
CIDADES. 7 | De um lado, felicidade de moradores que 
receberam seus apartamentos, na fase final da entrega das 
chaves do Complexo Village de Prata, no bairro Planalto, 

em Natal. Do outro, protesto de membros de entidades que 
reclamavam por não terem acesso à moradia. Guarda foi 
acionada e houve confronto, registrado por deputada do PT.

Alegria e pancadaria na 
entrega de apartamentos
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MARCELO HOLLANDA
CPI da Covid é a grande  

pauta do momento. Canais fechados 
 por assinatura que o digam.

JOÃO RICARDO CORREIA

PÁGINA 6

Cliente de padaria será indenizada 
por ficar paraplégica, após ser 
atingida por tiro em assalto.
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Pré-candidatura de Garibaldi 
ao Senado desestabilizou 

as pretensões  de Carlos Eduardo.
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ENTREGA Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o prefeito Álvaro Dias entregaram chaves a moradores

PROTESTO Representantes de entidades se confrontaram com guardas municipais e policiais militares e alguns saíram feridos

Situação de Bruno 
Covas é irreversível e 
família é chamada ao 
hospital em SP

Romarinho volta a 
atuar com liberdade 
de organizar as 
jogadas no América

Técnicos representam 
contra bônus nos 
salários dos auditores 
fiscais do Estado

GRAVE | Num quadro irreversível. Assim 
era considerado, ontem, o prefeito 
de SP, Bruno Covas, internado para 
tratar de um câncer. Boletim médico 
confirmou a situação do político de 41 
anos. Até o fechamento desta edição, 
ele continuava sedado, no hospital.

ESPORTES. 16 | No elenco alvirrubro 
desde o ano passado, Romarinho volta 
às origens, sob o comando de Evaristo 
Piza, com total liberdade para atuar 
como meia-atacante, armando jogadas 
e fazendo gols, como fazia quando 
jogou no Internacional e no Guarani. 

GERAL. 5 | Técnicos do Tribunal de 
Contas do Rio Grande do Norte 
ingressaram com uma representação 
para que o Governo do Estado seja 
impedido de aumentar a remuneração 
dos auditores fiscais. Sindicato dos 
Auditores considera o aumento legal.

GOVERNO DO ESTADO DE SP

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA FC

Bruno Covas: batalha contra o câncer

Com a camisa 10, Romarinho está de volta
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ALEXVIANA
Cenário definido

Diante de tibiez das pré-
cadidaturas de oposição até 
agora, analistas políticos avaliam 
um cenário com duas fortes 
candidaturas ao governo em 2022. 
De um lado a atual governadora, 
Fátima Bezerra (PT), do outro, 
o senador Styvenson Valentin 
(Podemos). 

Contraste
Neste cenário, anteveem-

se que “até antipetistas de 
carteirinha” poderão votar 
em Fátima, dentro de um 
entendimento de que, embora 
do PT, a atual governadora 
“é política” e “tem alguma 
experiência administrativa”, 
diferentemente do capitão, que 
é “antipolítico “ e “inexperiente, 
administrativamente falando”. 

Sem expressão
Ainda de acordo com 

esses analistas, o ministro 
Rogério Marinho seria uma boa 
alternativa como candidato 
a governador. Entretanto, o 
potiguar não dispõe hoje de força 
mínima competitiva em termos 
eleitorais.

Zoada contra
Ninguém menospreze a força 

de mobilização do PT. Exemplo 
disso foi o “protesto vermelho”, 
encabeçado pelo movimento 
MBL, durante a entrega de 
unidades habitacionais, nessa 
sexta, com presença de Marinho.

CPI perigosa
Tudo que a governadora 

Fátima Bezerra não precisa nesse 
momento é de uma CPI para 
apurar contratos do governo 
durante a pandemia. Mas é difícil 
emplacar a CPI, por mais que a 
oposição peleje, tendo em vista 
que outras duas estão suspensas 
sob a justificativa da pandemia. 

Inexperiência
A inexperiência 

administrativa do PT como 
um todo à frente do governo 
do Estado pode ter deixado 
muitas marcas questionáveis 
em processos administrativos, 
passíveis de comprovação e 
questionamento.

Em Brasília, deputado federal Walter Alves recebe em reunião o prefeito de Acari, Fernando Bezerra.

Antro ideológico
Na Saúde, de total domínio 

ideológico do PT, o que mais se 
vê são contratos questionáveis, 
apontam opositores. Uma CPI 
encontraria muito pano pra 
manga no setor comandado 
pelo ideólogo Cipriano Maia.

Comunicação
Outro setor bastante 

questionado pela oposição é a 
comunicação. Citam, para se 
ter uma ideia, que a “gestão” 
investiu mais de R$ 1milhão 
num único mês numa única 
TV, e agora ficou sem verba de 
publicidade para os demais 
veículos pelo restante do ano. 
Isso em plena pandemia, o 
que é um crime. De fato não se 
veem anúncios do governo nos 
principais jornais e portais do 
Estado, e também em várias 
outras mídias. 

Oportunidade 
Fato político de ontem, o 

lançamento da pré-candidatura 
do ex-senador Garibaldi Filho 
para o Senado, nas páginas 
deste Agora RN, repercutiu 
bastante. Presidente do MDB, 
o deputado federal Walter 
Alves marcou uma sólida 
posição, que não poderá ser 
desconsiderada nas discussões 
políticas a partir de agora. 

Marcada de posição
A indefinição de Rogério 

Marinho e Fábio Faria, que 
pleiteiam a vaga, gerou o senso 
de oportunidade de Walter Alves 
que, filho de Garibaldi, lançou 
o ex-governador que, por sua 
vez, desfruta de sólida carreira 
política no Estado. 

Prepotência e arrogância
A coluna concorda com o 

comentário do jornalista Túlio 
Lemos, que apontou a arrogância 

e prepotência de Rogério e Fábio 
ao desprezarem a imprensa 
local. Nem Rogério, nem 
Fábio, concedem entrevistas 
aos veículos de comunicação 
do RN; só atendem aos 
pedidos de veículos nacionais, 
desvalorizando a mídia 
potiguar. E ainda pensam em 
ser candidatos com os votos do 
norte-rio-grandenses. 

Mudança de planos
A pré-candidatura 

de Garibaldi ao Senado 
desestabilizou completamente 
as pretensões do ex-prefeito 
de Natal, Carlos Eduardo 
Alves, presidente do PDT 
norte-rio-grandense. Carlos 
vinha se mexendo por essa 
candidatura, mas ante a 
possibilidade de confronto 
com Garibaldi, poderá desistir 
e se colocar como candidato a 
governador. 

Empresa de fora
A Empresa EBTEC 

Engenharia Ltda, que fica 
sediada em Recife (PE), foi 
contemplada com um contrato 
o valor de R$ 511.800,00, pela 
CAERN, para a prestação 
de serviços de recuperação 
estrutural do Reservatório 
Elevado no município de Bom 
Jesus (RN). 

Só na fraude
O presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) voltou a criticar 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). Nesta 
sexta-feira (14), durante 
evento no Mato Grosso do 
Sul, o ex-capitão chamou o 
petista de “bandido” e disse 
que “ele só ganha na fraude” 
nas eleições do próximo ano. 
“Um bandido foi posto em 
liberdade e tornado elegível, 
no meu entender, para ser 
presidente na fraude. Ele só 
ganha na fraude no ano que 
vem”, declarou.

Conclusão de obra
A Prefeitura de Natal 

concluiu nesta sexta-feira a 
entrega de todas as unidades 
habitacionais do Complexo 
Village de Prata, no bairro 
Planalto. Nesta etapa final, 
foram disponibilizados 224 
apartamentos do Residencial 
Severino de Souza Marinho. 
Ao todo, foram construídos 
oito blocos, totalizando 1.792 
apartamentos, projeto em 
parceria do Município com o 
Governo Federal com recursos 
na ordem de R$ 109,312 milhões. 
A solenidade de entrega contou 
com a presença do prefeito 
Álvaro Dias, do ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, e do Secretário 
Municipal de Habitação, José 
Vanildo da Silva.
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Bancada federal que apoia o presidente Bolsonaro compareceu a entrega de unidades 
habitacionais feita pela prefeitura de Natal



A governadora Fátima Bezerra 
anunciou na tarde desta sex-
ta-feira, 14,  a antecipação da 

data de pagamento do 13º de 2018, 
a terceira das quatro folhas herda-
das da última gestão. Se antes a data 
estipulada era 30 de maio, de acordo 
com a chefe do Executivo estadual, já 
neste sábado, 15, os servidores ativos, 
inativos e pensionistas da Segurança 
Pública que recebem até R$ 4,5 mil 
(valor líquido) terão o salário integral 
depositado em conta. Os servidores 
desta categoria que ganham acima 
desse valor terão R$ 2 mil deposita-
dos. No próximo dia 21, recebem o 
13° de 2018 no valor integral todas 
as demais categorias de faixa salarial 
até R$ 4,5 mil. Servidores que ganham 
acima desse valor, receberão R$ 2 mil 
e o restante será quitado no mês de 
novembro deste ano.

No último mês de janeiro, o Go-
verno do Rio Grande do Norte já ha-
via pago o salário integral do 13º de 
2018 para a faixa salarial de até R$ 
3,5 mil. O montante total pago dessa 
folha já soma R$ 198 milhões, res-
tando ainda R$ 137 milhões de uma 
folha de R$ 335 milhões para quitar 
até novembro deste ano. Os R$ 316 
milhões da quarta e última folha, 
referente a dezembro de 2018, serão 

pagos ainda nesta gestão, quando 
estará quitada uma dívida líquida 
herdada de quase R$ 900 milhões 
com folha de pessoal, e mais de R$ 
2 bilhões se somado o passivo com 
fornecedores.

Também neste sábado será an-
tecipado, ao longo do dia, o depósito 
da primeira parcela do salário do mês 
de maio para servidores ativos, inati-
vos e pensionistas, conforme datas 
estabelecidas em acordo com repre-

sentantes da classe dos trabalhadores 
no início do ano. Serão mais de R$ 242 
milhões depositados na economia po-
tiguar, valor relativo à primeira parce-
la da folha salarial de maio. Recebem 
os vencimentos integrais os mais de 

61 mil servidores que recebem até 
R$ 4 mil (valor bruto), somados aos 
trabalhadores de toda a categoria da 
Segurança Pública. Também serão 
adiantados 30% aos 34 mil servidores 
que recebem acima desse valor. 

 No próximo dia 31, o Governo do 
RN quita a Folha de maio, dentro do 
mês trabalhado, com o pagamento 
dos 70% restantes para quem recebe 
acima de R$ 4 mil e o salário integral 
para servidores lotados em pastas 
com recursos próprios, totalizando 
quase R$ 494 milhões.

 
HISTÓRICO

 Em junho de 2019, o Governo 
Fátima quitou o 13º de 2017, no valor 
total de R$ 30 milhões, com recursos 
próprios oriundos dos royalties. Ainda 
em 2019, em agosto, vendeu a conta 
da folha de pagamento dos servidores 
ao Banco do Brasil, descontando R$ 
102 milhões não repassados pela últi-
ma gestão. Em fevereiro de 2020 qui-
tou a folha de novembro de 2018, no 
total de R$ 95 milhões, também com 
recursos próprios da arrecadação do 
ICMS e repasses constitucionais do 
Fundo de Participação do Estado. Em 
janeiro de 2021, usou recursos arre-
cadados do Super Refis para iniciar o 
pagamento do 13º de 2018.
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ELISA ELSIE

Governo do Rio Grande do Norte 
antecipa pagamento do 13º de 2018
BOA NOTÍCIA| Neste sábado, 15, servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança Pública que recebem até R$ 4,5 mil (valor líquido) terão o salário integral depositado em conta. 
Servidores desta categoria qie ganham acima desse valor terão R$ 2 mil depositados. No próximo dia 21, receberão demais categorias de faixa salarial até R$ 4,5 mil

Gestão de Fátima Bezerra, em junho de 2019, quitou o 13º de 2017, no valor de R$ 30 milhões; atrasos foram “herdados” de Robinson Faria 

ANTÔNIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro afir-
mou nesta sexta-feira, 14,  que 
“já deu o recado” e que “daqui 

pra frente” vai agir. A declaração foi 
feita a apoiadores, no Palácio da Alvo-
rada.

