO
Dominguetti, segundo a Agência 

Senado, afirmou ainda que o CEO Cris-
tiano Carvalho lhe relatou que “volta e 
meia” era procurado por parlamenta-
res, principalmente pelo deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) tentando negociar 
algo, que “sugestionava”, segundo o 
depoente, a aquisição de compra de 
vacina.

Mas o depoente não pode garantir 
“o que” estaria sendo ofertado pelo par-
lamentar no áudio reproduzido na CPI 
com fala do deputado, supostamente 
enviado ao CEO Cristiano Carvalho e 
repassado a Dominguetti.

Luis Miranda depôs à CPI no dia 25 
de junho, ao lado de seu irmão Luis Ri-
cardo Miranda, servidor do Ministério 
da Saúde, sobre irregularidades nas ne-
gociações da vacina indiana Covaxin.

Após reprodução do áudio, o re-
lator pediu a apreensão do aparelho 
celular do vendedor para averiguação.

O presidente do colegiado, Omar 
Aziz (PSD-AM), confirmou reconvo-
cação do parlamentar para terça-feira 
6. Miranda já havia pedido para ser 
ouvido em reunião secreta, o que não 
foi concedido. Omar disse ainda que, 
acompanhado dos senadores Bezerra 
e Marcos do Val (Podemos-ES), conver-
sou com Luis Miranda fora da CPI. O 
parlamentar lhes teria dito que se trata 
de um áudio editado de 2020, sobre ne-
gociação nos Estados Unidos, e que foi 
apresentado para prejudicá-lo.

Dominguetti confirma à CPI pedido 
de propina por ex-diretor do MS
NO SENADO | Representante da Davati Medical Supply afirmou que parlamentares procuraram o CEO da empresa no Brasil, Cristiano Carvalho, para intermediar compra de vacinas. Ele 
reproduziu um áudio do deputado Luis Miranda sobre possível intermediação em negociação, mas não confirmou que se tratava da aquisição do imunizante da AstraZeneca.



IMUNIZAÇÃO | Os trabalhadores da educação que ainda não tomaram a primeira dose além das 35 salas de vacina também podem também buscar o campus da UFRN, de segunda à 
sexta-feira.  Nos finais de semana não funcionam, porém há a opção dos drives. A aplicação continua acontecendo em 35 Unidades Básicas de Saúde e em quatro drives 
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Acapital potiguar retoma a va-
cinação nesta sexta-feira 2, a 
partir do recebimento de no-

vos imunobiológicos. O público a ser 
vacinado foi ampliado para pessoas 
com 42 anos sem comorbidades, além 
da retomada dos demais públicos e 
categorias prioritárias. A aplicação 
continua acontecendo em 35 Uni-
dades Básicas de Saúde e em quatro 
drives (Via Direta, Palácio dos Es-
portes, Nélio Dias e Sesi), lembrando 
que o Sesi não abre aos domingos. Os 
trabalhadores da indústria também 
tiveram público ampliado para pesso-
as a partir de 32 anos. Esses, poderão 
receber o imunizante exclusivamente 
no Sesi. 

A documentação necessária, lista 
dos locais de vacinação, fila dos drives 
em tempo real e perguntas frequentes 
podem ser acessadas através do site 
https://vacina.natal.rn.gov.br/ . Tam-
bém é importante que seja realizado 
o cadastro prévio no RN Mais Vacinas 
para facilitar o registro da aplicação 
do imunizante.

 
D2 OXFORD

As pessoas que tomaram a pri-
meira dose do imunizante da Oxford 

há 85 dias, devem procurar um dos 
pontos de vacinação para receber a 
segunda dose e completar seu esque-
ma vacinal.

 
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO

Os trabalhadores da educação 
que ainda não tomaram a primeira 
dose além das 35 salas de vacina 
também podem também buscar o 
campus da UFRN, de segunda à sex-
ta-feira.  Nos finais de semana não 
funcionam, porém há a opção dos 
drives.

SUAS
A partir de sábado 3, a SMS Natal 

inicia a vacinação dos profissionais 
que atuam no Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS) que atuam 
em equipamentos de saúde que estão 
diretamente ligados à Atenção Primá-
ria à Saúde, e assim, estão expostos a 
contaminação pela Covid-19, tendo 
em vista o contato direto com a popu-
lação.

A vacinação desse público acon-
tece em qualquer ponto de vacinação 
sendo necessária a apresentação de 
contracheque, comprovante de resi-
dência de Natal e documento com foto. 

Por 13 votos a 10, o plenário da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, acatou nesta 

quinta-feira 1º, requerimento de auto-
ria do deputado Francisco do PT, líder 
do Governo do RN na Casa Legislativa, 
adiando por cinco sessões a nomeação 
dos membros, fixação de data para 
reunião e eleição dos cargos de presi-
dente e vice-presidente e designação 
de relatoria da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para fiscalizar con-
tratos do governo do RN durante a 
pandemia da covid-19.  

“Informo que teremos até cinco 
sessões para voltarmos a deliberar 
sobre essa matéria”, disse o presidente 
da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira (PSDB), ao encerrar a votação. 
O deputado estadual Francisco do PT 
solicitou, através de requerimento 
oral, com base no artigo 210, inciso 1º 
do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, suspensão da escolha dos 
membros que irão integrar a CPI da 
Pandemia no âmbito da Assembleia 
Legislativa. 

“Estou aqui exercendo um direito 
regimental, que nos garante, enquanto 
parlamentar, bancada e líder do Go-
verno, que possamos nos utilizar desse 
expediente”, argumentou Francisco. 

O pedido de Francisco do PT foi ques-
tionado pelo deputado Getúlio Rêgo 
(DEM). “Estranha a movimentação do 
deputado Francisco ao dizer que hou-
ve intervenção de fora para dentro na 
Casa. Isso deixa claro que o Governo 
se preocupa com a instalação da CPI 
nesta Casa”, disse Getúlio Rêgo.

Para ele, o objetivo do requerimen-
to do líder do governo é o adiamento 
dos trabalhos da CPI da Covid.

O deputado José Dias (PSDB) de-
monstrou surpresa com o pedido do 
parlamentar. “Estou há 35 anos aqui 
e durante todo esse tempo não vimos 
nenhum Governo fazer movimento 
como o que a administração estadual 
está fazendo, para a não instalação de 
uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito nesta Casa”, frisou.

O deputado Vivaldo Costa disse 
que a hora é de união e não de radica-
lismo. “Nós precisamos de uma trégua. 
Nós precisamos confiar na ciência. Te-
mos que nos unir para enfrentar a pan-
demia que não acabou. Temos que nos 
unir para enfrentar uma seca que toma 
conta desse Estado, mas infelizmente o 
que vemos é um clima de radicalismo 
ideológico nesta Casa”, lamentou.

Natal retoma vacinação e amplia 
faixa etária para pessoas de 42 anos

Plenário adia nomeação dos integrantes da CPI da Covid
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante da Oxford há 85 dias, devem procurar um dos pontos para receber a segunda dose 

Por 13 votos a 10, o plenário da Assembleia Legislativa acatou requerimento de autoria do deputado Francisco do PT, líder do Governo do RN



O Centro de Testagem da Co-
vid-19 que funciona no Giná-
sio Poliesportivo Engenheiro 

Pedro Ciarlini, em Mossoró, tem 
apresentado neste mês de junho uma 
redução na quantidade de testes apli-
cados nos dias de domingo. A redução 
das testagens aos domingos é com-
provada pelos dados obtidos levando 
em consideração os dias 13, 20 e 27 de 
junho em comparação com o período 
mais crítico: o mês de abril .

Justamente em abril, a Secretaria 
Municipal de Saúde chegou a registrar 
226 testes no dia 7 (segunda-feira) e 
218 testes  no dia 3 de abril (sábado). 
Foi no quarto mês do ano que a quan-
tidade de testes no ginásio chegou ao 
pico de 302 testes no dia 27 do referido 

mês.
De acordo com os registros do 

Centro de Testagem, foram realizados 
no último dia 13 um total de 88 testes 
entre Swab RT, teste rápido e Swab rá-
pido. No sábado (12), o número total 
foi de 161 testes.  

O dia 20 de junho, foi mais um 
domingo com número reduzido de 
testagem, pois, foram realizados 120 
testes ao todo. No dia 27, o domingo 
seguinte, fechou a conta em somente 
97 testes. A título de comparação na 
segunda-feira, dia 28, o número de tes-
tes subiu para 141. 

De acordo com a secretária mu-
nicipal de Saúde, Morgana Dantas, 
números menores aos domingos mos-
tram que é possível em breve deslum-

brar um cenário onde a testagem pode 
funcionar de segunda a sábado, sem a 
ocupação de equipes aos domingos. A 
vacinação dos mossoroenses pode ter 
relação com a queda que vem sendo 
constatada. 

“A redução da quantidade de tes-
tes no ginásio de esportes situado na 
Avenida Leste-Oeste, mostra que o au-
mento do número de pessoas vacina-
das, pelo menos com a primeira dose 
em Mossoró, já começa a surtir efeito 
também na testagem aos domingos. 
Acreditamos que com mais vacinação 
logo os efeitos também serão sentidos 
na ocupação dos leitos de UTI, como 
já temos hospital privado na cidade 
que zerou essa ocupação nessa sema-
na”, disse Morgana.

O braço social do maior rally 
das Américas conclui mais 
uma importante etapa, com 

a doação de mil cestas básicas. Na 
manhã desta quinta-feira 1º, a Se-
cretaria de Estado do Turismo do 
Rio Grande do Norte (SETUR/RN) 
e a Empresa Potiguar de Promoção 
Turística (Emprotur) iniciaram a 
distribuição da doação de mais de 
10 mil quilos de alimentos que serão 
destinadas às pessoas que sofreram 
com o impacto econômico devido a 
pandemia.  

As doações serão entregues aos 
trabalhadores formais e informais 
da cadeia do turismo e da cultura do 
RN que tiveram suas rendas impac-
tadas no último ano. Com isso, uma 
força tarefa foi realizada na SETUR/
RN e Emprotur para organizar e 
distribuir as doações. “O turismo foi 
um dos setores mais afetados com a 
pandemia, estamos unindo esforços 
para garantir que as cestas básicas 
doadas pelo Rally dos Sertões che-
guem logo a quem precisa. Para o 
Governo do RN é uma alegria sediar 
um evento que possui valores que 
vão muito além da competição, que 
traz impresso em sua marca ações 
de solidariedade, sustentabilidade 
e pensa em deixar legados por onde 
passa”, destacou Aninha Costa, se-
cretária de Estado do Turismo.

