
Lawrence Amorim: “Trabalho 
da bancada federal tem sido 
minguado em relação a Mossoró”
Na entrevista ao jornal Agora RN, o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence 
Amorim, criticou o que chama de “trabalho minguado” da bancada federal e disse que seu partido, o 
Solidariedade, trabalha na formação da nominata para as eleições do próximo ano.  PÁG. 4
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JOÃO RICARDO CORREIA
Padre de 41 anos de idade 

é mais um a perder a vida para 
a Covid-19, no Rio Grande do Norte.
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MARCELO HOLLANDA
Até a senadora Zenaide Maia 

tirou uma casquinha da médica Nise 
Yamaguchi, na CPI da Pandemia. 

PÁGINA 6

JOÃO RICARDO CORREIA
Padre de 41 anos de idade 
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Senadores da CPI não 
descartam a convocação do ministro 
Fábio Faria, para falar sobre gastos.
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Governo Federal 
deixa a vacinação 
em segundo plano
CIDADES. 7 | O Ministério das 
Comunicações, chefiado 
por Fábio Faria, gastou 
R$ 5 milhões na primeira 
campanha exclusiva sobre 

as vacinas contra o novo 
coronavírus. Entretanto, tirou 
dos cofres públicos seis 
vezes mais, ou seja, R$ 30 
milhões, para incentivar a 

retomada das atividades 
“com segurança”, uma 
das principais bandeiras 
defendidas pelo presidente 
Jair Bolsonaro. PRIORIDADE Fábio Faria “rezou” na cartilha de Bolsonaro

Ministro promete agilizar 
liberação de recursos para 
Hospital Municipal de Natal

Fátima Bezerra critica 
a política ambiental do 
presidente Bolsonaro

Presidente da Fecomércio 
diz que atravessamos uma 
“crise sem precedentes”

Papa Francisco revisa lei e 
amplia regras contra abuso 
sexual na Igreja Católica

POLÍTICA. 3 | O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, começou junho reunido com o 
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e 
ficou satisfeito com o que ouviu.

CIDADES. 8 | Governadora do RN lançou a 
Semana do Meio Ambiente, listou obras 
de sua gestão e disse que o Brasil está 
cavando uma “reputação péssima”.

GERAL. 5 | Marcelo Queiroz participou de 
evento on-line, que contou com palestra 
proferida pelo ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho.

GERAL. 13| Líder mundial do catolicismo, 
o papa Francisco divulgou a revisão mais 
abrangente da Igreja Católica em quatro 
décadas, endurecendo regulamentos.

Calendário da Libertadores de América prevê jogos das oitavas entre 13 e 22 de julho

FUTEBOL

Sorteio: oitavas da 
Libertadores terão 
três duelos entre 
Brasil e Argentina 
ESPORTES. 16 | Confederação Sul-
Americana sorteou, nesta terça-feira, 
as partidas pelas oitavas de final da 
Copa Libertadores. E para a alegria 
dos amantes do futebol, clubes dos 
tradicionais rivais  Brasil e Argentina se 
enfrentarão três vezes. 

DIVULGAÇÃO
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Com Bolsonaro em declínio na 
opinião pública, cresce gestação de 
novo programa de transferência de 
renda no Palácio do Planalto. Algo 
como um novo auxílio emergencial 
ou até mesmo um Bolsa Família 
turbinado.

Fraco no NE
A pressão para a criação do 

programa é grande, sobretudo na 
base bolsonarista no Nordeste, onde 
o presidente “derrete” na opinião 
pública e se antevê grande di� culdade 
eleitoral para seu grupo.

CPI da Covid
A deputada estadual Isolda 

Dantas (PT) protocolou requerimento 
em que pede a suspensão da CPI da 
Covid na Assembleia Legislativa. “É 
um requerimento confuso e evasivo, 
fundamentado de forma equivocada. 
A natureza de uma CPI é avaliar 
irregularidades. O requerimento 
apresentado pela oposição busca 
responsabilizar a chefe do poder 
executivo sem apontar efetivamente 

quaisquer atos por ação ou omissão 
nas contratações em questão”, 
justi� cou.

Sem embasamento
Para embasar seu pedido, a 

parlamentar apontou supostas 
lacunas técnicas no pedido formulado 
pela oposição. “Trata-se de uma peça 
extremamente mal feita do ponto 
de vista formal, e absolutamente 
questionável do ponto de vista 
jurídico-político já que constam 
nas laudas acusações, calúnias e 
difamações, quando deveria haver 
elementos factuais para uma 
investigação, como pede a natureza 
de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito”.

Propaganda
O ministro da Propaganda, 

Fábio Faria, contestou reportagem 
que aponta que o governo federal 
gastou 10 vezes mais com campanhas 
publicitárias negacionistas, como o 
não � que em casa, por exemplo, do 
que com campanhas de incentivo à 
vacinação.

Foco negacionista
Reportagem de Agência Pública, 

veiculada ontem, aponta que o 
Ministério das Comunicações investiu 
R$ 20 milhões na campanha do 
tratamento precoce e R$ 30 milhões 
na de retomada das atividades 
econômicas, enquanto que a 
campanha de vacinação teve gastos 
de apenas R$ 5 milhões.

Convocação
De posse desses dados, 

integrantes da CPI da Covid no 
Senado não descartavam, até 
o fechamento desta edição, a 
convocação do ministro para falar 
sobre os gastos do governo federal 
com propaganda pública durante a 
pandemia.  

Versão
Na sua contestação, Faria disse 

que a matéria é equivocada e que o 
governo federal gastou R$ 365 milhões 
em campanhas sobre a Covid, a 
maioria delas por meio do Ministério 
da Saúde. “Os materiais da Secom são 
complementares”, a� rmou.

Silêncio
Por falar em Fábio Faria, o gestor 

máximo dos Correios ainda não se 
posicionou sobre a possibilidade de 
trazer o Hub dos Correios para o Rio 
Grande do Norte.

Proteção
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT) se reuniu com o 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), e o deputado federal 
André Janones (AVANTE-MG) para 
apresentarem a Pacheco a necessidade 
de o Senado pautar para votação e 
aprovar o projeto de lei que busca 
impedir despejos, desapropriações ou 
remoções forçadas durante a pandemia 
de Covid19.

Pauta
“Apresentamos ao presidente 

Rodrigo Pacheco a urgência de o 
Senado aprovar nosso projeto para 
impedir que pessoas e famílias 
continuem sendo colocadas nas 
ruas e expostas às infecções e mortes 
em decorrência do Coronavírus. 
O presidente Pacheco anunciou a 

perspectiva de pautar para votação na 
próxima semana”, a� rmou Natália.

Apelo
Presidentes de instituições do 

turismo divulgaram nota nesta terça-
feira ,1º, em que disseram ter recebido 
“com surpresa o anúncio da governadora 
Fátima Bezerra descartando Natal 
como uma das cidades-sedes da Copa 
América”. No documento, eles pedem 
“que o Estado considere ouvir quais 
são as especificações necessárias 
para a realização do evento e, só após 
ter conhecimento delas, emita uma 
decisão”.

Representantes
A nota é assinada pelos presidentes 

do Sindicato da Indústria de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do 
RN (SHRBS-RN), Habib Chalita; da 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis (ABIH), Abdon Gosson; do Natal 
Convention & Visitors Bureau, George 
Gosson; do Sindicato dos Bugueiros 
Profissionais do RN, Hertz Medeiros; e 
do Sindicato dos Guias de Turismo do 
RN, Júnior Lima.

ALEX

A governadora Fátima Bezerra 
esteve reunida nesta terça-fei-
ra, 1º,  com a diretoria da Câ-

mara de Dirigentes Lojistas de Natal 
(CDL) para apresentação da Campa-
nha Liquida Natal que, este ano, chega 
a sua 20ª edição. Este ano, a campanha 
ocorrerá de 27 de agosto a 5 de setem-
bro. 

A Liquida Natal é a segunda maior 
data para incremento das vendas do 
comércio potiguar e, novamente, en-
globará, além de Natal, as cidades da 
Região Metropolitana — como Par-
namirim, Extremoz e Ceará-Mirim. 

Também nesta edição, será sorteado 
um caminhão de prêmios. O Governo 
do Estado assegura apoio à campanha 
que, para a governadora Fátima Bezer-
ra, é uma maneira de fomentar a eco-
nomia em um setor com elevado al-
cance na geração de emprego e renda.

Este será o terceiro ano conse-
cutivo que a tecnologia do aplicativo 
Nota Potiguar, da Secretaria Estadual 
de Tributação (SET), vai se somar à 
campanha para troca das notas � scais 
por cupons da promoção. A troca de 
cupons ocorre de forma virtual pelo 
site do Liquida Natal.

Segundo a diretora-executiva da 
CDL, Samya Bastos, é uma oportuni-
dade para movimentar toda a cadeia 
produtiva e gerar renda ao Estado. O 
período de agosto a setembro era con-
siderado ruim pelos lojistas. A partir 
da Campanha, esse período passou 
a ser um dos mais importantes para 
o setor de comércio e serviços da ca-
pital. Especialmente em virtude do 
apoio do Governo do Estado.

“O apoio do Governo tem sido a 
salvação da campanha”, destacou o 
coordenador da Liquida Natal, Ber-
nardo Faria. 

Governo do RN assegura apoio à 
Campanha Liquida Natal 2021
OFERTAS | Campanha ocorre há 20 anos e se consagrou como a segunda melhor data para 
incremento das vendas no comércio potiguar, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal

ELISA ELSIE

Governadora Fátima Bezerra se reuniu com a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas



O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
cumpriu nesta terça-feira, 1º,  
agenda em Brasília, tratando 

de diversas demandas relacionadas 
ao Município. Durante a manhã, ele se 
reuniu com o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, para solicitar agilidade 
na liberação dos recursos para a cons-
trução do Hospital Público Municipal, 
bem como para buscar mais recursos, 
insumos, materiais e vacinas para am-
pliar o enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus na cidade. O prefei-
to também teve audiência com o mi-
nistro do Desenvolvimento Reigonal, 
Rogério Marinho.

No encontro, o ministro da Saúde 
reiterou o compromisso do governo 
federal em atender as solicitações da 
Prefeitura de Natal e se comprometeu 
a agilizar as tratativas dentro do MS 
para que os investimentos previstos 
para a construção do Hospital Muni-
cipal cheguem à capital potiguar.

“O sonho da construção do Hos-
pital Público Municipal está mais pró-
ximo. É com esse sentimento que saio 
desta reunião. O ministro Marcelo 
Queiroga mostrou muita sensibilida-
de e tenho a plena convicção de que 
os recursos serão liberados breve-
mente. Além disso, também saímos 
otimistas em relação às solicitações 
relacionadas ao combate à pande-
mia. Precisamos reforçar nossa rede 
de atendimento e estamos no limite 
dos nossos recursos. Por isso, precisa-
mos do suporte do governo federal”, 
disse Álvaro Dias, que está na capital 
federal acompanhado da secretária 

municipal de Planejamento, Joanna 
Guerra, do diretor-presidente da Ars-
ban (Agência Reguladora de Serviços 
de Saneamento Básico de Natal), Ros-
sini Fernandes, e dos consultores do 
Município, Genildo Pereira e Esdras 
Alves.

O projeto para a construção do 
Hospital elaborado pela Prefeitura 
está orçado em R$ 100 milhões. Uma 
emenda coletiva da bancada parla-
mentar do Rio Grande do Norte no 
valor de R$ 26 milhões já foi encarta-

da ao Orçamento Geral da União para 
execução da obra. A Prefeitura busca 
junto ao governo federal o restante 
dos recursos.

O Hospital Municipal de Natal 
deverá ser construído em um terreno 
próprio, com 17.976,92 metros qua-
drados, situado em quadra definida 
pela Av. Omar O’Grady, Av. dos Xavan-
tes e Rua Lago da Pedra, bairro Pitim-
bu, zona Sul da cidade.

A unidade vai se destinar ao aten-
dimento de usuários do Sistema Úni-

co de Saúde (SUS) em Natal com uma 
população de mais de 800 mil habi-
tantes, podendo abranger usuários 
do SUS de outros municípios do Rio 
Grande do Norte com as devidas pac-
tuações que o sistema de saúde prevê.

As linhas de atenção planejadas 
para o hospital preveem atendimen-
tos referenciados a pacientes adultos 
clínicos para internação hospitalar e 
cirúrgicos para cirurgias programa-
das (eletivas), além de atendimento 
de urgência 24h a pacientes adultos e 

pediátricos com traumas ortopédicos 
de baixa complexidade e atendimen-
tos ginecológicos e obstétricos para 
gestantes de risco habitual e alto risco.

Ainda em Brasília, o prefeito 
Álvaro Dias também se reuniu 
com o ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Mari-
nho. Em pauta, a ampliação da 
parceria entre as gestões munici-
pal e federal na execução de inves-
timentos em todas as regiões da 
cidade.

“A Prefeitura tem encontrado 
no Ministério do Desenvolvimen-
to Regional um parceiro de pri-
meira hora. Destaco aqui o empe-
nho do ministro Rogério Marinho 
no atendimento às nossas deman-
das. Estamos executando obras 
estruturantes por toda Natal, 
como o túnel de macrodrenagem 
da Arena das Dunas, as obras de 
saneamento integrado em mais 
de 300 ruas na Zona Norte, bem 
como os serviços de drenagem e 
pavimentação do bairro Planalto. 
Solicitamos a liberação de recur-
sos para agilizarmos os trabalhos 
em andamento, como também 
tratamos de outros projetos que 
estamos estudando implemen-
tar”, destacou o prefeito.
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“Sonho da construção do Hospital 
Público Municipal está próximo”
EM BRASÍLIA | Prefeito de Natal, Álvaro Dias, se reuniu nesta terça-feira com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que reiterou o compromisso do governo federal em atender as 
solicitações da Prefeitura e se comprometeu a agilizar as tratativas dentro do Ministério para que os investimentos previstos para a construção do Hospital cheguem à capital do RN

Álvaro Dias, na audiência com Marcelo Queiroga: “Também saímos otimistas em relação às solicitações relacionadas ao combate à pandemia”

MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

Deputada pede arquivamento do pedido de CPI 
Líder do PT na Assembleia Legis-

lativa, a deputada estadual Isolda 
Dantas solicitou o arquivamento 

ou a devolução do pedido de abertura 
da Comissão Parlamentar de Inquérito 
para investigar os gastos do Governo 
Fátima Bezerra  durante a pandemia. 
A parlamentar usou seu tempo no 
horário de lideranças na sessão desta 
terça-feira, 1º, para explicar os motivos 
do posicionamento contrário a CPI.