Bolsonaro se referia a medidas 
restritivas adotadas por governadores 
e prefeitos adotadas no enfrentamento 
da pandemia do coronavírus. Ele vol-
tou a usar a expressão “meu Exército”.

“O meu Exército só vai para a rua 
para manter a liberdade de vocês. Ja-
mais para manter dentro de casa. Eu 
respondo pelos meus atos. Agora, se 
governadores e prefeitos estão na con-
tramão… Pessoal, já dei o recado que 
eu tinha que dar, daqui pra frente eu 
vou agir, tá ok?”, disse a apoiadores.

Recentemente, Bolsonaro afirmou 
que um decreto “para garantir a livre 
circulação no país” está pronto e que, 
se precisar baixar o ato, o fará.

Segundo o presidente, publicou 
Metrópoles, o decreto não poderá ser 
contestado, nem mesmo pelo Supre-

mo Tribunal Federal (STF), uma vez 
que, explica Bolsonaro, “esse decreto 
nada mais é do que a cópia dos incisos 
do artigo 5º da Constituição”.

“Não recearei se tiver que tomar 
uma decisão. Creio que a liberdade 

é o bem maior que nós podemos ter. 
Tenho falado: se baixar um decreto — 
que já está pronto —, todos cumprirão. 
E por que cumprirão? Porque esse de-
creto nada mais é do que a cópia dos 
incisos do artigo 5º da Constituição.”

Jair Bolsonaro voltou a dizer que poderá, por decreto, “garantir a livre circulação no país”

Bolsonaro sobre restrições: “Já dei 
recado. Daqui para frente, vou agir”

BATE-PAPO COM APOIADORES

Na última Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de 
Natal, os vereadores derru-

baram o veto ao Projeto de Lei n.º 
73/2019 que dispõe sobre a obriga-
toriedade da contratação de segu-
ro contra acidentes pessoais coleti-
vos para os passageiros de ônibus 
pelas empresas concessionárias da 
cidade do Natal. O PL é de propo-
sição do vereador Raniere Barbosa 
(Avante).

Além disso, o PL prevê, no míni-
mo, as seguintes coberturas: Morte 
Acidental; Invalidez Permanente 
Total ou Parcial por Acidente; Des-
pesas Médicas, Hospitalares e Odon-
tológicas; Auxílio Funeral Titular 
Dedutível; e Auxílio Funeral Titular 
- Reembolso - Não Dedutível.

De acordo com o PL, as empre-
sas concessionárias ficam obrigadas 
a depositar, junto à Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade (STTU), cópia 
atualizada do contrato do seguro de 
acidentes pessoais de passageiros 
de ônibus. O descumprimento do 

disposto na lei acarretará à empresa 
infratora às seguintes penalidades, 
progressivamente:

I- Advertência, contendo o prazo 
de 30 (trinta) dias para regulariza-
ção, na primeira ocorrência; II- Mul-
ta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
após o fim do prazo da advertência; 
III - Multa de R$ 50.000,00 (cinquen-
ta mil) após 30 dias da última autu-
ação. IV - Perda da concessão, após 
180 (cento e oitenta) dias de des-
cumprimento. Os valores previstos 
serão reajustados anualmente pelo 
IPCA ou outro índice que venha a 
substituí-lo.

Ainda segundo o projeto, consi-
dera-se como passageiro as pessoas 
que estejam sendo transportadas 
em veículo devidamente licenciado 
para o transporte de pessoas, in-
dependente da prévia aquisição de 
bilhete de passagem, incluindo-se, 
para todos os fins, os funcionários 
da empresa concessionária e os be-
neficiários de gratuidade, previstas 
ou não em lei.

CMN garante seguro contra 
acidentes para passageiros 

ÔNIBUS DE NATAL
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O VULCÃO DA CPI

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

Lamentável o desempenho da CPI da Covid, no senado. Um 
instrumento válido de aperfeiçoamento democrático é usado para 
achincalhes, deformações dos fatos, que vão desde o relator Renan 

Calheiros, claramente intimidando e constrangendo as testemunhas, até 
a presença extemporânea do senador Flávio Bolsonaro, baixando o nível 
com palavras de baixo calão.

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS

STF
Perde força, as chances do 

presidente do STJ, Humberto 
Martins, substituir o ministro Marco 
Aurélio, no STF. O senador Flávio 
Bolsonaro, o principal defensor, 
mudou de postura, ao saber que o 
indicado tem relação de amizade de 
longa data, com o senador Renan 
Calheiros.

Medicamentos 
Observa-se muita gente 

faturando em cima da desgraça 
alheia. O medicamento Atracurio 
5ml, complemento de anestesia, 
custava R$ 23. Passou para R$ 121. 
num lote cuja validade é até 10/21, 
ou seja, fabricado há dois anos.

Água
Benjamin Franklin, personagem 

da história americana, dizia que 
quando lhe chegavam conselhos, 
ouvia tomando vinho. Mas, tomava 
decisões, bebendo água. Essa é boa 
recomendação para governistas e 
oposicionistas nas tensões da CPI.

Internet
A Comunidade Europeia 

implanta tarifa social para a 
Internet, com preços mais baixos 
para as famílias carentes. No Brasil 
foi vetado o projeto que garantia 
acessos gratuitos a alunos e 
professores de escolas públicas.

Pena de morte
Virginia, nos EEUU, aprovou lei 

que acaba com a pena de morte no 
Estado que, até hoje, mais executou 
condenados na história americana. 
Virgínia passa a ser o 23.º Estado 
americano, que elimina esse tipo de 
penalidade.

Perigo
Em 2050 poderá haver mais 

plástico do que peixe no mar. 
Um alerta impossível de ignorar. 
A poluição marítima, causada 
por detritos plásticos, afeta os 
ecossistemas marinhos, o turismo 
e a saúde humana. O mar cobre a 
maior parte da sua superfície (cerca 
de 70%). 

Covid 
A perda dos sentidos do olfato 

e do paladar pode durar até cinco 
meses depois da infeção.

OLHO ABERTO

Direito
Nessa condição, os dois 

passaram a ter direito dos suspeitos 
e não deveres de testemunha. 
Portanto, poderiam se recusar a 
produzir prova contra si próprio e 
até � car calado. Ao contrário, foram 
ameaçados.

Prisão 
Falou-se até em prisão, o que 

seria decisão seríssima.  A CPI pode 

prender em � agrante, desde que 
justi� que concretamente e não 
apenas alegue o fato do relator 
considerar desacato, quando a 
testemunha responde “não”, ao 
invés do “sim”, por ele desejado.

Inversão
 Abusos podem levar a inversão 

da situação jurídica e se aplicar o 
abuso de autoridade, cuja pena 
nesse caso é de um a quatro anos.

 Até agora, nada se orientou, no sentido de corrigir equívocos 
e encaminhar soluções no combate a pandemia, que é o desejo 
nacional. As lavas do vulcão político em erupção imobilizam o país, 
que aguarda na TV o capítulo seguinte do embate entre um grupo, 
que ataca impiedosamente e outro que se defende, no mesmo tom.

Testemunhas
O mais grave é a falta de critérios, na de� nição de limites legais, em 

relação às testemunhas chamadas a depor. Não se trata de inocentar, ou 
acusar, mas o ministro Marcelo Queiroga e o ex-secretário das Comuni-
cações Fabio Wajngarten foram considerados “suspeitos” pelo relator e 
não “testemunhas”.

BENEFÍCIO

INVESTIGAÇÃO | Comissão Parlamentar de Inquérito tem objetivo de investigar ações e possíveis omissões do 
governo federal no enfretamento à pandemia da Covid-19 e também apurar repasses de recursos federais 

Na terceira semana de depoi-
mentos, a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Pande-

mia ouve dois ex-ministros do governo 
Jair Bolsonaro: Ernesto Araújo (Rela-
ções Exteriores) e Eduardo Pazuello 
(Saúde). Os dois são considerados pe-
ças-chave para esclarecer a condução 
do governo federal no enfrentamento 
da crise sanitária da covid-19. 

Agendada para quarta-feira, 19,  às 
9h, a audiência de Pazuello é a mais 
esperada. Dos quatro ministros que 
comandaram o Ministério da Saúde 
durante a pandemia, Pazuello foi o que 
� cou mais tempo no cargo. O general 
do Exército e especialista em logística 
assumiu interinamente o ministério 
em 16 de maio de 2020, após a saída 
de Nelson Teich. Ele foi efetivado no 
cargo em 16 de setembro e exonerado 
no dia 23 de março de 2021. Estava no 
comando da pasta quando a P� zer fez 
uma oferta de 70 milhões de doses de 
imunizantes ao Brasil, segundo o pre-
sidente regional da empresa na Amé-
rica latina, Carlos Murillo. Em 11 de 
fevereiro deste ano, durante sessão no 
Plenário do Senado, Pazuello a� rmou 
que eram somente 6 milhões ofertadas 
pela P� zer.

Em depoimento à CPI na quin-
ta-feira, 13,  o representante da P� zer 
detalhou três ofertas feitas em agosto 
de 2020 ao governo brasileiro. Todas, 
segundo ele, � caram sem resposta. 
Somente em 19 de março de 2021 foi 
assinado contrato com a empresa.

No requerimento de convocação 
de Pazuello, feito pelo relator, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), este a� r-
ma que os depoimentos dos ex-minis-
tros da Saúde são imprescindíveis para 
elucidar as providências tomadas pela 
pasta para enfrentar a pandemia. Os 
senadores Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) e Alessandro Viera (Cidadania-
-SE) também apontam que Pazuello 
precisa explicar a insistência do gover-
no no chamado “tratamento precoce” 

e a crise de oxigênio em Manaus (AM).
Mas ainda há incerteza se Pazuello 

falará aos senadores. Convocado pa-
ra prestar depoimento na condição 
de testemunha, é obrigado a dizer a 
verdade sob o risco de ter sua prisão 
decretada. Mas, na quinta-feira (13), a 
Advocacia-Geral da União (AGU) pe-
diu ao Supremo Tribunal Federal que 
o ex-ministro da Saúde possa perma-
necer calado, sem correr o risco de ser 
preso. Até a publicação desta matéria, 
o ministro Ricardo Lewandowski, que 
� cou responsável por analisar o pe-
dido, ainda não havia proferido uma 
decisão. 

O presidente da CPI, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), escreveu em sua conta 
em uma rede social que o depoimento 
de Pazuello é importante para o apro-
fundamento da investigação. 

“Esperamos que o Supremo deixe 
que a CPI continue seus trabalhos e 
cumpra sua função. Até agora não há 
prejulgamento de ninguém. Todos 
os depoentes estão sendo chamados 
como testemunhas. Até agora, repito, 
ninguém é investigado”, apontou. 

Em ofício enviado nesta sexta-feira 
(14) ao ministro Lewandowski, Renan 
Calheiros a� rmou que a eventual con-
cessão de habeas corpus para Pazuello 
prejudicará os trabalhos de investiga-
ção da comissão.

“Negar-se a responder à CPI é es-
conder do povo brasileiro informações 
cruciais para compreender o momen-
to histórico, responsabilizar quem te-
nha cometido irregularidades e evitar 
que se repitam os erros que levaram à 
morte de quase meio milhão de brasi-
leiros”, aponta o relator no ofício. 

Vice-presidente da CPI, Randolfe 
Rodrigues aponta que Pazuello já vi-
nha demonstrando pouca disposição 
de comparecer à comissão, lembran-
do a alegação de que o ex-ministro 
havia tido contato com pessoas com 
covid-19 para evitar o depoimento na 
semana passada.

ERNESTO ARAÚJO 
Marcado para terça-feira, 18,  às 

9h, o depoimento do ex-ministro das 
Relações Exteriores Ernesto Araújo, 
segundo a Agência Senado, atende 
a pedidos de senadores que querem 
que ele explique a condução da diplo-
macia brasileira durante a pandemia. 
A relação do Brasil com a China deve 
ser um dos pontos mais questionados 
pelos parlamentares da CPI da Pande-
mia. Segundo o senador Marcos do Val 
(Podemos-ES), a política externa sob a 
gestão do ex-chanceler pode ter atrasa-
do a compra de vacinas. 