“O Sertões tem o social no seu 
DNA. Em 2020, com o início da 
pandemia, ampliamos as ações, até 
então mais focadas nos atendimen-
tos médicos gratuitos, angariando 
recursos para a doação de 12 mil 
cestas básicas que foram distri-
buídas nas cidades do roteiro da 
competição. Estas cidades sempre 
nos receberam com muito carinho, 
foram impactadas � nanceiramente 

em função da pandemia e quería-
mos retribuir de alguma forma. E 
agora temos a oportunidade de po-
der ajudar minimamente algumas 
famílias do Rio Grande do Norte, se-
de da largada do Sertões 2021, com 
a doação destas mil cestas básicas.” 
Leonora Guedes, VP de Operações 
do Sertões.

Para o Instituto Nacional do 
Desenvolvimento (INDE), parceiro 
do Sertões nas ações de inclusão 
social e cidadania, é muito recom-
pensador atingir as comunidades 
por onde o Sertões passa: “Essa é 
uma característica única que só o 
Rally pode viabilizar. Torcemos pa-
ra que mais pessoas e ou empresas 
entendam a dimensão que o Sertões 
atingiu em seus 29 anos de existên-
cia. Temos que valorizar eventos 
desta magnitude no qual o esporte 
e as ações sociais colaboram para 
uma sociedade mais justa”, pon-
tuou Marcelo Carneiro, presidente 
do INDE.

PARCERIA COM RALLY DOS SERTÕES
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Covid-19: procura por testes aos 
domingos registra queda em junho Turismo do Estado 

realiza doação de 13 
toneladas de alimentos

MOSSORÓ De acordo com a secretária municipal de Saúde, números menores aos domingos mostram que é 
possível em breve deslumbrar um cenário onde a testagem pode funcionar de segunda a sábado

Redução das testagens aos domingos é comprovada pelos dados obtidos levando em consideração os dias 13, 20 e 27 de junho 

Nos gloriosos anos 80 do século 
passado, quando os militares se 
despediam do poder para entre-

gá-lo aos civis, Brasília era uma festa tan-
to quanto hoje, só um pouquinho mais.

Bastava entrar num restaurante ba-
dalado, olhar ao redor para identi� car 
onde estavam os lobistas, aqueles bons 
e velhos intermediários de alguma coisa 
para alguém.

Em geral, quando as mesas estavam 
juntas e havia sobre elas várias garrafas 

de Old Parr, batata: ali estava aconte-
cendo um congraçamento de lobistas 
contando vantagem uns para os outros.

Esses “intermediários” eram mili-
tares ou amigos de militares, que expe-
rimentaram o gostinho dos confortos 
civis e de seu estilo de vida.

Anos antes, em plena ditadura, os 
militares se envolviam com tudo, de 
indicações a cargos no segundo escalão 
até meter o bedelho em questões ligadas 
ao mercado exterior.

Uma vez, num processo de expor-
tação de carne para a África, tiveram a 
brilhante ideia de mandar caminhões 
para que os africanos pudessem movi-
mentar melhor a mercadoria dentro do 
continente.

O esquema não funcionou porque 
os caminhões foram roubados no pri-
meiro mês. Descobriram então que os 
africanos estavam mais interessados 
nos caminhões do que na carne. Esse 
episódio foi chamado por muitos de “boi 

voador”.
Com as últimas informações de 

propina sobre a importação de vacinas, 
num ambiente em que não usa interme-
diário, os militares voltaram com tudo a 
dar o ar da graça.

Num governo em que eles mandam 
no Ministério da Saúde e em boa parte 
da administração federal, não é de estra-
nhar que essas besteiras voltem a assolar 
o país.

O dinheiro faz bem para qualquer 

categoria pro� ssional e com os militares 
não é diferente. E com Bolsonaro abriu-
-se um amanhecer lindo para eles em 
todas as instâncias da vida.

Em tempos pretéritos, tivemos 
Mário Andreazza e Golbery do Couto e 
Silva.

Hoje, com essa pilha incontável de 
milicos mandando, nem o controle de 
qualidade é mais possível.

Por favor, voltem para casa ou con-
tinuem desfrutando da aposentadoria.

“Negocionismo” no governo não dá

O Sertões tem o social 
no seu DNA. Em 2020, 
ampliamos as ações, até 
então mais focadas nos 
atendimentos médicos 
gratuitos, angariando 
recursos para a doação 
de 12 mil cestas básicas” 

“
LEONORA GUEDES
VP DE OPERAÇÕES DO SERTÕES



A aprovação em três dos cursos 
universitários mais cobiça-
dos do país por quem deseja 

seguir carreira na área tecnológica 
se soma a outros importantes passos 
que o estudante da SESI Escola do 
Rio Grande do Norte, José Alfredo de 
Araújo Filho, de 17 anos, vem galgan-
do em sua vida escolar no caminho 
para realizar o sonho de atuar profis-
sionalmente no setor aeroespacial.

O aluno da SESI Escola Mossoró, 
integrante do Sistema FIERN, é um 
dos cases de sucesso das unidades 
de ensino vinculadas à Indústria, 
que desde sua inauguração do RN 
registram histórias de sucesso.

O aluno SESI foi aprovado em três 
universidades diferentes no último 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). O resultado mais recente ele 
recebeu neste dia 28 de junho: a apro-
vação em Engenharia Aeroespacial 
na Universidade de Brasília (UNB).

Antes da UNB, Alfredo foi apro-
vado em Engenharia Mecânica na 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) e em Ciência e 
Tecnologia na Universidade Federal 
do ABC (UFABC), em São Paulo.

“Atualmente estou matriculado 
na UFABC, no entanto com a con-
quista de ter passado na universida-
de dos meus sonhos e de renome em 
todo brasil, a UNB, farei a matrícula 
nela”, comemora Alfredo.

Essas conquistas não são as úni-
cas. Apesar da pouca idade, Alfredo 
já soma várias. Desde méritos regio-
nais e nacionais até internacionais.

Em 2019, recebeu o Mérito Es-
tadual na Olimpíada Brasileira de 
Robótica; conquistou o 3° lugar First 
Lego league; e foi também 3° lugar na 
Maratona de Química do Rio Grande 
do Norte.

 Nacionalmente fez parte da 
equipe classificada para representar 

o Brasil mundialmente no Open In-
ternational Lebanon da First Lego 
league 2018/2019. Neste torneio, con-
quistou o Mérito Internacional junto 
com a equipe, com o 1° Lugar da ca-
tegoria de Design Mecânico no Open 
International Lebanon FLL, tendo 
assim em seu currículo, o título de 
Melhor Design Mecânico do Mundo 
nessa competição.

Alfredo estudou no SESI Esco-
la por três anos. Entrou em 2018 e 
concluiu em 2020, quando prestou 
o exame do ENEM. “Para mim parti-
cularmente, foi ‘tranquilo’. O ENEM, 
por mais que seja uma prova muito 
difícil e que requer muito estudo e 
disciplina, se tornou fácil devido a 
ajuda que tive dos professores no 
SESI, sempre com as aulas direcio-
nadas para a prova, para deixar os 
alunos preparados para o que quer 
que tenha”, conta o aluno, agora uni-
versitário.

A lfredo falou sobre seus sonhos 
diante de tantas conquistas. 
Ele diz que, em geral, sempre 

teve interesse por criar coisas e de-
senvolver projetos. “Eu sempre tive 
muita curiosidade em relação ao es-
paço, mas nunca tive muito incentivo 
do colégio onde estudava antes. Na 
SESI Escola consegui, finalmente, me 
encaixar”, explica.

O que Alfredo deseja é estar em 
uma atividade que possa contribuir 
para mudar o mundo, de preferência, 
em conexão com o espaço. “Tanto 
desenvolvendo projetos na área ae-
roespacial, como talvez no futuro 
participando ativamente dela, pois 
sempre tive o sonho de participar de 
viagens espaciais, construindo os ve-
ículos ou sendo um tripulante. Meu 

grande sonho é poder participar de 
grandes empresas como a SpaceX ou 
a NASA no futuro”, acrescenta.

Alfredo teve a oportunidade, du-
rante o período da etapa nacional 
de robótica, de fazer uma viagem 
aos Estados Unidos (EUA). Nesse 
contexto ele teve a oportunidade de 
visitar o centro técnico da National 
Aeronautics and Space Administra-

tion (NASA). “Fui lá como integrante 
da equipe e apresentei o projeto para 
um astronauta, Scott Parazynski, mé-
dico geral da espaçonave. Eu estava 
até com as bandeiras do SESI e a da 
equipe”, conta, emocionado.

Filho dos comerciantes Maria 
das Neves e José Alfredo, Alfredo Fi-
lho agradece aos pais pelo apoio du-
rante todo esse período e afirma que 

pretende continuar se esforçando em 
seus estudos para alcançar seus so-
nhos. “Eu gostaria de agradecer aos 
meus pais pela paciência e pelo apoio 
que eles sempre me deram, e por me 
permitirem ir para o SESI e continuar 
lá. E por me ajudarem a seguir meus 
sonhos – que nunca são fáceis, mas 
eles sempre estão lá pra me ajudar e 
apoiar”, conclui.
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Aluno premiado da SESI Escola no 
RN sonha chegar à NASA

SESI Escola: incentivo que precisava

INTELIGÊNCIA| Estudante é aprovado em três cobiçados cursos superiores do país. José Alfredo de Araújo Filho, de 17 anos, agora sabe que o céu é o limite. O aluno da SESI Escola 
Mossoró é um dos cases de sucesso das unidades de ensino vinculadas à indústria. Alfredo estudou no SESI Escola por três anos. Entrou em 2018 e concluiu em 2020.

 José Alfredo de Araújo Filho está no caminho para realizar o sonho de atuar profissionalmente 

Alfredo, cortejado pelo colegas, teve a oportunidade, durante o período da etapa nacional de robótica, de fazer uma viagem aos Estados Unidos (EUA), quando  visitou o centro técnico da National Aeronautics and Space Administration (NASA)

FOTOS: CEDIDAS
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U ma ferramenta capaz de avaliar 
a concentração de hidrocarbo-
netos tóxicos, como benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos, em ca-
sos de derramamento de petróleo em 
água do mar, com rapidez e eficiência. 
É assim que atua o aplicativo para 
smartphone Rastreamento Btex, uma 
tecnologia desenvolvida por pesquisa-
dores da UFRN, envolvendo o Núcleo 
de Processamento Primário e Reúso 
de Água Produzida e Resíduos (Nu-
pprar) e o Instituto Metrópole Digital 
(IMD), coordenado pelo professor Ed-
valdo Vasconcelos de Carvalho Filho, 
durante o Projeto Amazônia Azul.

