
MPF QUER VER BOLSONARO 
PROVAR FRAUDE ELEITORAL

POLÍTICA. 4 | O presidente da República, Jair Bolsonaro, 
disse que na eleição de 2018, em que foi eleito, houve 
fraude e arranjou mais uma “confusão”. O Ministério 
Público Federal, em parecer encaminhado ao Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região, defende que ele seja 
condenado a apresentar provas que ocorreu fraude 
eleitoral. A ação foi movida pela Associação Livres, 
que tem entre os seus objetivos promover a liberdade 

política e a formação de lideranças. As declarações 
de Bolsonaro sobre as supostas irregularidades foram 
rebatidas, publicamente, por ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
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ATROPELARAM Felipe Guedes e Wallace Pernambucano, que marcou três vezes, foram alguns dos detaques da equipe alvirrubra, que tentará conquistar a Copa Cidade do Natal, no próximo domingo 

CANINDÉ PEREIRA - AMÉRICA RN

Terminal Salineiro 
do RN vai a leilão 
dia 9 de julho

Seis mil doses 
da Pfizer devem 
chegar ainda hoje

CIDADES. 9 | O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, anunciou a data durante 
evento, no porto do Rio de Janeiro. Ele 
ainda revelou que governo federal prevê 
contratação de obras e projetos em torno 
dos R$ 260 bilhões até final de 2022.

CIDADES. 7 | Vacinas são esperadas no 
momento em que faltam imunizantes 
em alguns municípios potiguares. 
Carregamento faz parte da primeira 
remessa do contrato assinado pelo governo 
federal com a fabricante.

AMÉRICA E GLOBO 
DECIDIRÃO PRIMEIRO 
TURNO DO ESTADUAL

Equipe alvirrubra bateu o Potiguar de Mossoró por 4 a 0 e 
garantiu vaga na final, que será disputada domingo. Pág. 11


RICARDO BOTELHO/ASSECOM JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Ministro Tarcísio Freitas inaugurou “alça” no porto do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira Paulo Guedes elogiou qualidade da vacina
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Política como as nuvens
A candidatura do ex-presidente 

Lula em 2022 pode alterar o 
tabuleiro das discussões políticas 
no Rio Grande do Norte, inclusive 
reformatando o arco de aliança 
da governadora Fátima Bezerra 
(PT).  Atualmente, Fátima desenha 
o palanque de reeleição contando 
com seus atuais aliados, novamente 
o vice-governador Antenor Roberto 
(PC do B) como vice e o senador 
Jean Paul Prates (PT), candidato à 
reeleição. Mas tudo pode mudar. 

Novos aliados
A entrada de Lula em jogo pode 

abrir negociações para a chegada 
de novos aliados ao palanque 
petista. MDB, PR e PP anteveem, 
nacionalmente, uma nova aliança 
em torno da candidatura de Lula, 
em caso de naufrágio do projeto 
de reeleição do presidente Jair 
Bolsonaro. Se isso ocorrer, Fátima 
poderá optar por fazer uma 
reengenharia na perspectiva de sua 
aliança, disponibilizando as vagas 
de senador e de vice-governador em 
sua chapa. 

Articulação oposicionista
Enquanto o cenário de 

2022 não se de� ne, prevalece a 
articulação da oposição estadual, 
já bastante avançada. Compõem 
o arco de aliança oposicionista 
lideranças como o ex-senador 
Garibaldi Filho e o deputado federal 
Walter Alves, do MDB; o presidente 
da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferrreira, do PSDB; o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, e o seu 
pai, ex-governador Robinson Faria, 
do PSD; o deputado federal João 

 Fátima Bezerra: a governadora do RN poderá abrir espaços para novos aliados

Maia, do PR; o deputado federal 
Beto Rosado e a ex-governadora 
Rosalba Ciarlini, do PP; e o 
deputado federal Benes Leocádio, 
do PRB. 

Nome certo 
Pela oposição, MDB, PSDB, PSD, 

PP, PR e PRB já têm como certo o 
apoio à candidatura do ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho (sem partido), ao 
Senado Federal. Agora, buscam um 
nome de consenso para disputar o 
governo do Estado. 

Governadoráveis
Entre os nomes suscitados 

para o governo pela oposição 
estão os do ex-vice-governador 
Fábio Dantas (Solidariedade), o do 
deputado federal Benes Leocádio e 
o do ex-senador Garibaldi Filho. “A 
de� nição do nome depende ainda 

de muita articulação”, diz uma 
fonte deste grupo.

Viabilidade
Sobre a possibilidade de 

aliança com Fátima, uma fonte 
do MDB garante que “em política 
tudo é possível”. Con� rma que Lula 
tem conversado com lideranças 
nacionais do MDB. Mas ressalta 
que, “geralmente, o MDB deixa 
os estados livres para decidir seu 
caminho”. 

Franca atividade
O ex-senador José Agripino 

Maia, presidente do DEM no RN, 
embora não esteja participando 
das articulações oposicionistas, 
está mais ativo que nunca, como 
entidade política. Sem mandato, 
mantém contato com as demandas 
do Estado. Recentemente, recebeu 
uma comissão liderada pelo 
presidente da CDL, José Lucena. 

Quem foi rei...
Quem também não largou 

as articulações foi o ex-senador 
Garibaldi Filho. Ao lado do � lho, 
deputado federal Walter Alves 
(MDB), preserva contatos, tanto 
em nível federal quanto estadual. 

De olho no espaço
Ambos, Agripino e Garibaldi, 

avaliam o cenário e não descartam 
disputar eleições no ano que vem. 
Agripino de olho em Brasília, mais 
precisamente no Senado Federal 
(embora não descarte a Câmara), 
e Garibaldi na Assembleia 
Legislativa. 

Cartas na mão
Por falar no MDB, o 

deputado federal Walter Alves foi 
reconduzido presidente do partido 
no RN e membro da executiva 
nacional emedebista. Ao lado 
do pai, Garibaldi, continuará 
mandando no maior partido do 
Estado até novembro de 2022, 
dando as cartas na sigla no 
processo sucessório estadual do 
ano que vem.  

Escolha de domicílio
Bem ao estilo do governador 

de São Paulo, João Dória, o 
ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, gravou um vídeo em 

inglês sobre Cooperação Digital e 
Conectividade. Apostando alto no 
poder eleitoral de Bolsonaro em 
2022, o potiguar não descarta uma 
candidatura a deputado federal 
pelo Estado de São Paulo, ente 
da federação onde mantém sua 
primeira residência - a segunda 
atualmente é Brasília. 

Cidadão paulista
Caso decida por mudar o 

domicílio eleitoral, Fábio quer com 
isso evitar excesso de candidatos 
de uma mesma família pelo 
mesmo estado, objetivando ajudar 
seu pai, o ex-governador Robinson 
Faria, que quer chegar à Câmara 
Federal pelo RN. Para tanto, o 
marido de Patrícia Abravanel 
precisará tomar uma decisão 
ousada: obter votos do eleitorado 
paulista. 

Habemos obras 
Para quem reclama da falta 

de obras do governo do Estado, 
a governadora Fátima Bezerra 
aposta na seara da cultura para 
mostrar que a reclamação é 
injusta. Entre as obras do setor, 
previstas para inaugurar no 
segundo semestre deste ano, 
estão reformas do Teatro Alberto 
Maranhão, Fortaleza dos Reis 
Magos, Biblioteca Câmara 
Cascudo, EDTAM, Pinacoteca, 
Museu da Rampa e Papódromo. 

Otimismo municipal
“Tenho ótimas notícias para 

compartilhar com vocês: Natal 
segue com � la de UTI zerada 
e a ocupação dos leitos está 
em menos de 80% na região 
metropolitana. Pela primeira 
vez em cinco meses, a taxa de 
transmissão cai para menos de 1 
no Brasil. A pandemia desacelera 
e a esperança aumenta”. De Álvaro 
Dias (PSDB), prefeito de Natal.

Plano pós-pandemia
Em tempos de discussão sobre 

o Plano Diretor em Natal, um bom 
exemplo vem da gestão de Bruno 
Covas, em São Paulo. Lá o debate 
sobre mudanças já se dá com foco 
no pós pandemia, tendo por base 
a tendência de transformação de 
imóveis comerciais em moradia, 
adensamento do centro urbano 
e potencilização de políticas 
ambientais. 

Importância de se cuidar
Ainda sobre a pandemia, um 

estudo publicado pela revista � e 
Internacional Journal of Obesity, 
mostra que exercícios regulares 
podem ajudar contra a forma 
grave da covid-19. De acordo com 
a publicação, pessoas que levavam 
uma vida sedentária tiveram maior 
probabilidade de ser hospitalizadas 
e morrrer de covid do que as que 
se exercitavam regularmente. Fica 
a dica. 
Sem respaldo

Depois de a Anvisa ter negado 
a importação da Sputnik V, a 
expectativa entre os governadores 
do Nordeste é de que o ministro 
Ricardo Lewandowski (STF) 
autorize a compra dos imunizantes. 
Acham que não foi convincente 
a justi� cativa da agência. Devem 
enviar informações colhidas com os 
russos para a Anvisa e o STF.

Complexo industrial
O deputado federal João Maia, 

acompanhado do prefeito de 
Caicó, Dr Tadeu, se reuniu com 
o presidente da Fiern, Amaro 
Sales, e do Sindicato da Indústria 
de Reciclagem do RN, Etelvino 
Patrício. Deputado e prefeito foram 
apresentar o projeto de instalação 
do Complexo Industrial de Serviços 
e Comércio do Seridó (Ciscom), em 
Caicó.

Agricultura familiar
A Prefeitura de Natal continua 

durante toda essa semana, com 
o processo de distribuição do 
Kit de Alimentação Escolar da 
Agricultura Familiar, para os 
estudantes da Rede Municipal 
matriculados no ano letivo de 
2020. A entrega é realizada pela 
Secretaria Municipal de Educação 
de Natal nos 74 Centros Municipais 
de Educação Infantil, 72 escolas 
de Ensino Fundamental e em nove 
escolas � lantrópicas (conveniadas 
com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - 
FNDE e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE).  