“É fato público e notório que o se-
nhor Ernesto Henrique Fraga Araújo, 
durante o período em que foi ministro 
de Relações Exteriores, executou na 
política externa o negacionismo de 
Bolsonaro na pandemia, o que teria fei-
to o Brasil perder um tempo precioso 
nas negociações por vacinas e insumos 
para o combate à covid-19”, aponta o 
senador.

Outro requerimento para ouvir 
Araújo, exonerado do ministério no 
� m de março, é assinado por Alessan-
dro Vieira.

MAYRA PINHEIRO
Está marcado para quinta-feira, 

20,  o depoimento de Mayra Pinheiro, 
secretária de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde do Ministério da 
Saúde. Conhecida nas redes sociais 
como “capitã cloroquina”, Mayra Pi-
nheiro deverá explicar aos senadores 
a defesa de medicamentos antivirais 
durante a crise de oxigênio em Manaus 
(AM) no início do ano. 

A convocação atende a pedidos fei-
tos pelos senadores Alessandro Vieira, 
Randolfe Rodrigues, Renan Calheiros e 
Humberto Costa (PT-PE).

DEPOIMENTOS ANTERIORES
Os depoimentos tiveram início 

no dia 4 de maio, com Luiz Henrique 
Mandetta, ex-ministro da Saúde. 

CPI ouvirá Ernesto Araújo e Eduardo 
Pazuello na próxima semana

General Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, conseguiu adiar sua ida ao Senado, mas está sendo esperado na próxima quarta-feira

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL
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PARNAMIRIM

Dando continuidade as negociações com a secretaria 
de saúde do município de Parnamirim, a categoria 
médica realizou assembleia esta semana para 
discutir proposta de uma gratificação transitória. A 
proposta de gratificação transitória é devido a Lei 
Complementar 173/2020 (Lei de Socorro aos 
Estados) que proíbe o reajuste no salário de 
servidores. Também foi discutida a criação de uma 
gratificação ambulatorial visando diminuir a 
diferença salarial entre os médicos de ambulatório e 
os de urgência. A solicitação dos médicos será 
encaminhada à secretaria de saúde e o Sinmed RN 
pede o prazo de até 31 de maio para a resposta.

Sinmed-RN, AMRN, Cremern e a OAB/RN realizam 
a campanha “RN sem Fome”, com a finalidade de 
arrecadar doações para que as família em situação de 
vulnerabilidade possam ter acesso a produtos 
alimentícios durante a pandemia. As famílias 
contempladas deverão receber um voucher no valor 
d e  R $  5 0  r e f e r e n t e  a  u m a  c e s t a  b á s i c a , 
confeccionada especialmente para a campanha, que 
será disponibilizada para retirada nos mercados 
credenciados.
As doações podem ser feitas para a seguinte 
conta: Banco Sicredi / Agência: 2207 / Conta 
Corrente: 2335-3 / Favorecido: Associação Médica 
do RN. Também é possível doar através da 
Chave Pix: rnsemfome@gmail.com

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

semanal
informativo

RN
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

EBSERH
A Federação Nacional dos Médicos – FENAM - 
encaminhou comunicado a todos os sindicatos 
médicos do país orientando a categoria de base a não 
aderir à greve e a manter as atividades normais, isto 
é, com 100% dos médicos da EBSERH trabalhando. 
Isto porque a Ministra Delaíde Alves Miranda 
Arantes deferiu liminar favorável a EBSERH, que 
ajuizou Dissídio Coletivo de Greve junto ao TST, na 
qual estabelece que 100% da área médica deve 
continuar trabalhando, sob pena de multa de 
R$100.000,00 por dia. A FENAM e o Sinmed RN 
continuam na defesa dos interesses dos médicos da 
EBSERH, agora, em sede de Dissídio Coletivo de 
Greve.

CAMPANHA ‘‘RN SEM FOME’’

Técnicos do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) ingressaram 
com uma representação nesta 

quinta-feira, 13,  para que o Governo 
do Rio Grande do Norte seja impedido 
de aumentar a remuneração de au-
ditores fi scais. Na ação, que foi enca-
minhada ao gabinete do conselheiro 
Renato Dias, com pedido de liminar, 
a Diretoria de Despesa com Pessoal 
(DPP) defende que o reajuste ofi cia-
lizado pelo governo Fátima Bezerra é 
ilegal. Até a publicação desta matéria, 
o conselheiro ainda não havia proferi-
do despacho no caso.

O aumento foi publicado no dia 
8 de maio no Diário Ofi cial do Esta-
do. Uma resolução assinada pelos 
secretários Carlos Eduardo Xavier 
(Tributação) e Virgínia Ferreira (Ad-
ministração) eleva em 23% um bônus 
pago mensalmente a auditores como 
premiação pelo alcance de metas de 
arrecadação de impostos. O bônus – 
que recebe o nome de Unidade de Par-
cela Variável (UPV) – saiu de R$ 88,46 
para R$ 108,41.

Em nota, a Secretaria Estadual 
de Tributação (SET) afi rmou que o 
bônus existe desde 2013 e, segundo a 
lei, deve ser atualizado todos os anos 
com base nos resultados da arreca-
dação. Apesar disso, a UPV só foi re-
ajustada três vezes: duas no governo 
Robinson Faria (2017 e 2018) e outra 
agora, que é referente aos resultados 
de 2016. Os aumentos do governo 
Robinson foram referentes também a 
anos anteriores.

A resolução tem efeitos retroativos 
a 1º de março de 2021, apesar de os 
auditores terem, em tese, direito a re-
ceber o recurso acumulado retroativo 
aos últimos quatro anos, consideran-
do que a base de cálculo é 2016.

Além disso, a maior parte dos ser-
vidores não vai receber efetivamente a 
verba, já que os salários da categoria 
ultrapassam o teto do funcionalismo 

(R$ 39.293,32). Por lei, o que é devido 
acima do limite máximo é descarta-
do. Outro detalhe é que nem todos os 
auditores recebem a UPV de forma 
integral. Dependendo da classe do 
servidor, são pagas parcelas do bônus, 
chegando a 100% apenas para o topo 
da categoria.

O Sindicato dos Auditores Fiscais 
do Rio Grande do Norte (Sindifern) 
também enfatizou que o reajuste é 
legal. Em nota, a entidade destacou 
que o cálculo do bônus salarial “é fei-
to com base em critérios técnicos”, 
considerando o alcance de metas de 
arrecadação.

“O Fisco do Rio Grande do Nor-
te vem desempenhando o seu papel 
institucional de cobrar os tributos ad-
ministrados pelo Estado, e mesmo na 
adversidade imposta pela pandemia, 
entregou nos últimos oito meses arre-
cadações de ICMS que contribuíram 
decisivamente para o equilíbrio fi scal 
do Estado”, complementou o Sindi-
fern, destacando que o incremento na 
arrecadação contribuiu para o paga-
mento em dia de salários de servidores 
do Estado.

A lei que criou em 2013 o 
bônus para os auditores estabele-
ce que a revisão anual do benefício 
pode acontecer através de reso-
lução. No entanto, na representa-
ção, a Diretoria de Despesa com 
Pessoal do TCE defende que todo 
reajuste para servidor deve estar 
previsto em uma lei específi ca, e 
não na publicação de uma simples 
resolução. Os técnicos pedem que 
o TCE solucione o impasse.

Os técnicos do TCE cobram, 
ainda, que o Governo do Estado 
apresente um estudo de impacto 
econômico e fi nanceiro do au-
mento. A Diretoria de Despesa 
com Pessoal cita a existência de 
um suposto estudo da Secretaria 
de Administração que apontaria 
um impacto de R$ 12 milhões por 
ano.

O Portal da 98 FM não con-
fi rmou se esse levantamento 
realmente existe. A reportagem 
apurou, contudo, que cálculos pre-
liminares do governo indicam um 
impacto de R$ 3,2 milhões por ano 
(cerca de 25% do projetado na re-
presentação dos técnicos do TCE).

Além disso, a Diretoria de Des-
pesa com Pessoal aponta que, em 
função da pandemia da Covid-19, 
governos estaduais e prefeituras 
estão impedidos de conceder au-
mentos para servidores até o fi m 
deste ano, como compensação 
pela ajuda fi nanceira concedida 
pelo Governo Federal. O Sindifern 
destacou em nota, porém, que o 
aumento do bônus é devido aos 
auditores desde 2016 – portanto, 
antes do estado de calamidade.

POLÊMICA | Técnicos do Tribunal de Contas cobram que o Governo do RN apresente estudo de impacto 
econômico e financeiro do aumento e Diretoria de Despesa com Pessoal fala de impacto de R$ 12 milhões

Técnicos representam contra bônus 
no salário de auditores do TCE

Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte enfatiza que o aumento é legal e que bônus é baseado em “critérios técnicos”

AGORA  RN

Fisco do Rio Grande do 
Norte vem desempenhando 
o seu papel institucional 
de cobrar os tributos 
administrados pelo Estado 
e entregou arrecadações de 
ICMS que contribuíram para 
o equilíbrio fiscal do Estado”

“
SINDIFERN
SIND. DOS AUDITORES FISCAIS

TÉCNICOS VEEM 
ILEGALIDADE E APONTAM 
IMPACTO FINANCEIRO



Pelo segundo ano consecutivo, o 
Hotel-Escola Senac Barreira Roxa, 
em Natal, recebe o prêmio Travel-

lers’ Choice, do site de buscas e reservas 
Tripadvisor. O selo é concedido aos 
estabelecimentos com maior número 
de avaliações de usuários classifi cados 
como “Ótimas”.

Só 10% das empresas no Tripadvi-
sor recebem esta distinção, que premia 
as melhores acomodações, atrações 
e restaurantes da hotelaria brasileira 
dentro do foco de excelência do aten-
dimento, segundo avaliações e opiniões 
enviadas pelos viajantes.

Administrado pelo Sistema Feco-
mércio RN, o Hotel-Escola coleciona já 
coleciona prêmios desde sua reinauga-
ração, em 2019.

Além do Traveller’s Choice 2020 e 
2021, o Barreira Roxa já recebeu tam-
bém o Traveller Review Awards 2020 
e 2021, do Booking.com e o “Loved by 
Guests 2021”, do site Hoteis.com.

Para Marcelo Queiroz, presidente 
do Sistema Fecomércio RN, “todas as 
certifi cações que o Hotel Barreira Ro-
xa tem recebido são reconhecimentos 
importantes por serem baseadas nas 
avaliações dos próprios usuários”.

A premiação do Hotel-Escola vem 
num momento importante, quando o 
faturamento do turismo é fortemente 
castigado pela pandemia do novo co-
ronavírus, perdendo um terço de seu 
tamanho desde 2019.

Para os especialistas, esses dados 
indicam um quadro complexo em que o 
Turismo como atividade não consegue 
encontrar caminhos para iniciar uma 
recuperação.

Considerando a baixa expressiva 
no faturamento de março do ano pas-

sado, quando as pessoas entravam em 
quarentena, a queda de agora é ainda 
mais negativa, porque aponta que as 
atividades turísticas estão piores agora 
até mesmo do que naquele primeiro 
momento da pandemia.

A retração mais expressiva foi re-
gistrada na aviação civil, que encolheu 
38,4% em março. O segmento tem ex-
perimentado um cenário de baixa de-
manda e, consequentemente, de baixa 
na oferta de assentos.

“Nesse contexto de retomada gra-
dual das atividades é vital termos ava-
liações positivas do público em nossa 
hotelaria”, destaca Marcelo Queiroz.

Uma prova dessa necessidade são 
os números apurados junto a hotéis e 
pousadas. Nesse grupo (alimentação e 
alojamento), também muito atingido 
pelas medidas de isolamento, o fatura-
mento no Brasil caiu 20,1% a menos em 
março deste ano na comparação com 
o mesmo mês de 2020, quando houve 
muitos cancelamentos de viagens por 
causa da pandemia.

Também as atividades culturais, es-
portivas e de recreação, tão importantes 
para o turismo, caíram 19,1% em março, 
enquanto locadoras de veículos, agên-
cias e operadoras turísticas registraram 
recuo de 3,5%.