O aplicativo foi desenvolvido com 
base em estudo-piloto e modelos ma-
temáticos realizados nos laboratórios 

do Nupprar. A ferramenta facilita a 
avaliação da contaminação em campo 
apenas com as informações do grau 
API do petróleo, tempo do derrama-
mento e a temperatura da água do 
mar. Vale explicar que o grau API é 
uma escala hidrométrica criada pelo 
American Petroleum Institute (API) 
para medir a densidade relativa de óle-
os e derivados.

Essa facilidade diminui custos e 
tempo para tomadas de decisão dos 
órgãos ambientais, como, por exem-
plo, a contratação de laboratórios para 
análises químicas, coleta, transporte 
e logística de amostras, assim como o 
tempo para obtenção dos resultados 
analíticos, que levam geralmente de 
sete a 10 dias úteis. 

O professor Edvaldo Vasconcelos 
destaca que o Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente (Ibama) se mostrou 
interessado em adquirir a tecnologia, 
cujo registro já está sendo solicitado 
por meio da Agência de Inovação da 
UFRN (Agir). “Ela pode ser tornar uma 
ferramenta bastante útil em casos de 
emergências ambientais e de auxílio 
na tomada de decisões de mitigação 
dos impactos ambientais”, ressalta.

Edvaldo lembra que quando hou-
ve a ocorrência de derramamento de 
óleo em 2019, que atingiu diversos 
municípios da região Nordeste, a ferra-
menta poderia ter auxiliado na toma-
da de decisões mais rápidas, por con-
seguir detectar in loco a quantidade de 
produtos poluentes que foram jogados 

no mar naquele momento.
O aplicativo Rastreamento Btex 

está sendo desenvolvido pela equipe 
que participa da pesquisa da UFRN 
financiada pelo Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR), voltada 
para identificar, caracterizar e anali-
sar os riscos e potenciais da atividade 
econômica no espaço marítimo e na 
porção litorânea do Brasil, a chamada 
Amazônia Azul. 

Na pesquisa, foi feito um diag-
nóstico do risco de derramamento 
de óleo em atividades econômicas. O 
objetivo foi estabelecer uma série de 
parâmetros físico-químicos do óleo 
e seus efeitos na água do mar, o que 
permitiu o desenvolvimento de um 
modelo matemático capaz de prever 

a contaminação de elementos quími-
cos presentes no petróleo em caso de 
derramamento no mar e a toxicidade 
desses compostos.

“Acidentes provocados por der-
ramamentos de petróleo provocam 
impactos em diversas atividades eco-
nômicas nas orlas dos municípios cos-
teiros”, destaca o professor Aldo Dan-
tas, do Departamento de Geografia da 
UFRN, coordenador-geral do projeto 
que desenvolveu o estudo. Com o apli-
cativo, esses impactos poderiam ser 
reduzidos, por se conseguir identificar, 
com maior agilidade, a dimensão do 
derramamento, e, por conseguinte, 
dar suporte para tomada de decisões, 
a fim de reduzir esses impactos no 
meio ambiente. 

Aplicativo feito na UFRN ajuda a 
reduzir impacto de vazamento de óleo
RASTREAMENTO BTEX | A ferramenta facilita a avaliação da contaminação em campo apenas com as informações do grau API do petróleo, tempo do derramamento e a temperatura da 
água do mar. Vale explicar que o grau API é uma escala hidrométrica criada pelo American Petroleum Institute (API) para medir a densidade relativa de óleos e derivados

“Acidentes provocados por derramamentos de petróleo provocam impactos em diversas atividades econômicas nas orlas dos municípios costeiros”, destaca o professor Aldo Dantas, do Departamento de Geografia da UFRN
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WERTHER SANTANA

MARCELO CAMARGO

OBrasil registrou 1.943 mortes 
por covid-19 nas últimas 24 
horas, segundo dados divul-

gados pelo consórcio de veículos de 
imprensa. A média móvel, que leva 
em consideração dados dos últi-
mos sete dias, � cou em 1.558 nesta 
quinta-feira, 1, dando continuidade 
à tendência de redução no número 
diário vítimas.

Apesar dessa tendência, espe-
cialistas alertam para o elevado pa-
tamar de óbitos e casos. Os novos re-
gistros de mortes estão em queda há 
12 dias consecutivos. A média móvel 
é a mais baixa desde 8 de março e, 
em relação a 14 dias atrás, o dado 
apresentou redução de 24%. 

Nesta quinta, o País ultrapas-
sou a marca de 520 mil vítimas da 
covid-19, número que � cou em 
520.189. O balanço apontou 63.035 
novos casos con� rmados da doen-
ça, o que fez o total de testes positi-
vos chegar a 18.622.199. A média de 
novos casos (54.115) também está 

em queda: redução de 24% na com-
paração com duas semanas atrás. 

Os dados diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de Saúde, 
em balanço divulgado às 20h. Se-
gundo o Ministério da Saúde, o País 
tem 16.931.272 pessoas recuperadas 
da doença e 1.170.937 em acompa-
nhamento médico, que são aquelas 
em observação. 

O balanço de óbitos e casos é 
resultado da parceria entre os seis 
meios de comunicação que passa-
ram a trabalhar, desde 8 de junho 
de 2020, de forma colaborativa para 
reunir as informações necessárias 
nos 26 Estados e no Distrito Federal. 

A iniciativa inédita é uma res-
posta à decisão do governo Bolso-
naro de restringir o acesso a dados 
sobre a pandemia, mas foi mantida 
após os registros governamentais 
continuarem a ser divulgados.

OSenado aprovou ontem, 1º, 
um projeto de lei (PL) que 
traz alterações na Lei Maria 

da Penha, cria o tipo penal “violência 
psicológica contra a mulher” e o pro-
grama Sinal Vermelho, dentre outras 
mudanças com vistas a proteger as 
vítimas de violência doméstica. O 
projeto segue para sanção presiden-
cial.

O texto cria o tipo penal de vio-
lência psicológica contra a mulher. O 
crime se caracteriza quando o agres-
sor causar dano emocional à mulher, 
de tal forma que a prejudique e per-
turbe seu pleno desenvolvimento ou 
que vise a degradar ou a controlar 
suas ações, comportamentos, cren-
ças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, ma-
nipulação, isolamento, chantagem, 
ridicularização, limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio 
que cause prejuízo à sua saúde psi-
cológica e autodeterminação.

O projeto também altera a Lei 
Maria da Penha para determinar 
que o agressor será também afas-

tado imediatamente do lar, domi-
cílio ou local de convivência com a 
ofendida se for veri� cado o risco da 

existência de violência psicológica. 
Atualmente, nos termos dessa lei, 
esse afastamento ocorre quando há 

risco presente ou iminente à vida 
à integridade física da mulher em 
situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes. 
Além disso, cria um tipo penal de 
lesão corporal cometida contra a 
mulher por razões da condição do 
sexo feminino.

SINAL VERMELHO
O projeto traz uma outra par-

ticularidade, que é a criação de 
um símbolo possível de identi� car 
prontamente uma situação de peri-
go vivida por uma mulher. Trata-se 
de um “X”, preferencialmente na 
cor vermelha, que será facilmente 
identi� cável como o sinal de que a 
mulher está em situação de perigo.

Vítimas de violência doméstica 
podem apresentar um sinal verme-
lho na mão para alertar que estão 
vivendo uma situação de vulnerabi-
lidade - Paulo H. Carvalho/Agência 
Brasília

Segundo a relatora, Rose de Frei-
tas (MDB-ES), a medida já vem sen-
do conduzida por entidades como o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
e a Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), através da assinatura 
de convênios e protocolos. “[essas 
entidades] estabeleceram parcerias 
com redes de farmácias, drogarias 
e outros tipos de lojas comerciais, 
a � m de capacitar atendentes para 
identi� car o pedido de socorro de 
vítimas expresso na forma de um X 
desenhado nas próprias mãos dela”, 
explicou Rose de Freitas em seu re-
latório.

“É que, muitas vezes, a mulher 
vive em tamanho estado de opres-
são e medo, sendo tão constante-
mente vigiada, que não tem liber-
dade sequer para acionar a polícia 
ou outros órgãos de atendimento 
à vítima”, acrescentou. Segundo a 
relatora, a medida ainda tem o desa-
� o da realização de uma campanha 
que torne o símbolo familiar à víti-
ma, para que lhe ocorra usá-lo em 
situações de urgência, e facilmente 
reconhecido como um alerta para 
aqueles que deverão perceber seu 
signi� cado e tomar providências.

Brasil registra novas 1.943 mortes 
e supera 520 mil vítimas no total

Senado aprova novas medidas 
contra a violência doméstica

BALANÇO COVID-19 |  A média móvel, que leva em consideração dados dos últimos sete dias, ficou em 1.558 nesta quinta-feira, 1, dando continuidade à tendência de redução no 
número diário vítimas. Novos registros de mortes estão em queda há 12 dias consecutivos, mas patamar de óbitos e de casos ainda é considerado elevado por especialistas

Barreira de monitoramento foi montada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com objetivo de evitar a disseminação da variante Delta 

Texto cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher

LEGISLAÇÃO 
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O temor de uma nova onda da 
pandemia da covid-19 res-
surgiu na Europa após a Or-

ganização Mundial de Saúde (OMS) 
informar, nesta quinta-feira, 1º,  que 
o número de casos con� rmados no 
continente aumentou 10% nos últi-
mos sete dias, após semanas de que-
da. A maioria dos casos, ainda de 
acordo com a OMS, está sendo atri-
buída à variante Delta - identi� cada 
inicialmente na Índia - e mais conta-
giosa que outras cepas do vírus.

O diretor da OMS para a região 
da Europa - que inclui não apenas a 
União Europeia, mas 53 territórios, 
incluindo Israel - Hans Kluge, a� r-
mou que o novo pico foi provocado 
pela reabertura dos países, sem que 
as pessoas ainda estejam totalmen-
te imunizadas, já que 63% da popu-
lação ainda aguarda por uma pri-
meira dose “Na semana passada, o 
número de casos subiu 10%, devido 
ao aumento dos contatos, às viagens 
e ao � m das restrições sociais (...). 
Haverá uma nova onda na região eu-
ropeia, a não ser que continuemos 
sendo disciplinados”, a� rmou Kluge.

Um exemplo é o grande surto 
registrado em Mallorca, após uma 
viagem de estudantes que comemo-

ravam o � m do ano letivo. Quase 2 
mil casos de contágios foram con� r-
mados e cerca de 6 mil pessoas estão 
em quarentena. Nesta quinta, uma 
embarcação com 118 estudantes 
que testaram negativo zarpou rumo 
a Valência, de onde os jovens pode-
rão voltar para suas cidades depois 
de apresentarem novo resultado 
negativo.