“A CPI é um instrumento funda-
mental da democracia. Não quero me 
ater ao mérito do requerimento, mas 
aos ritos processuais e regimentais. 
Nós percebemos nesse requerimento 
ausências significantes de elementos 
constitucionais e regimentais”, disse 
a petista. Isolda listou uma série de, 
segunda ela, falhas identificadas no re-
querimento apresentado pela abertura 

da Comissão.
A deputada aponta que o docu-

mento não considerou o regimento 
atual da Assembleia, se referindo ao ar-
tigo 113 que faz referência à Comissão 
de Fiscalização e Justiça. Além disso, 
continuou, “a CPI precisa de três ques-
tões fundamentais”. Para Isolda, “no 
requerimento falta fato determinado. 
Há números de processos, valores de 
contratos e matérias de jornais. Isso 
não indica, não aponta indícios de ins-
talação de CPI”, complementa.

“Outro fato grave é que, mais uma 
vez, não se deteve ao regimento da Ca-
sa. Não há prazo, esse documento em 
nenhum momento se refere ao prazo. 
Nosso regimento determina 120 dias 
podendo ser prorrogado por mais 60. 
Há celeuma nesse requerimento. CPI 
não pode apurar crime de responsabi-

lidade. Essa peça não é de investigação, 
é uma peça acusatória, frágil, não con-
diz com essa Casa e com o Legislativo. 
Acusa de forma veementemente indi-
víduos, CPI não é tribunal de julgamen-
to. Inquérito é um passo anterior as 
denúncias. Esse documento faz acusa-
ções e ilações a autoridades. Quero di-
zer da importância que essa casa tem 
de preservar elemento importante da 
democracia que é a CPI”, disse Isolda.

Outro que se pronunciou sobre 
a CPI foi o deputado estadual José 
Dias (PSDB). O tucano, que assinou o 
pedido de abertura de uma CPI para 
investigar os gastos do Governo do RN 
na pandemia, disse não aceitar que a 
Comissão atue de forma semelhante a 
que está sendo feita no Senado. “Deve 
ser legal e civilizada. Não posso admitir 
que uma pessoa tenha que responder 

sim ou não a qualquer pergunta. É uma 
vergonha para o Brasil. Não concordo 
que nossa CPI seja igual. Quero que se-
ja correta, justa, respeitosa, civilizada, e 
tenha noção que somos representan-
tes do povo”, disse.

O deputado Hermano Morais 
(PSB) utilizou o seu discurso para des-
tacar a importância de uma reunião da 
qual participou no Ministério do De-
senvolvimento Regional, em Brasília. 
Na pauta do encontro com técnicos da 
pasta, a instalação de um polo de PVC 
em Guamaré. “Temos condição de 
atender e ainda exportar. Temos que 
atrair investidores e na semana passa-
da estivemos com técnicos do Minis-
tério. É um projeto que vai atender a 
um setor estratégico para o Brasil. Con-
seguimos que esse projeto passe a ser 
prioridade. Há comissão trabalhando, 

reunindo dados. E vamos atrair inves-
tidores nacionais ou internacionais”, 
relatou.

Segundo Hermano, o projeto tem 
potencial de gerar até 40 mil oportu-
nidades de emprego. “Seria uma re-
denção gerando emprego e renda para 
população”, completou. 

O deputado estadual Coronel Aze-
vedo (PSC) foi o último a discursar no 
horário das lideranças. O parlamentar 
relatou a importância das obras fe-
derais para o RN, com destaque para 
a expectativa de conclusão da trans-
posição do Rio São Francisco, da Reta 
Tabajara e da Barragem de Oiticica. 
Por fim, criticou a recusa antecipada 
da governadora pelos jogos da Copa 
América em Natal. “São 4 ou 5 jogos 
que poderão ser realizados em Natal, 
com atletas vacinados e testados”.

ISOLDA DANTAS
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sua base e  há um bom relaciona-
mento com o Executivo. Nós, como 
presidente, focamos em melhorias 
para a Câmara, para a cidade e 
para o povo de Mossoró. Então, o 
prefeito não tem tido dificuldades 
de aprovar projetos, claro que tem 
uns mais polêmicos, nós aprova-
mos muitos projetos que ajudaram 
o município, como parcelamento 
de débitos, projetos para compra 
de vacinas, muitos relacionados a 
pandemia, dentre outros. Muitos 
desses projetos são aprovamos por 
unanimidade. Esse ano, o prefeito já 
visitou a Câmara duas vezes, coisa 
que não existia antes, então avalio 
como muito positiva essa relação 
do Executivo com a Câmara. O 
prefeito Allyson tem boa vontade, 
quer trabalhar para o povo, o povo 
acreditou nisso, numa esperança 
de mudança para a cidade. Tenho 
certeza que está fazendo um bom 
trabalho”.

Agora RN : Qual avaliação 
que senhor faz em relação a 
atuação do governo estadual 
no combate a pandemia?

Lawrence Amorim: Acredito 
que é uma relação de trabalho no 

combate pandemia, a decisão de 
acompanhar os decretos do esta-
do, é uma decisão acertada, até 
por que o que vale é a decisão do 
STF, o que vale é um decreto mais 
rígido, então é uma perda de tem-
po ir contra a algo que facilmente 
será derrubado pela Justiça, o que 
gera uma insegurança para toda 
população. Temos visto uma falta 
de informação de conhecimento, 
de como serão cumpridos esses de-
cretos. Se for necessário fazer um 
decreto que seja mais rígido que o 
do governo, o prefeito  fará, se não, 
ele está indo contra uma decisão 
judicial; isso gera uma insegurança 
jurídica, como a gente viu aconte-
cer em Natal, a governadora man-
da fechar, o prefeito mandar abrir, 
a fiscalização do governo vem e 
fecha, então essa situação gera des-
crédito”.

Agora RN : Qual a sua ava-
liação em relação a atuação da 
bancada federal e do governo 
federal nesse contexto?

Lawrence Amorim: O traba-
lho da bancada federal tem sido 
muito minguado em relação a 
Mossoró, sem grande expressão, 

Nascido na cidade de Mosso-
ró e com raízes familiares 
em Almino Afonso, o pre-

sidente da Câmara Municipal de 
Mossoró, Lawrence Amorim, en-
gata uma política de parceria com 
o Executivo. Ele já foi prefeito da 
cidade de Almino Afonso por duas 
vezes, em 2018 se filiou ao Solida-
riedade e se candidatou a deputa-
do federal, alcançando a primeira 
suplência na nominata.

Agora RN: Como foi sua che-
gada à presidência da Câmara 
de Mossoró?

Lawrence Amorim: “Eu en-
trei na política muito cedo. Com 
24 anos me candidatei a prefeito 
em Almino Afonso, me elegi e na 
campanha seguinte consegui me 
reeleger. Em 2018, me filei ao par-
tido Solidariedade, onde estou até 
hoje. Na ocasião, foi candidato a 
deputado federal, onde fiquei na 
primeira suplência. Após as elei-
ções, fomos trabalhar para reforçar 
o projeto do partido em Mossoró, 
lançamos uma nominata para 
a Câmara de Vereadores, assim  
como  a candidatura de Allyson 
para prefeito; elegemos quatro 
vereadores do partido e o prefeito. 
Então, pela pouca experiência ga-
nhamos a confiança dos colegas e 
conseguimos o voto de todos para 
a assumir a Presidência da Câmara 
nesse primeiro biênio”.

Agora RN: Quais os princi-
pais desafios em administrar 
uma casa legislativa em situ-
ação tão atípica, como a que 
estamos vivendo?

Lawrence Amorim: Nos 
adaptamos ao momento, restrin-
gimos a entrada da população, es-
tamos fazendo as sessões de forma 
remota, com acesso permitido so-
mente  da mesa diretora da Casa, 
os demais vereadores em casa ou 
de onde estiverem”.

Agora RN: Como o tem sido 
a relação da Câmara com o Exe-
cutivo?

Lawrence Amorim: Hoje, a 
Câmara tem quatro vereadores na 
posição e três na bancada indepen-
dente; o prefeito conta com 16 em 

Lawrence Amorim: “O trabalho da 
bancada federal tem sido muito 
minguado em relação a Mossoró”

não temos visto um trabalho de 
visibilidade, principalmente os 
que são daqui da região, não temos 
visto eles buscarem leitos, vacinas. 
A data para destinação de emen-
das parlamentares já passou e até 
agora pouquíssimos recursos para 
cá, então acho que está bem abaixo 
do que Mossoró merece e precisa. 
Em relação ao governo federal, ele 
achou que a pandemia ia durar só 
o primeiro ano; no ano passado li-
berou muitos recursos, auxílio, por 
exemplo, nossa cidade recebeu 80 
milhões para o combate à Covid. 
Hoje, o município está tendo que 
arcar com as despesas com leitos, 
medicação, vacinação, centro de 
testagem, tudo isso tem um alto 
custo, então o prefeito tem con-
seguido fazer tudo isso, inclusive 
pagar a folha em dia, com pratica-
mente recursos só do município. A 
cidade de Mossoró precisa de mais 
representantes pela importância 
que ela tem para o estado.

Agora RN: Sobre a eleição 
para a FECAM, o que deu erra-
do?

Lawrence Amorim: Um 
grupo de presidentes, principal-
mente do interior do estado, estava 
querendo uma chapa, então  colo-
camos nosso nome, percebemos 
que a chapa  do nosso concorrente 
havia irregularidades, eles recor-
reram e conseguiram suspender a 
eleição. Psassando o tempo, houve 
a nova eleição e, ouvindo apelo dos 
presidentes, resolvemos não fazer 
nenhum tipo de acordo. Foi a pri-
meira vez na história que a FECAM 
teve disputa, tudo bem tranquilo, 
fiz minha parte dentro do processo 
democrático, em momento algum 
atrapalhei esse processo, tive mais 
de 40 votos. Passando a eleição, pa-
rabenizamos o vencedor Paulinho 
Freire e nos colocamos à disposição 
para trabalhar em função do forta-
lecimento da FECAM, democracia 
é isso”.

Agora RN: Para 2022, o seu 
partido vai propor nome par 
majoritária?

Lawrence Amorim: Nós es-
tamos conversando e buscando 
formar uma boa nominata para 
estadual e federal. Acredito que o 
deputado Kelps não seja candidato 
ao governo, acredito que saia para 
federal, já para a majoritária o par-
tido vai decidir se vai ter candidatu-
ra própria ou se vai apoiar alguém. 
Hoje, nosso trabalho mais intenso 
é na formação da nominata.

Passando a eleição [para 
presidência da FECAM], 
parabenizamos o vencedor 
Paulinho Freire e nos 
colocamos à disposição 
para trabalhar em função do 
fortalecimento da FECAM, 
democracia é isso”

Hoje, o município está tendo 
que arcar com as despesas 
com leitos, medicação, 
vacinação... A cidade 
de Mossoró precisa de 
mais representantes pela 
importância que ela tem para 
o estado.”

“

LAWRENCE AMORIM
PTE. DA CÂMARA DE MOSSORÓ

DIVULGAÇÃO

Presidente Lawrence Amorim diz que o Solidariedade trabalha intensamente para a formação de uma nominata, para as eleições de 2022

ENTREVISTA | Presidente da Câmara Municipal de 
Mossoró fala ao jornal Agora RN sobre a relação da 
Casa que dirige com o Executivo e lamenta o fraco 
desempenho da bancada federal no município



A Prefeitura do Natal se posicio-
nou a favor da realização da 
Copa América na capital poti-

guar. Ao Agora RN, a gestão municipal 
con� rmou nesta terça-feira, 1º, inte-
resse em sediar o evento, “desde que 
não envolva recursos públicos”.

Ainda de acordo com a Prefeitura, 
é necessário que sejam cumpridos 
todos os protocolos de segurança 
sanitária previstos nos decretos para 
esse tipo de evento, com o objetivo de 
evitar a disseminação do coronavírus.

Com o anúncio da possibilidade 
de realização do evento no Brasil, a 
governadora do RN, Fátima Bezerra, 
usou o Twitter para se posicionar 
contra a realização das partidas em 
Natal, na Arena das Dunas.

A gestora estadual revelou que 
não foi noti� cada o� cialmente sobre 
a possibilidade das partidas em terras 
potiguares. Contudo, ela optou por, 

antecipadamente, se posicionar con-
trária, em virtude do atual cenário 
pandêmico.

Para petista, o momento exige 
esforços em combater o vírus da 
Covid-19, que tem gerado crises sa-
nitária e econômica. “Ao contrário, 
estamos numa luta diuturna para 
amenizar os efeitos da pandemia, que 
está em um momento crescente por 
aqui. O Governo é, portanto, contrá-
rio à realização do evento no nosso 
estado”, pontuou.

O presidente Jair Bolsonaro dis-
se, nesta terça-feira 1º, que, no que 
depender do governo federal, a Copa 
América 2021 será sediada no Brasil. 
Na segunda-feira 31, após reuniões 
no Palácio do Planalto, o ministro 
da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, 
a� rmou que ainda não havia con� r-
mação sobre a realização do campe-
onato no país.