Só dois segmentos cresceram em 
março, na contramão das quedas: os 
transportes terrestres (4,8%), como 
empresas de viagens interestaduais, 
intermunicipais e internacionais – 
benefi ciadas pela queda da demanda 
a aviação civil – e o aquaviário (3%), 
que, por ter uma participação peque-
na na composição do faturamento do 
setor, é um resultado praticamente 
nulo.
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MARCELOHOLLANDA
CPI Espetacular

A CPI da Covid no Senado, do ponto 
de vista da mídia, é a grande pauta 
do momento. Os canais fechados por 
assinatura que o digam. Durante as 
horas em que o espetáculo transcorre, 
âncoras dos programas do horário 
desaparecem.  Só voltam quando as 
luzes se apagam.

 

STF da hora
Alguns julgamentos no Supremo 

Tribunal também têm recebido o 
mesmo tratamento espetacular. E 
aqui se entenda deixar a coisa rolando 

e usar as interrupções para que os 
jornalistas façam seus comentários ou 
recapitulações. Assim fica fácil.

 

Bem criado
Fabio Wajngarten, ex-secretário-

executivo do Ministério das 
Comunicações e ex-chefe da Secretaria 
Especial de Comunicação Social do 
Governo Bolsonaro, é a figura mais 
trivial-simples da vida paulistana bem 
nascida.

Magoou

Magoadinho com o governo em que 
se envolveu até outro dia e catapultado à 
intimidade do presidente da República 
pelas circunstâncias de uma campanha 
eleitoral, achou que poderia salvar 
a vacinação dos brasileiros, filho de 
médico que ele é.

 

Super-herói
De olho num negócio bilionário, 

tentou fazer o que é a sua especialidade 
na vida: aproximar vendedor e 
comprador. Apenas subindo alguns 
degraus que separavam sua sala do 
gabinete presidencial.

MARCELO
Capitão

Mesmo chutado do governo, Fabio 
Wajngarten se superou na sagrada 
arte de puxar o saco quando explica à 
CPI o fato de Bolsonaro ainda não ter 
se vacinado: ele quer ser imunizado 
só depois do último brasileiro. Igual o 
capitão do navio adernado.

O verdadeiro
Só que no áudio vazado pela 

revista Veja o que apareceu foi o 
Wajngarten da vida real, bem diferente 
daquele personagem humilde da CPI, 
que tinha um sonho (“I have a dream”) 

de tornar o Brasil um País melhor.

7 a 1
Indagado pelo repórter se o ministro 

Pazuello foi ou não incompetente, ele foi 
curto e grosso: “incompetente”. E ainda 
lembrou aquele incidente terrível dos 7 
a 1 da Copa.

Enquanto a CPI da Covid eletriza, 
empolga e faz a gente querer assisti-la 
ao lado de uma tigela de pipoca e de 
um copo de guaraná geladinho, a dívida 
pública do país  só aumenta.

: AGORARN

Hotel-Escola Barreira Roxa ganha 
mais um prêmio Travellers’ Choice
REONHECIMENTO | Para Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio no Rio Grande do Norte, as certificações recebidas  são reconhecimentos importantes por se basearem 
nas avaliações dos próprios usuários; premiação vem em um momento importante, quando o faturamento do turismo tem sido fortemente castigado pela pandemia do coronavírus

Hotel-Escola Barreira Roxa, localizado na Via Costeira de Natal, também recebeu o Traveller Review Awards 2020 e 2021, do Booking.com

Presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, lembra que no contexto de retomada das atividades, é vital ter avaliação positiva 
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FOTOS: JOSÉ ALDENIR

A Prefeitura de Natal concluiu 
nesta sexta-feira, 14,  a entrega 
de todas as unidades habita-

cionais do Complexo Village de Prata, 
no bairro Planalto. Nesta etapa final, 
foram disponibilizados 224 aparta-
mentos do Residencial Severino de 
Souza Marinho. Ao todo, foram cons-
truídos oito blocos, totalizando 1.792 
apartamentos, projeto em parceria 
do Município com o Governo Federal 
com recursos na ordem de R$ 109,312 
milhões. A solenidade de entrega con-
tou com a presença do prefeito Álvaro 
Dias, do ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, e do se-
cretário municipal de Habitação, José 
Vanildo da Silva.

“Concluímos o nosso principal 
projeto na área de habitação. Como 
prefeito, hoje acordei feliz e emocio-
nado em poder, através do nosso tra-
balho, propiciar moradia digna para 
quem antes vivia em ocupações. Agora 
os contemplados podem viver com 
seus familiares em um espaço confor-
tável e estruturado”, disse o prefeito 
Álvaro Dias. 

Ele também ressaltou que a gestão 
municipal está intensificando as conver-
sas com o Governo Federal para comple-
mentar o projeto do Village de Prata, que 
prevê a entrega de mais equipamentos 
públicos. “O Governo Federal é um par-
ceiro de primeira hora da nossa gestão. 
Quero dizer que já desapropriamos um 
terreno na área vizinha ao empreendi-
mento e vamos buscar os recursos para 
construirmos duas escolas, um centro de 
educação infantil e mais outros equipa-
mentos”, detalhou.

EMOÇÃO
Sebastião Quirino recebeu as chaves 

do seu apartamento das mãos do prefei-
to Álvaro Dias e não escondeu a emoção: 
“É a concretização de um sonho. Não 
vejo a hora de poder começar a morar 
na minha casa”, disse o orgulhoso con-
templado que antes vivia na ocupação 
habitacional Padre Sabino, nas Rocas. 

Onailde Gomes compartilhou do 
mesmo sentimento e não segurou as 
lágrimas quando recebeu as chaves de 
sua casa. Ao lado da filha Alice Vitória, 
ela já projeta a nova vida em sua resi-
dência própria: “Vivi a vida inteira de 
aluguel. Era um sacrifício tremendo e 
agora tenho o prazer de morar em algo 
que é meu. É indescritível o que eu es-
tou sentindo”, concluiu. 

O ministro do MDR, Rogério Ma-
rinho, elogiou a política municipal 
adotada pela Prefeitura de Natal e 
destacou a parceria existente entre a 
administração da capital potiguar e 
o Governo Federal. “O prefeito Álvaro 
Dias tem feito uma gestão vitoriosa e 
temos a satisfação de contribuir para 
as ações e programas que estão sendo 
executados em Natal. Hoje conclu-
ímos a entrega do Village de Prata, 
promovendo cidadania e dignidade. 
Vamos seguir ajudando e fazendo o 
possível para trazer cada vez mais in-
vestimentos para o Município”, disse o 
ministro.

Ainda na solenidade, o prefeito 

Álvaro Dias e o Ministro Rogério Ma-
rinho assinaram um convênio que ga-
rantiu investimentos de mais de R$ 20 
milhões para a continuidade de obras 
de drenagem em toda Natal. 

Os apartamentos do Village de 
Prata possuem dois quartos, sala, cozi-
nha e banheiro, com uma área total de 
39,23 metros quadrados. Além disso, o 
condomínio possui estrutura de lazer 
com quadras de esportes, estaciona-
mentos, centros comunitários e outras 
áreas para as famílias.

O Village de Prata é o principal 
projeto de habitação popular hoje rea-
lizado pelo Poder Público na cidade, já 
tendo atendido cidadãos de assenta-

mentos como Camboim (Bom Pastor), 
remanescentes das antigas favelas do 
Fio e Alemão, aqueles que estão em 
área de risco da Chesf (Bom Pastor), 
Assentamento 8 de março (Planalto), 
famílias que estavam ocupando o ter-
reno da Estação de Tratamento de Es-
gotos (ETE), no Guarapes, pessoas do 
Maruim, Jacó, famílias que ocupavam 
uma área na ZPA-4 (Guarapes) e Mãe 
Luíza, entre outros.

Também participaram da sole-
nidade os deputados federais Walter 
Alves, Benes Leocádio, Carla Dickson, 
General Girão, deputado estadual Co-
ronel Azevedo e os vereadores Preto 
Aquino e Luciano Nascimento.

A deputada federal Natália Bo-
navides (PT) publicou no Twitter 
fotos que mostram manifestantes 
feridos durante entrega de mo-
radias em Natal. “Militantes do 
MLB são agredidos com balas de 
borracha em evento de entrega de 
chaves de apartamentos de mo-
radia popular. Prefeitura de Natal 
proibiu a entrada de comissão do 
MLB e gerou o conflito. É inacei-
tável que pessoas que lutam por 
seus direitos sejam tratadas com 
violência”, escreveu a parlamentar.

A Guarda Municipal e a Polí-
cia Militar estiveram no local para 
controlar o protesto. Segundo uma 
manifestante, o ato foi pelas pes-
soas que não foram contempladas 
com apartamentos.

Prefeitura termina a entrega de 
apartamentos no Village de Prata
EVENTO| Ministro, prefeito, deputados e vereadores participaram da entrega de 224 apartamentos do Residencial Severino de Souza Marinho, nesta sexta-feira, 14; cada unidade 
habitacional tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Antes da entrega, houve protesto fora do condomínio, sendo registrado confronto entre manifestantes e guardas municipais

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o prefeito de Natal, Álvaro Dias, entregaram chaves dos imóveis a moradores

Primeiro confronto foi entre os manifestantes e integrantes da Guarda Municipal de Natal, mas PM foi acionada depois Indiferentes aos discursos e às confusões, crianças se divertiam na academia entregue no complexo habitacional

PROTESTO É 
REGISTRADO POR 
DEPUTADA



Na manhã desta sexta-feira, 14, 
foi realizada a entrega de 150 
cestas básicas no Centro de 

Convivência Ivone Alves para os gar-
çons e seguranças que tiveram suas 
atividades suspensas como medida de 
prevenção a Covid-19. A ação é fruto 
da parceria da Secretaria Municipal do 
Trabalho e Assistência Social (Semtas) 
com o Busão Solidário, do Sindicato 
das Empresas de Transportes Urbanos 
(Seturn).

Para Josefa Rodrigues, segurança 
há dois anos, as doações chegaram 
numa  hora oportuna para ajudar os 
mais vulneráveis. “Estamos muito feli-
zes com a realização desta ação, esta-
mos sem trabalhar, esse vírus não tem 
nos permitido ganhar o sustento, e, eu 
gosto de ganhar meu próprio salário, 
agora estou fazendo bicos, tentando 
ter uma renda, arrumar o que comer. 
Agradecemos a Semtas, à Prefeitura e 
ao Busão Solidário”,finaliza. 

Alan Oliveira, um dos represen-
tantes do projeto Busão Solidário, cujo 
objetivo é arrecadar cestas básicas 
e donativos para serem distribuídos 
às famílias que estão em situação de 

vulnerabilidade social e econômica 
temporária, principalmente em decor-
rência da pandemia da Covid-19 e não 
dispõe de renda para o seu sustento 
familiar, reforça a importância da par-
ceria com a Secretaria Municipal do 
Trabalho e Assistência Social. 

Para o secretário da Semtas, Adjuto 
Dias, a parceria com o Busão Solidário 

tem garantido dignidade aos que ne-
cessitam de amparo neste momento 
de crise social. A distribuição de cestas 
básicas dá continuidade às ações de 
acolhimento às pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, realizadas 
pela Semtas o ano inteiro. O CRAS é 
uma unidade de proteção social básica 
do Sistema Único de Assistência Social.
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RAIANE MIRANDA

SEMTAS

Mais 16,6 mil doses da Corona-
vac chegaram ao Rio Grande 
do Norte nesta sexta-feira, 

14,  para a segunda dose em atraso 
da população. A carga foi recebida na 
Unidade Central de Agentes Terapêu-
ticos (Unicat), junto com caixas de 
anestésicos do kit intubação para UTIs 
Covid e outros materiais. Segundo a 
governadora do Estado, Fátima Bezer-
ra (PT), será regularizado o esquema 
vacinal de todos os potiguares com a 
segunda dose atrasada.

Ainda de acordo com a gestora 
estadual, mais 36,2 mil doses da Co-
ronavac chegarão ao RN neste sábado 
15. “Como vocês sabem, tem sido uma 
luta incansável nossa na busca dessas 
vacinas. Havíamos solicitado 87.098 
doses. Cinco dias atrás, recebemos 
15.800 doses, [quinta-feira] chegaram 
mais 33.800, [sexta-feira] mais 16.600 
e [sábado] chegarão outras 36.298 do-
ses de Coronavac”, escreveu a chefe do 
Executivo estadual no Twitter.