Os cientistas acreditam que a 
variante Delta pode ser duas vezes 
mais transmissível que o corona-
vírus original, e seu potencial para 
infectar algumas pessoas parcial-
mente vacinadas alarmou as au-
toridades de saúde pública. Uma 
estimativa do Centro Europeu de 
Prevenção e Controle de Doenças 
(ECDC), divulgado na semana pas-
sada, aponta que 90% dos casos de 
covid-19 na União Europeia serão 
causados pela variante Delta até o 
� nal de agosto.

Apesar da ameaça, a maioria das 
vacinas existentes parecem ser e� -
cazes para impedir o agravamento 
da infecção pela variante. Estudos 
iniciais apontam que os infectados 
desenvolvendo apenas casos leves 
ou assintomáticos. A questão é que, 
mesmo nos países mais ricos - exce-

to por um punhado de nações com 
populações pequenas - menos da 
metade das pessoas está totalmente 
vacinada. 

Os especialistas dizem que, com 
a disseminação de novas variantes, 
taxas de vacinação acentuadamente 
mais altas e precauções contínuas 
são necessárias para domar a pan-
demia, porém as desigualdades no 
desenvolvimento econômico, nos 
sistemas de saúde e - apesar das 
promessas dos líderes mundiais - no 
acesso às vacinas tornaram a última 
onda muito maior e mais mortal.

“Os países desenvolvidos usa-
ram os recursos disponíveis porque 
os possuem e querem proteger seu 
povo primeiro”, disse Dono Widiat-
moko, professor sênior de saúde e 
assistência social na Universidade 
de Derby e membro da Associação 
de Saúde Pública da Indonésia . “É 
natural, mas se olharmos do ponto 
de vista dos direitos humanos, toda 
vida tem o mesmo valor.”

E como as autoridades de saú-
de pública continuam repetindo, 
e a pandemia continua provando, 
enquanto uma região estiver sob 
tensão, nenhuma parte do mundo 
estará segura.

Dados são do monitoramento do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), ligado ao Mi-

nistério da Ciência; gestão Bolsonaro 
tem sido alvo de crítica nos últimos 
anos por alta de desmate e queimadas

A Amazônia registrou 2.308 focos 
de incêndio entre 1º e 30 de junho, o 
maior número para o mês de junho 
desde 2007. Os dados são do monito-
ramento de queimadas do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
órgão ligado ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia. A maior parte dos 
incêndios, 66,5%, aconteceu no Mato 
Grosso, seguido pelo Pará (18,4%) e por 
Rondônia (5,7%). Desde 2019, a gestão 
Jair Bolsonaro tem sido alvo de críticas 
no Brasil e no exterior por causa da ex-
plosão de incêndios e do desmatamen-
to na � oresta. 

Houve 29 registros de queimadas 
em áreas de conservação estaduais, 
principalmente na Área de Preser-
vação Ambiental da Chapada Mara-
nhense, que teve 13 focos de incêndio. 
Entre as áreas de conservação federais, 
houve 30 focos de fogo. A região mais 
afetada foi a Parna dos Campos Ama-
zônicos, com 13 focos. 

As terras indígenas registraram 
ao todo 110 focos de incêndio. Destes, 
36,4% aconteceram no Parque do Xin-
gu, em Mato Grosso.

Na segunda-feira, o presidente 
Jair Bolsonaro autorizou a atuação de 
militares na Amazônia para o comba-
te de crimes ambientais. A medida, 
no modelo de Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO), vale para terras indíge-
nas, unidades federais de conservação 
ambiental, em áreas de propriedade ou 
sob posse da União, e, se pedido pelos 
governadores, em outras áreas dos Es-
tados do Amazonas, Mato Grosso, Pará 
e Rondônia. As tropas estão liberadas 
para atuar nessas áreas pelo período de 
28 de junho a 31 de agosto deste ano.

No dia seguinte, o presidente edi-
tou um decreto que proíbe queimadas 
para práticas agropastoris em todo o 
País por 120 dias. A suspensão tempo-
rária não se aplica a alguns casos, co-
mo práticas de prevenção e combate a 
incêndios realizadas ou supervisiona-
das pelas instituições públicas respon-
sáveis pela prevenção e pelo combate 
aos incêndios � orestais; práticas agrí-
colas de subsistência executadas pelas 
populações tradicionais e indígenas; e 
controle � tossanitário, desde que auto-
rizado pelo órgão ambiental. 

MEIO AMBIENTE | Dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), ligado ao Ministério da 
Ciência; gestão Bolsonaro tem sido alvo de crítica nos últimos anos por alta de desmate e queimadas

Amazônia registrou 2.308 focos de fogo no mês de junho 

Amazônia tem junho com maior 
número de focos de incêndio

Casos de covid-19 crescem 10% 
na Europa após semanas em queda

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO – CARTA CONVITE 
Nº. 001/2021 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-
AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Comissão 
Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria 01/Presidente/2021, torna público o resultado da 
licitação na modalidade convite nº 001/2021, tipo Menor Preço Global, para contratação de empresa 
especializada em locação de Veículos, para atendimento de necessidade do SENAR-AR/RN, declarando a 
empresa ERO LOCAÇÕES LTDA - ME, vencedora do referido certame licitatório. Natal (RN), 01 de julho de 
2021. Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Presidente da CPL. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CYNTHIA ELIZABETH MC HARDY (CPF 718.918.454- 62) torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS para a construção de um 
condomínio residencial multifamiliar, localizada na Rua das Pedrinhas, S/N, Praia da Pipa - Tibau do sul-
RN, CEP 59178-000.  
 

Cynthia Elizabeth Mc Hardy 
Proprietária 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
LILA ANANDA RINGUELET (CPF 717.342.964-10) torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS para a construção de um 
condomínio residencial, localizada na Rua da Mata, S/N, Praia da Pipa - Tibau do sul-RN, CEP 59178-000. 
  

Lila Ananda Ringuelet  
Proprietária 
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941.385.084-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca do despacho proferido nos autos, para, querendo, contestar a presente 
ação , no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/15 art. 306), contados estes do término do prazo do edital 20 (vinte) dias, com a primeira publicação, 
nos temos da petição inicial e demais peças. Advertência: Caso não seja contestada a ação, serão tidos como verdadeiros os fatos alegados 
pelo autor (CPC/15 art. 344). Não apresentando o réu contestação, os autos serão remetidos à Defensoria Pública, como curadora especial. 
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
SSB COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ: 29.074.353/0001-18, torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMUR a concessão da Licença de Instalação nº 329/2021, com prazo de 
validade até 23/06/2025, em favor de um posto de revenda de combustíveis líquidos, localizado a Rod. RN 307, 
S/N, entre Estivas e Vila de Fátima, Distrito de Simão, Extremoz/RN, CEP: 59.575-000. 
 

SAULO DE SOUSA BATISTA  
PROPRIETÁRIO 

 
 

  
 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JOAO WALACE DA SILVA CNPJ: 40.804.494/0001-81, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Simplificada - RLS, 2015-088152/TEC/RLS-0168 com validade em 08/07/2021 para PRODUÇÃO DE TIJOLOS 
DE 8 FUROS E LAJOTAS DE COR VERMELHA-ASSU/RN 
 

JOAO WALACE DA SILVA  
Requerente/Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
L.L. DA C. FERNANDES EIRELI, CNPJ: 07.206.413/0001-76, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada, Nº2020-156057/TEC/RLS-0329 com o prazo de validade até 30/06/2027, para uma extração 
Mineral de Areia, localizada no Sítio Picada, Zona Rural, Município de Mossoró/RN CEP: 59.635-120. 
 

LUELSON LUIZ DA COSTA FERNANDES 
PROPRIETÁRIO 

 

Pedido de Licença Prévia
Anemus Wind Holding S.A, 38.482.780/0001-26, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte IDEMA a LP para Geração de Energia Eólica, 
localizada na Zona Rural dos municípios de Currais Novos e São Vicente. 
Walter Milan Tatoni e Cláudio Ribeiro da Silva Neto – Diretores.



O avanço da vacinação contra 
a covid-19 já produz impacto 
na mortalidade causada pela 

doença e na ocupação de leitos nas 
unidades de tratamento intensivo 
(UTI), segundo edição extraordinária 
do Boletim Observatório Covid-19, da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), di-
vulgada nesta quarta-feira (30).

Apesar da manutenção de níveis 
altos de transmissão da doença, em 
um patamar estável ainda mais ele-
vado que o do ano passado, os pes-
quisadores observaram queda na in-
cidência de mortes. A razão para esse 
descolamento nas tendências, segun-
do o boletim, pode ser explicada pela 
vacinação dos grupos de maior risco 
e exposição, como idosos, portadores 
de doenças crônicas e pro� ssionais de 
saúde.

"Hoje, a cobertura vacinal dentro 
desses grupos é mais ampla em re-
lação ao restante da população. Ao 
mesmo tempo, a circulação de novas 
variantes do vírus pode aumentar a 
sua transmissibilidade sem que isso 
represente, no entanto, um aumen-
to no número de casos graves com 
necessidade de internação", diz um 
trecho do estudo, que ressalta que a 
transmissão em patamares elevados 
gera casos graves entre grupos po-
pulacionais não vacinados ou com 
vulnerabilidade potencializada por 
fatores individuais ou sociais.

O boletim mostra que, entre 20 
e 26 de junho, foi mantida uma inci-
dência média de 72 mil novos casos 
de covid-19 por dia no país, o que re-
presenta uma oscilação de -0,2% ao 
dia em relação à semana anterior. Já a 
mortalidade média foi de 1,7 mil víti-

mas por dia, o que corresponde a uma 
queda diária de 2,5%. Apesar da redu-
ção no número de óbitos, que chegou 
a uma média de 3 mil por dia no pico 
da pandemia, a Fiocruz ressalta que 
a mortalidade ainda é considerada 
muito alta e "não permite a� rmar que 
haja qualquer controle da pandemia 
no Brasil".

OCUPAÇÃO DE LEITOS
Sobre a internação de casos gra-

ves da doença, os pesquisadores des-
tacam que as taxas de ocupação de 
leitos de UTI covid-19 para adultos 
no Sistema Único de Saúde  (SUS), ob-
servadas no dia 28 de junho de 2021, 
mostram quedas expressivas no Nor-
deste e nos estados do Mato Grosso 
do Sul e Mato Grosso, no Centro-Oes-
te. Por outro lado, Tocantins, Paraná e 
Santa Catarina são os que apresentam 
situação mais preocupante.