Calamidade pública
Os deputados estaduais 

aprovaram decreto de calamidade 
pública para os municípios de 
Carnaubais, Espírito Santo, 
Extremoz, Ipanguaçu, Itajá, Lajes e 
Senador Georgino Avelino. 

ALEX

JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL

JOSÉ ALDENIR/ AGORNA RNL

Rogério Marinho: ministro é 
nome certo na chapa de oposição na 
disputa pelo Senado



O deputado federal Walter Alves 
(MDB-RN) participou, terça-
-feira (27) à noite, em Brasília, 

de audiência com o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga. O parlamentar 
solicitou a liberação de mais doses 
da vacina Coronavac para aplicação 
no Rio Grande do Norte, e cobrou ex-
plicações sobre a imunização contra 
a Covid-19 do grupo de pessoas com 
comorbidades.

“Natal e outros municípios poti-
guares estão enfrentando problemas 
para aplicação da segunda dose da 
Coronavac. Inclusive, com a parali-
sação do processo de vacinação, o 
que nos deixa preocupados. Solicitei 
ao ministro, agilidade na liberação 
de mais doses para o Rio Grande do 
Norte”’, explicou Walter Alves.

De acordo com o deputado, o mi-
nistro informou que houve atraso na 
entrega de mais doses do imunizante 
fabricado pelo Instituto Butantan de-
vido ao retardo de insumo vindo da 
China. “Mas o ministro está confian-
te que o problema logo será resolvido 
e, a partir da próxima semana, mais 
doses serão distribuídas”, disse Wal-

ter Alves.

COMORBIDADES
Ainda durante a audiência, o de-

putado questionou o ministro sobre 
a vacinação do grupo de pessoas 
com comorbidade. A previsão é a de 
iniciar a imunização desse grupo no 
próximo mês. “Muitas pessoas ainda 

estão com dúvidas de como será a va-
cinação para esse grupo”, ponderou 
Walter. O ministro explicou que há 
estimativa de que mais de 28 milhões 
de pessoas façam parte desse grupo, 
e a vacinação será dividida em duas 
etapas, priorizando a população de 
acordo com a idade e o maior risco 
de gravidade e óbito.
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ASSESSORIA DE UBALDO FERNANDES

Defensor da classe trabalhado-
ra na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte, o 

deputado estadual Ubaldo Fernan-
des (PL) declarou, na Sessão Remota 
desta quarta-feira (28), apoio ao Pro-
jeto de Lei 2.564/2020, que tramita 
no Senado Federal e visa criar o piso 
salarial para enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem, além de 
parteiras das redes pública e privada.

“Fui marcado recentemente nas 
redes sociais, por profissionais de 
enfermagem, e como sempre dou 
retorno às demandas que recebo nas 
plataformas digitais, externei nosso 
posicionamento favorável, informan-
do que traria esse debate também 
para as sessões e aqui estou somando 
na reivindicação de urgência na apre-
ciação desse PL”, enfatizou

O parlamentar ressaltou que a 
matéria não compete à ALRN, mas 
como representante público dos nor-
te-rio-grandenses, ecoa a voz desses 
profissionais importantes para a saú-
de, principalmente neste momento 
crucial, já que são a maior força de 
trabalho na linha de frente do com-
bate à covid-19.

“Eles representam 65% de todos 
os profissionais de saúde em atuação 
na pandemia e, portanto, os mais pe-

nalizados com jornadas de trabalho 
exaustivas e cheias de consequencias 
lamentáveis. Um dado que mostra is-

so é que de todos os trabalhadores do 
mundo que atuavam contra a doença 
e infelizmente morreram, 23% são 

justamente os profissionais de enfer-
magem do Brasil”, justificou.

Ubaldo Fernandes disse ainda 
que a Constituição Federal prevê que 
todo trabalhador tem direito a um 
piso salarial proporcional à comple-
xidade e à extensão de seu trabalho. 
“Então, todos nós, representantes 
públicos e cidadãos, devemos apoiar 
o reconhecimento desse direito 
desses profissionais fundamentais 
à nossa subsistência. Não basta tes-
temunharmos seu heroísmo, mas 
valorizá-los com dignidade salarial”, 
concluiu.

SAIBA
A proposta de piso salarial na-

cional para enfermeiros, prevista no 
projeto de lei, tem por referência o 
sétuplo do atual salário mínimo. já os 
técnicos de enfermagem receberiam 
mensalmente pelo menos 70%; e os 
auxiliares de enfermagem e partei-
ras, ganhariam 50%. os valores são 
baseados numa jornada de 30 horas 
semanais e são válidos para união, 
estados, municípios, distrito federal e 
instituições de saúde privadas.

Deputado Ubaldo é a favor da criação 
do piso salarial da enfermagem
DEFESA | Parlamentar declarou apoio ao Projeto de Lei que tramita no Senado Federal e visa criar piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras 
das redes pública e privada; mesmo sabendo que matéria não compete à Assembleia Legislativa, Ubaldo disse que ecoa as vozes de profissionais tão importantes para a sociedade

Deputado Ubaldo Fernandes ressalta o trabalho desenvolvido pela categoria, principalmente atuando na linha de frente do combate à Covid-19

Com o propósito de ajudar as 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social, foi realizada 

na manhã desta quarta-feira (28), 
pela Prefeitura de Natal, mais uma 
entrega de alimentos arrecadados 
na Campanha Vacina Solidária, con-
templando 25 famílias  atendidas 
pela Associação de Mães Especiais 
(A.M.E), associação criada com o 
objetivo de atender às mães de filhos 
com microcefalia. A entrega foi rea-
lizada pela Secretaria Municipal do 
Trabalho e Assistência Social (Sem-
tas). 

Atualmente, a ONG também 
atende as famílias de crianças com 
outras deficiências e limitações, ofe-
recendo atendimentos psicopedagó-
gicos, fisioterapêuticos, psicológicos, 
serviços de assistência social, entre 
outros.

 Cada cesta tem 18 kg com fei-
jão, arroz, óleo, macarrão, bolachas, 
café, açúcar e o diferencial com duas 
proteínas (leite e sardinha). Já o kit 
higiene tem sabão em barra, sabão 
em pó, creme dental, sabonete e água 
sanitária. 

O secretário da Semtas, Adjuto 

Dias, lembrou que todas as doações 
são fruto da solidariedade dos na-
talenses. “Quando nos doamos ao 
próximo fazemos um pequeno gesto, 
mas que pode ser uma grande dife-
rença na vida daqueles que precisam 
de ajuda”, ressaltou. “Nós sabemos 
das dificuldades que muitas famí-
lias carentes estão passando nesse 
momento e estamos contando com 
o apoio da própria sociedade, que 
contribuem e fazem com que essa 
corrente do bem seja estendida a 
muito mais famílias”, afirmou.

 CAMPANHA
Acapanha Vacina Solidária 

pretende estimular a população a 
aumentar a rede de solidariedade e 
contribuir para a segurança alimen-
tar da população em vulnerabilidade 
durante a pandemia. As doações 
podem ser feitas nos pontos de vaci-
nação.

Os voluntários são responsáveis 
por administrar a logística de entrega 
e estocagem dos mantimentos. Des-
de o lançamento da Campanha em 
4 de abril, a Prefeitura já arrecadou 
cerca de 6 toneladas de alimentos.

Doação de cestas básicas 
beneficia mães especiais

PREFEITURA DE NATAL

DIIVULGAÇÃO

Deputado Walter Alves e o ministro Marcelo Queiroga conversaram sobre falta de vacinas

Walter Alves pede agilidade na 
liberação de doses da Coronavac 

EM BRASÍLIA



Ação civil pública movida por 
uma associação aponta decla-
rações feitas pelo presidente, 

em que afirmou ter provas de que 
houve fraude nas eleições em que se 
sagrou vencedor. A ação narra que 
Bolsonaro declarou, durante um even-
to nos Estados Unidos, ocorrido em 10 
de março de 2020, que houve fraude na 
eleição presidencial de 2018. Afirmou 
ainda que teria provas de que venceu 
aquele pleito no primeiro turno, embo-
ra não as tenha apresentado.

O Ministério Público Federal 
defendeu, em parecer encaminhado 
nesta terça-feira (27) ao Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, que 
o presidente da República, Jair Mes-
sias Bolsonaro, deve ser condenado 
a apresentar as provas de que houve 
fraude nas eleições presidenciais de 
2018. A ação foi movida pela Asso-
ciação Livres, que tem entre seus ob-
jetivos promover a liberdade política 
e a formação de lideranças.

Posteriormente, em entrevista 
concedida em 21 de janeiro de 2021 
ao programa “Os Pingos nos Is”, da 
emissora Jovem Pan, Jair Bolsonaro 
voltou a afirmar a mesma coisa, di-
zendo que uma pessoa teria mostra-
do a ele, numa tela do computador, a 
apuração do TSE minuto a minuto, e 
que ali o presidente teria constatado 
indício de fraude. Tais declarações 
foram amplamente reverberadas e 

seu teor não foi negado.
A afirmação levou a ministra Ro-

sa Weber e os ministros Luís Roberto 
Barroso e Marco Aurélio Mello, todos 
ocupantes de cadeiras no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), a rebaterem 
publicamente as declarações do chefe 
do Executivo. Rosa Weber foi enfática 
ao afirmar que mantém a convicção 
quanto à absoluta confiabilidade do 
sistema eletrônico de votação e que, se 
há fatos novos e provas, que elas pos-
sam ser oferecidas à Justiça Eleitoral, 
para que ela possa apurar esses fatos 
com rigor e transparência.

A ação da Associação Livres foi 

extinta, sem julgamento do mérito, 
pela Justiça Federal de São Paulo, em 
primeira instância. A sentença não 
via legitimidade da associação para 
propor a ação, contrariando entendi-
mento do MPF. A associação apelou 
e o recurso veio para novo parecer do 
MPF, agora junto ao Tribunal.