O RN recebeu, na última quinta-
-feira 13, um carregamento com 33,8 
mil doses da vacina produzida pelo 
Butantan. Os imunizantes já estão 
sendo distribuídos aos municípios 

com a indicação de uso para comple-
tar o esquema vacinal em atraso.

De acordo com levantamentos da 

Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap), por meio do RN + Vacina, 
cerca de 87 mil pessoas aguardavam 

os imunizantes ao fim da semana pas-
sada.

“Fica aqui o meu apelo às prefei-

turas para que dediquem toda a sua 
celeridade na aplicação das doses”, 
finalizou a governadora do Estado.

Na manhã de segunda-feira, 17, a 
Sesap distribuirá a carga de vacinas da 
Pfizer. Por conta da logística de arma-
zenamento do imunizante, que preci-
sa ficar a baixas temperaturas, apenas 
municípios da Região Metropolitana 
de Natal receberão, como foi acordado 
durante a semana.

RN deve regularizar esquema vacinal 
com a segunda dose da Coronavac 
IMUNIZAÇÃO| Rio Grande do Norte aguarda 36,2 mil doses da Coronavac neste sábado, 15; na quinta-feira, chegaram 33,8 mil doses. Vacinas já estão sendo distribuídas e, de acordo 
com o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde Pública, cerca de 87 mil pessoas continuavam aguardando os imunizantes, desde o fim de semana passado

Governadora Fátima Bezerra, fotografada ao lado de um lote com milhares de doses, enfatiza a “luta incansável” na busca das vacinas

36,2

33,8

mil doses da Coronavac 
chegarão ao RN neste sábado

mil doses do imunizante foram 
entregues na quinta-feira

Adjuto Alves reforça parceria com o Busão Solidário, garantindo dignidade a quem necessita

Cestas básicas são doadas a 
seguranças e garçons na capital

ATIVIDADES SUSPENSAS

O mês de maio prossegue e a 
Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante/RN, por meio 

do Departamento Municipal de 
Trânsito (Demutran), continua uma 
programação de ações em alusão 
ao ‘Maio Amarelo’− período em que 
se reforça a importância do trânsito 
seguro. O movimento, adotado em 
todo território nacional, nasceu com 
o intuito de chamar a atenção para 
os altos indicies de acidentes e mor-
tes no trânsito, mobilizando o poder 
público e sociedade civil.

No município, as ações vão con-
tar com a parceria dos supermerca-
dos Nordestão e Rede Mais, Assaí 
Atacadista, Iskisita, Carajás, Atacare-
jo Queiroz, além do Hospital e Mater-
nidade Belarmina Monte e a Câmara 
Municipal de Vereadores. Alguns 
locais da cidade, como a estátua do 
Galo Branco de Dona Neném e a 
Igreja Matriz de São Gonçalo, serão 
iluminados com a cor da campanha. 
Blitz de conscientização também 
vão acontecer durante todo o mês 
em diversas localidades, com apoio 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
e do Comando de Polícia Rodoviária 

Estadual (CPRE).
‘Respeito e responsabilidade: 

pratique no trânsito’ é o tema da 
campanha deste ano, que busca 
trazer uma reflexão à sociedade 
brasileira sobre a impaciência e in-
tolerância dos condutores. “O Maio 
Amarelo é apontado como um dos 
fatores responsáveis pela diminuição 
no número de mortes no trânsito no 
Brasil. Por isso é tão importante o 
engajamento de toda a sociedade na 
luta por um trânsito mais seguro pa-
ra todos”, afirma Edmilson Gomes, 
diretor do Demutran.

 

São Gonçalo promove ações 
durante o ‘Maio Amarelo’

TRÂNSITO SEGURO

DIVULGAÇÃO

Vários pontos recebem as atividdes
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MIGUEL SCHINCARIOL

O Brasil registrou 2.189 novas 
mortes pela covid-19 nesta sex-
ta-feira, 14. A média semanal de 

vítimas, que elimina distorções entre 
dias úteis e fim de semana, mostrou 
tendência de queda pelo 20º dia segui-
do e ficou em 1.913, o menor patamar 
desde 15 de março, quando marcou 
1.855. Já a média móvel de casos está 
no maior patamar desde 21 de abril: 
61.993.

Com transmissão descontrolada 
do vírus, o País tem visto o colapso de 
várias redes hospitalares, com morte 
de pacientes na fila por leito e falta de 
remédios para intubação. Governado-
res e prefeitos têm recorrido a restri-
ções ao comércio e até ao lockdown 
para frear o vírus. Já o presidente Jair 
Bolsonaro continua como forte críti-
co das medidas de isolamento social, 
recomendadas por especialistas, e 
afirma temer efeitos negativos na eco-
nomia.

Nesta sexta-feira, o número de 
novas infecções notificadas foi de 
84.486. No total, o Brasil tem 432.785 
mortos e 15.521.313 casos da doença, 
a segunda nação com mais registros, 
atrás apenas dos Estados Unidos. Os 
dados diários do Brasil são do consór-
cio de veículos de imprensa formado 
por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha 
e UOL em parceria com 27 secretarias 

estaduais de Saúde, em balanço di-
vulgado às 20h. Segundo os números 
do governo, 14.028.355 pessoas estão 
recuperadas.

O Estado de São Paulo registrou 
nesta terça-feira um número alto de 
mortes por coronavírus, totalizando 

559. Outros X Estados também su-
peraram a barreira de 100 óbitos no 
dia: Rio de Janeiro (344), Minas Gerais 
(252), Paraná (145), Bahia (115) e Rio 
Grande do Sul (108).

O balanço de óbitos e casos é resul-
tado da parceria entre os seis meios de 

comunicação que passaram a traba-
lhar, desde o dia 8 de junho, de forma 
colaborativa para reunir as informa-
ções necessárias nos 26 Estados e no 
Distrito Federal. A iniciativa inédita 
é uma resposta à decisão do governo 
Bolsonaro de restringir o acesso a da-

dos sobre a pandemia, mas foi manti-
da após os registros governamentais 
continuarem a ser divulgados.

Nesta sexta-feira, o Ministério da 
Saúde informou que foram registrados 
73.851 novos casos e mais 2.211 mortes 
pela covid-19 nas últimas 24 horas. No 
total, segundo a pasta, são 15.519.525 
pessoas infectadas e 432.628 óbitos. Os 
números são diferentes do compilado 
pelo consórcio de veículos de impren-
sa principalmente por causa do horá-
rio de coleta dos dados.

ESTADOS
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (103.493). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (47.699), Minas Gerais 
(37.005), Rio Grande do Sul (26.550) e 
Paraná (24.330). Já na parte de baixo 
da lista, com menos vidas perdidas pa-
ra a pandemia, estão Roraima (1.568), 
Acre (1.608), Amapá (1.610), Tocantins 
(2.704) e Alagoas (4.462).

VACINAÇÃO
Até o momento, foram distri-

buídos a estados e municípios 83,8 
milhões de doses de vacinas contra a 
covid-19. Deste total, foram aplicadas 
51,1 milhões de doses, sendo 34,6 mi-
lhões da 1ª dose e 16,4 milhões da 2ª 
dose.

Brasil registra 2.189 mortes e mostra 
tendência de queda na média móvel
BALANÇO I Média semanal de vítimas do coronavírus chega a 1.913, mas média de casos está no maior patamar desde 21 de abril: 61.993. No total, o Brasil tem 432.785 mortos e 
15.521.313 casos da doença, e se mantém no ranking como a segunda nação com mais registros, atrás dos Estados Unidos. Mais 73.851 casos e 2.211 mortes nas últimas 24 horas

Ranking de estados com mais mortes é liderado por São Paulo (103.493). Em seguida vem Rio de Janeiro (47.699) e Minas Gerais (37.005)

 DIVYAKANT SOLANKI

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) pediu nesta sexta-feira, 
14, que países ricos reconside-

rem planos de vacinar crianças e, em 
vez disso, doem imunizantes contra a 
covid-19 ao consórcio Covax para paí-
ses mais pobres.

O chefe da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, também disse que o 
segundo ano da pandemia ruma para 
ser mais mortífero do que o primeiro, e 
que a Índia é uma grande preocupação.

"Entendo por que alguns países 
querem vacinar suas crianças e adoles-
centes, mas, neste momento, peço que 
reconsiderem e, ao invés disso, doem 
vacinas para o #Covax", disse ele em 
uma reunião virtual em Genebra.

O primeiro-ministro indiano, Na-
rendra Modi, acionou o alarme por 
causa da disseminação rápida do coro-
navírus pelo vasto interior do país nes-
ta sexta-feira, quando o número oficial 
de infecções ultrapassou 24 milhões e 4 
mil pessoas morreram pelo terceiro dia 

consecutivo.
Mais de 160 milhões de pessoas já 

foram infectadas pelo coronavírus e 3 
milhões já morreram de covid no mun-
do. Infecções foram relatadas em mais 

de 210 países e territórios desde que os 
primeiros casos foram identificados na 
China em dezembro de 2019.

No dia 5 de maio, o Canadá se 
tornou o primeiro país do mundo 
a autorizar a aplicação da vacina 
contra covid-19 da Pfizer para ado-
lescentes de 12 a 15 anos. A farma-
cêutica havia afirmado que o seu 
imunizante apresenta eficácia de 
100% em pessoas dessa faixa etária 
após um estudo com 2.260 pacien-
tes. Cinco dias depois, a agência 
reguladora de medicamentos dos 
Estados Unidos (FDA) anunciou 
a mesma medida para seus cida-
dãos. Número oficial de infecções na Índia ultrapassou 24 mi e 4 mil pessoas morreram pelo 3º dia

OMS pede que países ricos doem 
vacinas em vez de imunizar crianças

PANDEMIA

Entendo por que 
alguns países querem 
vacinar suas crianças 
e adolescentes, mas, 
neste momento, peço que 
reconsiderem e, ao invés 
disso, doem vacinas
 para o #Covax”

“
TEDROS ADHANOM
CHEFE DA OMS

CANADÁ E EUA 
ANUNCIARAM VACINAÇÃO 
DE ADOLESCENTES ENTRE 
12 E 15 ANOS DE IDADE



O fato de a pandemia ter sido um 
catalisador da digitalização em 
todas as esferas é sabido, mas o 

tamanho do avanço ainda está sendo 
medido. No Brasil, 77% dos consulta-
dos em uma pesquisa da Mastercard 
em 18 países disseram ter experimen-
tado, no último ano, um meio de paga-
mento que nem pensavam em usar.

Depois de provar, os usuários con-

sultados ganharam confiança. Confor-
me o levantamento, 83% dos brasilei-
ros se dizem hoje mais abertos a toda 
forma de pagamento, do que um ano 
atrás.

O estudo foi realizado por Harris 
Polling e Mastercard Global Foresights, 
Insights and Analytics, entre 26 de 
fevereiro e 10 de março. Foram feitas 
entrevistas online com 15,5 mil consu-
midores, de quatro regiões do mundo.
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ELZA FIUZA

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) lançou ontem, 14, a 
campanha de esclarecimento 

à população sobre a segurança do 
sistema de votação eletrônico no país. 
Serão veiculadas peças audiovisuais 
nas redes sociais do tribunal, na Rádio 
Justiça e na TV Justiça para detalhar o 
funcionamento da urna eletrônica, os 
mecanismos de segurança do proces-
so eleitoral e as medidas que são toma-
das para auditar a votação. 

Durante a coletiva de lançamento 
da campanha, o presidente do TSE, mi-
nistro Luís Roberto Barroso, reiterou 
que o processo de votação eletrônico 
é usado há 25 anos no país e nenhuma 
fraude foi registrada. Barroso disse 
que o Brasil registrou várias fraudes 
na contagem dos votos de papel antes 
da implantação do equipamento, que 
começou a ser usado em 1996. 

“O advento das urnas eletrônicas 
mudou a qualidade da democracia 
no Brasil e, desde então, as urnas ele-
trônicas vêm sendo utilizadas com 

sucesso, sem que jamais se tivesse 
documentado sequer um caso de 
fraude”, disse. 