5Geral|  Quarta-feira, 2 de junho de 2021

Os gigantes do capitalismo, 
as redes de informação e 
interação, grandes empresas 
de informática e mídias 
digitais tem agido cada vez 
mais conforme a cartilha do 
totalitarismo, deixando atônitos 
os que leram sua ascensão 
como um triunfo da liberdade. 
Em 1952, Niebuhr, um teólogo 
protestante, marxista cristão 
no início de sua juventude, 
alertava que tanto o liberalismo 
quanto o totalitarismo soviético 
encontravam sua herança na 
mesma fonte. E os liberais, 
embora atacassem o credo 
materialista do comunismo, 
tinham ao cabo a concepção 
de seus objetivos reduzida 
também ao materialismo. 
O capitalismo evolui em 
resposta às necessidades das 
pessoas, para Henry Ford “a 
produção em massa começa na 
percepção da necessidade do 
público”. O mercado dependia 
da comunidade, o que gerava 
uma rede de reciprocidades 
institucionalizadas, e os bens 
e serviços estavam de alguma 
forma ligados a clientes e 
trabalhadores, com alguma 
proteção aos direitos e segurança 
dos dois. Shoshana Zubo�  em A 
Era do Capitalismo de Vigilância 
faz um detalhado estudo 
da arquitetura de mudança 
comportamental que impacta a 
humanidade de forma radical, 
com a mesma força com que o 
capitalismo industrial mudou 
o mundo do século XX. As 
empresas de informação e mídias 
digitais apostam em mercados 
futuros comportamentais, em 
que predições sobre nossas 
ações e condutas são negociadas 
e a produção é subordinada a 
novas formas de modi� cação 
de comportamento. A primeira 
modernidade, calcada nos 
direitos individuais invioláveis, 
tinha como orientador o foco 
em favor de soluções coletivas. 
O surgimento da segunda 
modernidade trouxe o eu para 
o centro de tudo, e no dizer 
de Shoshana, criam-se as 
condições para uma revisão dos 
paradigmas de “família, religião, 
sexo, gênero, moralidade, 
casamento, comunidade, amor, 
natureza, relações sociais, 
participação política, carreira, 
alimentação”. Essa nova 
mentalidade trouxe a internet e 
o aparato de informação para a 
vida cotidiana. E na batalha da 

economia e da política no mundo 
atual não passamos de números. 
Há uma nova e ameaçadora 
modernidade em curso, 
diferente do mundo prometido 
de fusão entre capitalismo e 
mundo digital, onde se poderia 
ter liberdade in� nita, sendo 
as aspirações individuais 
determinantes para o quê, quem, 
quando e como as pessoas 
desejariam buscar ou se conectar. 
A audácia das empresas em 
captar como suas as informações 
dos usuários, transformando 
essas informações em dados 
para gerar propaganda e lucro 
traz perturbação e dúvidas. A 
mídia, as redes de informação 
e interação, a coleta in� nita de 
dados, parecem encaminhar o 
mundo para uma aterrorizante 
sociedade instrumentária. 
A agregação de bilhões de 
pequenas transações individuais 
é o que gera o comportamento 
social, segundo Pentland, em 
Social Physic. Assim, uma 
sociedade instrumentária 
aparelharia e mensuraria o 
comportamento humano com 
� ns de modi� cação e controle, 
já que a aprendizagem social 
“pode ser moldada e acelerada 
pela pressão social”. Shoshana 
Zubo�  aponta que a sociedade 
instrumentária é um mundo 
às avessas no qual tudo que 
temos prezado até hoje é virado 
de cabeça para baixo, trazendo 
a morte da individualidade, 
e a produção de obediência e 
conformidade. A vigilância, o 
monitoramento, a moldagem 
do comportamento, a sufocação 
da interioridade do indivíduo, 
objetiva a criação de uma 
colmeia em que “as pessoas 
vão com o � uxo, permanecem 
com a manada ou voam 
com o bando”. Esse mundo é 
totalitário e contrário a tudo de 
humano e sagrado que marcam 
a civilização ocidental, sua 
diversidade, beleza, riqueza, 
liberdade e democracia. Ainda 
assim, os gigantes ocidentais da 
mídia, da informática, das redes 
do mundo digital lutam para sua 
implementação. Isso porque, 
segundo Shoshana, “a sociedade 
instrumentária caminha de 
acordo com os interesses dos 
donos dos meios de modi� cação 
comportamental e dos clientes 
cujos resultados garantidos eles 
buscam conseguir. O bem maior 
é de alguém, mas pode não ser o 
nosso”.

REDES DE VIGILÂNCIA, CENSURA
 E IMPOSIÇÃO COMPORTAMENTAL

Dr. Geraldo Ferreira

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

A BEM DA
VERDADEVERDADE

PALESTRA | Presidente da Fecomércio RN participou de evento, nesta terça-feira, onde o ministro Rogério 
Marinho falou sobre “Visão de economia, crescimento e perspectivas dos supermercados para 2022”

O presidente da Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, participou na 
manhã desta terça-feira, 1º, de 

evento promovido pela Associação dos 
Supermercados do Rio Grande do Nor-
te e Sindicato do Comércio Varejista de 
Gêneros Alimentícios, que contou com 
uma palestra on-line proferida pelo mi-
nistro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho. O ministro falou so-
bre “Visão de economia, crescimento e 
perspectivas dos supermercados para 
2022”. 

“A crise que atravessamos é sem 
precedentes. Diariamente dezenas de 
milhares de negócios sucumbem. Não 
é à toa que, de acordo com o IBGE, no 
primeiro trimestre deste ano, temos 
uma taxa de 15,5% de desemprego 
aqui no estado. A mesma registrada no 
último semestre de 2020. Além disso, 
os números do Caged, que engloba o 
mercado formal de trabalho, mostram 
um saldo negativo de 61 postos no mês 
de abril no Rio Grande do Norte. Dian-
te disso, o que esperar do futuro é uma 
angústia não só do setor supermerca-
dista, como também de todo empreen-
dedor”, a� rmou o presidente Marcelo 
Queiroz. 

Durante sua palestra, o ministro 
Rogério Marinho destacou o cresci-
mento do setor supermercadista, mes-
mo em meio à pandemia, e atribuiu 
uma parte deste mérito ao suporte 
dado pelo Governo Federal. “No ano 
passado o setor de supermercados 
cresceu quase 10%, mesmo com uma 
retração do PIB na casa dos 4%. E não 
foi por acaso, já que o Governo Federal, 

ao mesmo tempo se preocupou com 
a saúde das pessoas, tomou uma série 
de medidas que preservou a rigidez da 
nossa economia, distribuindo recursos 
superlativos para estados e municípios 
para ajudar a transpor a crise que se 
abateu no mundo inteiro”. 

Marinho destacou “que foram mais 
de R$ 300 bilhões relativos ao Auxílio 
Emergencial, que uma parte se tradu-
ziu em compra de alimentos, gêneros 
de primeira necessidade, e insumos na 
área de construção civil, além de quase 
de R$ 50 bilhões na preservação do em-
prego, o que resultou na geração de 140 
mil postos de trabalho no mercado for-
mal a mais do que tínhamos em 2019”. 

Com relação ao futuro, o ministro 
a� rmou que a previsão é de crescimen-
to, não só para o setor supermercadista 

como também para os demais. Mas pa-
ra que haja sustentabilidade é preciso 
uma correção de rumos, como a re-
forma tributária e administrativa, por 
exemplo. “Eu acredito que esse seja um 
ano de recuperação. Em dois anos va-
mos ter um crescimento entre 2 e 4%, 
mas que depende de alguns fatores, co-
mo a modernização tributaria, a priva-
tização das empresas que custam mui-
to ao erário e não possuem capacidade 
de investimento, entre outras coisas. Se 
no ano que vem tivermos estas mudan-
ças que estamos esperando, vamos ter 
mais uns três ou quatro anos de cresci-
mento sustentável”, ponderou.  

O evento teve a participação do 
presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados João Galassi; e do pre-
sidente da Assurn, Gilvan Mikelyson.

Marcelo Queiroz acredita que “o esperar do futuro é uma angústia” para os empreendedores

Marcelo Queiroz: “Crise que 
atravessamos é sem precedentes”

DIVULGAÇÃO

Bolsonaro defende a Copa América no Brasil 

Prefeitura é favorável que a Copa 
América tenha partidas em Natal

SEM RECURSOS PÚBLICOS

ALLAN SANTOS/PR
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MARCELOHOLLANDA
O naco de Zenaide

Nise Yamaguchi, a médica 
com doutorado em oncologia e 
imunologia, apanhou muito (no 
sentido fi gurado) dos senadores na 
CPI da pandemia. Até a senadora 
Zenaide Maia aproveitou para tirar 
sua casquinha, melhor, seu naco. 
Muita gente no Brasil que não a 
conhecia, agora conhece.

O lógico
Mas a doutora Nise trombou 

mesmo foi com o senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), 

um suplente na CPI, que antes do 
Parlamento foi delegado de polícia 
por 17 anos. Informado, dono 
de pensamento lógico, foi o pior 
momento da doutora na CPI.

Checagem
Finalmente, os senadores 

começaram a usar para valer os 
serviços de checagem de dados do 
Senado e de uma empresa privada. 
Isso permitiu ao relator da CPI 
desmentir inúmeras vezes Dra Nise 
num massacre épico. Sem os títulos 
dela, a Capitã Cloroquina se saiu 

melhor.

“Cepa América”
Não é que o presidente 

Bolsonaro resolveu bancar a “Cepa 
América”, um dos inúmeros apelidos 
adquiridos nas redes sociais pelo 
certame promovido pela Comebol. 
E deve sobrar para o presidente da 
CBF.

Salles se complica
Não há um conjunto probatório 

mais eloquente do que o gritante 

inquérito contra o ministro do Meio 
Ambiente. Tem tudo ali. Os próprios 
aliados do presidente já entenderam 
que a saída de Ricardo Salles não 
é mais uma necessidade, é uma 
benção que o governo recebe de 
graça.

Ah é?
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, disse nesta terça-feira uma 
pequena barbaridade. Afi rmou 
na Comissão de Educação da 
Câmara que errou ao não prever a 
continuidade da pandemia. Talvez 

por isso, logo no início da covid, 
ele tenha proposto uma ajuda 
emergencial de R$ 200,00.

Arapongagem
Defi nição esculhambada 

para espionagem acaba de ser 
endossada por nada menos do que 
o Procurador Geral da República, 
Augusto Aras. Numa manifestação 
para a ministra Cármen Lúcia, 
do STF, ele disse que não vê 
“inconstitucionalidade nenhuma 
no fato de a administração pública 
querer fi car atenta ao que falam”.

MARCELOMARCELO

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes e a Secretaria de 

Mobilidade Urbana de Parnami-
rim iniciaram o mês de junho com 
a realização de testes na marginal 
da BR-101, em Parnamirim, para 
resolver um sério problema, o ris-
co de acidentes no local. 

Logo no início da manhã desta 
terça-feira, 1°, um trecho da mar-
ginal, sentido Parnamirim - Natal, 
foi desviado para a Avenida Te-
nente Medeiros, evitando um cru-
zamento com parada obrigatória 
para os veículos que transitam 
nesta via. 

 A pista de rolamento da mar-
ginal deve ser fechada nesse ponto 
e desviada para a Avenida Tenente 
Medeiros, que também teve um 
retorno fechado, bem próximo ao 
local. A Rua Nossa Senhora de Fá-
tima também recebeu sinalização 
horizontal, com faixas paralelas 
em amarelo e tachões, deixando a 
via com duplo sentido.

 Os testes, informa a Prefeitura 
de Parnamirim, serão realizados 
até o fi nal da semana e, posterior-
mente, o órgão federal, alinhado 
com o executivo municipal, deve 
avaliar e se posicionar sobre a mu-
dança ser defi nitiva ou não. 

NEY DOUGLAS

Até o final da semana, as experiências no trânsito de Parnamirim terão continuidade

Testes para evitar acidentes 
são realizados na marginal

BR-101

NÚMEROS | Adepol, baseada em dados fornecidos pela Delegacia Geral, informa que 219 policiais civis 
foram acometids pela Covid-19, outros 212 tomaram duas doses da vacina e 345 apenas a primeira

Os delegados, escrivães e agentes 
de Polícia Civil do RN devem 
realizar uma hora de paralisa-

ção nesta quarta-feira, 2,  em todo o 
estado, das onze horas ao meio-dia. 
O motivo do manifesto é a lentidão no 
processo de vacinação dos servidores 
da segurança pública, o que vem cau-
sando um alto índice de adoecimento 
entres os policiais civis.

“Após muitas reclamações pas-
samos para o segundo bloco de prio-
ridades. Comemoramos o início da 
vacinação, mas a quantidade de doses 
que vem sendo destinada à Segurança 
Pública é ínfi ma”, ressaltou a presiden-
te da Associação dos Delegados de 
Polícia Civil do RN (Adepol/RN),  Taís  

Aires. Segundo ela, apenas 16% do 
efetivo da Polícia Civil foi imunizados 
com essas doses.

O objetivo dos policiais é chamar a 
atenção da população para a lentidão 
dessa vacinação e serem recebidos 
pela Secretaria Estadual da Saúde 
Pública, para a discussão do assunto. 
      “Temos embasamento legal para so-
licitar a ampliação dessa imunização e 
queremos discutir isso com a Sesap”, 
destacou Priscila Vieira, presidente da 
Associação dos Escrivães de Polícia do 
Rio Grande do Norte.

Atualmente, segundo dados forne-
cidos pela Delegacia Geral de Polícia, 
219 policiais civis foram acometidos 
pela Covid-19. Outros 212 tomaram 

duas doses de vacina e 345, somente a 
primeira. “O ideal é que todos os poli-
ciais sejam vacinados urgentemente, 
porque quem protege a população 
precisa ser protegido”, destacou a pre-
sidente do Sindicato dos Policiais Civis 
do RN (Sinpol), Edilza Faustino.

Na hora marcada para o movi-
mento, os policiais devem cruzar os 
braços em suas unidades e, ao fi nal da 
paralisação, as sirenes das viaturas se-
rão ligadas, como sinal de emergência 
para o pleito. 

Os repesentantes das entidades 
das categorias envolvidas no protesto 
estarão no complexo de Delegacias 
Especializadas, na avenida Ayrton 
Senna, em Natal.

Policiais civis planejam protesto 
para criticar lentidão na vacinação

Delegada Taís Aires defende que todos os policiais sejam vacinados, urgentemente: “Quem protege a população precisa ser protegido”.