"A vacinação começa a dar sinais 
de resultados positivos de forma mais 
sensível com a ampliação da cobertu-
ra de grupos etários de menos de 60 
anos. O estudo veri� cou também que 
a situação dos leitos de UTI - que atin-
giu o nível máximo de sobrecarga e 
colapso em meados de março de 2021 
- parece ir se consolidando em pata-
mares melhores, ainda que em cená-
rio de predominância de algum alerta, 
requerendo cuidados para evitar nova 
piora", diz um trecho do boletim.

Segundo o levantamento, oito 
unidades da federação (UF) estão com 
mais de 80% dos leitos de UTI para co-
vid-19 ocupados, o que é considerado 
cenário de alerta crítico. São elas: Dis-
trito Federal (81%), Goiás (85%), Mato 
Grosso do Sul (88%), Paraná (94%), 
Roraima (87%), Sergipe (88%), Santa 
Catarina (92%) e Tocantins (90%).

O grupo de UFs em alerta crítico é 

o menor desde o boletim de 1° de fe-
vereiro, quando sete estados estavam 
nessa situação. No pior momento da 
pandemia para a ocupação de leitos, 
em 15 de março, o país chegou a ter 
24 estados e o DF em situação crítica 
simultaneamente.

Apesar da melhora, a maior parte 
do país continua na zona de alerta in-
termediário, com entre 60% e 79% de 
ocupação de leitos. É o caso de Ama-
zonas (63%), Pará (64%), Maranhão 
(79%), Piauí (76%), Ceará (74%), Rio 
Grande do Norte (72%), Pernambuco 
(76%), Alagoas (77%), Bahia (75%), 
Minas Gerais (75%), Espírito Santo 
(63%), Rio de Janeiro (63%), São Paulo 
(76%), Rio Grande do Sul (79%), Mato 
Grosso (75%).

Acre (37%), Amapá (55%), Paraíba 
(59%) e Rondônia (58%) estão na zona 
de alerta baixo, com menos de 60% de 
leitos ocupados. Entre esses estados, o 

Acre é o que está há mais tempo nessa 
situação, desde 10 de maio.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
A Fiocruz alerta que as medidas 

de combate à transmissão da doença 
devem continuar sendo adotadas por 
estados e municípios até que seja de-
cretado o � m da pandemia no Brasil. 
O lockdown continua a ser recomen-
dado para todos os locais com taxa de 
ocupação de leitos de UTI maior que 
85%, e um conjunto de medidas deve 
ser mantido pelos demais gestores pú-
blicos.

A fundação explica que devem ser 
combinadas medidas que reduzam a 
propagação do vírus e a sobrecarga do 
sistema de saúde com ações que ga-
rantam os insumos necessários para o 
atendimento aos pacientes e políticas 
que reduzam os impactos sociais e sa-
nitários da pandemia, principalmente 
para grupos mais vulneráveis.

Os pesquisadores também acon-
selham que o momento de redução 
nas internações é uma oportunidade 
para reorganizar o sistema de saúde, 
reforçar medidas de prevenção, pro-
mover campanhas de comunicação, 
testar e rastrear casos suspeitos e 
atender demandas represadas.

"O sistema de saúde precisa ser 
reorganizado para atender às deman-
das relacionadas à covid-19, sejam elas 
imediatas ou as que se colocarão por 
um tempo, relacionadas à covid-19 e 
às suas múltiplas manifestações inca-
pacitantes. Além disso, outros casos, 
retidos em “� la de espera” neste ano e 
meio de pandemia, precisam ser obje-
to de atenção dentro desse processo de 
reorganização do sistema de saúde".

Com avanço da vacinação, mortes 
e ocupação de UTIs têm queda

Conep aprova início de testes com vacina do Instituto Butantan
A Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (Conep) aprovou 
ontem o início dos testes em 

humanos com o imunizante ButanVac, 
vacina contra a covid-19 que está sen-
do desenvolvida pelo Instituto Butan-
tan e um consórcio internacional.

Segundo o Instituto Butantan, para 
os testes serem iniciados, ainda falta 
uma aprovação � nal da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa). No 
dia 9 de junho, a Anvisa já havia dado 
uma autorização para o início desses 
testes.

De acordo com a Anvisa, a pesqui-
sa clínica da ButanVac terá três etapas, 
com previsão de participação de 6 mil 
voluntários. A autorização já dada cor-
responde à fase A, da qual participarão 
418 pessoas.

Os testes iniciais com a vacina 
serão desenvolvidos pelo Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo 
de Ribeirão Preto, no interior paulista.
De acordo com o Instituto Butantan, 
mais de 93,7 mil pessoas se inscreve-
ram para os testes com a vacina. 

O diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas a� rmou que há indícios 
de que a nova vacina contra o corona-
vírus produza o dobro de anticorpos 
que todos os outros imunizantes que 
existem no mercado.
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COVID-19 | Pesquisadores observam redução na incidência de mortes. A razão para esse descolamento nas tendências, segundo o boletim, pode ser explicada pela vacinação dos 
grupos de maior risco e exposição, como idosos, portadores de doenças crônicas e profissionais de saúde. Fiocruz alerta que medidas de combate à transmissão devem continuar

Cobertura vacinal dentro dos grupos de risco é mais ampla em relação ao restante da população

PACIFIC PRESS

Pesquisa clínica da ButanVac terá três etapas, com previsão de participação de 6 mil voluntários

93,7 mil
Pessoas já se inscreveram 

para fase de testes
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A economia brasileira gerou 
280.666 carteiras assinadas 
em maio, de acordo com os 

dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) 
divulgados nesta quinta-feira, 1.º, 
pelo Ministério da Economia.  

O resultado decorreu de 1,548 
milhão de admissões e 1,268 mi-
lhão de demissões. Em maio do ano 
passado, em meio à primeira onda 
da pandemia de covid-19 no País, 
houve fechamento de 373.888 vagas 
com carteira assinada.

Para o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, o resultado é uma 
“excelente notícia”. “A economia 
brasileira continua surpreendendo. 
Todas as regiões, setores e Esta-
dos registrando criação de novos 
empregos. Ou seja, é um processo 
bastante abrangente. Setores mui-
to fragilizados, como o serviços, 
foram destaque nesse mês”, desta-
cou. “Está con� rmada recuperação 
brasileira abrangente. O ritmo está 
bastante rápido.”

“Esperamos que medidas que 
vem sendo tomadas pelo governo 
acelerem processo de criação de 
emprego. Vem novidades por aí”, 
acrescentou.

O mercado � nanceiro já espera-
va um novo avanço no emprego no 
mês, e o resultado veio dentro do 
intervalo das estimativas de ana-
listas consultados pelo Projeções 
Broadcast. As projeções eram de 
abertura líquida de 71 mil a 362 mil 
vagas em maio, com a maioria espe-
rando a geração de 157.500 postos 
de trabalho. 

No acumulado dos cinco pri-
meiros meses de 2021, ao saldo do 
Caged é positivo em 1,233 milhão 
vagas. No mesmo período do ano 

passado, houve destruição líquida 
de 1,144 milhão postos formais.

Desde janeiro do ano passa-
do, o uso do Sistema do Caged foi 
substituído pelo Sistema de Escri-
turação Digital das Obrigações Fis-
cais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial) para as empresas, o que 
traz diferenças na comparação com 
resultados dos anos anteriores. Na 
metodologia anterior (de 1992 a 
2019), o melhor resultado para maio 
na série sem ajustes havia sido em 
2010, quando foram criadas 298.041 
mil vagas no quinto mês do ano

O Caged trata apenas do mer-
cado formal, com carteira. Porém, 
o mercado de trabalho brasileiro é 
formado, na sua maior parte, pelo 
trabalho informal - daí a diferen-
ça com os números do Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatítica 
(IBGE), que, na quarta-feira, 30, di-

vulgou que a taxa de desemprego 
se manteve no patamar recorde de 
14,7%.

O número de geração de vagas 
formais também está sob o impacto 
do programa do governo que permi-
tiu às empresas cortarem salários e 
jornadas e suspenderem os contra-
tos. Como contrapartida, o governo 
di� cultou as demissões pelo mesmo 
número de meses em que os traba-
lhadores foram atingidos com uma 
das duas possibilidades (a da re-
dução na jornada e salário ou a da 
suspensão dos contratos).

De acordo com o ministério, 
3,485 milhões de trabalhadores se-
guiam com garantia provisória de 
emprego em maio. Para cada mês 
de suspensão ou redução de jorna-
da no ano passado, o trabalhador 
tem o mesmo período de proteção 
à sua vaga.

B ene� ciada pela alta das com-
modities (bens primários 
com cotação internacional), 

a balança comercial registrou o 
melhor saldo da história para o pri-
meiro semestre, desde o início da 
série histórica, em 1989. De janeiro 
a junho, o país exportou US$ 37,496 
bilhões a mais do que importou.

O saldo é 68,2% maior que nos 
seus primeiros meses de 2020, 
quando as exportações tinham 
superado as importações em US$ 
22,295 bilhões. Até agora, o melhor 
primeiro semestre da história havia 
sido registrado em 2017, quando a 
balança comercial tinha registrado 
superávit de US$ 31,922 bilhões.

Em junho, as exportações su-
peraram as importações em US$ 
10,372 bilhões, resultado 59,5% 
maior que o do mesmo mês do 
ano passado e montante também 
recorde para o mês. No mês passa-
do, o Brasil vendeu para o exterior 
US$ 28,104 bilhões, alta de 60,8% 
sobre junho de 2020 e valor recorde 
para todos os meses desde o início 

da série histórica, em 1989. As im-
portações totalizaram US$ 17,732 
bilhões, alta de 61,5% na mesma 
comparação.

Além da alta no preço das com-
modities, as exportações também 
subiram por causa da base de com-
paração. Em junho de 2020, no iní-
cio da pandemia de covid-19, as ex-
portações tinham caído por causa 
das medidas de restrição social. O 
volume de mercadorias embarca-
das, segundo o Ministério da Eco-
nomia, aumentou 11,4%, enquanto 
os preços subiram, em média, 44% 
em relação ao mesmo mês do ano 
passado.

SETORES
Em junho, todos os setores re-

gistraram crescimento nas vendas 
para o exterior. Com o auge da safra 
de grãos, as exportações agrope-
cuárias subiram 24,9% em relação 
a junho do ano passado. Os prin-
cipais destaques foram café não 
torrado (+45,0%), soja (+23,6%) e 
algodão em bruto (+111,4%).