Parecer do MPF – O procurador 
regional da República Walter Clau-
dius Rothenburg, alegou que a Asso-
ciação Livres tem legitimidade para 
propor a ação e defendeu que, tendo 
em vista a singeleza do pedido, a cau-
sa já estaria suficientemente madura 
para que o Tribunal pudesse desde 
logo apreciar o mérito do pedido.

Ele sustenta que “o Poder Judici-
ário pode e deve enfrentar a questão 
(...), que não se circunscreve à mera 
opinião do alto mandatário do Es-
tado brasileiro”. Afinal, dada a sua 
envergadura como agente político, 
“o presidente não pode guardar para 
si informação tão relevante. (...) Tem 
ele o dever inafastável de oferecer as 
provas que diz poder apresentar”. Isso 
porque afirmação pública de um pre-
sidente de que houve fraude nas elei-
ções – eleições inclusive nas quais ele 
se sagrou vencedor – é de extrema gra-
vidade para a credibilidade do sistema 
eleitoral brasileiro. Além disso, o pedi-
do da ação civil pública é ponderado, 
restringindo-se apenas à obrigação de 
apresentar as provas de sua afirmação.
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FRANCISCO DE ASSIS

Para incentivar a reflexão sobre as 
questões ambientais na capital 
potiguar, a Comissão de Finan-

ças, Orçamento, Controle e Fiscali-
zação da Câmara Municipal de Natal 
aprovou, durante reunião virtual nesta 
quarta-feira (28), o Projeto Área Verde 
no âmbito das bibliotecas municipais 
e das escolas da rede municipal de 
ensino com espaços reservados para 
publicações voltadas à temática do 
meio ambiente, de autoria da vereado-
ra Júlia Arruda (PCdoB).

Conforme o vereador Robério 
Paulino (PSOL), relator da matéria, o 
objetivo consiste em manter espaços 
exclusivos para livros, periódicos e ou-
tros materiais pedagógicos vinculados 
ao meio ambiente a fim de abordar 
o tema de forma teórica, reflexiva e 
prática na rede municipal de ensino. 
“Educação Ambiental tem um impor-
tante papel na promoção da integra-

ção do ser humano com seu contexto 
social, gerando novos conhecimentos, 
valores e atitudes, além de alertar para 

a urgência de um assunto tão atual”, 
pontuou.

Dois textos da vereadora Nina 

Souza (PDT) foram acatados pelo 
colegiado. O primeiro obriga condo-
mínios residenciais e comerciais a 
instalar grades e telas de proteção ou 
adotar medidas suplementares de 
segurança em áreas que apresentam 
risco de acidente; já o segundo, deter-
mina a instalação de salas de apoio à 
amamentação em entidades e órgãos 
públicos municipais. 

Outros destaques foram os pa-
receres favoráveis às propostas das 
vereadoras Ana Paula (PL), que prevê 
para as mulheres o direito ao paga-
mento de meia-entrada em eventos 
culturais, esportivos e de lazer no Dia 
Internacional da Mulher (8 de mar-
ço), e Divaneide Basílio (PT), que cria 
a Frente Parlamentar em Defesa dos 
Refugiados e Imigrantes.

Também foi acatada uma ini-
ciativa encaminhada pelo vereador 
Felipe Alves (PDT) para aplicação de 

sanções aos estabelecimentos comer-
ciais por aumento abusivo dos preços 
dos produtos durante os períodos de 
calamidade pública. Por fim, o grupo 
temático ainda aprovou um projeto 
do vereador Aldo Clemente (PDT), que 
reconhece como essencial, no âmbito 
do município, a atividade econômica 
exercida por restaurantes, bares e si-
milares.

O presidente da Comissão, verea-
dor Raniere Barbosa (Avante), avaliou 
o andamento dos trabalhos. “Conclu-
ímos o encontro com a apreciação 
de diversas matérias importantes e 
designação de outras para relatoria. 
A expectativa é continuar neste ritmo, 
mantendo a pauta zerada e observan-
do todos os cuidados sanitários duran-
te a realização das reuniões. Aproveito 
para parabenizar todos os parlamen-
tares que integram este colegiado pela 
dedicação aplicada”, concluiu.

Comissão da Câmara Municipal de 
Natal aprova o Projeto Área Verde
BIBLIOTECAS E ESCOLAS | Objetivo do projeto consiste em manter espaços exclusivos para livros, periódicos e outros materiais pedagógicos vinculados ao meio ambiente, para abordar 
o tema de forma teórica, reflexiva e prática na rede municipal de ensino, esclareceu o relator da matéria, vereador Robério Paulino, durante reunião virtual na Câmara Municipal

Comissão de Finanças, Controle e Fiscalização promoveu reunião virtual, nesta quarta-feira

ALAN PASSOS  PR

Presidente da República, Jair Bolsonaro 

MPF espera que Bolsonaro prove 
existência de fraude nas eleições

AÇÃO NO TRF
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A visão negativa e 
pessimista, possivelmente 
montada no cérebro pela 
evolução como forma de 
antecipação aos perigos, 
pode levar a uma perspectiva 
deformada do mundo, que passa 
a ser povoado por fantasias e 
medos.  Houve um tempo longo 
onde as coisas foram assim. 
Na segunda metade do século 
XVIII, levantou-se contra essa 
visão de mundo a geração de 
pensadores do iluminismo, 
principalmente franceses, que 
aliados à revolução cientí� ca e 
ao liberalismo clássico forjaram 
a compreensão do mundo a 
partir da razão, da ciência, 
do humanismo e da ideia de 
progresso. Essas seriam as 
ferramentas para compreender 
o mundo e modi� cá-lo. Em 
seu Livro, O Novo Iluminismo, 
Steven Pinker, professor 
de psicologia em Harvard, 
Stanford e diretor do Centro 
de Neurociência Cognitiva em 
Massachusetts, faz um profundo 
levantamento da realidade 
para, amparado em trabalhos 
e estatísticas o� ciais, mostrar 
como o mundo evoluiu em 
paz, segurança, riqueza, saúde, 
igualdade, conhecimento, 
qualidade de vida e mesmo 
felicidade. Em 2016 a Oxford 
Dictionaries, departamento 
da Universidade de Oxford 
responsável pela elaboração de 
dicionários elegeu pós verdade 
como a palavra do ano em 
língua inglesa. Na pós verdade 
os fatos objetivos importam 
menos na formação da opinião 
pública do que os apelos à 
emoção ou à crença pessoal. 
A verdade é manipulada em 
modelos de narrativas, criando 
formas so� sticadas de mentir 
ou enganar as pessoas. Mas os 
fatos reais existem, há verdades 
que podem ser encontradas 
ou aferidas pela história, 
experiência, razão e ciência. 
Mais complexo ainda do que 
distinguir verdade de mentira, é 
escapar dos enganos e falácias, 
que não são, no dizer de � omas 
Sowell, simplesmente ideias 
malucas, são ideias plausíveis, 
o que lhes rende apoio político, 
mas com alguma coisa errada 
na premissa ou formulação 
que, sendo contrárias aos 
fatos não vão permitir 
alcançar os resultados visados. 
Normalmente as falácias, formas 
astuciosas de enganos, vem 
embaladas por visões de justiça, 

igualdade e outras palavras que 
invocam emoções. As falácias 
resistem, mesmo quando 
sucumbem ao teste da realidade 
por várias razões. Autoridades 
não querem responder por erros 
e comprometer suas eleições, 
intelectuais não querem perder 
prestígio ou serem constrangidos 
por suas ideias se mostrarem 
improdutivas. As evidências 
são perigosas para algumas 
pessoas por se tornarem 
ameaças aos seus interesses. 
Ninguém quer admitir que 
esteja errado. A falácia é como 
o so� sma, um engano, um 
logro, um raciocínio capcioso 
com o objetivo de enganar o 
outro. A luta contra a mentira, 
a trapaça, o engano favorece a 
verdade. O ataque mais frontal 
a verdade é feito muitas vezes 
pela ideologia. A tentativa de 
moldar o mundo a uma teoria 
que não se sustenta na realidade, 
pelos resultados adversos aos 
pretendidos, leva a ideologia 
a explicações apaixonadas de 
um cienti� cismo inexistente, 
levando o que antes era uma 
expectativa a uma  fraude. No 
Livro Acredite, Estou Mentindo, 
Ryan Holiday descreve o roteiro 
da trapaça e da mentira que num 
circuito sinuoso, construído 
de forma organizada, com 
vários elementos envolvidos, 
vai revestindo a mentira 
com as roupas da verdade 
através de publicação, 
seguida da repercussão, em 
sequência referenciada à 
primeira publicação, e a partir 
daí enriquecida por falsos 
especialistas convocados a 
respaldar a mentira original. 
A qualquer tentativa de ser 
desmontada passa a ser 
considerada versão de um lado 
contra o outro, sendo a versão 
fraudulenta sempre reabastecida 
com novas visões e análises de 
supostas autoridades, técnicos 
e experts no tema ou assunto. 
Há dois mil anos um Pilatos 
atônito perguntou a Cristo - O 
que é a verdade? Afonso Arinos, 
quando do atentado contra 
Carlos Lacerda, que � ndou por 
conduzir ao suicídio de Getúlio 
Vargas, ao ver a impossibilidade 
colocada pelo poder para se 
saber a verdade dos fatos que 
se apresentavam, fez em 1954 
um dos mais célebres discursos 
no Senado brasileiro - “Se não é 
possível saber o que é a verdade, 
é perfeitamente possível saber-se 
o que não é a mentira”, disse ele.

A BEM DA VERDADE

Dr. Geraldo Ferreira

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

ARTIGO
IMPORTANTE| Construção cúbica considerada o “coração” do teatro é composta por toda parte cenotécnica, 
plataforma elevatória e escadas, além de estruturas de iluminação e de áudio; governo investe na cultura

A governadora Fátima Bezerra 
assinou nesta quarta-feira, 28, 
a ordem de serviço para instala-

ção da nova caixa cênica. Considerada 
o “coração” do teatro, a caixa cênica 
se constitui numa construção cúbica 
composta por toda parte cenotécnica, 
plataforma elevatória e escadas, estru-
turas de iluminação e de áudio.