CANINDÉ SOARES
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CLEVERSON OLIVEIRA/MCOM

Cinco milhões de reais. Esse foi o 
gasto do Ministério das Comu-
nicações do Governo Federal 

(MCOM) com a primeira campanha 
exclusiva sobre as vacinas contra o no-
vo coronavírus realizada pela pasta até 
abril deste ano. Veiculada três meses 
após o início da vacinação no país, o 
valor foi um sexto do investido na cam-
panha sobre retomada das atividades, 
e um quarto do que foi gasto com as 
peças que estimulavam o atendimento 
precoce. As informações foram repas-
sadas pelo próprio Ministério para a 
Agência Pública através da Lei de Aces-
so à Informação.

O ministro das Comunicações, o 
potiguar Fábio Faria, deverá ser con-
vocado à CPI da Covid para esclarecer 
os gastos do governo federal com as 
campanhas publicitárias durante a 
pandemia.

O Ministério das Comunicações 
fez sete campanhas sobre a Covid-19 
desde 2020, incluindo as realizadas pe-
la então Secretaria Especial de Comu-
nicação Social da Presidência da Repú-
blica (Secom). Os valores não incluem 
gastos e campanhas realizadas por 
outros ministérios sem a participação 
do MCOM. A campanha sobre a vaci-
nação é a mais recente delas, veiculada 
entre 17 e 30 de abril, e teve o segundo 
menor investimento — ela perde ape-
nas para uma campanha sobre os ris-
cos da doença no início da pandemia 
de março de 2020 que contou com a 
participação de figuras como Otávio 
Mesquita, Felipe Melo, Sikêra Júnior, 
Zezé di Camargo e os palhaços Patati e 
Patatá. Segundo o governo, essas parti-
cipações foram voluntárias.

Já para a campanha que incentivou 
a retomada das atividades “com segu-
rança”, o Ministério das Comunicações 
investiu R$ 30 milhões. Veiculada de 20 
de julho a 16 de agosto, essa campanha 
produziu vídeos de incentivo à reto-
mada das atividades mediante “cuida-
dos”. Em um deles, uma mulher que se 
identifica como caminhoneira em Per-
nambuco diz sorridente “vamos voltar, 
gente, vamos seguir em frente, só que 
um cuidando do outro, um protegendo 
o outro”. Em outra peça, uma mulher 
empresária diz “nós queremos muito 
continuar e voltar a trabalhar, com res-
ponsabilidade, com cuidado. E a gente 
confia que as coisas vão melhorar”.

Segundo o governo, a campanha 
pela retomada das atividades teve 4,7 
mil inserções na TV e quase 36 mil 
em rádio. A campanha de vacinação, 
veiculada em 15 dias de abril, teve 59 
inserções em TV e 198 em rádio. A 
Pública questionou o MCOM sobre os 
baixos valores investidos na campanha 
de vacinação, o período de veiculação 
e se há alguma outra etapa dessa cam-
panha que já esteja aprovada, mas não 
obtivemos resposta até a publicação.

A referida campanha pela retoma-
da de atividades durante a pandemia 
não foi a primeira ação nesse sentido 
realizada pelo Governo Federal. Em 
março de 2020, o governo publicou 
peças com o slogan “Brasil Não Pode 
Parar” no perfil oficial no Instagram e 
Twitter. Um vídeo com o mesmo slo-
gan e marca do governo, postado no 
perfil do senador Flávio Bolsonaro e 
divulgado em redes de apoiadores do 
presidente, trouxe diversos argumen-
tos de pessoas para as quais o Brasil 
não poderia parar. Na mesma semana, 
em pronunciamento em rede nacional, 
Jair Bolsonaro afirmou que era preciso 
conter a histeria, que o vírus “breve-
mente passará” e que “devemos, sim, 
voltar à normalidade”. As peças com o 
slogan “O Brasil Não Pode Parar”, con-
tudo, não estão incluídas nos dados e 
valores informados pelo Ministério das 
Comunicações à reportagem.

Na época, a Secom afirmou que o 
vídeo havia sido “produzido em caráter 
experimental, portanto, a custo zero e 
sem avaliação e aprovação da Secom” 
e que “a peça seria proposta inicial 
para possível uso nas redes sociais”. A 
Secom ainda afirmou que a imprensa 

teria agido de “maneira irresponsável” 
divulgando a campanha. Poucos dias 
após as postagens, a Justiça Federal do 
Rio de Janeiro proibiu a veiculação por 
qualquer veículo de comunicação de 
peças da campanha “O Brasil não pode 
parar”. Em maio deste ano, em respos-
ta à CPI da Covid no Senado, o ex-chefe 
da Secom, Fabio Wajngarten, disse: 
“não tenho certeza se ele [o vídeo] é de 
autoria, de assinatura da Secom.”

Executada pelo próprio Ministério 
das Comunicações, a campanha que 
incentivou o tratamento precoce, vei-
culada no final de 2020, teve um custo 
de R$ 19,9 milhões. Como a Pública re-
velou, essa campanha direcionou mais 
de R$ 1,3 milhão para pagar ações de 
marketing com influenciadores, como 
a ex-BBB Flávia Viana. Na ação, o go-
verno orientou os influencers a dizer 
aos seguidores que é “importante que 
você procure imediatamente um mé-
dico e solicite um atendimento preco-
ce”, caso sentissem sintomas da covid.

Além de mais cara, a campanha 
de incentivo ao atendimento precoce 
esteve no ar por mais tempo que a da 
vacinação: 2,5 meses da primeira em 
comparação a 15 dias da segunda. 

Também foi veiculada mais vezes em 
mais mídias: foram 289 inserções em 
TV e mais de 24 mil em rádio. O gover-
no também informou que a campanha 
de atendimento precoce teve mais de 
90 milhões de visualizações na internet 
e quase 14 milhões em mídia exterior, 
como outdoors.

A campanha mais cara realizada 
pelo Ministério das Comunicações no 
contexto da pandemia foi a que o go-
verno anunciou medidas de “cuidado” 
com estados e municípios — com R$ 
35 milhões investidos. As ações, rea-
lizadas junto ao Ministério da Saúde, 
propagandearam o auxílio emergen-
cial, envio de recursos pelo governo 
federal e compras de equipamentos de 
proteção (EPIs). Um dos vídeos tam-
bém cita 12 milhões de medicamentos 
distribuídos que teriam “ajudado no 
tratamento de milhares de brasileiros”, 
sem citar o nome desses medicamen-
tos. A campanha, que também reforça 
o uso de máscaras, foi veiculada de 22 
de junho a 10 de julho.

Outras três campanhas também 
foram realizadas pelo governo sobre a 
pandemia. Duas delas, semelhantes, 
divulgaram ações do Governo Federal 

em diversas áreas no início da crise, co-
mo compra de medicamentos, testes e 
respiradores, mencionando, também,a 
necessidade de preservar empregos. 
Ambas foram realizadas junto ao Mi-
nistério da Cidadania (responsável 
pela coordenação do auxílio emergen-
cial) e custaram R$ 5,3 milhões e R$ 6 
milhões respectivamente, com veicula-
ção no mês de abril de 2020.

Uma terceira campanha, executa-
da pelo Ministério da Saúde na primei-
ra semana de maio, também divulgou 
ações do Governo Federal de combate 
à pandemia, que teriam mantido em-
pregos dos brasileiros, como a distri-
buição de EPIs e o auxílio emergencial. 
Essa ação custou R$ 6,5 milhões.

A reportagem também apurou 
todos os pagamentos efetuados 
pela Secom/MCOM desde o início 
da pandemia. Segundo os dados da 
pasta, diversas campanhas custa-
ram bem mais que a de vacinação.

No topo, está a Agenda Positiva, 
campanha veiculada em todos os 
estados brasileiros para mostrar 
“como cada ato do governo bene-
ficia diretamente o cidadão e faz 
mudar seu dia a dia para melhor”, 
segundo palavras do próprio ex-
-secretário de Comunicação, Fábio 
Wajngarten. De acordo com a apu-
ração, a Agenda Positiva já passa 
dos R$ 39 milhões gastos com agên-
cias contratadas pelo governo.

A Pública já havia revelado 
que desde janeiro de 2019 a Secom 
gastava recursos públicos para di-
vulgar campanhas de “resultados 
positivos” do governo Bolsonaro, 
mas a partir de 2020 – quando o or-
çamento passou a ser definido em 
conjunto com a gestão atual – os 
gastos dessa ação explodiram.

Outra campanha com custos 
bem mais altos que a de vacinação, 
também realizada pelo MCOM, é 
a que divulgou a imagem positiva 
do Governo Federal no exterior. A 
campanha “Brasil no Exterior”, que 
começou a ser gestada ainda em 
2019 como resposta à repercussão 
negativa do governo brasileiro na 
imprensa internacional, sobretudo 
a partir das queimadas na Floresta 
Amazônica, já custou mais de R$ 
27 milhões.

Também custaram mais ao 
MCOM/Secom que a campanha 
de vacinação a propaganda do 
lançamento da cédula de R$ 200, 
a Pátria Voluntária e a de combate 
ao mosquito Aedes Aegypti.

Governo gasta R$ 5 mi para vacina e 
R$ 30 mi para retorno de atividades
CAMPANHAS | Governo federal priorizou incentivar a retomada das atividades “com segurança” e uma campanha sobre o tratamento precoce, veiculada no final de 2020, custou aos 
cofres públicos R$ 19,9 milhões. Enquanto isso, três meses depois do início da vacinação foi que a gestão Jair Bolsonaro resolveu divulgar campanha exclusiva sobre a imunização

Ministro Fábio Faria, das Comunicações, deverá ser convocado pela CPI da Pandemia, para justificar gastos com campanhas publicitárias 

“BRASIL NO 
EXTERIOR” CUSTOU MAIS 
DE R$ 27 MILHÕES
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ELISA ELSIE

Ao lançar nesta terça-feira, 1º, 
em live no YouTube do Gover-
no do Estado, a Semana no 

Meio Ambiente, cujo tema escolhido 
deste ano é “Restaurar para Viver”, a 
governadora Fátima Bezerra criticou 
duramente a política ambiental do 
governo Bolsonaro e defendeu a agili-
dade nos licenciamentos ambientais 
como fator de desenvolvimento da 
economia.

Celebrado em cinco de junho, o 
Dia Mundial do Meio Ambiente é o 
maior evento anual das Nações Unidas 
para sensibilizar e promover a ação 
ambiental e a necessidade de proteger 
o planeta. A data foi instituída pelas 
Organizações das Nações Unidas 
(ONU), em dezembro de 1972, durante 
a conferência de Estocolmo, Suécia.

Depois de admitir que o Instituto 
de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente precisa urgentemente 
de um concurso público para reforçar 
seus quadros técnicos, Fátima elogiou 
o Idema por ter conseguido, apesar 
disso, viabilizar mais de 50 projetos eó-
licos desde o começo do ano e destra-
var projetos na área da carcinicultura 
parados há 12 anos.

 “Quanto mais licenciamentos 
forem feitos dentro da lei, ganha a so-
ciedade e o desenvolvimento sustentá-
vel”, afirmou a governadora.

Fátima aproveitou para anunciar 
o lançamento do projeto “RN + Limpo” 
para descarte seguro de lixo eletrô-
nico. Antecipou que o programa terá 
25 pontos de coleta na região metro-
politana e mobiliza 50 escolas da rede 
estadual de ensino em parceria com a 
Secretaria de Educação.

Afirmando que o Brasil está cavan-
do uma “reputação péssima” com sua 
política ambiental perante o mundo, a 
governadora defendeu o binômio efi-
ciência ambiental - desenvolvimento 
econômico. Mas criticou a “flexibiliza-
ção exagerada da legislação ambien-
tal” por parte do governo federal.

Sobre a importância do Idema na 
política sustentável dos recursos na-
turais do RN, ela afirmou:  “O Idema é 
formado por servidores de carreira e a 
falta desse recurso humano prejudica 
o desenvolvimento econômico e social 
do RN”.

Por causa da pandemia, a semana 
ambiental aberta ontem e que encerra 
nesta sábado, 5, acontecerá em sua 
maior parte de forma virtual e contará 
com um circuito diário de atividades 
online, conferências, minicursos, we-
binários e materiais didáticos digitais.

O lançamento da Semana foi 
veiculado pelo canal do Governo no 
Youtube ainda pela manhã, com apre-
sentação de cordel do poeta Wagner 
Cortez, acompanhado por Bia Cortez, 
direto de Carnaúba dos Dantas.

Em seu pronunciamento, no final 
da live, Fátima Bezerra também desta-

cou a desburocratização e acesso onli-
ne a licenças ambientais, com sistema 
agora 100% digital. E listou as obras 
realizadas atualmente para restaurar 
os ecossistemas e valorizar os recursos 
naturais do Rio Grande do Norte.

Entre elas, citou a recuperação 
de nascentes do Potengi; o refloresta-
mento das áreas degradadas próximo 
ao Rio Pitimbu e a emissão das licen-
ças ambientais de Oiticica.

 “O homem vem entendendo, ca-
da vez mais, que não adianta discutir 
sobre tudo à nossa volta, sem pensar 
na finitude dos recursos naturais, na 

qualidade de vida, no equilíbrio e re-
cuperação dos ambientes”, afirmou a 
governadora.

Durante a live que abriu a Sema-
na do Meio Ambiente, o secretário de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
João Maria Cavalcanti, anunciou que 
uma das prioridades de sua pasta este 
ano será reativar o convênio para im-
plantação de aterros sanitários no Alto 
Oeste e Seridó e trabalhar com ênfase 
em projetos de lei e política de resídu-
os sólidos, além de focar nas nascentes 
dos rios.

Outra presença, o secretário de 
Gestão Metas e Projetos, Fernando Mi-
neiro, destacou a parceria entre Idema 
e Governo Cidadão, com licenciamen-
to de obras como queijeiras, escolas e 
hospitais que, segundo ele, têm trazido 
“resultados interessantes e servido de 
modelo para outros estados.” 

O diretor presidente da Caern, 
Roberto Sérgio Linhares, por sua vez, 
afirmou que nunca houve tanta ou-
torga emitida para obras que vão gerar 
impactos ambientais positivos para a 
sociedade.