Para titular da Economia, resultado positivo é uma “excelente notícia”

Exportações também subiram por causa da base de comparação

jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

JOÃORICARDOCORREIAJOÃORICARDO

E ssa tal de CPI da Pandemia, lá no 
Senado, é um circo de horrores. 
Não importa quem seja o investi-

gado, a que partido pertença. Um troço 
com Renan Calheiros como relator 
não deve ser levado a sério. É de fun-
damental importância toda e qualquer 
investigação, principalmente quando 
se tenta descobrir se houve roubo do 
dinheiro público, mas o tom daqueles 
discursos e depoimentos, com raríssi-
mas exceções, é de deboche, sarcasmo, 

pura sacanagem, numa sequência de 
baboseiras e palavras de ordens profe-
ridas pelas “vossas excelências”, assim 
mesmo, com letras minúsculas; maiús-
culas, ali, só as canalhices. O descrédito 
da classe política brasileira chega a um 
ponto deprimente. A gente é obrigado 
a votar e termina, sem querer anular o 
voto ou escolher o branco, votando no 
menos ruim. E o resultado está aí. Bol-
sonaro foi eleito não por ser o melhor, 
ele apenas representava a principal 

ameaça para que não permitíssemos 
que o candidato petista, seu adversário 
mais forte, fosse eleito, evitando que os 
assaltos ao nosso dinheiro continuas-
sem via a quadrilha, segundo investi-
gações, comandada por Lula da Silva. E 
em meio a esses nossos “representan-
tes” surge uma polarização egocentris-
ta, que não admite, sequer, ouvir o ou-
tro lado. Cada grupinho quer ter razão, 
grita, se rasga. E tudo descamba para 
o campo das agressões, do blablablá, 

das tolices, de parentes que deixam 
de se falar, de colegas de pro� ssão que 
trocam farpas, como se isso resolvesse 
o principal problema do Brasil, que é 
o desinteresse dos políticos, de forma 
geral, em oferecer uma educação bá-
sica pública que qualidade, que forme 
cidadãos e não militantes de esquerda, 
direita ou do raio que o parta.

Se existe a corrupção, é porque 
tem quem corrompe e quem se deixa 
corromper. Os falsos moralistas exter-

minam o Brasil como um câncer, de 
forma gradual.

Como mudar? É possível? Claro 
que é, mas seria um processo para lon-
go prazo que, começando a ser de� a-
grado dentro de nossas casas, passaria 
a discutir a política descartando essas 
práticas mesquinhas de um partida-
rismo que transforma marginais em 
autoridades da noite para o dia, de-
pendendo de quanto eles tenham para 
gastar na campanha.

Circo de horrores que enoja a nação

Brasil cria 280 mil vagas com carteira 
assinada em maio, aponta Caged

Balança comercial tem 
melhor saldo da história 
no primeiro semestreECONOMIA | Segundo dados do Ministério da Economia, este ano o mercado de trabalho formal tem saldo 

positivo de 1,2 milhão de novos empregos; em maio do ano passado, houve fechamento de 373.888 vagas
MARCELO CASAL JR

TÂNIA REGO
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Com o objetivo declarado de 
promover a emancipação � nan-
ceira e o empreendedorismo, o 

novo Bolsa Família pode gerar endivi-
damento dos mais pobres. O governo 
quer permitir que até 30% do valor do 
benefício possa ser descontado na fon-
te para abater empréstimos consigna-
dos. A proposta consta em minuta da 
medida provisória – à qual o Estadão 
teve acesso – que traz o desenho téc-
nico da reformulação e da ampliação 
do programa pelo governo, com nome 
provisório de Renda Cidadã. 

O Bolsa Família “turbinado”, como 
os aliados no Congresso chamam o 
projeto, é considerado uma platafor-
ma política para a busca da reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro em 2022. 

O valor médio do benefício (� xado 
inicialmente em R$ 250) ainda depen-
de de cálculos que estão sendo feitos 
depois que Bolsonaro pediu à equipe 
econômica que o elevasse para R$ 300.

Pela proposta, o pagamento 
das parcelas do crédito concedido 
por bancos poderá ser descontado 
quando “expressamente autoriza-
do pelo bene� ciário até o limite de 
30% do valor do benefício”. Caberá 
ao Ministério da Cidadania de� nir 
as condições do crédito e critérios 
para a celebração dos acordos de 
cooperação técnica entre a pasta e 
as instituições � nanceiras interes-
sadas em ofertar o empréstimo. O 
tomador do dinheiro que perder a 
condição de bene� ciário do Bolsa 

Família continuará responsável pe-
la quitação do empréstimo ao banco.

A proposta já enfrenta críticas. 
“Não consigo entender de que forma 
um programa de transferência de 
renda possa ser uma porta para uma 
dívida”, diz Rogério Barbosa, sociólogo 
e professor do Instituto de Estudos So-
ciais e Políticos da Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro (UERJ). Pesqui-
sador do tema, Barbosa destaca que as 
famílias mais pobres são justamente 
aquelas que têm maior di� culdade em 
arcar com quaisquer tipos de emprés-
timos. “Ainda que o pagamento seja 
consignado (ou seja, já descontado 
pelo banco no valor do benefício), isso 
signi� ca uma subtração substantiva 
de um valor que já é baixo.”

FINANÇAS  | De acordo com os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 
(Peic), da CNC, em maio, a parcela de pessoas com dívida era de 68%. Em junho de 2020, 67,1% 

O primeiro semestre deste ano 
encerrou com um percentual 
de 69,7% das famílias brasileiras 

com alguma dívida, em atraso ou não. 
Segundo a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), esse é o maior patamar de en-
dividamento familiar da série histórica 
de sua pesquisa, iniciada em 2010.

De acordo com os dados da Pes-
quisa de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), da 
CNC, em maio, a parcela de pessoas 
com dívida era de 68%. Em junho de 
2020, o percentual havia � cado em 
67,1%.

As dívidas com cartão de crédito 
também bateram recorde, aparecen-
do como principal fonte de endivida-
mento para 81,8% do total.

O percentual de inadimplentes, 
ou seja, pessoas que têm contas ou 
dívidas em atraso, � cou em 25,1% em 
junho deste ano, acima dos 24,3% do 
mês anterior, mas abaixo dos 25,4% 
de junho do ano passado.

As famílias que sem condições de 
pagar suas contas passaram de 10,5% 
em maio para 10,8% em junho deste 
ano. Em junho do ano passado, o per-
centual era de 11,6%.

Segundo o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, o orçamento das 
famílias na pandemia de covid-19 tem 
sido afetado por questões como in-
� ação mais alta e o valor reduzido do 
auxílio emergencial.

“Ainda que os indicadores de ina-
dimplência se encontrem mais baixos 

na comparação anual, os números 
mostram que as famílias têm se endivi-
dado mais ao longo do ano para conse-
guir manter algum nível de consumo, 
respaldadas por uma frágil segurança 
no mercado trabalho, e diante de pre-
ços mais altos dos itens de primeira 
necessidade”, a� rmou Tadros.

Dívidas com cartão de crédito também bateram recorde

Primeiro semestre fecha com maior 
taxa de endividados desde 2010

MARCELO CASAL JR

AGÊNCIA BRASIL

Modificações em estudo preveem também auxílio pago a creches, tendo como co-responsável o beneficiário

Novo Bolsa Família pode liberar 
30% do benefício para pagar crédito 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
  
Finobrasa Agroindustrial S.A. – Fazenda Olho D'água, CNPJ: 10.498.764/0009-60, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 13/08/2027, em favor do empreendimento 
para OPERAÇÃO EM AGRICULTURA IRRIGADA, localizada em Rodovia RN 118 – KM 16 – Fazenda Olho 
D'água. Ipanguaçú – RN. 

Altamir Guilherme Martins 
Diretor de Operações 

 

 
 

  
 

Aviso de Licitação – REPUBLICAÇÃO- Pregão Eletrônico N° 027/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 0272021 - Processo Administrativo nº 186/2021 - Secretaria Municipal de 
Administração que objetiva a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de 
Equipamentos de Informática, destinados á atender as necessidades da Secretaria de Gabinete Civil 
e demais Secretarias do Município de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações 
constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 14 DE 
JULHO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.
• REPUBLICAÇÃO

GUAMARE / RN, 01 De Julho de 2021.
 Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
BUENAVIDA LTDA (CNPJ 41.910.685/0001-90) torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS para a construção de um 
condomínio residencial multifamiliar, localizada na Rua do Sol, S/N, Praia da Pipa - Tibau do sul-RN, CEP 
59178-000.  

Raul Gustavo Balso  
Proprietário 

 
 

Pedido de Licença Prévia
Anemus Wind Holding S.A., 38.482.780/0001-26, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte IDEMA a LP para Subestação de Energia Elétrica, 
localizada na Zona Rural do município de Currais Novos. Walter Milan 
Tatoni e Cláudio Ribeiro da Silva Neto – Diretores.

PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTO DO RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá 
realizar licitação no dia 15/07/2021 às 09h00min. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
PICK-UP TIPO AMBULÂNCIA.  O recebimento das propostas será através do aplicativo 
Pregão on line, do portal de compras públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.
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LEITURA | Pesquisa mostra que faturamento do mercado com obras virtuais subiu 36%, compensado por 
queda geral no preço; conteúdo digital representa, ao todo, 6% do faturamento das editoras brasileiras

C om as livrarias fechadas por cau-
sa da pandemia, o brasileiro deu 
uma chance ao e-book e ao audio-

livro em 2020. A pesquisa Conteúdo Di-
gital do Setor Editorial, feita pela Nielsen 
para a Câmara Brasileira do Livro e para 
o Sindicato Nacional dos Editores de 
Livros, mostrou que o número de conte-
údos digitais vendidos em 2020, no siste-
ma a la carte,  foi 81% maior do que em 
2019 - o primeiro ano do levantamento. 

Foram comercializados 8,7 milhões 
de e-books e audiolivros, contra 4,7 mi-
lhões em 2019. Ficção liderou a prefe-
rência, com 41%, e foi seguida pela não 
� cção, com 39% e Cientí� co, Técnico e 
Pro� ssional (CTP), com 20%. Os e-books 
representaram 92% das unidades ven-
didas e os audiobooks, 8%. Um detalhe: 
não � cção é o gênero mais popular na 
versão para ouvir, e representou 70% dos 
exemplares de audiolivros comercializa-
dos no País.

O levantamento é dividido nessa 
venda geral de conteúdo digital, a la car-
te, que é medido em unidade, e também 
na comercialização desse conteúdo pa-
ra bibliotecas virtuais, serviços de assi-
natura e cursos online, que são modelos 
de negócio diferentes.