A ordem de serviço é no valor de R$ 
2.534.335,37. O consórcio das constru-
toras Ramalho Moreira e Edcom - ven-
cedor da licitação - tem prazo de 150 
dias para entregar os serviços. “Hoje 
estamos dando um passo para entre-
garmos ao povo do RN um dos maiores 
patrimônios histórico, arquitetônico 
e cultural do estado”, a� rmou Fátima 
Bezerra para lembrar que ao assumir a 
administração estadual a restauração 
do TAM tinha apenas 5% dos serviços 
executados. “E ainda encontramos fa-
lhas absurdas e injusti� cáveis no proje-
to como a não inclusão da caixa cênica. 
Fizemos as correções e hoje estamos 
dando a ordem de serviço.”

O investimento total do Governo 
do Estado no TAM é de R$ 13 milhões 
em obras e equipamentos, dentro do 
programa Governo Cidadão, com re-
cursos do empréstimo contratado ao 
Banco Mundial. A governadora anun-
ciou que “este ano vamos entregar o 
Forte do Reis Magos, a Biblioteca Câ-
mara Cascudo, a Edtam, a Pinacoteca, 
o Papódromo e o Complexo Cultural 
do Museu da Rampa. O governo de 
uma professora tem compromisso 
com a cultura que é uma das bases de 
uma nação. É preciso investir e valori-
zar também este setor, principalmente 

quando vivemos tempos de guerra 
como este, tempos que exigem doação 
integral para superarmos as adversida-
des e construir uma vida melhor para 
todos”.

Secretário de Gestão, Projetos e Re-
lações Institucionais, e coordenador do 
programa Governo Cidadão, Fernando 
Mineiro ressaltou a importância da 
ordem de serviço e explicou: “No início 
do governo � zemos um balanço das 
obras que herdamos da gestão ante-
rior e veri� camos que a recuperação 
do Teatro não previa a caixa cênica. 
Então entramos em contato com o 
Banco Mundial para fazer adequações 
no projeto de restauração, consegui-
mos aprovar as mudanças necessárias 
e hoje estamos assinando a ordem de 
serviço”. Fernando Mineiro acrescen-
tou que as obras serão acompanhadas 
semanalmente pela equipe da Segri pa-

ra que não ocorram atrasos e o prazo 
para execução seja cumprido.

Para o presidente da Fundação Jo-
sé Augusto, Crispiniano Neto, o gover-
no do estado mostra seu compromisso 
com a cultura, setor que vem receben-
do muitos investimentos. Crispiniano 
citou a destinação de R$ 8 milhões 
para a Lei Câmara Cascudo - o maior 
desde a vigência da legislação - e os 
esforços para levar os benefícios da Lei 
Aldir Blanc aos pro� ssionais da cultura 
afetados pela restrição de suas ativida-
des. O ato de assinatura contou com a 
presença - virtual -  também da secreta-
ria adjunta do Gabinete Civil, Socorro 
Batista; diretor da FJA, Fábio Henrique; 
Ronaldo Costa, diretor do TAM; Ana 
Guedes, gerente executiva do contrato 
de � nanciamento do Governo do RN 
com o Banco Mundial e Fabiano Mo-
reira representante das construtoras.

Valor da ordem de serviço para investimento no Teatro Alberto Maranhão é de R$ 2,5 milhões

Governadora autoriza instalação da 
nova caixa cênica do TAM

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

A ministra Rosa Weber, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
deu prazo de 10 dias para que 

o governo federal apresente um “pla-
nejamento detalhado” das ações que 
têm adotado e que pretende tomar 
para garantir que não falte o chama-
do kit intubação para pacientes de 
Covid-19 e que precisam de respira-
dores mecânicos.

De acordo com a ministra, o pla-
no deverá contemplar, “no mínimo”, 
informações sobre o nível atual dos 
estoques dos medicamentos, além 
de um detalhamento de como estão 
sendo monitorados os estoques; a 
previsão de aquisição de novos me-
dicamentos, esclarecendo os cro-
nogramas de execução; os recursos 
disponibilizados para a compra dos 
insumos para todo o território nacio-
nal; os critérios que adotará para dis-

tribuir o material aos estados; e como 
dará “ampla publicidade” ao planeja-

mento e à execução das ações.
Na decisão, Rosa Weber, segundo 

o Portal Metrópoles, também de-
terminou que o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, seja intimado, 
assim como o representante da Se-
cretaria de Aquisição de Insumos 
Estratégicos da pasta. A decisão da 
ministra, que ainda será submetida 
a plenário, responde a uma ação mo-
vida pelo governo da Bahia para que 
a União fosse obrigada a fornecer os 
medicamentos que fazem parte do 
kit intubação. O estado a� rmou que 
o aumento do número de pessoas 
internadas em unidades de terapia 
intensiva (UTIs) tem ocasionado a 
escassez de insumos para o procedi-
mento.

Para a ministra do STF, “o discur-
so negacionista é um desserviço para 
a tutela da saúde pública nacional”. 

Weber dá 10 dias para governo 
apresentar plano por kit intubação

ROSA DO SUPREMO

 AGORA RN

Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação, 
referente a extração mineral de areia para uso na construção civil, em favor do empreendimento Extração 
mineral de Areia com incremento do volume de extração de 9.083,00 m³/mês e um volume total para extração 
será de 10.583,0 m³/mês, em uma área já licenciada de 6.35 hectares, localizada nas coordenadas de 
referência em UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 9.351.999,00 m N; 172.079,00 m E, no leito do riacho 
Cauã, situada na Fazenda Altamira - Boqueirão, Zona Rural, Município de Ruy Barbosa/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

 

CARTA DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO 

Jardins Amsterdã 
 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
Dia: 13/05/2021 às 10:00 horas. Local: Avenida Lima e Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-710, Segundo 
Leilão, se necessário, dia 14/05/2020, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro 
Público Oficial, inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob o nº 009/2010, estabelecido na Avenida Lima e 
Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-710, fone (84) 9411-2140, faz saber que devidamente autorizado 
pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, 
venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, 
em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um terreno próprio, 
designado por lote de nº 04 (quatro), da quadra 14 (quatorze), situado na Alameda dos Angelins, lado par, integrante do 
empreendimento residencial, denominado “CONDOMÍNIO JARDINS AMSTERDÃ” no município de Parnamirim – RN, 
com a área de 641,67 m² (seiscentos e quarenta e um metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) 
devidamente registrado sob o n° 57.455 do 1º Ofício de Notas de Parnamirim-RN. O lance mínimo para venda em 
Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor de mercado do imóvel: R$ 320.835,00 (trezentos e vinte 
mil, oitocentos e trinta e cinco reais), sujeito à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não 
ocorra venda, um Segundo Público Leilão será realizado pelo valor da dívida e despesas: R$ 144.216,42 (cento e 
quarenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) a venda será feita mediante 
pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida 
pela credora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, 
impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do 
arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com 
o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance 
anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.  
 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho  
Leiloeiro Público Oficial 

 
 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Renovação 
de Licença de Operação Nº. 2020-151973/TEC/RLO-0610, com prazo de validade até 20/04/2027, para a 
atividade de extração mineral da substância Granito, na localidade Sítio São Bento, Zona Rural do Município de 
Currais Novos/RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM Nº 848.278/1999. 
 

Sebastião Campos de Melo  
Diretor 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150736/TEC/RLO-0392, com prazo de validade até 

19/03/2024, em favor de 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Jaçanã e coordenadas (9.401.289,00 mN e 
629.038,00 mE), localizada no Campo de Produção de Jaçanã, município de Apodi/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
R. NUBIA DE SOUSA MENEZES, CNPJ: 22.981.840/0001-15, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação – LRO com prazo de validade até 28/05/2021 para armazenamento e revenda de Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP), localizada na Rua Santa Catarina, nº 225 – Centro, CEP: 59.790-000 no município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 

Raimunda Nubia de Sousa Menezes - Diretora 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL  
 

SOLAR TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 15.312.198/0001-16, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, as seguintes Licenças 
Prévias:  
 Licença Prévia da Central Solar Alto 4, localizada na Fazenda Gangorra na Zona Rural do Município de Alto 

do Rodrigues/RN; 
 Licença Prévia da Central Solar Alto 5, localizada na Fazenda Gangorra na Zona Rural do Município de Alto 

do Rodrigues/RN; 
 Licença Prévia da Central Solar Alto 6, localizada na Fazenda Gangorra na Zona Rural do Município de Alto 

do Rodrigues/RN; 
 Licença Prévia da Central Solar Alto 7, localizada na Fazenda Gangorra na Zona Rural do Município de Alto 

do Rodrigues/RN; 
 Licença Prévia da Central Solar Alto 8, localizada na Fazenda Gangorra na Zona Rural do Município de Alto 

do Rodrigues/RN; 
 Licença Prévia da Central Solar Alto 9, localizada na Fazenda Renascer da Gangorra na Zona Rural do 

Município de Alto do Rodrigues/RN; 
 Licença Prévia da Central Solar Alto 10, localizada na Fazenda Gangorra na Zona Rural do Município de 

Alto do Rodrigues/RN; 
 Licença Prévia da Central Solar Alto 11, localizada na Fazenda Gangorra na Zona Rural do Município de 

Alto do Rodrigues/RN; 
 Licença Prévia da Central Solar Alto 12, localizada na Fazenda Gangorra na Zona Rural do Município de 

Alto do Rodrigues/RN; 
 Licença Prévia da Central Solar Alto 13, localizada na Fazenda Gangorra na Zona Rural do Município de 

Alto do Rodrigues/RN. 
Everaldo Alencar no Nascimento Feitosa 

Diretor Presidente 

 

 

CARTA DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO 
 
A Usina Estivas Ltda – inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação da  
Barragem Prata, com prazo de validade até 22 de abril de 2027, em favor do empreendimento, da operação da 
Barragem tendo como finalidade o uso na irrigação em áreas com plantio de cana de açúcar, localizada na 
Fazenda Limoal, município de Goianinha/RN.   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 

 ITEP-RN | Além da capacidade dos peritos, setor de papiloscopia do Instituto conta com investimentos em 
equipamentos, como a câmara de vaporização de cianoacrilato, que encontra digitais em materiais lisos

Com uma grande diversidade na 
perícia criminal, um dos setores 
mais conhecidos de atuação do 

Instituto Técnico-Científico de Perícia 
do Rio Grande do Norte (Itep-RN) é o 
da papiloscopia, que em resumo é o 
responsável pela coleta, identificação 
e arquivamento das digitais humanas, 
de pessoas vivas ou falecidas. Porém, 
durante uma investigação criminal, 
esse trabalho é ainda mais amplo.