“Só nos últimos meses foram emi-
tidos os licenciamentos ambientais 
para obras de esgotamento sanitário 
em Areia Branca, Parelhas e Caicó”. E 
acrescentou que muitos desses siste-
mas estavam desde 2013 parados por 
falta de licenciamento ambiental.

“Estamos investindo R$15 milhões 
na contratação de empresas para res-
taurar nossas estações de tratamento, 
fazendo o assoreamento dessas es-
truturas”, afirmou o representante da 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte.

Fátima critica desprestígio da política 
ambiental do presidente Bolsonaro
RESTAURAR É VIVER | Durante o lançamento da Semana do Meio Ambiente, nesta terça-feira, a governadora afirmou que o governo federal está cavando uma “reputação péssima” 
perante o mundo e listou obras feitas para restaurar os ecossistemas e valorizar os recursos naturais, como recuperação de nascentes do rio Potengi e reflorestamento

Ao lado do vice-governador Antenor Roberto, governadora Fátima Bezerra lançou, nesta terça-feira, a Semana do Meio Ambiente

LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

Ao prestar depoimento como 
convidada à CPI da Pandemia, a 
oncologista e imunologista Nise 

Hitomi Yamaguchi defendeu, nesta ter-
ça-feira, 1º,  o uso da cloroquina como 
integrante do tratamento inicial contra 
a covid-19, a autonomia dos profissio-
nais de saúde para prescrever e a inde-
pendência dos pacientes, mas negou 
que tenha tentado alterar a bula do re-
médio ou tenha participado de reunião 
com esse objetivo. Nise também negou 
que participar de um “conselho parale-
lo” que formule políticas públicas, mas 
reconheceu ter trabalhado como “vo-
luntária” com um “grupo de médicos” 
junto ao governo Bolsonaro.

Insatisfeito com o depoimento, o 
presidente da comissão, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), já avisou que será ne-
cessário fazer uma acareação com o 
ex-ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta ou com o diretor-presidente 
da Anvisa, Antonio Barra Torres. 

Mandetta havia relatado aos parla-
mentares que participou de uma reu-
nião no Palácio do Planalto, em abril 
do ano passado, quando viu um papel 
não timbrado que seria a minuta de 
um decreto presidencial para alterar a 
bula de modo a indicar o medicamen-
to contra a covid-19. Dias depois, o 
chefe da Anvisa, Antonio Barra Torres, 
confirmou a reunião e disse que Nise 

Yamaguchi parecia estar “mobilizada 
com essa possibilidade”.

Pressionada várias vezes pelo rela-
tor, o senador Renan Calheiros (MDB-
-AL), e por outros senadores, ela negou 
e disse que a reunião foi para tratar da 
Resolução 348, da Anvisa, sobre “no-
vas indicações terapêuticas e insumos 
estratégicos”. Alertada pelo senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) de que, ao 
negar o fato, ela poderia estar incrimi-
nando as duas testemunhas que lhe 
antecederam, ela disse que Barra Tor-
res e Mandetta podem ter se enganado. 

“Acho que se equivocaram. Acha-
ram que queríamos mudar a bula”, 
disse a médica. Oncologista Nise Yamaguchi disse que não tem nenhuma participação em “gabinete paralelo”

CPI: médica defende a cloroquina 
e senadores pedem acareação

PANDEMIA
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CREATIVE COMMONS

Deputados e senadores derruba-
ram na tarde desta terça-feira, 
1, o veto presidencial ao proje-

to de lei 3477/20 que dá acesso à inter-
net e equipamentos para estudantes e 
professores da rede pública. O projeto 
havia sido aprovado em dezembro de 
2020 pela Câmara e em fevereiro no 
Senado. O presidente Jair Bolsonaro 
vetou integralmente o PL em março 
deste ano.

O projeto, de autoria do deputado 
Idilvan Alencar (PDT-CE) e assinado 
por outros 23 deputados, prevê a uti-
lização do R$ 3,5 bilhões do Fundo 
de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust) que serão re-
passados pela União para Estados e ao 
Distrito Federal para que os gestores 
implementem as ações de conectivi-
dade.

A estimativa é que mais de 18 
milhões de estudantes oriundos de fa-
mílias inscritas no CadÚnico e matri-
culados em escolas indígenas ou qui-
lombolas e 1,5 milhão de professores 
da rede pública sejam beneficiados.

Para o autor do projeto, deputado 
Idilvan Alencar, a derrubada do veto 
é uma resposta à falta de projetos do 
Ministério da Educação sobre o ensino 
remoto. “Se o governo não faz, o Con-
gresso tem que propor”, pontua. “Esse 
projeto é muito importante. Conexão 
de internet, hoje, é fundamental para 
garantir o direito à educação em tem-
pos de ensino remoto e para recupera-
ção da aprendizagem dos estudantes”, 
avalia Idilvan.

MULHER
Também foi derrubado pelos 

deputados o veto ao projeto de lei 
que prioriza o pagamento do auxílio 
emergencial para mulheres chefes de 
família. A medida abre a possibilidade 
de uma pessoa receber duas cotas do 
auxílio emergencial, independente-
mente do sexo, se for provedora única 

da família.
A proposta determina ainda à 

Central de Atendimento à Mulher 
em Situação de Violência - Ligue 180 
a criação de uma opção específica 
de atendimento para denúncias de 
violência e dano patrimonial para os 

casos em que a mulher tiver o auxílio 
emergencial subtraído, retido ou rece-
bido indevidamente por outra pessoa.

Além dos vetos, os deputados 
aprovaram projetos abrindo crédito 
suplementar para o governo, entre 
os quais um que concede crédito su-

plementar de R$ 1,888 bilhão para 
financiamento de projetos de desen-
volvimento tecnológico e outro que 
autoriza crédito especial de R$ 584,26 
milhões para três ministérios. Os tex-
tos também têm que ser analisados 
pelo Senado.

Derrubado veto a projeto que garante  
internet a alunos da rede pública
EDUCAÇÃO| Bolsonaro havia vetado projeto em março deste ano. Deputado prevê que R$ 3,5 bilhões de fundo sejam repassados a Estados para implementação das ações de 
conectividade, que, segundo estimativa, pode beneficiar mais de 18 milhões de estudantes oriundos de famílias inscritas no CadÚnico ou matriculados em escolas indígenas 

Também é esperado que cerca de 1,5 milhão de professores sejam beneficiados pelo projeto; conexão de internet é fundamental para garantir o direito à educação em tempos de ensino remoto

LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse que é preciso 
aproveitar a proposta de re-

forma tributária, em tramitação no 
Congresso Nacional, para “fortalecer 
a política fiscal sobre os produtos [de-
rivados] do tabaco”. A declaração de 
Queiroga foi dada durante evento vir-
tual realizado ontem, pela Organização 
Pan-Americana de Saúde (Opas), por 
ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco. 

A proposta faz eco à inicialmente 
apresentada pela equipe econômica 
do governo federal, que propunha rees-
truturar o Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), transformando-o 
em um “imposto seletivo”, que incidiria 

sobre determinados produtos, espe-
cialmente cigarros, bebidas alcoólicas 
e alimentos à base de açúcar. 

Há também o parecer que o relator 
da Comissão da Reforma Tributária 
da Câmara dos Deputados, deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresen-
tado no início de maio deste ano, que 
prevê que o “imposto seletivo” seja 
cobrado sobre produtos no início da 
cadeia produtiva, cujo consumo gere 
consequências negativas à sociedade, 
de forma a elevar a base de cálculo da 
alíquota.

Para Queiroga, a taxação, o com-
bate ao comércio ilegal e a proibição 
da divulgação e da venda pela internet 

de produtos que favorecem o hábito 
de fumar, são algumas das medidas 
necessárias para que o Brasil reduza 
ainda mais o número de fumantes, 
consolidando os “avanços nacionais no 
controle do tabagismo”.

PESQUISA
Em 2019, 9,8% da população admi-

tia fumar, segundo a pesquisa Vigitel, 
realizada pelo Ministério da Saúde. 
Embora esse índice represente quase 
21 milhões de brasileiros, e seja 0,5% 
superior ao resultado registrado em 
2018, representa uma redução de cerca 
de 38% em comparação ao resultado 
de 2006. Para Marcelo Queiroga, é preciso adotar medidas que reduzam o número de fumantes no país 

Queiroga defende revisão de tributos 
cobrados de produtos tabagistas

TAXAÇÃO
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MARCELO CAMARGO

A ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, destacou a tecnologia 
como resposta do agronegócio 

à “crise de reputação” internacional 
que o Brasil enfrenta no tema meio 
ambiente. Ao falar hoje (1°) para uma 
plateia de investidores no Fórum Bra-
sil de Investimentos 2021, a ministra 
foi questionada sobre o tema, tendo 
em vista que o setor vem sendo cobra-
do diante do aumento das queimadas 
e do desmatamento, o que pode preju-
dicar o recebimento de fundos.

“Nós crescemos a produtividade 
nesses anos. [Foram] 400% contra um 
aumento de área de 40 e pouco por-
cento. Isso só veio através de tecnolo-
gia”, argumentou. A ministra destacou 
a exigência mundial por uma agri-
cultura sustentável. “O Brasil já vem 
fazendo isso há muito tempo”. 

A ministra rejeitou a ideia de uma 
má reputação, explicitada em uma 
pergunta. “Um único ponto que o 
Brasil precisa melhorar e caminhar é 
ós crescemos a produtividade nesses 

anos. [Foram] 400% contra um au-
mento de área de 40 e pouco porcento. 
Isso só veio através de tecnologia”o 
desmatamento ilegal zero. Nós temos 
que caminhar para esse desmatamen-
to ilegal. E com isso eu estou muito 
segura”, afirmou.

CADASTRO AMBIENTAL RURAL
A ministra Tereza Cristina tam-

bém destacou o lançamento, no início 
de maio, da ferramenta de análise 
dinamizada que vai agilizar a verifi-
cação do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) como uma resposta efetiva para 
fazer avançar o Código Florestal.

De acordo com a ministra, com 
a análise será possível mostrar as 
reservas existentes e que poderão ser 
colocadas à disposição, por exemplo, 
de investidores “para pagamento de 
serviço ambiental para aqueles que 
têm falta e para aqueles que têm 
sobra”. A expectativa da ministra é 
fazer “um grande ativo ambiental do 
Brasil”.

Tecnologia é resposta à “crise de 
reputação” ambiental, diz ministra
SUSTENTABILIDADE | Tereza Cristina falou no Fórum Brasil de Investimentos 2021, onde questionada sobre o tema ambiental, tendo em vista que o setor vem sendo cobrado diante do 
aumento das queimadas e do desmatamento; ministra destacou a exigência mundial por uma agricultura sustentável: “O Brasil já vem fazendo isso há muito tempo”. disse 

Ministra apontou números que mostram aumento na produtividade em razão da área utilizada: “400% contra aumento de área de 40 e pouco”

OO Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) infor-

mou, nesta terça-feira, 1º, à Agência 
Brasil, que a versão digital do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
deste ano ofertará 101.100 vagas e te-
rá novos recursos disponíveis como 
prova ampliada, prova superamplia-
da, prova com contraste e locais de 
prova com acessibilidade para pesso-

as com deficiência.
O Inep anunciou a realização das 

provas do Enem 2021 para os dias 21 
e 28 de novembro. Segundo o insti-
tuto, os editais das duas versões do 
exame – impressa e digital – estão 
prontos e serão publicados nesta se-
mana. O período de inscrições para o 
Enem 2021 será de 30 de junho a 14 
de julho.

De acordo com a instituição, 

nesta edição, as provas da mo-
dalidade impressa e digital serão 
aplicadas no mesmo dia. Ainda de 
acordo com o Inep, a participação 
dos “treineiros” na versão impressa 
está garantida.

Tanto o Inep quanto o consórcio 
aplicador das provas estão monito-
rando os locais de realização do exa-
me a fim de garantir o cumprimento 
das medidas sanitárias.

Inep anunciou a realização das provas do Enem 2021 para os dias 21 e 28 de novembro; versão digita ofertará 101.100 vagas e novos recursos

Enem Digital: mais de 100 mil vagas
EDUCAÇÃO

Pela primeira vez em quatro 
anos, a Poupança perdeu es-
paço entre os investimentos 

preferidos para guardar dinheiro. 
Em 2020, 30 milhões de brasileiros 
direcionaram as economias para a 
caderneta (29%), uma queda de oi-
to pontos percentuais em relação 
a 2019. Ainda assim, a aplicação 
mais famosa do País fechou o ano 
passado com saldo de mais de R$ 
1 trilhão.

Já os produtos financeiros 
avançaram entre os favoritos, com 
53% da população que conseguiu 
economizar apostando em outras 
aplicações de renda fixa e variável 
– em comparação ao ano anterior, 
a alta é de 11 pontos percentuais 
neste segmento. Os grandes desta-
ques são os fundos (5%) e títulos 
privados (5%), que juntos somam 
cerca de 10 milhões de investido-
res, o dobro de adeptos em relação 
a 2019.

Os dados são da 4ª edição da 
pesquisa ‘Raio X do Investidor’’, 
feita pela ANBIMA em parceria 
com o DataFolha entre 17 de no-
vembro e 17 de outubro de 2020, 
com 3408 pessoas economica-
mente ativas de todo o País. Os 
participantes do estudo tem 16 
anos ou mais e pertencem às clas-

ses A, B e C. Segundo a instituição, 
é a primeira vez que os produtos 
financeiros ultrapassaram a soma 
de todos os outros destinos dados 
para as economias.

“A redução da taxa básica de 
juros estimulou as pessoas a di-
versificarem seus investimentos 
na busca por rentabilidade. Isso 
explica o crescimento nas aplica-
ções em produtos um pouco mais 
arriscados, como títulos privados 
e fundos de investimento”, afirma 
Marcelo Billi, superintendente de 
Comunicação, Certificação e Edu-
cação de Investidores da ANBIMA.

DIFERENÇAS ECONÔMICAS
O interesse por aplicações fi-

nanceiras, que não a Poupança, 
vai crescendo conforme sobem as 
classes sociais. No ano passado, 
48,3% dos brasileiros da classe A 
escolheram produtos financeiros 
como destino para suas econo-
mias, universo que aumentou 20 
pontos percentuais em relação a 
2019. 