O presidente do TSE também 
anunciou a criação de uma comissão 
externa que vai acompanhar todo o 
processo eleitoral de 2022. O grupo 
será implantado até o final deste ano 
e deverá contar com a participação 
de acadêmicos, representantes de ins-
tituições públicas e da área de tecno-
logia de informação, movimentos de 
combate à corrupção e integrantes do 
Congresso Nacional. 

“Aqui não há nada a esconder, tudo 
é limpo, transparente e pode ser visto, 
inspecionado e auditado por qualquer 
pessoa, a qualquer tempo”, afirmou.

TSE lança campanha que enfatiza 
segurança do sistema de votação 
FINANÇAS | ISerão veiculadas peças audiovisuais nas redes sociais do tribunal, na Rádio Justiça e na TV Justiça para detalhar funcionamento da urna eletrônica, mecanismos de 
segurança do processo eleitoral e medidas que para auditar a votação. TSE também anunciou a criação de uma comissão para acompanhar todo processo eleitoral de 2022

“Advento das urnas eletrônicas mudou a qualidade da democracia no Brasil e, desde então, vêm sendo utilizadas com sucesso”, defende TSE

HÉLVIO ROMERO/AE

Pesquisa revela que 83% dos brasileiros se dizem mais abertos a toda forma de pagamento

Brasileiros 
experimentaram 
formas de pagar

PANDEMIA

Em um dia com poucos aconteci-
mentos capazes de afetar o mer-
cado, os ativos brasileiros fecha-

ram em alta, enquanto, no câmbio, o 
dólar cedeu 0,80%, cotado a R$ 5,2710.

O dólar interrompeu uma sequ-
ência de seis semanas seguidas de 
queda ante o real e fechou os últimos 
cinco dias acumulando valorização 
de 0,81%. As preocupações com a dis-
parada da inflação americana ajuda-
ram a fortalecer o dólar no mercado 
internacional. Foi somente no pregão 
desta sexta-feira que a moeda ameri-
cana caiu de forma mais consistente, 
após dois indicadores da menores 
atividade dos Estados Unidos mos-
trarem números abaixo do previsto 
em abril e reduzirem, ao menos por 
ora, o temor de superaquecimento 
da maior economia do mundo.

O cenário externo teve peso, de-
terminando o comportamento do 
real nesta semana. O temor de que o 
Federal Reserve (Fed, o banco central 
americano) tenha que retirar mais 
cedo os estímulos monetários extra-
ordinários adotados na pandemia, 
têm inundado o mercado de liquidez 
e levado recursos aos emergentes.

“Membros do Fed têm contribu-
ído para amenizar as preocupações, 
ressaltando que o conjunto de dados 
observado não revela inflação per-

manente. De qualquer maneira, os 
mercados ligam o radar”, destaca o 
economista da Amplla Assessoria em 
Câmbio, Alessandro Faganello. 

A analista de moedas e mercados 
emergentes do Commerzbank, Ale-
xandra Bechtel, avalia que o real se 
beneficiou recentemente da alta das 
commodities e da sinalização de altas 
de juros pelo Banco Central, mas o 
ceticismo com a valorização da moeda 
brasileira permanece, na medida em 
que riscos específicos do Brasil podem 
reverter este movimento.

Dólar cai a R$ 5,27, mas 
fecha semana em alta

CAMBIO

COMISSÃO SERÁ CRIADA 
PARA ACOMPANHAR TODO 
PROCESSO ELEITORAL DO 

PLEITO DE 2022

77%
afirmaram ter usado

nova forma de pagamento 

DIVULGAÇÃO

sadasdsad
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Alteração LA 
Nº 2021-161631/TEC/LA-0026, com prazo de validade até 15/06/2022, em favor do empreendimento Extração 
mineral de Saibro com volume total de extração de 7.750,00 m³/mês, em uma área já licenciada de 3.10 
hectares, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 9.351.700,00 
m N; 172.500,00 m E, situada na Fazenda Fontainha, Zona Rural, Município de Ruy Barbosa/RN.  

 
José Inácio Cortez Bezerra  

Diretor Superintendente 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LO – Licença de Operação 
referente a LA – Licença Alteração Nº 2021- 161631/TEC/LA-0026, referente a extração mineral de saibro 
para uso na construção civil, em uma área de 3.10 hectares com novo volume a ser extraído de 7.750 
m³/mês, localizada entre os imóveis rurais Fazenda Fontainha, zona rural, Ruy Barbosa/RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
MARICULTURA CUTIA LTDA, CNPJ nº 23.393.968/0001-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
(LA) para a atividade de LARVICULTURA, localizada na Fazenda Cutia -  Distrito de Guajiru – Zona Rural de 
Pedra Grande RN. 
 

ORIGENES MONTE NETO 
Empreendedor 

 

 

A Pfizer anunciou nesta sexta-fei-
ra, 14, a oficialização do acordo 
com o governo federal para o 

fornecimento de mais 100 milhões de 
doses da vacina contra Covid-19 de-
senvolvida em parceria com a BioNTe-
ch. As entregas estão planejadas para 
acontecer até o final deste ano.

Os detalhes do novo contrato não 
foram revelados, mas segundo o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiroga, 35 mi-

lhões de doses deste novo acordo estão 
previstas para chegar ao país no mês de 
outubro. O governo federal pagou 6,6 
bilhões de reais pela nova compra. Tra-
ta-se do segundo acordo do Brasil com 
o laboratório. No primeiro, assinado no 
início do ano, após meses de atraso, o 
governo pagou 5,6 bilhões de reais, pela 
mesma quantidade de doses.

Com a oficialização do novo 
acordo, a farmacêutica americana irá 

fornecer 200 milhões de doses do imu-
nizante para o Brasil ainda em 2021. A 
quantidade é suficiente para imunizar 
100 milhões de brasileiros, já que a va-
cina é administrada em regime de duas 
doses.

Até o momento, mais de 2,2 mi-
lhões de doses já foram entregues. Por 
questões de logística, a disponibilidade 
do imunizante está restrita às capitais 
brasileiras. 

Pfizer e governo federal assinam 
contrato para mais 100 mi de doses

PANDEMIA

VACINA | Entregas estão planejadas para acontecer até o final deste ano, totalizando 200 milhões de doses 
para serem aplicadas nos brasileiros; Até o momento, mais de 2,2 milhões de doses já foram entregues
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JOÃORICARDOCORREIA
Livro

O professor Clayton Melo, do 
Departamento de Ciências Contábeis 
do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas da UFRN, lança neste 
sábado, 15, às 17 horas, seu primeiro 
livro na área literária intitulado 
Helifort Sky e a Esfera do Poder. O 
evento é gratuito, aberto ao público 
e acontecerá através do instagram 
da editora. A publicação, do gênero 
fi cção científi ca, expõe uma nova 
perspectiva de um mundo com 
tecnologia avançada para os padrões 
humanos, e de aventuras além da 
imaginação.

Indenização
Uma mulher deverá ser indenizada 

pelo Estado do Rio Grande do Norte 
com a quantia de R$ 75 mil por danos 
morais e R$ 20 mil por danos estéticos, 
valores que deverão ser atualizados a 
partir de 2 de fevereiro de 2012. O Estado 
também foi condenado ao pagamento 
de danos materiais, que deverão ser 
arbitrados em liquidação de sentença, 
sendo negado o pedido para pagamento 
de pensão indenizatória pelo ente 
estatal.

Indenização 2

Na ação movida contra o Estado, 
a autora narrou que foi atingida por 
disparos de arma de fogo efetuados por 
um adolescente fugitivo do Ceduc Caicó, 
durante um assalto a Padaria Petrópolis. 
O disparo atingiu a 7ª vértebra da 
sua coluna cervical, transfixou o seu 
pulmão e saiu pelo ombro, deixando-a 
paraplégica.

Legal
A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária aprovou autorização 
sanitária para um novo produto à 
base de cannabis com a participação 

da Fiocruz, produzido pela empresa 
Prati, Donaduzzi e Cia. O preparado 
foi denominado Canabidiol 
Farmanguinhos 200 mg/mL.

Legal 2
O canabidiol só pode ser utilizado a 

partir de um determinado tipo de receita 
médica (tipo B) e somente no caso de 
esgotamento de outros tratamentos, 
conforme determina a legislação para 
o tema.

Nordeste

O Banco do Nordeste  lançou, na 
segunda-feira, 10, o AgroamigoNet, 
estratégia de financiamento de kits 
de conectividade rural, visando 
impulsionar a inclusão digital dos 
agricultores familiares na Região, e o 
WhatsApp Agroamigo, solução que 
padroniza e qualifica o atendimento 
remoto aos produtores.

Religioso
Fundador da comunidade católica 

Canção Nova, o monsenhor Jonas Abib,  
continua internado em tratamento 
contra um câncer. 

JOÃORICARDO

MARCELO CASAL JR

A infl ação de abril desacelerou 
em relação a março para todas 
as faixas de renda pesquisadas 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
e Aplicada (Ipea), que divulgou hoje 
(14) uma análise do Indicador Ipea de 
Infl ação por Faixa de Renda. Apesar 
disso, a pesquisa mostra que a redu-
ção no ritmo de aumento de preços foi 
mais forte entre as famílias de maior 
renda, que também acumulam menor 
infl ação em um período de 12 meses, 
de acordo com o Ipea.

Com esse movimento, o aumento 
mensal de preços em abril foi mais in-
tenso entre as famílias de renda muito 
baixa (menor que R$ 1.650,50), para 
quem a infl ação passou de 0,71% em 
março para 0,45% em abril. Em 12 me-
ses, essas famílias acumulam infl ação 
de 7,71%, enquanto a infl ação geral foi 
de 6,76%, segundo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
medido pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística (IBGE).

Para as famílias de renda baixa (de 
R$ 1.650,50 a R$ 2.471,09), a infl ação 
de abril foi de 0,42%, enquanto a de 
março registrou índice de 0,85%. Essas 
famílias acumulam uma infl ação de 
7,5% em 12 meses, também acima da 
infl ação média da economia brasileira.

Na outra ponta da tabela, as famí-
lias de renda alta (mais de R$ 16.509,66) 
acumulam uma infl ação anualizada 
de 5,21%, abaixo do índice geral. Para 
essas famílias, a infl ação mensal caiu 
de 1% em março para 0,23% em abril.

O Ipea explica que, em abril, o gru-
po saúde e cuidados pessoais consti-
tuiu o principal fator de pressão sobre 
os preços, com a alta de produtos far-

macêuticos.
Para as famílias de renda mais 

baixa, esse quadro se soma ao peso do 
aumento das carnes, aves, ovos, leites 
e derivados. Mesmo assim, contribuí-
ram para a desaceleração da infl ação 

entre os mais pobres as quedas de ta-
rifas de energia elétrica, ônibus inter-
municipais e botijão de gás.

Para as famílias mais ricas, o peso 
do encarecimento de alimentos e me-
dicamentos é menor, o que se soma à 

defl ação (redução de preços) de com-
bustíveis e transportes por aplicativo.

CLASSE MÉDIA
As famílias de renda média alta 

(R$ 8.254,83 e R$ 16.509,66) foram 

as que tiveram maior desaceleração 
da infl ação entre todos os grupos de 
renda, já que o índice de março foi de 
1,08%, e o de abril, de 0,20%. No caso 
dessas famílias, a variação de preços 
em 12 meses está em 5,85%, baixo da 
infl ação geral.

Para o grupo de renda média (R$ 
4.127,41 e R$ 8.254,83), a infl ação de 
abril foi de 0,26%, enquanto a de março 
era de 1,09%. Em 12 meses, a infl ação 
que incide sobre a cesta de compras 
dessas famílias acumula 6,61%, tam-
bém abaixo do índice geral de 6,76%.

Assim como os grupos de renda 
baixa (R$ 2.471,09 e R$ 4.127,41), os 
de renda média-baixa experimentam 
uma infl ação acumulada maior que 
os demais grupos de renda média. A 
infl ação para essas famílias passou de 
1,02% em março para 0,33% em abril e 
acumula 7,3% em 12 meses, acima do 
IPCA.