A pesquisa Conteúdo Digital do Se-
tor Editorial foi apresentada na manhã 
desta quinta-feira, 1º, e apontou ainda 
que o faturamento também cresceu, 
mas não no mesmo ritmo do de exem-
plares comercializados. 

O faturamento total com conteúdo 
digital apresentou um crescimento no-
minal de 43%. Considerando a in� ação 
do período, o índice foi de 36%. Isso sig-
ni� ca que o preço do e-book � cou mais 

barato na pandemia - 21% em termos 
nominais e 25% em termos reais.

“Houve um entendimento de que a 
gente precisava fazer algum movimento 
forte promocional para compensar a 
falta de vendas no primeiro momento 
da pandemia”, comenta Marcos da 
Veiga Pereira, presidente do Sindicato 
Nacional de Editores de Livros”. Ele, no 
entanto, não espera que as editoras vão 
dar tanto desconto em 2021. A ver se 
o número de exemplares vendidos se 
mantém.

Somando venda a la carte e as ou-
tras categorias, o faturamento � cou em 
R$ 147 milhões - em 2019, ele foi de R$ 
103 milhões.

No sistema a la carte, as editoras 
faturaram R$ 102 milhões - 99% disso 
com venda de e-books e 1% de audioli-
vro. Um crescimento nominal de 44% e 

real de 38% com relação ao ano anterior. 
Com as outras categorias, o faturamento 
� cou em R$ 44 milhões, 39% maior, em 
termos nominais, do que no primeiro 
ano da pesquisa, e 33% se descontarmos 
a in� ação. Aqui, o destaque foi para os 
serviços de assinatura, que renderam às 
editoras R$ 2,8 milhões (70% com alu-
guel/leitura de e-books e 30% de audioli-
vros) ante os R$ 792 mil do ano anterior. 
Um crescimento de 266% graças à ade-
são de mais editoras a essas plataformas. 

O conteúdo digital representa 6% do 
faturamento do mercado editorial - era 
4% no ano passado. Nos Estados Unidos 
ele representa cerca de 30%. O acervo de 
conteúdos digitais no Brasil é forma-
do por 81 mil títulos (39% de Cientí� -
co, Técnico e Pro� ssional, 32% de não 
� cção e 28% de � cção). Os e-books 
representam 95% desse acervo. 

Cresce a venda de e-books e audiolivros no Brasil durante a pandemia da covid-19

Venda de e-book dispara no Brasil 
durante a pandemia da covid-19

CHARLES PLATIAU 

De olho em rivais como TikTok 
e YouTube, o Instagram quer 
se tornar um lugar de entrete-

nimento e vídeos. Em vídeo publicado 
no Twitter nesta quarta-feira, 30, o 
chefe do Instagram, Adam Mosseri, 
disse que a rede social “não é mais 
uma aplicativo de compartilhamento 
de fotos” e deixou claro que o plano da 
empresa é investir em criação de con-
teúdo, vídeos, compras e mensagens. 

Entre as mudanças que a rede 
social fará nesse sentido, Mosseri cita 
novos recursos de recomendação que 
sugiram conteúdos que estão fora do 
radar do usuário, por exemplo, e tam-
bém melhores opções para assistir ví-
deos, com experiências mais imersivas, 
em tela inteira e pensada para a visu-
alização no celular. Esses testes serão 
feitos pelo Instagram nos próximos 
meses. 

“Sejamos sinceros, há uma com-
petição muito grande hoje: o TikTok é 
enorme, YouTube maior ainda, e tam-
bém vários novos nomes estão surgin-
do. As pessoas estão olhando para o 
Instagram buscando entretenimento 
e precisamos atender isso”, disse Mos-

seri na publicação. Nos últimos anos, 
o Instagram trouxe à plataforma duas 
importantes mudanças na área de ví-
deo. A primeira delas foi o serviço de 
vídeos longos IGTV, que chegou à rede 
social em 2018. Mais recentemente, a 
empresa lançou o Reels. 

DIVULGAÇÃO

O Instagram fará testes em recomendações e exibição de vídeos nos próximos meses

“Instagram não é mais um aplicativo 
de fotos’, diz chefe da rede social

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0010 

 
POSTO LAGOA D`ANTA LTDA, CNPJ: 11.940.467/0001-38, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação (RLO) nº 0010, com prazo de validade até 22/05/2027, em favor do empreendimento Transporte de 
Carga Perigosa (Combustíveis Líquidos), localizado na Estrada RN 093 com a RN 003, s/n, Zona Urbana, 
Lagoa D`anta/RN. 

LUIS HENRIQUE DE FRANÇA FOMES 
Sócio-Administrador 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

 
POSTO LAGOA D`ANTA LTDA, CNPJ: 11.940.467/0003-08, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação (LO) 
para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, com 45m³ de armazenamento, localizado na Rua 
Ricardo de Morais, nº 03, Centro, Lagoa D`anta/RN. 
 

LUIZ HENRIQUE DE FRANÇA GOMES 
Sócio-Administrador 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO PIUM LTDA, CNPJ: 35.284.991/0005-90, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, com prazo de validade 
até 30/06/2027, em favor do empreendimento Comércio Varejista de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 60m3, localizado a Rua Projetada (Rod. RN 063), s/n, Barra de 
Tabatinga, Nísia Floresta/RN.    

José Vasconcelos da Rocha Júnior 
Sócio Diretor 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 
SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração n.° 
2021-161750/TEC/LA-0028, em favor da atividade de extração de cascalho com volumetria de 6.358,83 
m³/mês, em uma área de 14,49 ha, na Fazenda Baixa do Muruci, localizado no município de Macau, zona rural, 
CEP 59.500-000. 

 
Saionara Pinto Biezus 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação (LO) 
em favor da atividade de extração de cascalho com volumetria de 5.358,83 m³/mês (o volume total após a 
emissão da licença subsequente será de 6.358,83 m³/mês), em uma área 14,49 ha, na Fazenda Baixa do 
Muruci, localizado na zona rural do município de Macau, CEP 59.500-000. 

 
Saionara Pinto Biezus 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
VERÔNICA MARIA REBOUÇAS BARBOSA, CPF 282.337.864-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração n.° 
2021-161318/TEC/LA-0024, em favor da atividade de extração de cascalho com volumetria de 10.171m³/mês, 
em uma área de 2,70 ha, na Fazenda Gangorra, localizado no município de Tibau, zona rural, CEP 59.678-000. 

 
VERÔNICA MARIA REBOUÇAS BARBOSA 

CPF 282.337.864-20 

 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
VERÔNICA MARIA REBOUÇAS BARBOSA, CPF 282.337.864-20, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação, em favor da atividade de extração de cascalho com incremento do volume de extração de 
10.171m³/mês (o volume total após a emissão da licença subsequente será de 11.571m³/mês), em uma área 
de 2,70 ha, na Fazenda Gangorra, localizado no município de Tibau, zona rural, CEP 59.678-000. 

 
VERÔNICA MARIA REBOUÇAS BARBOSA 

CPF 282.337.864-20 
 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 036/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 036/2021 -  Processo Administrativo nº 1311/2021 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Computador (Desktop), destinados a todas as unidades básicas 
vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e 
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada 
para o DIA 14 DE JULHO DE 2021, ÀS 10h:00:00 (DEZ HORAS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 01 de Julho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

Pedido de Licença Prévia
Anemus Wind Holding S.A., 38.482.780/0001-26, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP para Acesso Externo, localizado na 
Zona Rural do município de São Vicente. Walter Milan Tatoni e Cláudio 
Ribeiro da Silva Neto – Diretores.

TECNOLOGIA 
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Seu poder de sedução vai tá super, megatop, mas o seu 
jeito rebelde, impulsivo e dominador pode criar tretas 
u outras situações embaraçosas com o mozão, fi cante 
ou namorado.  Quem está na pista pode embarcar num 
lance precoce, com perigo de instabilidade.

Confi ança, carisma e simpatia você vai ter de sobra 
para botar pra jogo em busca de conquista, mas 
cuidado para não deixar a atração sexual falar mais 
alto. Há risco de você se arrepender depois. 

O difícil neste fds será controlar o seu lado possessivo que 
estará mais aceso do que nunca. Se vem empurrando 
romance com a barriga faz um tempão, aproveita a deixa 
e ligue o botão the end. Se está “caçando”” crush, pode 
enfrentar difi culdade para fazer o lance decolar.

Se você está naquela do Barões, “tô zero saudade de 
você, tô zero vontade de te ver”, aproveite este fi m 
de semana para fazer ajustes, conciliar ou resolver 
a parada de vez. 

E se em reunião da família, mesmo que virtual, rolar 
aquela velha e manjada pergunta:”e os namoradinhos?”, 
talvez você tenha que responder com Zega Pagodinho- 
“nunca vi, não comi, só ouço falar”. Mas Vênus pode 
trazer uma surpresa muito gostosa pra você. 

Se o lance com o crush não tá indo nem com reza 
brava e simpatia, nada de apelar para Leonardo Não 
aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar. 
Vai, sim, bebê, até porque a Lua Minguante é ideal 
para fi nalizar relações.

Se tá na sofrência por causa de um crush, vai de 
Marília Mendonça - supera. A Lua Minguante avisa 
que se não rolou até agora, vai ser duro ter aquela 
reviravolta de novela. Mas no domingo você pode 
ter surpresa bem legal. 

Já pensou se um crush inteligente, esperto e bom de 
papo pintar no seu pedaço? Não precisa rezar, bebê, 
pois a chance é real e ofi cial. Sua boa lábia pode 
render ótimos contatinhos e vantagens. 

Seu astral e confi ança estão em alta e a Lua 
Minguante dá força para você cuidar da sua beleza, o 
que pode ser uma mão na roda para chegar e ganhar 
o crush ou deixar o mozão mais animado. 

Se está só, nada impede que cruze o seu caminho alguém 
inteligente, agitado e com um papo estimulante. Se for 
gostoso, melhor ainda, né meu cristalzinho? Aliás, seu signo 
está mais para se amarrar do que apenas beijar na boca. 
Com o mozão é hora de zerar os perrengues e pendências. 

Se começar romance com um crush saiba que o 
lance tem tudo para te mudar. Use e abuse da força 
das palavras para atingir o que pretende. Já tem um 
love? O clima a dois tende a ser de intimismo.

Se está na pista, pode ter uma surpresa muito gostosa, sem 
se falar que seu signo estará muito mais insinuante com 
as palavras e com o espírito elevado. Na vida a dois, a Lua 
Minguante manda boas energias, mas nada impede que o 
seu Peixinho vire um tubarão raivoso, impaciente, pronto 
para arrumar treta com o mozão.