Entre os brasileiros da classe 
B, o crescimento foi de 7,2 pontos, 
passando de 21,4% para 28,6%. Na 
classe C, a preferência por pro-
dutos financeiros manteve-se em 
12,6%.

Poupança perde espaço 
entre principais escolhas 

ECONOMIZAR 
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ALEX SILVA 

O  Brasil registrou 2.346 novas 
mortes pela covid-19 nesta 
terça-feira, 1º. A média sema-

nal de vítimas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fim de semana, 
subiu em relação à véspera e ficou 
em 1.870, levemente acima dos 1.849 
registrados na segunda-feira. Apesar 
da estabilidade nas últimas semanas, 
este patamar é considerado alto por 
especialistas e superior aos índices 
da pandemia em 2020.  

Nesta terça, o número de novas 
infecções notificadas foi de 77.898. 
No total, o Brasil tem 465.312 mor-
tos e 16.625.572 casos da doença, a 
segunda nação com mais registros, 
atrás apenas dos Estados Unidos. 
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. Segundo 
os números do governo, 15.068.146 
pessoas estão recuperadas.

Nesta terça-feira, o Ministério da 
Saúde informou que foram registra-
dos 78.926 novos casos e mais 2.408 
mortes pela covid-19 nas últimas 
24 horas. No total, segundo a pasta, 
são 16.624.480 pessoas infectadas e 
465.199 óbitos. Os números são dife-
rentes do compilado pelo consórcio 
de veículos de imprensa principal-
mente por causa do horário de coleta 
dos dados.

ESTADOS
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (112.210). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (50.840), Minas Gerais 

(40.556), Rio Grande do Sul (28.354) e 
Paraná (26.631). Os estados com me-
nos vidas perdidas para a pandemia 
são Roraima (1.639), Acre (1.669), 
Amapá (1.702), Tocantins (2.889) e  

Alagoas (4.768).

VACINAÇÃO
Até o momento, foram distri-

buídos a estados e municípios 96,9 

milhões de doses de vacinas contra 
a covid-19. Deste total, 63,7 milhões 
de doses foram aplicadas, sendo 43,5 
milhões da primeira dose e 20,2 mi-
lhões da segunda.

Brasil registra 2.346 mortes por 
Covid-19 nas últimas 24 horas
BALANÇO  | Média semanal de vítimas do coronavírus sobe e chega a 1.870. São agora 22 dias com a média de mortes abaixo da marca de 2 mil. De 17 de março até 10 de maio, 
foram 55 dias seguidos com essa média acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. Patamar ainda é considerado alto

País contabiliza 462.966 óbitos e 16.547.674 casos, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa com informações das secretarias de Saúde. Foram 2.346 mortos registrados em 24h

MARCELO CAMARGO 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) assinou hoje (1º) contrato 
de transferência de tecnologia 

com a AstraZeneca para a produção 
de vacina contra a covid-19 totalmente 
fabricada no país. O contrato formaliza 
processo já iniciado de compartilha-
mento de inovações pela AstraZeneca 
em consórcio com a Universidade de 
Oxford com a Fiocruz.  

No ano passado, o governo assinou 
um contrato preliminar de encomenda 
tecnológica que fixou parâmetros para 
a aquisição de doses da vacina Oxford/
AstraZeneca e para a transferência de 
tecnologia à Fiocruz, que passou a atu-
ar como uma parceira no consórcio.

O 1º lote de doses da Oxford/Astra-
Zeneca foi importado. Em seguida, a 
Fiocruz passou a fazer o envase e fina-
lização do processo a partir do recebi-
mento dos ingredientes farmacêuticos 

ativos (IFAs) vindos do exterior, no 
caso da China.

De acordo com a fundação, a estru-
tura de fabricação já recebeu certifica-
do de boas práticas da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa). A 
fase seguinte é o treinamento e prepa-
ração do IFA a ser produzido no Brasil, 
o que deve ocorrer em junho.

TESTES
Esses insumos elaborados no Brasil 

passarão por testes junto a AstraZene-
ca para aferir se eles garantem a quali-
dade, segurança e eficácia necessárias 
da fórmula original do imunizante.

Em seguida, será preciso submeter 
a documentação sobre o novo pro-
cesso produtivo à Anvisa para que a 
agência autorize a alteração no regis-
tro da vacina já obtido, que conta com 
as informações dos IFAs fabricados no 

exterior.
A previsão da Fiocruz é que a fabri-

cação das primeiras vacinas totalmen-
te nacionais ocorra a partir de outubro.

AVANÇO DA VACINAÇÃO
Na cerimônia de assinatura, reali-

zada na sede do Ministério da Saúde, 
o titular da pasta, Marcelo Queiroga, 
informou que até o momento foram 
entregues pela parceria entre Fiocruz 
e Oxford/AstraZeneca 47 milhões de 
doses. Pelo contrato, seriam disponibi-
lizadas mais 50 milhões de doses.

“Com o avanço da vacinação, de-
mos início à vacinação dos professores. 
Diante da ameaça de novas variantes, 
começamos a vacinação de portos e 
aeroportos. Com mais de 600 milhões 
de doses encomendadas, nosso objeti-
vo é oferecer até o fim do ano vacina-
ção para toda a população do país”. Presidente Bolsonaro participou da solenidade ao lado do  Minístro Saúde, Marcelo Queiroga

Governo formaliza contrato com 
Fiocruz para vacina de Oxford

IMUNIZAÇÃO
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JOÃORICARDOCORREIA
Sacerdote

O padre Francisco Erivaldo 
Barboza, 41 anos morreu na tarde 
desta segunda-feira, 1º, vítima da 
Covid-19, aos 41 anos de idade. Desde 
o dia 7 do mês passado, padre “Naldo”, 
como era mais conhecido, estava 
internado na UTI da Policlínica, em 
Natal.

Sacerdote 2
Nascido em Itajá, ele foi ordenado 

sacerdote em agosto de 2014. Atuou 
em Ceará-Mirim, Jandaíra e desde 
2019 era pároco do município de 

Afonso Bezerra, na região Central do 
RN.

Itep
As inscrições para o concurso 

público Instituto Técnico-Científi co 
de Perícia do Rio Grande do Norte 
terminam na próxima segunda-feira, 
dia 7. Estão disponíveis 276 vagas. As 
remunerações partem dos R$ 2.807,36 
e podem chegar até R$ 7.440. Detalhes 
no www.institutoaocp.org.br.

Adoção

Em quatro anos e meio, a 
Coordenadoria da Infância e 
Juventude do Poder Judiciário 
potiguar registrou o atendimento 
junto a dezenas de mães biológicas 
que externaram o desejo de entregar 
seus fi lhos recém-nascidos para 
adoção. É a chamada entrega legal.

Adoção 2
Entre janeiro de 2017 e maio de 

2021, o total é de 48 mulheres nesta 
situação em Natal, Parnamirim, 
Mossoró e Caicó. Foram adotadas 
nesta modalidade 29 crianças, 

nestas quatro comarcas do Rio 
Grande do Norte. As outras genitoras 
desistiram de concretizar a entrega 
de seus fi lhos.

Operação
A Polícia Federal defl agrou, 

na manhã de ontem, a “Operação 
Pneu de Ferro”, para desarticular 
organização criminosa responsável 
pelo tráfi co internacional e 
interestadual de armas de fogo, 
munições e acessórios, associação 
para o tráfi co de drogas, lavagem de 
capitais e evasão de divisas.

Operação 2
Os policiais federais cumpriram 

sete mandados de busca e apreensão 
e cinco mandados de prisão 
temporária, expedidos pela 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio de Janeiro, 
nas cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Operação 3
As investigações tiveram início em 

2019, com apreensões de carregadores 
de fuzis e acessórios de arma de fogo 
realizadas no Aeroporto do Galeão, no 
Rio de Janeiro. 

JOÃORICARDO

RECUPERAÇÃO | Resultado, que veio acima do esperado, confirma a melhora de perspectivas para o ano; a 
economia brasileira voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019, período que atencede crise da covid-19

A economia brasileira começou 
2021 em crescimento, con-
fi rmando a melhora de pers-

pectivas para o ano como um todo e 
aumentando as chances de as perdas 
econômicas causadas pela covid-19 
serem recuperadas até dezembro. O 
Produto Interno Bruto (PIB, valor de 
tudo o que é produzido na economia 
em determinado período) cresceu 1,2% 
no primeiro trimestre, na compara-
ção com os últimos três meses do ano 
passado, informou nesta terça-feira, 
1º, o Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). É o terceiro resulta-
do positivo após o tombo do segundo 
trimestre de 2020.

Com esse resultado, o PIB brasi-
leiro voltou ao patamar do quarto tri-
mestre de 2019, período pré-pandemia. 

Apesar da melhora, o PIB ainda está 
3,1% abaixo do ponto mais alto da ati-
vidade econômica do País, alcançado 
no primeiro trimestre de 2014. Entre 
as atividades da economia, a agrope-
cuária teve o melhor desempenho, 
com alta de 5,7% de janeiro a março, 
enquanto a indústria avançou 0,7% e 
serviços, 0,4%. O consumo das famílias 
recuou 0,1% no primeiro trimestre o e o 
do governo caiu 0,8%.

No início deste ano, com o recru-
descimento da pandemia e sem o au-
xílio emergencial pago pelo governo 
federal para ajudar as famílias mais 
pobres, as projeções chegaram a apon-
tar para uma retração. Mesmo assim, a 
economia acabou demonstrando mais 
força do que o inicialmente esperado. 
Mês a mês, os dados setoriais vieram 

acima do que o esperado, desencade-
ando uma série de revisões para cima 
nas estimativas, especialmente mês 
passado, quando os últimos números 
de março foram divulgados. 

Desde então, economistas têm 
citado uma série de motivos para o de-
sempenho mais forte. Houve um me-
nor isolamento social, na comparação 
com o início da pandemia - seja por-
que as regras de restrição foram mais 
brandas seja porque foram menos se-
guidas -, os juros estão historicamente 
baixos - mesmo após as altas recentes 
anunciadas pelo Banco Central (BC) 
-, há efeitos defasados de estímulos do 
ano passado e a alta nas cotações das 
commodities impulsiona as atividades 
exportadoras, como a agropecuária, a 
mineração e a extração de petróleo. 

PIB cresce 1,2% no 1º trimestre, 
mesmo com piora da pandemia

Menor isolamento social na comparação com o início da pandemia da covid-19 aparece como um dos princpais fatores para resultado positivo

ALEX SILVA 

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

no Federal (CadÚnico) nascidos em 
março podem sacar, a partir de hoje, 
2,, a segunda parcela do auxílio emer-
gencial 2021. O dinheiro havia sido 
depositado nas contas poupança 
digitais da Caixa Econômica Federal 
em 18 de maio.

Os recursos também poderão 
ser transferidos para uma conta-cor-
rente, sem custos para o usuário. Até 
agora, o dinheiro apenas podia ser 
movimentado por meio do aplicativo 

Caixa Tem, que permite o pagamen-
to de contas domésticas (água, luz, 
telefone e gás), de boletos, compras 
em lojas virtuais ou compras com o 
código QR (versão avançada do có-
digo de barras) em maquininhas de 
estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a central 
telefônica 111 da Caixa funciona de 
segunda a domingo, das 7h às 22h. 

O auxílio emergencial foi criado 
em abril do ano passado pelo go-
verno federal para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela pandemia 
de covid-19. 

Nascidos em março podem 
sacar auxílio emergencial

FINANÇAS

SEGUNDA PARCELA
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
H DANIEL DE MEDEIROS - VIA CAR LAVA JATO, CNPJ: 13.828.747/0001-84, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação para a atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, localizada na Rodovia RN 288, s/n, Bairro Novo Horizonte, Cruzeta/RN. CEP 59.375-000. 
 

HALYSSON DANIEL DE MEDEIROS 
EMPRESÁRIO 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SERIDÓ inscrito sobre CNPJ: 03.454.838/0001-43 torna público que requer 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Licença 
Ambiental de Operação para uma Base de apoio com abastecimento da frota de veículos da Empresa com 
capacidade total de 30m3 de armazenamento localizado na Rua Francisco Germano, Samanaú - Caicó – RN. 
 

Jair Paulino Maia 
Sócio Proprietário. 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JAKELINE F. DE AZEVEDO - ME, 17.357.452/0001-28, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA 
(LS) para Indústria Têxtil (Facção), a ser instalada na R. Maestro Júlio José Santos, 111, São João, Jardim 
do Seridó/RN. 
 

JAKELINE F. DE AZEVEDO 
Empreendedor 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
A MENDUBIM GERACAO DE ENERGIA LTDA: 37.640.312/0001-70, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Prévia para o empreendimento Subestação Elétrica 230/34,5 kV – 520 MVA do Complexo Fotovoltaico 
Mendubim, localizado na Zona Rural do município de Assú/RN. 
 

José dos Santos Cerejo 
Diretor 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Alteração da Renovação de Licença de Operação para Sistema de Injeção de Água para 02 

(dois) poços petrolíferos e suas respectivas linhas de surgência de códigos 7-LV-0014-RN e 7-LV-0022-RN, 
localizados nos Campos de Produção de Livramento (LV), município de Caraúbas /RN. 