 É o perito criminal que atua no Se-
tor de Perícias de Biometria e Papilos-
copia Aplicadas do Instituto de Crimi-
nalística, por exemplo, o responsável 
por conseguir encontrar impressões 
digitais em um local de crime, tanto 
em superfícies na própria ocorrência 
quanto em objetos que são retirados 
desses locais e levados para a realiza-

ção de exames mais detalhados. Essas 
digitais são capazes de confirmar se 
uma pessoa esteve ou não em um de-
terminado espaço.

 Um exemplo desse trabalho acon-
teceu em um famoso caso em Natal. 
Um homem foi morto dentro de seu 
apartamento e dois suspeitos detidos. 
Um deles, no entanto, afirmou que ha-
via ficado na sala, assistindo televisão, 
enquanto o comparsa cometia o cri-
me. Entretanto, o trabalho pericial dos 
profissionais do Itep encontrou uma 
impressão digital em um papel man-
chado de sangue. Na comparação des-
se material com as digitais do suspeito, 
foi confirmado que ele participou do 
assassinato.

 Além da capacidade dos peritos, 
o trabalho da papiloscopia do Itep 

também conta com investimentos 
em equipamentos. Um deles é a câ-
mara de vaporização de cianoacrila-
to, adquirido este ano por cerca de 
R$ 150 mil com recursos de um con-
vênio com a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp). “Nesse 
equipamento nós conseguimos en-
contrar as digitais em qualquer ma-
terial liso, não poroso”, destacou o 
perito criminal Paulo Vale, que atua 
no setor de papiloscopia.

 Segundo o profissional, esse tra-
balho promovido pelo Itep é indispen-
sável para que a investigação de um 
crime avance. “O artigo 158 do CPP 
(Código de Processo Penal) deixa cla-
ra a importância da perícia, inclusive 
destacando que ela vale mais do que a 
própria confissão de uma pessoa”.

Detalhes percebidos pelos peritos, nas impressões digitais, ajudam nas investigações e são decisivos para desvendar ações criminosas

Trabalho com impressões digitais é 
essencial para investigação criminal

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

O vencimento de um grande vo-
lume de títulos corrigidos pela 
Selic diminuiu o ritmo de alta da 

Dívida Pública Federal (DPF) em mar-
ço. Mesmo assim, o indicador ultrapas-
sou a barreira de R$ 5,2 trilhões  no mês.

Segundo números divulgados 
nesta quarta-feira (28) pelo Tesouro 
Nacional, a DPF subiu de R$ 5,199 
trilhões em fevereiro para R$ 5,243 tri-
lhões em março, com alta de 0,85%. O 
Plano Anual de Financiamento (PAF), 
apresentado em janeiro, prevê que o 
estoque da DPF encerre o ano entre R$ 
5,6 trilhões e R$ 5,9 trilhões.

A dívida pública mobiliária (em 
títulos) interna (DPMFi) subiu 0,74%, 
passando de R$ 4,951 trilhões em feve-
reiro para R$ 4,987 trilhões em março. 
No mês passado, o Tesouro emitiu 
apenas R$ 1,11 bilhão em títulos a mais 
do que resgatou, mas a apropriação 

de juros somou R$ 35,36 bilhões. Por 
meio da apropriação de juros, o gover-
no reconhece, mês a mês, a correção 
dos juros que incide sobre os títulos e 
incorpora o valor ao estoque da dívida 
pública.

Em março, o Tesouro emitiu R$ 
164,52 bilhões, acima de R$ 150 bi-
lhões pelo sétimo mês consecutivo. Os 
resgates somaram R$ 163,41 bilhões, 
impulsionados principalmente pela 
concentração de vencimentos de títu-
los indexados à Selic (juros básicos da 
economia). Esses vencimentos contri-
buíram para segurar a alta da dívida 
pública no mês passado.

A dívida pública federal externa 
(DPFe) aumentou 3,04%, passando de 
R$ 247,93 bilhões em fevereiro para R$ 
255,46 bilhões em março. Contribuiu 
para a alta de 3,02% do dólar no mês 
passado, informa a Agência Brasil.

COLCHÃO
Nos últimos meses, o Tesouro tem 

emitido mais títulos públicos para re-
compor o colchão da dívida pública 
(reserva financeira usada em momen-
tos de turbulência), que foi parcial-
mente consumido no início da pande-
mia da covid-19. Essa reserva subiu de 
R$ 933,2 bilhões em fevereiro para R$ 
1,119 trilhão em março e atualmente 
cobre sete meses de vencimento. Em 
abril e maio, vencerão R$ 435 bilhões 
em títulos federais.

Nos primeiros meses da pande-
mia da covid-19, o governo queimou 
parte desse colchão para compensar 
a instabilidade no mercado financeiro. 
Em agosto do ano passado, o Banco 
Central teve de repassar ao Tesouro R$ 
325 bilhões para ajudar a recompor es-
sa reserva. O restante está sendo feito 
com o aumento das emissões.

Dívida pública sobe 0,85% em 
março e ultrapassa R$ 5,2 trilhões

ROMBO
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CARREGAMENTO | Expectativa é que cheguem nesta quinta-feira, ao Brasil, 1 milhão de doses do imunizante, 
que representa a primeira remessa do contrato assinado entre o governo federal e a empresa fabricante

Mais um imunizante chega ao 
Rio Grande do Norte para 
ajudar na proteção da po-

pulação contra a Covid-19. Cerca de 
6 mil doses da Pfizer, produzida com 
a tecnologia da BioNTech, que é uma 
empresa alemã, devem chegar em 
terras potiguares nesta quinta-feira 
29, segundo projeção da coordena-
dora de Vigilância em Saúde, Kelly 
Maia.

O novo carregamento faz parte 
da primeira remessa do imunizante 
após contrato com o Governo Fede-
ral. Ao todo, chegam nesta quinta ao 
Brasil 1 milhão de doses, que serão 
enviadas aos estados. As doses che-
garão ao Aeroporto Internacional 
Viracopos, em São Paulo. O contrato 
estabelece a entrega de 100 milhões 
de doses.

Na semana passada, o Ministério 
da Saúde informou que apenas 26 ca-
pitais brasileiras e o Distrito Federal 
receberão o imunizante da Pfizer, 
devido à necessidade de armazena-
mento a baixas temperaturas, o que 
dificulta a saída das doses das capi-
tais estaduais. Ou seja: Natal será a 
única cidade do Rio Grande do Norte 
a receber as mais de 6 mil doses da 
vacina da Pfizer.

Nas centrais estaduais, os antíge-
nos podem ser armazenados a -20°C 
por até 14 dias. Já nas centrais muni-
cipais, nas salas de vacina, as doses 
podem ficar por apenas 5 dias em 
uma temperatura entre 2°C e 8°C.

O secretário executivo do Mi-
nistério da Saúde, Rodrigo Cruz, 

informou, em coletiva de imprensa 
realizada nesta quarta-feira 28, que 
houve antecipação da chegada de 2 
milhões de doses do consórcio Covax 
Facility, iniciativa vinculada à OMS 
(Organização Mundial de Saúde), de 
junho para maio. Anteriormente, ou-
tras 2 milhões de doses já haviam si-
do antecipadas, chegando-se, assim, 
a 4 milhões de doses via consórcio no 
mês de maio.

A vacina da Pfizer é aplicada em 
duas doses com intervalo de 21 dias 
e foi aprovada pela Anvisa no fim de 
fevereiro. Ela tem apresentando 95% 
de eficácia contra a Covid-19. Em en-
trevista à AFP, o presidente da Pfizer 
disse que o imunizante tem se mos-
trado eficiente para diversas varian-
tes. “Já temos dados sobre a variante 
britânica, que é majoritária em Isra-
el, e a eficácia da vacina é de 97%. Na 
África do Sul, em comparação com a 
variante daquele país, a eficácia é de 
100%. E os dados do Brasil mostram 
que permite controlar muito bem (a 
variante brasileira)”, explicou Albert 
Bourla, presidente da empresa far-
macêutica.

Entre empresários e frequen-
tadores do mercado financeiro, 
chamou a atenção a fala do minis-
tro Paulo Guedes sobre a vacina 
da Pfizer, durante reunião do Con-
selho da Saúde Suplementar. Sem 
saber que a reunião estava sendo 
transmitida ao público, o ministro 
disse: “O chinês inventou o vírus e 
a vacina dele é menos efetiva do 
que a americana. O americano 
tem 100 anos de investimento em 
pesquisa, então os caras falam: 
‘qual é o vírus? É esse? Tá bom’. 
Decodifica e está aqui a vacina da 
Pfizer. É melhor que as outras”.

O ministro disse na noite des-
ta terça-feira, 27, que dizer que o 
chinês inventou o vírus foi uma 
imagem infeliz que ele usou e que 
até tomou a vacina chinesa, mas 
reforçou a capacidade tecnológica 
americana de produzir respostas a 
vírus desconhecidos. A vacina da 
Pfizer, no entanto, foi feita junto 
com a tecnologia da BioNTech, 
que é uma empresa alemã. Em 
entrevista à Veja, ano passado, o 
então presidente da Pfizer no Bra-
sil, Carlos Murillo, disse que teve 
várias reuniões com integrantes 
do governo, “incluindo Ministério 
da Economia” e que a empresa fez 
uma proposta de fornecimento da 
vacina, mas que nunca teve res-
posta.