INFLAÇÃO DE 2021
Quando são analisadas somente 

as taxas mensais de 2021, a situação 
se inverte e os grupos de menor renda 
passam a acumular as menores varia-
ções de preço. Enquanto a renda mui-
to baixa tem infl ação de 2,06% desde 
janeiro, sobre a renda alta incide uma 
variação acumulada de 2,52%.

Segundo o Ipea, essa diferença re-
percute, basicamente, a desaceleração 
dos alimentos e a forte alta dos com-
bustíveis ocorrida no primeiro trimes-
tre de 2021.

A infl ação acumulada em 2021 
é mais intensa sobre a renda média, 
com uma taxa acumulada de 2,62% 
entre janeiro e abril.  

Famílias mais pobres sentem dobro 
da inflação dos mais ricos em abril
PREÇOS | Segundo indicador por faixa de renda do Ipea, a inflação para famílias com renda inferior a R$ 1.650 foi de 0,45% em abril e ficou em 0,23% para aquelas que ganham mais 
de R$ 16.509 por mês. Estudo registrou uma desaceleração da pressão inflacionária em abril ante março em todas as faixas de renda, interrompendo crescimento dos ultimos meses

Gastos com saúde, turbinados por reajustes autorizados pelo governo, deram a principal contribuição para a inflação da baixa renda em abril



Os bancos e as demais institui-
ções fi nanceiras que aderiram 
ao Pix, serviço de pagamento 

instantâneo do Banco Central (BC), 
já passaram a oferecer o Pix Cobran-
ça. Semelhante ao boleto bancário, 
esse serviço permite o pagamento 
imediato a empresas e prestadores 
de serviços por meio do código QR 
(versão avançada do código de bar-
ras).

Assim como no boleto bancário, 
o Pix Cobrança permitirá a inclusão 
de juros, multas e descontos. Bastará 
o cliente abrir o aplicativo da insti-
tuição fi nanceira, fotografar o código 
QR com a câmera do celular e fazer 
o pagamento pelo Pix com a data 
atual, com encargos e abatimentos 
calculados.

Por enquanto, o serviço não per-
mitirá agendar vencimentos futu-
ros. Alegando necessidade de tempo 
para as instituições fi nanceiras se 
adaptarem, o BC adiou o agenda-
mento para datas futuras. Essa fun-
cionalidade só entrará em vigor em 
1º de julho.

ALTA ADESÃO
Neste domingo, 16, o Pix comple-

tará exatos seis meses de operação 
no Brasil. Até o fi m de abril, segundo 
os dados mais recentes do Banco 
Central, o Pix tinha movimentado 
R$ 951 trilhões em 1 trilhão de tran-
sações. Até o mês passado, o sistema 

de pagamentos instantâneo tinha 
82 milhões de pessoas físicas e 5,4 
milhões de pessoas jurídicas cadas-
tradas.

Entre as pessoas físicas, 73% dos 
cadastrados usaram o Pix pelo me-
nos uma vez. Entre as pessoas jurídi-
cas, a adesão chegou a 85%.
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EDUCAÇÃO | Não há data marcada para as provas da edição deste ano. Por conta da pandemia, Enem 2020 
foi adiado para 2021;  realizado em janeiro e fevereiro deste ano, registrou as maiores taxas de abstenção

O Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) informou, em 

nota, que pretende realizar as provas 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021 este ano. A autarquia 
afi rmou que tem orçamento sufi ciente 
para isso e que está concluindo o pro-
cesso de planejamento e elaboração 
do cronograma do exame. “A data vai 
ser verifi cada de acordo com o anda-
mento da pandemia”, disse o ministro 
da Educação Milton Ribeiro, em entre-
vista a jornalistas. 

Questionado se há a possibilidade 
do Enem 2021 ser aplicado em 2022, o 
Inep diz que está “engajado para que 
as provas sejam realizadas ainda nes-
te ano”. Ribeiro enfatizou que, assim 
como houve um esforço para que hou-
vesse a prova do Enem 2020, adiada 
para 2021, “o de 2021 teremos sim, com 
toda certeza”, enfatizou.

A nota acrescenta, no entanto: 
“não há, ainda, confi rmação sobre a 
data de realização das etapas, com 
exceção do período para solicitação 
de isenção e justifi cativa de ausência”. 
Esta fase está prevista em edital publi-
cado separadamente, de acordo com 
a autarquia, para facilitar a compre-
ensão das regras específi cas de gratui-
dade e evitar que haja problemas na 
homologação da inscrição dos interes-
sados em realizar as provas. O prazo é 

de 17 a 28 de maio. 
O Inep diz ainda que “tentar an-

tecipar a divulgação da data de reali-
zação do exame com base em docu-
mentos preparatórios é desinformar a 
população”. Segundo o Inep, todas as 
informações sobre o exame serão pu-
blicadas nos editais, assim que houver 
as defi nições necessárias. 

Por conta da pandemia, o Enem 
2020 foi adiado para 2021. O exame, 
realizado em janeiro e fevereiro des-
te ano, registrou as maiores taxas de 
abstenção. Para a edição de 2021, a au-
tarquia afi rma que busca “excelência 

no processo de planejamento, com o 
intuito de atender a todos os requisitos 
sanitários e garantir uma aplicação se-
gura a todos os envolvidos, desde sua 
elaboração”.

Realizado anualmente, o Enem 
é o maior exame para ingresso no 
ensino superior do país, contando 
com milhões de inscrições em todo o 
território nacional. As notas do Enem 
podem ser usadas para participar de 
programas como o Sistema de Seleção 
Unifi cada (Sisu), o Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) e o Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies).

Enem é o maior exame para ingresso no ensino superior, contando com milhões de inscrições

Inep diz estar “engajado” para que 
Enem não seja adiado novamente

REDE BRASIL

Em menos de seis meses, Pix movimentou R$ 951 trilhões em mais de 1 trilhão de transações

Pix Cobrança, que substituirá uso 
de boletos, começa a funcionar

FINANÇAS

 
PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
JONYMARIO SOARES DE AZEVEDO, CPF: 064.892.664-82, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada - 
LS, 2020-156375/TEC/LS-0431 com validade em 13/05/2027 para extração mineral de SAIBRO em uma área 
de 5,00 (há), volume mensal de 1.500,00 m³/mês. Lote 04 Vila Piauí, Serra do Mel-RN. 
 

JONYMARIO SOARES DE AZEVEDO 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O   Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo e de Relações 
Institucionais - SEGRI, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 28.957, de 
26 de junho de 2019, e em atenção aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, 
INTIMA pelo presente edital, por se encontrar em local  incerto e não sabido, a empresa RRK 
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.600.992/0001-13, representada por 
sua sócia administradora, Sra. KARINE DANTAS DE MEDEIROS, inscrita no CPF nº 
009.082.034-70, para informar que se encontra em curso processo de apuração de 
responsabilidade, fundado em fatos referentes à irregularidades na execução do Contrato de nº 
251/2018, concedendo-se um prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação, sobre os fatos 
relatados nos autos do processo  00210038.005173/2020-91, dirigida ao Coordenador Geral do 
Projeto governo Cidadão, localizado no CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO - BR – 101 – 
Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59064-901 – Fone: (84) 3232-1818, ressaltando, desde já, que os 
autos desse mencionado processo se encontram à disposição para serem consultados, em 
horário de expediente, também na sede deste órgão.

Fernando Wanderley Vargas da Silva
Secretário Extraordinário

para Gestão de Projetos e Metas de
Governo e de Relações Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PP/SRP Nº 004/2021

Pregão SRP N. º 004/2021 - menor preço por lote - aquisição de material Médico 
Hospitalar - Data da Sessão - 28/05/2021, às 09:00 (nove) horas (horário local). 
Informações através do e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, 14 de maio de 2021
Antônio Lopes Neto
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 001/2021

TP 001/2021 - Empreitada Global - Construção do Centro de Cultura do Município de São 
Pedro/RN - Data da Sessão - 04/06/2021, às 09:00 (nove) horas (horário local). Informações 
através do e-mail (cplpmsp34@gmail.com). 

São Pedro/RN, 14 de maio de 2021
Antônio Lopes Neto

Presidente da CPLPMSP em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 002/2021

TP 002/2021 - Empreitada Global - Pavimentação em Paralelepípedo sobre Colchão de Areia 
espessura 20 cm (vinte centímetros), rejuntado com argamassa de Cimento e Areia e calçadas com 
Acessibilidade em diversas Ruas do Município de São Pedro/RN - Data da Sessão - 04/06/2021, às 
11:00 (onze) horas (horário local). Informações através do e-mail (cplpmsp34@gmail.com). 

São Pedro/RN, 14 de maio de 2021
Antônio Lopes Neto

Presidente da CPLPMSP em Exercício

MARCELLO CASAL
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João Doria citou entraves diplomáticos para atraso na liberação de exportação do IFA pelo governo chinês; 
previsão de entrega de maio era de 12 milhões de doses e só cerca de 5 milhões devem ser entregues

O Instituto Butantan finalizou 
ontem, 14, as entregas do 
primeiro contrato para for-

necimento de vacinas contra o novo 
coronavírus ao Programa Nacional de 
Imunizções (PNI). Foi disponibilizado 
o total de 1,1 milhão de doses, soman-
do 47,2 milhões de doses da vacina Co-
ronaVac, elaborada em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac.

O contrato previa o fornecimento 
de 46 milhões de doses da vacina. As-
sim, o lote também é o início do cum-
primento do segundo contrato para 
a disponibilização de 54 milhões de 
doses até o final de agosto.

O Butantan informou que vai para-
lisar a produção até a chegada de um 
novo lote com 10 mil litros de insumo 
farmacêutico ativo (IFA), matéria-pri-
ma da vacina. Segundo o governo de 
São Paulo, o carregamento ainda não 
foi liberado pelo governo chinês para 
ser embarcado ao Brasil. “Esses 10 mil 
litros correspondem a aproximada-
mente 18 milhões de doses da vacina, 
absolutamente necessários para man-
ter a frequência do sistema vacinal, 
acelerar e atender os que precisam 
da segunda dose”, disse o governador 
João Doria.

Ele atribuiu o atraso na liberação 
do envio do material a um “entrave 
diplomático” causado por declarações 
“desastrosas” de autoridades do gover-
no brasileiro em relação à China e à 
própria vacina. A entrega de insumos 
já sofreu outros atrasos semelhantes. 
Segundo o diretor do Butantan, Dimas 
Covas, a finalização do primeiro con-
trato de fornecimento ao PNI teve um 

atraso de 12 dias.

ATRASOS NO CRONOGRAMA
Com a atual demora na entrega de 

matéria-prima, a estimativa de Covas 
é que só sejam disponibilizadas cinco 
milhões de doses de vacina em maio, 
quando a previsão inicial era de 12 mi-
lhões de doses.

O governo de São Paulo avalia que 
as doses disponíveis no momento são 
capazes de atender todos os grupos 
convocados para receber a imuniza-
ção. No entanto, Covas lembrou que 
alguns municípios, seguindo reco-
mendação do Ministério da Saúde, 
usaram todas as doses de CoronaVac 
para a primeira etapa da imunização e 
podem ter dificuldades para aplicar a 
segunda dose. Problema que, de acor-
do com o presidente do Butantan, não 
acontece no estado de São Paulo.

ITAMARATY
Em audiência pública na Comis-

são de Relações Exteriores do Senado, 
no último dia 6, o ministro das Rela-
ções Exteriores, Carlos França, disse 
que a relação com a China está entre 
as prioridades do governo brasileiro. 
“Queremos um relacionamento eco-
nômico e comercial maior e mais di-
versificado com a China”, afirmou na 
ocasião. 

EMBAIXADA DA CHINA
Nas redes sociais, a embaixada 

chinesa no Brasil destacou a coopera-
ção com países em desenvolvimento. 
“A China é o maior fornecedor de va-
cinas para países em desenvolvimen-
to, oferecendo assistências vacinais 
a mais de 80 nações e exportando o 
imunizante a uns 50 países”

Instituto Butantan já entregou 47,2 milhões de doses da coronavac ao governo federal este ano 

Butantan paralisa produção de 
novas vacinas por falta de insumos

AMANDA PEROBELLI

AGNA NASCIMENTO

Os óbitos de grávidas e puér-
peras (mulheres que tiveram 
filho recentemente)  chega-

ram a 642 em 2021. Os dados foram 
atualizados pelo Observatório Obs-
tétrico Brasileiro Covid-19 (OOBr 
Covid-19). Com esse número, o ano 
de 2021 já tem mais mortes mater-
nas do que o registrado em todo o 
ano passado no país (457 mortes). 