 Licença de Alteração da Renovação de Licença de Operação para Sistema de Injeção de Água para 01 
(um) poço petrolífero e sua respectiva linha de surgência de código 7-BE-0028A-RN, localizada no Campo 
de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 

 Licença de Alteração da Renovação de Licença de Operação para Sistema de Injeção de Água para 01 
(um) poço petrolífero e sua respectiva linha de surgência de código 7-BE-0031-RN, localizada no Campo de 
Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 

2x4,5 

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 2020-150798/TEC/RLO-0406, com prazo de validade até 27/05/2024, em 

favor de 01 (um) poço petrolífero de código 8-BR-0057-RN e coordenadas (9.387.418,65 mN; 691.168,54 mE), com 
produção escoada para a Estação Coletora Satélite de Brejinho, localizada no Campo de Produção de Brejinho, 
município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-151672/TEC/RLO-0588, com prazo de validade até 27/05/2024, em 
favor de 01 (uma) linha de surgência de poço petrolífero de código 7-FJ-0002-RN e coordenadas (9.386.818,20 mN; 
685.853,20 mE), com produção escoada para a Estação Coletora Satélite de Brejinho, localizada no Campo de 
Produção de Fazenda Junco, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-152921/TEC/RLO-0838, com prazo de validade até 27/05/2024, em 
favor de 01 (um) poço petrolífero de código 8-JAN-0003D-RN e coordenadas (9.401.249,16 mN e 628.476,73 mE) 
com produção escoada para a Estação Coletora Satélite Jaçanã, localizada no Campo de Produção de Jaçanã, 
município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-157141/TEC/RLO-1442, com prazo de validade até 26/05/2024, em 
favor de 01 (um) poço petrolífero de código 7-RFQ-0050DA-RN e coordenadas (9.397.141,20 mN e 639.049,50 mE), 
com produção escoada para a Estação Coletora e Compressora Central de Riacho da Forquilha, localizada no 
Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

2x6 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
Posto São Pedro LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.003.329/0001-18 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de 
Operação de nº 2013-068744/TEC/LO-0609, com validade de 26/06/2021 para uma Revenda varejista de 
Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 60m3, localizado na Avenida Enéas 
Cavalcanti 1273 – Centro -Ceara Mirim - RN. 
 

MARCELO ROQUE DA ROCHA JUNIOR 
Sócio Proprietário. 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
SILVIO ARAUJO, CPF: 200.416.754-87, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação - LO, com validade: 
31/05/2027, para Projeto de Carcinicultura, em uma área produtiva de 19,61ha, localizado na Salina do Padre e 
Salina da Cruz, Rodovia RN 401, S/N, Zona Rural, Guamaré/RN. 
 

SILVIO ARAUJO 
PROPRIETÁRIO 

 ENCHENTE | A máxima histórica registrada em 2012, de 29,97 metros. Em Manaus, as cheias do Rio Negro 
afetaram a população de 15 bairros, o que levou a prefeitura a pagar auxílio aluguel para 1.834 famílias

O nível do Rio Negro atingiu 29,98 
metros nesta terça-feira, 1, 
tendo variado um único centí-

metro, próximo a Manaus (AM), nas 
últimas 24 horas. Embora seja tecni-
camente insignificante, a elevação foi 
suficiente para que a máxima histórica 
registrada em 2012, de 29,97 metros, 
fosse superada. Especialistas já afir-
maram que o nível do rio pode atingir 
a marca dos 30 metros nas próximas 
semanas para, então, se estabilizar e 
começar a baixar lentamente.

Segundo a pesquisadora do Servi-
ço Geológico do Brasil (CPRM) Luana 
Gripp Simões Alves, há 80% de chances 
de o nível do Rio Negro chegar aos 30 
metros, mas, em termos de volume 

d´água, isso não significaria prejuízos 
maiores que os já registrados.

“Em termos de volume d´água, o 
fato de o nível subir um ou dois centí-
metros a mais impactaria muito pou-
co”, disse Luana, ontem. A pesquisado-
ra também explicou que as medições 
comportam uma margem de erro de 
até cinco centímetros – dentro da qual 
os resultados vêm variando ao longo 
dos últimos dias, o que, segundo a pes-
quisadora, reforça a tese de que a situ-
ação esteja começando a se estabilizar.

“Tudo indica que estamos passan-
do por um processo de finalização de 
enchentes. Provavelmente, em termos 
de efeitos, a inundação que observare-
mos este ano é isso aí que já estamos 

vendo”, comentou Luana, enfatizando 
que, mesmo depois que o nível do Rio 
Negro começar a baixar, os efeitos da 
cheia serão sentidos por algum tempo. 
“Os impactos não vão cessar de um dia 
para o outro. Ainda demorará várias 
semanas, pois, no primeiro momento, 
a velocidade [da vazão] será lenta.”

Em Manaus, as cheias do Rio Negro 
afetaram a população de 15 bairros. 
A prefeitura começa a pagar, hoje, o 
auxílio aluguel municipal para 1.834 
famílias atingidas. Cada família con-
templada receberá R$ 600, pagos em 
duas parcelas de R$ 300 cada. Além 
disso, nas duas últimas semanas, a pre-
feitura distribuiu 2 mil cestas básicas, 
colchões, lençóis e kits de limpeza. 

Nível pode atingir a marca dos 30 metros nas próximas semanas para, então, se estabilizar e começar a baixar lentamente, dizem especialistas 

Rio Negro sobe mais um centímetro 
e supera marca histórica: 28,98m 

 BRUNO KELLY

 VATICANO

O papa Francisco divulgou nesta 
terça-feira, 1º,  a revisão mais 
abrangente da lei da Igreja 

Católica em quatro décadas, endure-
cendo regulamentos para clérigos que 
abusam de menores de idade e adultos 
vulneráveis, cometem fraudes ou orde-
nam mulheres.

A revisão, que está sendo prepara-
da desde 2009, envolve toda a Seção 6 
do Código de Direito Canônico da Igre-
ja, composto por sete livros de cerca de 
1.740 artigos. Trata-se da revisão mais 
abrangente desde que o código atual 
foi aprovado pelo papa João Paulo II 
em 1983.

Francisco lembrou aos bispos que 
eles têm a responsabilidade de seguir 
a letra da lei e que uma das metas das 

revisões é “reduzir o número de casos 
nos quais a imposição de uma penali-
dade é deixada a critério das autorida-
des”.

A nova seção, que envolve cerca de 
80 artigos a respeito de crime e castigo, 
incorpora algumas mudanças feitas 
por pelos papas na lei da Igreja desde 
1983 e apresenta novas categorias. 

O abuso sexual de menores de ida-
de foi colocado sob nova seção intitula-
da “Delitos Contra a Vida, a Dignidade 
e a Liberdade Humanas”, ao invés da 
anterior, mais vaga, “Crimes Contra 
Obrigações Especiais”. A seção foi am-
pliada para incluir novos crimes, como 
“cultivar” menores de idade ou adultos 
vulneráveis para abusos sexuais e a 
posse de pornografia infantil. Papa divulgou revisão nesta terça-feira, 1º

Papa revisa lei da Igreja Católica e 
amplia regras contra abuso sexual

PROGRESSO 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 28/05/2027, a 
Licença de Operação Nº 2021-159420/TEC/LS-0138, Sistema de Esgotamento 
Sanitário do Município de Parelhas, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR I S.A., CNPJ: 33.268.331/0001-66, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial 
para o empreendimento Canteiro de Obras do Complexo Eólico Agreste 
Potiguar, localizado na Zona Rural do município de Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR II S.A., CNPJ: 33.268.312/0001-30, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Simplificada para o empreendimento Seccionamento da LT 500 kV Monte 
Verde - João Câmara III para SE Jandaíra, localizado na Zona Rural do 
município de Jandaíra/RN.

João Eduardo Greco Pinheiro - Diretor

 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
O empreendimento A. D. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 23.466.869/0001-21, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de Operação (RLO) para Transporte de resíduos não perigosos, 
localizado na Rua Vereador Euclides Cavalcante, nº 372, Centro, Ceara Mirim/RN. 
 

Arthur Lima Moreno 
 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
ALINE L. DE ARAUJO EIRELI inscrito sobre CNPJ: 34.395.351/0001-60 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença 
de Operação de n° 2020-152900/TEC/RLO-0853, com validade de 01/06/2027 para um Posto de Revenda de 
Combustíveis Líquidos com capacidade de armazenamento de 45m³, localizado na Avenida Dr Silvio Bezerra 
de Melo, 241 – Currais Novos – RN. 
 

Aline L de Araújo Silva Eireli 
Sócio Proprietário. 

 

 
PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CHAMIX CONCRETOS LTDA, CNPJ: 13.080.626/0001-05, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada 
para usina de concreto em uma área de 600m² no município de lajes na fazenda triunfo com capacidade do 
cebolão 20 tonelada sendo a capacidade total de 75 tonelada. 
 

CHAMIX CONCRETOS LTDA 

 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

  
BERGESON LUCENA DE MORAIS - ME. CNPJ - 13.932.549/0001-66, 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 23/02/2020, em favor do empreendimento 
BERGESON GÁS, localizado na Rua Almirante Barroso, 595, Lagoa Seca, Município de Apodi/RN. 
 

BERGESON LUCENA DE MORAIS 
Proprietário 

 
DECLARAÇÃO DE USO DE MANOBRISTA  

 
Conforme o artigo nº 118 da Lei complementar Nº 055, de 27 de janeiro de 2004 do Código de Obras e 
Edificações do Município de Natal/RN, declaro a utilização de manobrista para a movimentação de veículos na 
área interna de garagem em horário comercial de segunda a sábado no empreendimento comercial 
denominado TECNO EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 12.992.681/0001-09, situado na Av. Gov. Tarcísio V. 
Maia (Integração), 2167 - Bairro Candelária, Natal/RN.  
 

Natal/RN, 26/05/2021. 
 
 

 
CAIO ANDRÉ FERNANDES BATISTA  

CPF:053.075.674-99 

 

2x4 

JUSTIÇA |  Ministério Público do país informou nesta terça-feira, 1º, a prorrogação da prisão do brasileiro 
médico e influenciador Victor Sorrentino, investigado por assédio contra uma vendedora mulçumana 

O Ministério Público do Egito 
informou nesta terça-feira, 1º, 
a prorrogação da prisão do bra-

sileiro médico e influenciador Victor 
Sorrentino, investigado por assédio, 
por mais quatro dias. 

Em sua conta oficial no Twitter, o 
MP egípcio informou a decisão tomada 
para dar sequências às investigações. 
Victor Sorrentino foi preso no último 
domingo, 30, no país, após postar nos 
stories de seu Instagram um vídeo em 
que assediava uma vendedora local.

Ao G1, a advogada do brasileiro, 
Amanda Bernardes, disse não ter mais 
informações sobre o caso no momen-

to, porém, Patricia Sorrentino, irmã e 
assessora de comunicação de Victor 
Sorrentino, disse que haverá uma nova 
audiência nesta quarta-feira, 2.

O Itamaraty, por meio da embaixa-
da brasileira no Egito, informou que es-
tá prestando assistência ao médico. “O 
Itamaraty já foi informado sobre o caso 
e as autoridades brasileiras no Egito 
estão prestando assistência consular 
cabível ao cidadão”, disse a pasta.

RELEMBRANDO O CASO
Na semana passada o médico e in-

fluenciador Victor Sorrentino postou 
em seua conta no Instagram um vídeo 

em que pergunta a uma vendedora 
local em português: “Elas gostam é 
do bem duro. Comprido também fica 
legal, né?”. No que a mulher sorri sem 
graça ao não entender o que o médico 
dizia. 

O vídeo foi postado e depois apa-
gado no perfil do médico, com quase 1 
milhão de seguidores. Após a repercus-
são, Sorrentino apagou o stories, pos-
tou outro pedindo desculpas e dizendo 
que foi apenas uma “brincadeira”, além 
de ter restringido o acesso ao perfil, 
que antes era público. O médico tam-
bém postou um vídeo em que diz que 
“não suportar injustiça”.

Médico e influenciador Victor Sorrentino está detido no Egito desde que postou em seua conta no Instagram um vídeo em que assedia vendedora

MP do Egito pede mais 4 dias de 
prisão para médico brasileiro 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

A apresentadora Patrícia Abrava-
nel gerou críticas de seguidores 
nas redes sociais após minimi-

zar a LGBTfobia e defender o direito 
das pessoas de serem intolerantes. “Por 
que não concordar em discordar? A 
gente pode ter opiniões diferentes, mas 
tudo bem”, disse a filha de Silvio Santos 
e esposa do ministro Fábio Faria em 
seu programa Vem pra cá, do SBT.

No dia que se inicia o Mês do Or-
gulho LGBTQIA+, a apresentadora re-
percutiu a polêmica em torno de Rafa 
Kalimann e Caio Castro que ocorreu 
neste domingo, 30, após ambos posta-
rem um vídeo em que o Pastor Claudio 
Duarte diz ser contra relacionamentos 
homoafetivos, quando fez comentários 
sobre o que pensava da situação.

“Eu acredito que nós, mais ve-
lhos, e nós que fomos educados por 
pais mais conservadores, a gente está 

aprendendo, a gente está se abrindo, 
mas eu acho que é um direito também 
das pessoas respeitarem. Por que não 
concordar em discordar?”, disse Abra-
vanel.

Segundo ela, “tudo é muito polemi-
zado” e que a comunidade LGBTQIA+ 
deveria compreender mais. Ao dizer a 
sigla, a apresentadora errou e não se 
importou em corrigir. “Eu acho que 
eles realmente foram educados de uma 
outra maneira. Então, assim como 
‘LGDBTYH’, não sei, querem respeito, 
eu acredito que eles têm que ser mais 
compreensivos com aqueles que hoje 
ainda não entendem direito e estão se 
abrindo pra isso”.

As falas de Patrícia geraram protes-
tos nas redes sociais e até reações de 
alguns artistas, como o cantor Jão que 
repostou o vídeo e chamou a apresen-
tadora de “burra e tosca”. “Tudo é muito polemizado”, disse Patrícia 

Patrícia Abravanel minimiza 
LGBTfobia e é criticada na internet

CANCELAMENTO

REPRODUÇÃO SBT
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Cenário do “Bem, Amigos!” e dos mais bonitos
O programa “Bem, Amigos!” é 

do SporTV e ninguém tem nada 
com os problemas dele, certo? 
Errado. Nesta última segunda-
feira, conforme anunciado uma 
semana antes, foi apresentado o 
seu novo cenário, muito bonito, 
por sinal.

Conceitual e com cores muito 
bem distribuídas, até com uma 
porta especial para a entrada 
de convidados. Um púlpito em 

acrílico para o apresentador 
talvez funcionasse melhor, mas 
tudo bem também.

Bem iluminado, captação de 
áudio e vídeo perfeitos, com o 
capricho de dois telões atrás. E o 
problema, que pode ser corrigido, 
está exatamente aí.