Sem saber que reunião estava sendo trasnsmitida ao público, ministro Paulo Guedes disse que o “chinês inventou o vírus” e elogiou a Pfizer

RN deve receber hoje mais de seis 
mil doses da vacina feita pela Pfizer 

REPRODUÇÃO

-20ºC
é temperatura que vacina da 

Pfizer pode ficar por até 14 dias

Juízo De Direito Da 1ª Vara Cível Da Comarca De Natal Edital De Citação Com O Prazo De 20 (Vinte) Dias O Doutor José Conrado Filho, 
Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Faz Saber a todos quantos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 0804979-11.2019.8.20.5001, Procedimento Comum Cível (7), em 
que é Autor Wilvale De Rigo S.A. e Réu Sam Melo Distribuidora De Produtos Opticos Ltda - Me, que pelo presente Edital, Cita Sam Melo 
Distribuidora De Produtos Opticos Ltda - Me CNPJ: 72.273.147/0001-66, tendo como último endereço conhecido na Rua Felipe Camarão, 
501, - de 387/388 ao fim, Cidade Alta, Natal - RN - CEP: 59025-200, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial sob pena de revelia. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o 
presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, 
aos 6 de abril de 2021, Eu, Heberto Olimpico Costa, Auxiliar Técnico, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e 
Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve. K-28e29/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 414.031/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 
01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica nº 
033/2021, tendo como objeto: “Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço 
de Hospedagens, Translado e Alimentação na cidade de Natal/RN”. O local de realização será o 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ todos os interessados devem se credenciar junto ao 
sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03 de 
maio de 2021 às 09hs00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18 de maio de 2021 às 
08hs00min.  INÍCIO DA DISPUTA:  18 de maio de 2021 às 08hs01min. As especificações estão 
estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos 
sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 28 de abril de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 412.025/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 
8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 01/2010 – 
SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, que 
estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica nº 034/2021, tendo como 
objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN”. O local de realização 
será o http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados devem se credenciar junto 
ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03 
de maio de às 09hs30min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19 de maio de 2021 às 
09hs00min.  INÍCIO DA DISPUTA:  19 de maio de 2021 às 09hs01min. As especificações estão 
estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos 
sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 28 de abril de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PFIZER É A MELHOR 
VACINA, AFIRMA GUEDES
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SUSPENSÃO | Prefeitura suspendeu vacinação da primeira dose em idosos a partir dos 60 anos, por falta de 
imunizante, mas continua com aplicação da segunda dose em idosos a partir dos 65 e servidores da saúde

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante(RN) suspendeu a 
vacinação da primeira dose em 

idosos de 60 anos ou mais. De acordo 
com a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), as 1135 doses recebidas no 

sábado (24) já foram aplicadas. Só na 
segunda-feira (26) foram imunizados 
1005 idosos nas unidades de saúde do 
município. 

Com isso, São Gonçalo do Ama-
rante segue apenas com aplicação da 

segunda dose em idosos a partir de 65 
anos e trabalhadores da saúde. “Reto-
maremos aplicação da primeira dose 
assim que chegar nova remessa de va-
cina no município”, disse o secretário 
Jalmir Simões.

Secretaria Municipal de Saúde recebeu 1.135 doses no sábado e já aplicou todas; apenas na segunda-feira foram imunizados 1.050 idosos

Segunda dose: São Gonçalo segue 
vacinando idosos a partir dos 65

JUNIOR SANTOS/SGA

REPRODUÇÃO

Parnamirim, na Grande Natal, é 
a terceira cidade do Rio Grande 
do Norte a suspender a aplicação 

da 2ª dose da Coronavac, imunizante 
produzido pela farmacêutica chinesa 
Sinovac em parceria com o Instituto 
Butantan. 

Dezenas de moradores de Parna-
mirim foram aos pontos de vacinação 
buscar a 2ª dose da Coronavac, mas 
foram informados sobre o esgotamen-
to do imunizante e sobre a falta de 
previsão para retomada da aplicação. 
Ou seja, quem está no limite de 28 dias 
para tomar a 2ª dose deverá aguardar a 
chegada de uma nova remessa.

Parnamirim recebeu um novo lote 
de vacinas no último sábado 24 com 
3,9 mil doses, sendo 1,2 mil da Coro-
navac. A partir de segunda-feira 26, 
teve início a aplicação da 2ª dose para 
quem tomou a primeira há 28 dias, 
mas a aplicação esgotou o quantitativo 
de doses nesta terça, 27. 

A coordenadora de vigilância epi-
demiológica da Secretaria de Saúde de 
Parnamirim, Thuliane Lopes, afirmou 
que o Município solicitou a liberação 
da reserva técnica do Estado para con-

tinuar a aplicação, porém, ainda não 
recebeu resposta. Sem Coronavac, o 
Município segue com a aplicação re-
gular da 2ª dose da Vacina de Oxford/
AstraZeneca, imunizante que também 
está sendo utilizado na aplicação da 1ª 
dose para idosos com 60 anos ou mais. 

O Governo do Estado já afirmou 

que não tem mais doses da reserva 
técnica para distribuir aos municípios 
potiguares. Na semana passada, a Se-
cretaria Estadual de Saúde Pública (Se-
sap) anunciou o repasse de um total de 
10 mil doses da Coronavac, que faziam 
parte da reserva técnica determinada 
pelo Ministério da Saúde, para os mu-
nicípios. “Não podemos disponibilizar 
reserva técnica porque ela não existe. 
Temos cerca de 1 mil doses [da Coro-
navac] armazenadas na Unicat [Uni-
dade Central de Agentes Terapêuticos] 
para o caso de quebra de ampolas, de 
perdas nesse sentido”, apontou Kelly 
Maia, coordenadora de Vigilância em 
Saúde da Sesap. 

De acordo com dados da platafor-
ma RN Mais Vacina, cerca de 56 mil 
pessoas vão precisar tomar a 2ª dose 
da Coronavac até o fim desta semana 
no Rio Grande do Norte. “Já solicita-
mos essas doses ao Governo Federal, 
mas ainda não recebemos resposta”, 
disse Kelly. “Os municípios utilizaram 
as doses de forma indevida, aplicando 
a 1ª dose e deixando de completar o es-
quema vacinal com a 2 dose”, apontou 
a representante da Sesap.

Coronavac: doses ainda insufientes no Estado

Parnamirim é a 3ª cidade do RN a 
suspender aplicação da Coronavac

IMUNIZANTE EM FALTA

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A. G. DA COSTA JUNIOR, CNPJ: 06.152.104/0001-06, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com validade até 
26/04/2027 para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizado na ROD RN 12, KM 01, S/N – Centro, 
Grossos/RN. 
 

ALDECI GOMES DA COSTA JUNIOR 
Proprietário 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

5º CONGRESSO ESTADUAL DA CTB/RN 
 

A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL NO ESTADO DE Rio Grande do Norte – 
CTB/RN, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10222654/0001/13, com sede na Prudente de 
Morais, nº 357; Cep: 59020-400, neste ato representada, por seu presidente, Jocelin de Lima Bezerra, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 66436664491, em conformidade com o que dispõe o Art. 12, parágrafo §3º  do Estatuto Social  da 
entidade, convoca todos os seus filiados a participarem do 5º CONGRESSO ESTADUAL DA CENTRAL DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORES DO BRASIL NO ESTADO DE Rio Grande do Norte, que será realizado, 
virtualmente, através da plataforma Google meet, nos dias 29/05/2021 das 9:00hs às 13:00hs, com o objetivo de 
debater e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Aprovação do Regimento Interno do Congresso; II. Discussão das 
teses do 5º Congresso Nacional da CTB; III. Definir a política estratégica e as diretrizes gerais da CTB/RN; IV. Alteração 
estatutária; V. Unificação da CGTB-CTB; VI Eleger delegados e delegadas ao 5º Congresso Nacional da CTB; VII. 
Eleição e Posse dos membros dos órgãos da direção, do conselho fiscal e respectivos suplentes para o período de 
quatro anos; Os convites para a participação no Congresso serão enviados pela direção da CTB/RN, a todos os 
delegados e delegados regularmente credenciados para o evento. Nada mais. 
 

Natal, 28 de Abril de 2021. 
 

Jocelin de Lima Bezerra 
Presidente da CTB/RN 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
PRINCIPAL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 41.503.638/0001-22: Torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA: Licença Previa - LP para Posto de revenda 
de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 45m3, com Validade: 23/04/2022, 
Localizado na Rua General João Varela, 1081, Centro, Ceara-Mirim/RN; E torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA o pedido de Licença de Instalação - LI, para Posto de 
revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 45m3, localizado na Rua 
General João Varela, 1081, Centro, Ceara-Mirim/RN. 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Prévia LP Nº 
2020-156246/TEC/LP-0103, com prazo de validade até 23/04/2023, em favor do empreendimento pesquisa 
para Extração mineral de Areia com volume de futura extração de 4.000 m³/mês, em uma área já licenciada de 
5.8 hectares, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
9.375.829,00 m N; 811.417,00 m E, no leito do riacho Poço Preto da Lagoinha, situada na Fazenda São José, 
Zona Rural, Município de Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

 

CARTA DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LI – Licença de Instalação 
para a extração mineral de AREIA, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 5.8 hectares, com volume 
mensal de extração de 4.000 m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum 
SIRGAS 2000: 9.375.829,00 m N; 811.417,00 m E, no leito do riacho Poço Preto da Lagoinha, situada na 
Fazenda São José, Zona Rural, Município de Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

 

CARTA DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ELEMENTUS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., CNPJ Nº 20.681.165/0001-83, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a LO para Centro 
Comercial e Serviços com: Academia de Ginástica, Agência Bancária, Instituição de Ensino, Clínica de 
Estética e Cooperativa de Crédito, localizado na Av. Brig. Everaldo Breves, s/n, Centro, Parnamirim/RN. 