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)

“Gênesis”, da Record, já superou a marca de 450 atores no elenco
A novela “Gênesis”, já 

comentamos aqui, foi e continua 
sendo muito importante para o 
mercado de trabalho, em especial, 
por ter aberto as portas para 
diversos profissionais nesses tempos 
complicados de agora.

Só para se ter uma ideia, pegando 

apenas os atores como referência, a 
produção bíblica já superou a marca 
de 450 nomes.

Esse número certamente irá 
aumentar, porque ainda faltam duas 
fases, de um total de sete, para serem 
exibidas – Jacó e José do Egito.

Em muitos casos, vale lembrar, 

um mesmo personagem foi 
interpretado por até 3 ou 4 atores em 
diferentes passagens de tempo.

E pensar que no início, a 
previsão era de que “Gênesis” 
movimentasse pouco mais de 
200 atores – o que já seria algo 
bastante signi� cativo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
De férias no “Hoje em Dia” da 
Record, Ticiane Pinheiro retorna, 
para o ao vivo, no próximo dia 6...
Por sua vez, Ana Hickmann sairá 

no dia 2, e retornará no dia 12.As 
gravações da primeira temporada 

do “Te Devo Essa! Brasil” deverão 
ser encerradas no próximo dia 30...
Neste sábado, Caio Castro será 
a atração, presenteando um sócio 

com uma reforma...Vale lembrar 
que o artista não paga nada nesse 
programa. Todo o custo é bancado 

pelo SBT.   Claudete Troiano 
entrevista Priscila Fantin nesta 
sexta-feira no “Vou Te Contar”, 

às 10h30, na Rede TV!...A atriz 
divulga o espetáculo “Precisamos 

Falar de Amor - Sem dizer Eu 
te Amo”, ao lado de Bruno 

Lopes, que também participa da 
peça.“Encontro”, programa 

da Fátima Bernardes na Globo, 
comemora hoje 9 anos no ar.SBT 
transmite dia 13 de julho, às 21h30, 
o duelo entre São Paulo e Racing 

pelas oitavas da Libertadores.

Confi dencial
Nos interiores da Band se dá como 

certo que este será o último ano do 
“MasterChef ”. Nos diversos desenhos 
de grade que já existem, o programa 
não aparece em nenhum.

O assunto ainda é tratado com 
absoluto sigilo pela sua direção.

De qualquer forma
Já estão no ar as primeiras 

chamadas da nova temporada do 
“MasterChef ”, para estrear no dia 6 de 
julho, 22h45. No Discovery Home & 
Healt, um pouco antes, 19h40.

Todas muito em cima da chef 
Helena Rizzo, a nova jurada.

Pendência 
A qualquer momento desses, 

a direção da Record deve bater o 
martelo sobre a data de encerramento 
do “Power Couple”.

Por enquanto, só é possível 
anunciar que será no � nal de julho.

Água pro vinho
A diferença entre Eurocopa e 

Copa América, as duas em jogo, não 
� ca só no tamanho da bola.

Organização, estádios e estado 
dos gramados também são bem 

A Globo já solicitou o registro da marca “Tá Lascado” 
e aguarda prazo de apresentação de oposição. 
O título será utilizado por Gil do Vigor, no “Mais Você”.

(DIVULGAÇÃO GLOBO)

outros. A simultaneidade nos leva a 
comparações que são inevitáveis.

Mercado
Roberta Ferreira, pro� ssional 

contratada para tratar do esporte 
no comercial da Band, deixou a 
emissora.

Com a experiência de muitos 
anos de Globo, será, sem dúvida, um 
desfalque bem importante.

 
Tem história

Ary Toledo, 83 anos, será uma 
das atrações do próximo “Domingo 
Espetacular” na Record.

Durante dois meses, Ary 
precisou � car internado para tratar 
de uma pneumonia.

 
Está de volta

Depois de 15 meses no 
estaleiro, J. Junior está de volta às 
transmissões do Grupo Globo.

O seu retorno aconteceu terça-
feira, com Ponte Preta e Operário 
(PR), no SporTV/Premiere.
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Aprimeira fase da Copa Améri-
ca 2021 acabou sem grandes 
surpresas, e tampouco sem 

provocar grandes emoções entre a 
torcida brasileira, mais interessada em 
assistir aos jogos da Eurocopa. As duas 
seleções que tradicionalmente polari-
zam os títulos sul-americanos, Brasil 
e Argentina, terminaram como líderes 
invictas de seus grupos. No outro ex-
tremo, onde apenas duas de 10 equipes 
são eliminadas, Venezuela e Bolívia —
as duas menos tradicionais— � caram 
pelo caminho.

O favoritismo ainda é dos donos da 
casa, que ostentam o melhor ataque e 
assistem aos adversários penarem pa-
ra acompanhar seu ritmo, mas o histó-
rico do futebol mostra que o mata-ma-
ta pode reservar surpresas. O primeiro 
obstáculo da seleção brasileira será o 
Chile, nesta sexta-feira, 2 de julho. Um 
confronto que tem favorecido o Brasil 
já que, nos últimos 15 anos, a seleção 

eliminou os chilenos em duas Copas 
do Mundo e uma Copa América.

Desta vez, o histórico recente 
aponta para uma superioridade ainda 
maior do Brasil. Tanto que o Chile se 
classi� cou como a quarta colocada 
entre cinco seleções no grupo A, onde 
segurou dois empates contra os favo-
ritos Uruguai e Argentina, mas perdeu 
para o Paraguai e ganhou somente de 1 
a 0 dos bolivianos.

O rendimento abaixo dos últimos 
anos é explicado por uma geração en-
velhecida que ainda não foi substituída 
com a mesma qualidade. Claudio Bra-
vo, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Edu-
ardo Vargas são jogadores históricos 
do país, responsáveis por um bicam-
peonato da Copa América em 2015 e 
2016, mas seguem sendo as estrelas 
da seleção mesmo já tendo passado 
dos 30 anos. Após duas classi� cações 
seguidas para o Mundial, a geração 
chilena não foi capaz de � car entre as 

cinco melhores do continente nas Eli-
minatórias para a Copa da Rússia.

Se passar pelo Chile, o Brasil tem 
pela frente uma de duas seleções co-
nhecidas: Peru ou Paraguai. A começar 
pelos peruanos, que foram adversários 
de Tite na primeira fase e sofreram o 
placar mais elástico da competição até 
aqui: 4 a 0. No entanto, com Lapadula 
e Carrillo comandando o ataque, os 
peruanos se recuperaram a ponto de 
vencerem Colômbia e Venezuela, além 
de um empate com Equador, e garan-
tirem a segunda posição no grupo B. A 
seleção do treinador argentino Ricardo 
Gareca ainda tem na bagagem o rótulo 
de surpresa da última Copa América, 
quando também sofreu uma goleada 
para o Brasil na primeira fase (5 a 0), 
mas surpreendeu Uruguai e Chile no 
mata-mata antes de ser novamente 
derrotada pelos brasileiros na � nal.

O Paraguai era, até 2019, o maior 
fantasma brasileiro no continente. Por 

duas vezes seguidas, em 2011 e 2015, a 
seleção caiu nos pênaltis para os pa-
raguaios nas quartas de � nal da Copa 
América. 

JOGOS
Brasil x Chile (Rio de Janeiro, 21h) 

e Peru x Paraguai (18h) acontecem na 
sexta-feira, 2 de julho. No dia seguinte, 
ocorrem Uruguai x Colômbia (19h) e 
Argentina x Equador (22h). Depois, as 
semi� nais estão marcadas para 5 e 6 
de julho. Por � m, a � nal, no Maracanã, 
acontece no sábado, 10 de julho.

Com 51 nomes, a CBAt (Confe-
deração Brasileira de Atletismo) 
anunciou nesta quinta-feira (1º) 

a equipe do país que vai à Olimpíada de 
Tóquio. Os números de 31 homens e 21 
mulheres são superiores aos dos Jogos 
de Londres-2012 e Pequim-2008, quan-
do o Brasil levou 36 e 45 competidores, 
respectivamente.

A marca, no entanto, é inferior à da 
Rio-2016 (67), mas o evento aconteceu 
no Brasil, o que permitiu um maior nú-
mero de representantes.

Embora prometa dar um trata-
mento igualitário para todos, a CBAt 
admitiu que uma "atenção especial" é 
oferecida aos que têm chances reais de 
medalha.

"O que está marcando nosso traba-
lho é a meritocracia. Vamos organizar 
para que os atletas tenham tratamento 
igualitário, mas alguns estão com aten-
ção especial na sua preparação e isso 
vai continuar em Saitama [onde será 
feito o período de aclimatação] e na 
Vila Olímpica", disse Claudio Castilho, 
que será chefe da missão em Tóquio.

Ele não quis se comprometer com 
uma metas, mas a� rmou que o alto 
número de atletas deixa o Brasil "mais 
perto da zona de medalhas".

Em 2016, o país conquistou ouro 
com � iago Braz, no salto com vara. 
Ele estará presente em Tóquio.

O alto número também se deve às 
duas formas de classi� cação adotadas 

para os Jogos deste ano e pelos pro-
blemas de calendário causados pela 
pandemia da Covid-19. Além do índice 
olímpico de cada prova, atletas pude-
ram ser chamados de acordo com suas 
posições no ranking mundial.

Inicialmente, foram anunciados 
52 convocados, mas Fernanda Borges, 
do lançamento do disco, teve uma 
suspensão provisória por doping divul-
gada também nesta quinta e acabou 
cortada. Segundo a confederação, a 
noti� cação o� cial chegou após a divul-
gação da lista.

A delegação olímpica brasileira 
para Tóquio já ultrapassou o número 
de 300 vagas con� rmadas, um recorde 
para edições realizadas fora do país.

Favorito ao título, Brasil enfrenta 
Chile na primeira fase mata-mata   
COPA AMÉRICA I Duas seleções que tradicionalmente polarizam os títulos sul-americanos, Brasil e Argentina, terminaram como líderes invictas de seus grupos. Primeira fase mata-mata 
da competição começa nesta sexta-feira, 2 de julho, quando a seleção de Tite encara os veteranos do Chile. Grandes duelos entre adversários só devem ocorrer mais adiante

ALBERTO VALDÉS / EFE

DANILO VERPA

Mena venceu a marcação de Marquinhos para empatar o jogo em Goiânia

Alexsandro Melo, conhecido como Bolt brasileiro, faz a tradicional pose do atleta jamaicano

Com 51 atletas, CBAt anuncia time 
que vai à Olimpíada em Tóquio