Aquele para os que entram 
online, tudo bem. Não houve uma 
alteração signifi cativa ao que 
antes existia e continua sendo 

bem funcional.
Mas o outro, também nas 

costas do apresentador, lado 
direito do monitor, fi ca trocando 
de imagem o tempo todo. Um 
pisca-pisca que não para. Árvore 
de Natal perde.

E que, sem querer, incomoda 
e acaba, involuntariamente, 
chamando atenção para ele. Vale 
corrigir. 

No mais, segue o jogo.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Zezé Di Camargo foi chamado 
para o “Te Devo Essa! Brasil”, no 
SBT...Mas, por estar cuidando 

de um problema no coração, 
não pode atender.No próximo 
domingo, será a vez dos ritmos 
Piseiro e do Forró participarem 
do “Passa ou Repassa”, quadro 

do “Domingo Legal”...Zé 
Vaqueiro e DJ Ivis completam o 

time de Xand Avião no programa.
Começaram ofi cialmente ontem 

na Band as gravações da nova 
temporada do “MasterChef” 
– versão amadores...Como 

informado, a chef Helena Rizzo 
é a novidade do programa, em 
substituição a Paola Carosella.
Um dos maiores rappers do 

Brasil, Marcelo D2 agora assume 
um desafi o como professor em 
novo curso da Curseria (www.
curseria.com.br)... Intitulado 

“Composição Musical: Técnicas, 
Conceito e Processo Criativo”, 
o lançamento será no próximo 

dia 8.

HORÓSCOPO

Sentimentos positivos manterão o astral em alta. O 
dia trará sintonia com a força interior. Siga as dicas 
dos sonhos e cultive a serenidade. Mesmo que tudo 
caminhe lentamente, você chegará onde quer. Abrace 
sua vocação. 

As áreas da saúde e do trabalho serão benefi ciadas. 
Espere por oportunidades, conquista profi ssional 
e mais motivação. O dia será animado e altamente 
produtivo. Bom para cultivar hábitos saudáveis e 
estabelecer uma rotina agradável. 

Novas amizades abrirão portas. Amplie comunicações 
e contatos. O dia trará empatia nos relacionamentos 
e envolvimento com a coletividade. Atividades de 
grupo ganharão impulso extra. Abra espaço a novas 
relações.

Brilho, entusiasmo e criatividade não faltarão, hoje. 
Notícias animadoras e carinho de alguém especial 
despertarão seus melhores sentimentos. Conversas 
sensíveis e troca de confi dências com a família 
inspirarão refl exões profundas sobre a vida.

Sucesso, popularidade e oportunidades de expansão 
profi ssional animarão o clima. O dia trará uma 
proposta atraente e oportunidade de ganhos 
fi nanceiros. Despesas poderão aumentar. Evite gastos 
compulsivos e planeje investimentos futuros.

Histórias de família, lembranças gostosas e resgate 
do passado darão um sabor intenso ao dia. Uma 
oportunidade imobiliária poderá vir na direção dos 
sonhos. Encontre seu lugar, imprima energias positivas 
na casa e inicie novo estilo de vida. 

O entusiasmo virá de novos planos e investimentos no 
seu desenvolvimento. Confi ança no futuro, esperanças 
e projeção profi ssional desenharão cenário positivo. 
Aproveite esta fase que antecede o aniversário para se 
conhecer melhor, avaliar sonhos e encontrar respostas.

Novidades estimulantes movimentarão o trabalho. 
Organize ideias e reformule a rotina, antes de iniciar 
uma atividade diferente. Perspectivas fi nanceiras de um 
projeto dependerão de análise mais detalhada de dados 
e de acordos com parceiros. 

O dia convidará à privacidade. Um mergulho nos 
sentimentos iluminará sonhos e desejos. Respeite 
sua sensibilidade e impressões. Uma cisma poderá se 
confi rmar e revelar intenções de alguém. Fique longe 
de confusões de gente manipuladora. 

Sorte nos negócios e no amor! Ligue o radar nas 
oportunidades de crescimento fi nanceiro. Decisões 
de investimentos poderão levar tempo, com Mercúrio 
retrógrado que cobrará refl exões e análises detalhadas. 
Esclareça pontos divergentes com o par.

Carinho, confi ança e empatia numa relação especial 
esquentarão o coração. Sentimentos generosos e 
entusiasmo marcarão as interações de hoje. Inicie 
amizades e aumente as chances para o amor. O dia 
favorecerá o casamento, parcerias e associações.

Embarque numa onda de energia positiva e realize 
sonhos. Você estará em destaque e terá muito o 
que comemorar, hoje. Reconheça suas conquistas, 
talentos, encantos e jogue a autoestima para cima. 
Bom para investir na imagem, cuidar da beleza.

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)

Cantinho sentimental
A caminho do casamento o 

namoro da infl uencer Chris Pitanguy, 
sobrinha do saudoso Ivo Pitanguy, 
com o vice da Rede TV!, Marcelo de 
Carvalho. Está sério mesmo.

Os dois passam todos os fi nais de 
semana em Ilha Bela, com direito a 
aulas de cozinha e coquetelaria.

Pedra de tropeço
Tem alguma coisa atrapalhando o 

entendimento fi nal da Jovem Pan com 
os responsáveis pelo canal 32 UHF, 
em São Paulo, para o fechamento do 
negócio.

O assunto não foi encerrado, 
mas não está no mesmo embalo da 
semana passada. Parece que esfriou 
um pouco.

Não é por nada
Na Band, principalmente por 

parte de alguns dos seus diretores, está 
havendo grande entusiasmo em torno 
de um seriado com Miguel Falabella, 
Marisa Orth e Tom Cavalcante. Tudo 
muito bom, tudo muito bem.

Mas também “é preciso combinar 

Ana Cañas, cantora e 
compositora, estreia em breve 
– talvez daqui duas semanas, 
um programa semanal no 
Canal Brasil. Vai falar sobre 
sexualidade.

INSTAGRAM

com os russos”. Ou se acertar com o 
outro lado.

Abertura dos trabalhos
Jojo Todynho, cantora e campeã 

de “A Fazenda 12” na Record, terá 
Gloria Groove como convidada no 
“Jojo Nove e Meia”, do Multishow, 
com estreia no dia 17, às 21h30.

Os participantes, além de uma 
entrevista sobre a carreira e os 
novos projetos, irão participar de 
brincadeiras e quadros exclusivos. 
Juliana Paes e Gil do Vigor, entre eles.

Estreia sábado
Marcos Pasquim e sua mãe, 

Sueli, serão as atrações do primeiro 
“Te Devo Essa! Brasil”, reality show 
de reformas do Dony De Nuccio, no 
SBT, com estreia sábado, às 21h30.

O programa, em sua primeira 
temporada, terá 13 episódios e as 
gravações chegarão ao fi m ainda 
este mês. Eliana, (patroas: Marília 
Mendonça e Maiara e Maraisa), 
Caio Castro, Cafu, Joelma e a atriz 
Natallia Rodrigues participam dos 
demais.
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MUNDOCELL_@

AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

PELÍCULA DE VIDRO ::::::::: R$9,99
CAPAS EM GERAL ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

PROTETOR DE CABO ::::::::: R$9,99
FONES DE OUVIDO ::::::::: A PARTIR DE R$14,99
CARREGADORES ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

CABOS PARA IPHONE ::::::::: A PARTIR DE R$24,99

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

PRECISOU DE UMA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
PRODUTOS ELETRÔNICOS E EM INFORMÁTICA
 OU SERVIÇO DE CHAVEIROS...

Av. Salgado Filho, 1567 - Lagoa Nova - Natal/RN | Em frente ao Midway Mall 

NATAL
ELETROINFOR

PROCURE A 
MANUTENÇÃO EM: TELEVISORES, 
DVD'S, NOTEBOOK, MICROONDAS.

REPARO EM IPHONE, SMARTPHONE 
E TABLET EM GERAL.

CHAVEIRO MÓVEL 24H E  
CÓPIA DE CHAVES EM GERAL.

CONFECÇCONFECÇÃO DE CARIMBOS E 
RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER

Fale com a gente:
(84) 3211.8521 |       9 8843.0285             

Serviços de chaveiro:
(84) 9 9104.8841  | 9 8858.0334

R$10 RECARGA DE CARTUCHO
 PRETO OU COLOR 

DIVULGAÇÃO

A Confederação Sul-Americana 
(Conmebol) sorteou nesta 
terça-feira, 1° de junho, os 

confrontos pelas oitavas de � nal da 
Copa Libertadores, que serão dispu-
tados após a Copa América - que ter-
mina em 10 de julho. Atual campeão, 
o Palmeiras terá como adversário a 
Universidad Católica (Chile), com 
jogo de ida no estádio San Carlos 
de Apoquindo, na capital Santiago, 
e volta no Allianz Parque, em São 
Paulo. As datas e horários ainda será 
anunciados pela organização. O ca-
lendário da Libertadores prevê que 
as oitavas de � nal ocorram entre 13 
e 22 de julho.

Caso avance, o Verdão poderá 
ter um clássico com o São Paulo pela 
frente, se o Tricolor levar a melhor 
sobre o Racing (Argentina), reeditan-
do o duelo que já ocorreu na fase de 
grupos desta edição: primeiro com 
um empate sem gols, e depois um 
triunfo argentino por 1 a 0 na casa 
dos brasileiros. O jogo de ida será no 
Morumbi e o de volta no El Cilindro, 
em Avellaneda, região metropolitana 
da capital argentina Buenos Aires.

A rivalidade Brasil-Argentina 
também se fará presente em outros 
dois confrontos. O Atlético-MG, time 
de melhor campanha na primeira 
fase, terá o Boca Juniors como rival, 

com a partida de ida na Bombonera, 
em Buenos Aires, e a de volta no Mi-
neirão, em Belo Horizonte. Quem se 
classi� car, duelará com o vencedor 
entre os argentinos River Plate e Ar-
gentinos Juniors (que será o mandan-
te do segundo jogo).

O Flamengo, campeão em 2019, 
medirá forças com o Defensa y Jus-
tícia. O jogo de ida será no estádio 
Norberto Tomaghello, em Florencio 
Varela (Argentina). O de volta terá 
mando rubro-negro, no Maracanã.

Se os cariocas prosseguirem, 
podem ter o Internacional como 
rival nas quartas. O Colorado reen-
contrará o Olimpia (Paraguai), com 

o primeiro jogo no estádio Manuel 
Ferreira, na capital Assunção, e o se-
gundo no Beira-Rio, em Porto Alegre. 
Os gaúchos levaram a melhor nas 
duas partidas entre eles pelo Grupo B 
desta edição: 6 a 1 em casa, 1 a 0 fora.

Outro confronto Brasil-Paraguai 
envolve Fluminense e Cerro Porteño. 
O primeiro embate será no estádio 
La Olla Azulgraná, em Assunção. O 
segundo, com mando tricolor, terá o 
Maracanã como palco. O ganhador 
duelará nas quartas contra quem 
avançar entre Velez Sars� eld (Ar-
gentina) e Barcelona de Guayaquil 
(Equador). Esse último faz a partida 
de volta em casa.

Oitavas da Libertadores terão 
três duelos Brasil x Argentina
RIVALIDADE | Etapa da competição será disputada apenas após realização da Copa América. Jogos de ida serão realizados entre os dias 13 
e 15 de julho, com a volta marcada entre 20 e 22 de julho. Flamengo, Galo e São Paulo enfrentarão times argentinos por vaga nas quartas

NATAÇÃO

Nesta terça-feira , 1º, o na-
dador brasileiro Bruno Fratus 
conquistou a medalha de ouro 
na prova dos 50 metros nado 
livre na etapa de Canet-em-
-Roussillon, na França, do Cir-
cuito Mare Nostrum, um dos 
mais importantes do mundo. 
Na � nal, Bruno empatou com o 
francês campeão olímpico Flo-
rent Manaudou com o tempo 
de 22s12. Nesse caso, o regula-
mento prevê que os dois � quem 
com a medalha dourada. 

BRUNO FRATUS É 
OURO EM ETAPA 
DO CIRCUITO MARE 
NOSTRUM

FUTSAL

A Fifa realizou, nesta terça-
-feira, 1º, em Lausanne, na Suí-
ça, o sorteio das chaves da Copa 
do Mundo de Futsal. O torneio 
vai ser realizado entre os dias 12 
de setembro a 3 de outubro, na 
Lituânia.

A seleção brasileira, que 
busca o oitavo título, � cou no 
Grupo D ao lado de República 
Tcheca, Panamá e Vietnã. O 
primeiro jogo será no dia 13 
de setembro, contra o Vietnã. 
Depois, a equipe do técnico 
Marquinhos Xavier pega a Re-
pública Tcheca, no dia 16 de se-
tembro, e fecha a fase de classi-
� cação enfrentando o Panamá 
no dia 19.

O campeonato estava mar-
cado para 2020, mas foi adiado 
em função da pandemia de 
covid-19. Serão três sedes. Os 
três primeiros jogos da equipe 
nacional ocorrerão em Klaip�-
da. Além dessa cidade, Vilnius, 
a capital do país, e Kaunas, que 
receberá a abertura e a � nal 
da competição, também serão 
sedes.

O mundial vai contar com 
24 seleções na disputa, e se-
guem adiante rumo às oitavas 
de � nal os dois primeiros colo-
cados de cada chave e os quatro 
melhores terceiros.

GRUPOS DO MUNDIAL DE 
FUTSAL
Grupo A: Lituânia, Costa Rica, 
Cazaquistão e Venezuela;
Grupo B: Rússia, Egito, 
Guatemala e Uzbequistão;
Grupo C: Portugal, Tailândia, 
Ilhas Salomão e Marrocos;
Grupo D: Brasil, República 
Tcheca, Panamá e Vietnã;

BUSCANDO O 8º 
TÍTULO, BRASIL 
CONHECE GRUPO DA 
COPA DO MUNDO

Após o fim da fase de grupos da Libertadores na última semana, a Conmebol sorteou nesta terça-feira os confrontos das oitavas de final da principal competição de clubes da América do Sul 