 
Yuri Miranda de Azevedo Leite 

Administrador 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
ENERBRASIL-ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL S.A., CNPJ 04.569.050/0001-45, 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 2020-153303/TEC/RLO-0819, com prazo de validade até 
27/04/2027, em favor do empreendimento Linha de Transmissão de 69 kV que interliga o Parque Eólico 
Rio do Fogo com a subestação Extremoz da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), 
localizado nos Municípios de Rio do Fogo, Maxaranguape, Ceará Mirim e Extremoz - RN. 

 
Laura Cristina da Fonseca Porto 

Diretora 

 

Jardins Amsterdã 
 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
Dia: 13/05/2021 às 11:00 horas. Local: Avenida Lima e Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59.075-710, 
Segundo Leilão, se necessário, dia 14/05/2021, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho, 
Leiloeiro Público Oficial, inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob o nº 009/2010, estabelecido na 
Avenida Lima e Silva nº 1456, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59075-710, fone (84) 9411-2140, faz saber que 
devidamente autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 
09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e 
local acima referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um 
terreno próprio, designado por lote 23 (vinte e três), da quadra 08 (oito), situado na Alameda dos Jenipapos, lado ímpar, 
integrante do empreendimento residencial denominado “CONDOMÍNIO JARDINS AMSTERDÃ” no município de 
Parnamirim – RN, com a área de 511,36 m² (quinhentos e onze metros quadrados e trinta e seus decímetros 
quadrados) devidamente registrado sob o n° 57.349 no 1º Ofício de Notas de Parnamirim-RN. O lance mínimo para 
venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor de compra e venda atualizado: R$320.037,98 
(trezentos e vinte mil e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), sujeito à atualização em até 24 horas antes da 
realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público Leilão será realizado pelo valor da dívida e 
despesas: R$133.966,53 (cento e trinta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três 
centavos) a venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por transferência 
eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 
5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência 
do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por 
qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será 
considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a 
fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.  
 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho  
Leiloeiro Público Oficial 

 
 
 



O Brasil gerou 184.140 postos de 
trabalho em março deste ano, 
resultado de 1.608.007 admis-

sões e de 1.423.867 desligamentos de 
empregos com carteira assinada. Os 
dados são do Ministério da Economia, 
que divulgou hoje (28) as Estatísticas 
Mensais do Emprego Formal, o Novo 
Caged.

“Ao contrário da primeira onda [da 
pandemia de covid-19] que nos atin-
giu no ano passado e destruiu 276 mil 
empregos em março, a nossa reação à 
segunda onda, agora, foi a criação de 
184 mil novos empregos no setor for-
mal. E o grande destaque é o setor que 
tinha sido mais golpeado durante toda 
a pandemia, o setor de serviços, com 
praticamente a metade, 95 mil empre-
gos formais. O último setor da econo-
mia que estava no chão se levantou”, 
disse o ministro Paulo Guedes, durante 
coletiva virtual para divulgar os dados.

O estoque de empregos formais 

no país, que é a quantidade total de 
vínculos celetistas ativos, chegou a 
40.200.042, em março, o que representa 
uma variação de 1,46% em relação ao 
mês anterior.

No acumulado de 2021, foi regis-
trado saldo de 837.074 empregos, de-
corrente de 4.940.568 admissões e de 
4.103.494 desligamentos até março.

DADOS ISOLADOS
No mês passado, os dados apresen-

tam saldo positivo no nível de emprego 
nos cinco grupamentos de atividades 
econômicas: serviços, com a criação 
de 95.553 postos, distribuído principal-
mente nas atividades da administra-
ção pública, defesa e seguridade social, 
educação, saúde e serviços sociais; 
indústria geral, que criou 42.150 novos 
empregos, concentrados na indústria 
de transformação; construção, saldo 
positivo de 25.020 postos; comércio, 
mais 17.986 postos de trabalho gera-

dos; e agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura, que regis-
trou 3.535 novos trabalhadores.

Todas as regiões do país tiveram 
saldo positivo na geração de emprego, 
sendo que houve aumento de traba-
lho formal em 23 das 27 unidades da 
Federação. Os destaques são para São 
Paulo com a abertura de 50.940 postos, 
aumento de 0,41%; Minas Gerais que 
criou 35.592 novas vagas (0,84%); e 
Santa Catarina, com saldo positivo de 
20.729 postos (0,93%).

Os estados com saldo negativo de 
empregos em março são Alagoas, que 
teve o fechamento de 8.310 postos, 
queda de 2,36%; Pernambuco, com sal-
do negativo de 2.762 postos, diminui-
ção de 0,22%; e Ceará, que encerrou o 
mês passado com menos 1.564 postos 
de trabalho formal, queda de 0,13%.

Para o conjunto do território na-
cional, o salário médio de admissão em 
março de 2021 foi de R$ 1.802,65. 
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REPRODUÇÃO/CNN BRASIL

O governo federal prevê a con-
tratação de R$ 260 bilhões em 
obras e projetos de infraes-

trutura na área de transportes até o 
final de 2022, através de concessões 
à iniciativa privada, com estimativa 
de gerar 1 milhão de postos de tra-
balho. A informação foi divulgada 
nesta quarta-feira (28), pelo ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas.

Ele ressaltou os avanços no pro-
grama de concessão no setor portuá-
rio: “No dia 9 de julho, temos três ter-
minais portuários. Terminal salineiro 
do Rio Grande do Norte, terminal de 
carga geral, em Macapá, e terminal de 
trigo em Mucuripe, no Ceará. Depois 
vão vir os terminais para líquidos no 
Porto de Santos, o maior leilão de ar-
rendamento portuário da história do 
Brasil”.

O ministro participou da inau-
guração de uma alça de acesso para 
caminhões no porto do Rio de Janeiro, 
por onde vão trafegar cerca de 2.600 
veículos pesados por dia. Ele comen-
tou os investimentos esperados na 
área de transportes até o final de 2022 
e ressaltou a importância para o de-
senvolvimento do país.

“O programa de concessões é um 
acerto. Ele nos blinda da falta de recur-
sos e nos permite fazer investimentos 
vultosos. A gente vai completando 

esses R$ 260 bilhões de transferência 
de ativos para a iniciativa privada, o 
que vai gerar uma repercussão econô-
mica muito importante nos próximos 
anos”, destacou o ministro.

Segundo ele, haverá um impor-
tante efeito de geração de empregos, 
na medida em que forem executados 

os projetos de obras e investimentos.
“Ao final das contas, a gente vai ter 

uma geração de empregos desses con-
tratos muito grande, que vai passar de 
1 milhão de postos de trabalho, entre 
diretos, indiretos e empregos provoca-
dos pelo efeito renda”, previu Tarcísio 
de Freitas.

Entre as concessões previstas, 
está uma extensa malha de rodovias 
federais nos diversos estados do país, 
além da renovação do processo de 
rodovias já concedidas, o que deverá 
injetar uma grande soma de recursos 
no setor.

“Amanhã tem o leilão da BR-153 

Tocantins, [em que] a gente contrata 
mais R$ 14 bilhões. Na sequência, vai 
ter a licitação da BR-163, Pará. Vamos 
ter a nova licitação da Rodovia Presi-
dente Dutra, ligando Rio-São Paulo, 
desta vez contemplando a Rodovia 
Rio-Santos, que foi colocada para den-
tro do contrato. Teremos a licitação da 
BR-381 Minas com a BR-262 Espírito 
Santo, e as rodovias integradas do Pa-
raná”, listou o ministro.

Da mesma forma, o governo pla-
neja a continuidade da concessão do 
setor aeroportuário à iniciativa priva-
da, iniciando, este ano, pelo aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante, que vai 
ser relicitado.

“No ano que vem, Viracopos 
[Campinas] e mais 16 aeroportos da 
Infraero, divididos em três blocos. O 
bloco Norte, liderado pelo aeroporto 
de Belém, o bloco Rio de Janeiro-Mi-
nas, liderado pelo Aeroporto Santos 
Dumont, e o bloco São Paulo-Mato 
Grosso do Sul, liderado pelo Aeropor-
to de Congonhas”, disse.

ACESSO
A Avenida Portuária foi constru-

ída junto com a alça de ligação da 
Ponte Rio-Niterói com a Linha Ver-
melha, inaugurada há um ano. Com 
investimentos de R$ 450 milhões, ge-
rou cerca de 1,5 mil empregos diretos 
e indiretos. 

Ministro anuncia para 9 de julho  
leilão do Terminal Salineiro do RN
CONTRATAÇÃO| Tarcísio de Freitas disse que o governo federal prevê contratos da ordem de R$ 260 bilhões em obras e projetos de infraestrutura até o final de 2022, anunciou data do 
leilião do Terminal Salineiro do Rio Grande do Norte e revelou que concessão do setor aeroportuário será iniciada, ainda este anos, pelo aeroporto de São Gonçalo do Amarante

Ministro Tarcísio Freitas participou da inauguração de alça de acesso para caminhões, no porto do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira

Levantamento mostra que todas as regições tiveram saldo positivo na geração de empregos

Caged: Brasil gera 184 mil 
empregos formais em março

RETOMADA
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“A Noite é Nossa” terá Geraldo, Sabrina e Adriane no fi m da temporada
A Record levará ao ar na 

próxima quarta, o último 
programa da primeira temporada 
do “A Noite é Nossa”, que foi vice-
líder de audiência em grande parte 
da sua exibição.

Ao todo, 16 edições, formato 
também criado e desenvolvido em 
plena pandemia.

Pandemia que acabou 

afastando o seu titular Geraldo 
Luís, um mês após a estreia, em 20 
de janeiro.

Depois de um tempo 
hospitalizado, ele seguiu com 
o tratamento em casa e já está 
praticamente liberado para voltar 
à vida normal.

Pois bem, para fechar esta 
primeira temporada do “A Noite é 

Nossa”, o grande convidado será 
justamente o próprio Geraldo, em 
uma entrevista especial, falando de 
toda a sua luta contra a doença.

No palco do programa, 
também as presenças de Adriane 
Galisteu e Sabrina Sato, revelando 
detalhes de seus novos realities 
shows na Record – “Power Couple” 
e “A Ilha”, respectivamente.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Zezé Di Camargo, remotamente, 
conversa com Fátima Bernardes no 

“Encontro” desta quinta-feira...
Em pauta, os 30 anos da música É o 
Amor. Neto está feliz da vida. Voltou 
ao trabalho e o programa “Os Donos 
da Bola” observou crescimento de 

audiência.“Agora com Lacombe”, 
nesta quinta, 23h30, na Rede TV!, 
tem a estreia do “Balanço”, com 
análises dos assuntos que foram 

destaque neste mês no noticiário....O 
programa agora trabalha com quatro 

formatos diferentes.“The Royal 
Documentaries”, série documental 

inédita em um total de 20 programas, 
chegou ao SKY Play e DirecTV GO, 
plataforma de streaming...Apresenta 
novos panoramas e descobertas sobre 
a história da família real britânica....
Informações sobre diferentes 

membros da realeza, incluindo William 
e Kate, Harry e Meghan, Princesa 

Anne, Princesa Margaret e Princesa 
Diana.A partir deste sábado, às 23h, 
a Band exibe a primeira temporada 
da série americana “The Blacklist”, 

estrelada por James Spader...

E AÍ?
Enquanto modernosos de plantão 

insistem em dizer que a televisão não 
é mais aquela, que o negócio agora é 
o streaming, a internet e outros que 
tais, na prática, tudo se comprova ao 
contrário. Facebook, por exemplo, 
anunciando no intervalo do “BBB”.

 ESTÁ NO AR
“Podcast Power Couple” está 

no ar. Adriane Galisteu, claro, foi a 
primeira entrevistada e agora, um a 
um, é a vez dos casais participantes. A 
apresentação é de Dani Bavoso.

NA PAZ
Desde o 7 a 1 da Alemanha, em 

2014, foram sete anos do Luiz Felipe 
Scolari sem dar entrevista na Globo 
ou a qualquer um dos seus veículos. 
Bronca arquivada. Na terça-feira, 
virtualmente, ele gravou o “Grande 
Círculo” do SporTV, que ainda não 
tem data de exibição. Apresentação 
de Milton Leite, com as participações 
de Paulo César Vasconcellos e Paulo 
Vinícius Coelho.

ÚLTIMO “DOMINGÃO”
O último “Domingão do Faustão” 

será levado ao ar no dia 26 de 
dezembro, com uma apresentação 

DIVULGAÇÃO

SPIN-OFF
“No Limite”, com estreia dia 11 de 
maio, terça-feira, na Globo, terá um 
derivado, “No Limite – A Eliminação”, 
a partir do dia 16, após o “Fantástico”.
Um espaço para o eliminado 
comentar detalhes e desafi os da sua 
participação no reality.

muito especial do Troféu Mário 
Lago. Já confi rmadas as presenças 
de Alcione, Martinho da Vila, 
Paulinho da Viola e Zeca Pagodinho. 
E também a participação de Ivete 

Sangalo, que recebeu no ano passado. 
Com todo esse pessoal, Fausto Silva 
vai encerrar as suas atividades na 
Globo, próximo de completar 33 anos 
de trabalho.

MERCADO
A Warner Media Latin America vai 

produzir 15 fi lmes originais por ano 
na região, nos próximos três anos, e 
um terço deles aqui no Brasil. Todas 
com o selo Particular Crowd, lançado 
no ano passado, que já trabalhou com 
mais de 100 fi lmes em inglês durante 
o período.

ANÚNCIO
Para iniciar o diálogo com o 

mercado audiovisual nacional e 
anunciar novos projetos, o Particular 
Crowd realizou encontros virtuais 
entre executivos da companhia e 
diretores, produtores, autores e atores 
brasileiros. Os fi lmes irão abranger 
diferentes gêneros.

DM
Luciana Gimenez, sob cuidados 

médicos, teve que cancelar as 
gravações desta semana. Tinha dois 
programas. Problema na coluna. 
Ainda assim,  não deixou de fazer seu 
trabalho nas redes sociais.

CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Parta para a ação. Novo empreendimento, mudança 
no papel profi ssional e projetos pessoais cobrarão 
dose maior de fé e autoconfi ança. Conte com apoios 
infl uentes e também com a sorte. O dia trará resgate de 
uma amizade do passado e oportunidade de negócio.

Valorize suas posses e administre as fi nanças com 
inteligência. O período da manhã será positivo para 
fazer contas, programar pagamentos e determinar 
prioridades. Acertos com a família e investimentos em 
melhor qualidade de vida serão prioridades. 

Sentimentos profundos inspirarão mudanças e decisões 
de vida. Hora de começar novo ciclo e ganhar autonomia. 
Vários planetas em seu signo anunciam revoluções. Você 
poderá encerrar uma atividade, iniciar outra e garantir 
melhores resultados fi nanceiros. 

Aproveite o período da manhã, com Lua em seu 
signo, para se cuidar com carinho e avaliar os sonhos. 
Emoções estarão à fl or da pele. Evite se desgastar. 
A tarde, perspectivas fi nanceiras se tornarão mais 
positivas. Parcerias e amor em fase de reavaliações.

Dê mais espaço ao amor. O dia será de muitas emoções. 
Embarque num clima romântico, crie planos a dois e 
compartilhe sentimentos. Nem todos os sonhos serão 
realizáveis neste momento. Foque no possível e planeje 
com antecedência. 

O dia começará devagar. Ceda à preguiça, durma mais, 
medite e respeite os sinais do corpo pela manhã. À tarde, 
com Lua em seu signo, o clima fi cará animado. Imprima 
energias positivas na casa, motive a família e amplie a 
presença nas redes. 

Mudanças na maneira de se expressar fortalecerão 
vínculos nesta manhã. Dê espaço a novos 
relacionamentos e à sua criatividade. Conexões com 
estrangeiros ou pessoas de outra localidade tocarão o 
coração e despertarão sonhos. 

Troque mensagens com amigos e dê atenção à equipe 
pela manhã. Tensões serão passageiras, embora causem 
exaustão emocional. Aproveite o período da tarde para 
relaxar, cuidar da saúde e acolher solicitações da família. 
Talvez o humor oscile um pouco hoje. 

Casa e família pedirão atenção pela manhã. Assuntos 
do passado ganharão perspectiva diferente. O dia trará 
refl exões sobre o futuro e a carreira. Parcerias serão 
repensadas. Busque inovações. Vários planetas sinalizam 
evolução da carreira. 

Pense no futuro e nos planos de expansão. O período 
da manhã trará notícias animadoras na área profi ssional 
e maior popularidade. À tarde, atividades em grupo 
ganharão velocidade. Conte com receptividade da 
equipe e empatia nas interações de hoje. 

Cheque informações e notícias, coloque as comunicações 
em dia e avalie proposta de trabalho pela manhã. O 
dia começará agitado, com assuntos envolventes e 
novidades. À tarde, casa, família e cuidados de saúde 
aumentarão demandas. 

Otimismo, integração com a equipe e conexões 
poderosas marcarão o período da manhã. Ganhe 
prestígio e projeção. Você poderá fi rmar um negócio ou 
alavancar a carreira nesta tarde. Tudo aberto para iniciar 
um empreendimento e explorar seus talentos criativos.

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)
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  

 
J. PEREIRA GUEDES LTDA, 37.206.389/0001-36, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença de Regularização de Operação, com 
prazo de validade até 27 de Abril de 2023, em favor do empreendimento Comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP), localizado na Rua Epifanio Leopoldino da Nobrega, nº 90, Alto do Juazeiro, 
Equador/RN.  

Josinaldo Pereira Guedes  
Sócio Administrador 

 

FOTOS: CANINDÉ PEREIRA - AMÉRICA RN

Jogadores do América comemoraram a goleada contra o Potiguar e se preparam para a final da Copa Cidade do Natal, no próximo domingo

Felipe Guedes e Wallace pernambucano, que fez três gols, foram destaques na partida

Mesmo vencendo Assu por 
6 a 0, o ABC fica de fora da 
decisão com um ponto a 

menos que o time de Ceará-Mirim; 
grande decisão será neste domingo, 
na Arena das Dunas

ABC e América entraram em 
campo nesta quarta-feira, 28, pela 
última rodada do primeiro turno do 
campeonato potiguar. O alvirrubro 
contou com tarde inspirada do cen-
troavante Wallace Pernambucano, 
peça fundamental na vitória por 4 
a 0 contra o Potiguar de Mossoró. 
Com o trunfo, o time americano 
garantiu a liderança no turno e tam-
bém a vaga na final da Copa Cidade 
de Natal. A grande decisão será nes-
te domingo, 2, contra o Globo. 

A partida entre Santa Cruz de 
Natal e Palmeira, finaliza a última 
rodada nesta quinta-feira, 29, às 
15h, no Frasqueirão, em Natal. As 
equipes da capital entraram em 
campo ao mesmo tempo. O time 
abcedista precisava vencer e torcer 
por um tropeço do Globo para ter 
chances de ir à final do turno contra 
o América. 

O ABC entrou em campo no Ed-
garzão, às 15h30, contra o Assu. Não 
bastava vencer. Para avançar à final, 
precisava torcer por uma derrota do 
Globo e tirar a diferença de saldo de 
gols. O “Mais Querido” fez seis gols, 
não tomou nenhum, mas não adian-
tou. Com o empate por 2 a 2 entre 
Força e Luz e Globo, em partida dis-
putada no Frasqueirão, a equipe de 
Ceará-Mirim ficou com um ponto a 
mais na classificação geral e agora 
faz a final contra o América.

Ao mesmo tempo, na Arena das 
Dunas, o América recebeu o Poti-
guar de Mossoró. E venceu com a 
autoridade de quem fazia a melhor 
campanha do turno. 

América e Globo entram em 
campo e decidem o primeiro turno 
do Campeonato Potiguar 2021 no 
próximo domingo, dia 2 de maio, em 
partida única, no estádio Arena das 
Dunas, na capital do Rio Grande do 
Norte. 

América vence 
Potiguar e faz final 
do primeiro turno 

CONTRA O GLOBO
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