Segundo o OOBr Covid-19, des-
de o início da pandemia, uma a 
cada cinco gestantes e puérperas 
mortas pelo novo coronavírus não 
teve acesso a unidades de terapia 
intensiva (UTI) e 33% não foram in-
tubadas, perdendo assim a chance 
de serem salvas.

 “O que nós temos percebido no 
Brasil é uma dificuldade de estrutu-
ração da rede de atenção à gestante 
e à puérpera com covid. Quando 

falamos sobre UTI é difícil ter servi-
ços estruturados em hospitais onde 

podemos ter essas pacientes assis-
tidas por obstetras especializados 
em gestação de alto risco e equipe 
de intensivistas trabalhando juntos 
para que essa atenção possa ocorrer 
da melhor forma”, disse a criadora 
do OOBr Covid-19 e presidente da 
associação de Obstetrícia e Gineco-
logia de São Paulo (Sogesp), Rossana 
Pulcineli Vieira Francisco.

Os dados mostram ainda que 
entre março de 2020 e 12 de maio de 
2021 são 11.664 casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
por covid-19, com 1.099 óbitos 
(9,4%) entre grávidas e puérperas. 
Outros 10.818 registros de SRAG 
com 274 mortes entre gestantes e 
puérperas, podem ser também epi-
sódios de covid-19, na avaliação dos 
pesquisadores. Para Rossan, pode 
indicar a baixa testagem. 

São 642 este ano frente 457 de 2020 inteiro

Óbitos de grávidas em 2021 já 
ultrapassam total registrado em 2020

PANDEMIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

OS SÓCIOS FUNDADORES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MUÇULMANA DO RIO GRANDE DO NORTE - 
ABMRN, CNPJ: 10.427.467/0001-76, convocam todos os associados para comparecerem à Assembleia Geral 
Extraordinária a se realizar no dia 30 de Maio de 2021 (domingo), em sua sede, situada na rua ponta de Tourinhos 2104 
- Ponta Negra, Natal/RN, às 16h00 em primeira convocação, com a presença de metade mais um dos associados, e às 
16h30, em segunda e última convocação, com os associados presentes, tendo a seguinte ordem do dia: 01 – Eleição e 
posse de uma Junta Governativa Temporária; 02 – Formação da comissão eleitoral para eleição de uma nova diretoria. 
 

Natal, 15 de Maio de 2021. 
Convocam os sócios fundadores:  
Expedito Ferreira Gonçalves - Sócio Fundador da ABMRN 
Salimo Abdul Remane Normomade - Sócio Fundador da ABMRN 
Carlos Antônio Peixoto Souto - Sócio Fundador da ABMRN 
OPORTUN 

2x4 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

Acquaterra Pescados Ltda, CNPJ 41.683.002/0001-00, com endereço na Rua dos Coqueiros N 18, Praia de 
Upanema de Cima, Areia Branca/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada - LS para Cultivo em águas salgada e salobra 
de Tilápia e Camarão Branco do Pacífico (L. Vannamei), em uma área de 5.600m2, localizada no município de 
Areia Branca/RN. 

Heitor Vinícius Wanderley Vale - Sócio Administrador 
 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A inscrita sob o CNPJ: 32.849.284/0001-81, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Prévia – LP, com prazo de validade até 04/12/2021, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO 
PASSAGEM, atividade de geração de energia eólica, localizada na Fazenda São Gonçalo, S/N, Zona rural, 
situada no município de Santana do Matos – RN.  

 
Marcelo Ferreira Arruda Câmara  

Diretor - Presidente 

 

 

 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO SAO SEBASTIAO EIRELI - CNPJ: 20.103.659/0001-80, torna público que recebeu do IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação, Nº 2020-149900/TEC/RLO-0287, com prazo de validade até 
07/05/2027, para atividade de Revenda de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Rua 
Joaquim da Silva, S/N – Centro – Sitio Novo/RN. 
 

Francisco das Chagas Mendes Junior – Diretor 
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Imprima energias positivas na casa. A semana terminará 
com clima carinhoso na vida familiar e acolhimento. 
Amizades darão dicas preciosas nos negócios ou 
transações comerciais. O dia favorecerá contatos e 
acordos. Esclareça dúvidas com conversas francas.

Brilhe publicamente, conte com ótimo desempenho em 
apresentações, estudos, reuniões de trabalho e também 
com soluções que benefi ciarão a saúde. Por longo 
tempo, Júpiter aumentará sua produção e incentivará 
hábitos saudáveis. 

A semana terminará com saldo positivo, ótimas 
perspectivas na área fi nanceira e mais estabilidade. 
Construa bases materiais e afetivas fi rmes. Hora de 
investir no seu futuro e ampliar a atuação profi ssional. 
Você fará boas compras hoje. 

Avalie prazos, custos, e decida rumos. A semana 
terminará com animação e entusiasmo. Júpiter em 
harmonia com seu signo ativará sua criatividade, 
fortalecerá a identidade e aumentará a autoconfi ança. 
Conexões internacionais abrirão caminhos.

O futuro parecerá mais atraente. Espere por 
oportunidades de evolução da carreira, sucesso e 
prestígio. A partir de hoje, Júpiter abrirá caminhos de 
maior realização profi ssional. A semana terminará com 
boa notícia na área fi nanceira.

Clima íntimo, privacidade e entendimento com o par 
encerrarão a semana com paz de espírito. Por longo 
tempo, Júpiter favorecerá a vida familiar e o conforto. Se 
o plano for passar um tempo em outro lugar ou mudar 
para uma casa maior, você encontrará opções.

Termine a semana com sensação de missão cumprida 
e mais tranquilidade. A partir de hoje, Júpiter trará 
otimismo, autoconfi ança e horizontes mais amplos. A 
viagem dos sonhos se tornará mais viável. Se planejar 
direitinho, tudo dará certo. 

Encerre a semana com saldo positivo e perspectivas 
positivas na área fi nanceira. Por longo tempo, Júpiter 
ampliará as comunicações, os contatos e a divulgação do 
trabalho. Estudos, negociações e transações comerciais 
ganharão empurrão da sorte. 

A partir de hoje, Júpiter favorecerá mudanças e 
aumentará seu poder. Carinho de amizades fará 
diferença no seu dia. Coloque a conversa em dia, 
colabore com ações solidárias e espalhe energias 
positivas nas redes.

Com Júpiter, o planeta das oportunidades, por longo 
tempo na sua área do dinheiro, espere por crescimento 
fi nanceiro e aumento de patrimônio, mesmo com as 
restrições da pandemia e difi culdades no trabalho. A fase 
será favorável para adquirir bens. 

A entrada de Júpiter na área afetiva favorecerá casamento, 
associações e parcerias. Novos relacionamentos serão 
motivadores e benéfi cos. Termine a semana com 
carinho de amizades e notícias animadoras de longe. 
Comunicações profi ssionais estarão aceleradas. 

Ligue o radar nas oportunidades! Com Júpiter em seu 
signo por um logo tempo, otimismo, carisma, entusiasmo 
e autoconfi ança não faltarão. Aposte nos planos de 
expansão e desenvolva novos projetos. Você terá muitos 
motivos para comemorar. 

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)

Pandemia não deve terminar tão cedo
Dia desses, aqui mesmo foi 

falado sobre as mudanças que a 
dramaturgia da TV Globo vem 
passando e da liberdade que deve 
ser oferecida ao novo responsável, 
José Luiz  Villamarim para colocar 
a sua própria assinatura no 
trabalho.

E como foram muito bons 
os resultados da administração 
anterior, comandada por Silvio de 

Abreu, espera-se que as mudanças 
não sejam tantas e nem alterem o 
ritmo de conquistas dos últimos 
seis anos.

E a pandemia, tanto para 
a Globo quanto para qualquer 
outra TV que produz novela, não 
pode mais servir de desculpa. Já 
se sabe que ela existe, está aí há 
um bom tempo, o sufi ciente para 
a formalização de novas diretrizes 

que possibilitem as suas gravações.
Uma nova realidade exige 

novos planos. E novos meios de 
conduta. 

Pelo andar da carruagem, o 
atual panorama ainda vai muito 
longe e até lá como fi ca?

Num momento como o de 
agora, com a necessidade de 
superar difi culdades, é que surgem 
os grandes talentos.  

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
No SBT existe o desejo de investir 

ainda mais na faixa dos realities 
de culinária, que são levados ao 
ar nas noites de sábado.Serão 

vários lançamentos em “Verdades 
Secretas 2”, série do Walcyr 

Carrasco, com direção de Amora 
Mautner para o Globoplay...E isso 
entre pessoas de ambos os sexos...
A modelo paulista Júlia Byrro é 
um desses exemplos.Programa 
do José Luiz Datena, levado ao 
ar das 10h às 12h, é o pico de 

audiência da rádio Bandeirantes...
Segundo se informa, mais de 100 

mil ouvintes por minuto.No ar 
em “Império”, Lidi Lisboa é outra 
boa surpresa na apresentação da 

Cabine de Descompressão e Live do 
Eliminado do “Power Couple”.

Por segurança, pessoal da 
“Superdança” do “Domingão”, que 
mora no Rio, está fazendo a viagem 
para São Paulo de carro. Escalada 
para a série “O Jogo que Mudou a 
História”, Natália Lage fará, mais 

outra vez, uma policial.

Ainda não
Consultado, o SBT informa que 

ainda não existe uma previsão de 
volta aos estúdios para o apresentador 
Raul Gil, 83 anos. Além de questões 
de saúde, uma das marcas do Raul é 
a interação com a plateia, algo não 
autorizado no momento por causa da 
pandemia. 

Renovação
Apostar em caras novas é uma das 

características do Walcyr Carrasco em 
seus trabalhos na Globo. E “Verdades 
Secretas 2”, produção exclusiva para o 
Globoplay, terá muito disso. Além do 
ator Jackson Caetano, também está 
sendo preparada uma jovem atriz, que 
irá atuar no cenário de uma boate, local 
dos “books” rosa e azul.  

Dois tempos
“Salve-se Quem Puder” estreou 

terça-feira em Portugal. “Tempo de 
Amar” também está em cartaz por lá. 
Ou seja, Vitória Strada nos dois elencos. 

Começa amanhã
A “Superdança” do “Domingão 

Ana Paula Tabalipa vive Ziva na 
fase Abraão, em “Gênesis”. Na 
estrada da TV desde 1995, a atriz 
tem realizado a maioria dos seus 
trabalhos no circuito Globo-Record. 

(CRÉDITO EDU MORAES)

do Faustão” vai começar neste 
domingo, com Claudia Ohana, 
Maria Joana e Mariana Santos 
desafi adas em dois ritmos, o rock 
e o forró. Só a vencedora irá para a 
próxima fase do jogo.

Programa da Monica
Há algum tempo afastada 

do vídeo, Monica Iozzi iniciou as 
gravações do seu novo programa 
no Canal Brasil.

Serão 13 episódios, cada 
um deles levantando uma 
questão diferente. Entre eles, 
“você acredita em tudo que lê 
na internet?” e “pra que serve 
política?”.

Futebol
Neste sábado, a partir das 

21h, direto do Maracanã, a 
Record transmite Fluminense e 
Flamengo, primeiro jogo da fi nal 
do campeonato carioca.

Apresentação de Mylena 
Ciribelli, com narração de 
Lucas Pereira e comentários de 
Guttemberg Fonseca e Ricardo 
Rocha.
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No elenco americano desde a 
temporada 2020, Romarinho 
já atuou de lateral esquerdo a 

atacante com treinadores diferentes. 
Agora, com Evaristo Piza, o camisa 10 
do Alvirrubro volta às origens e tem 
tido liberdade para jogar de meia-ata-
cante armando jogadas e fazendo gols, 
características que carrega desde os 
tempos de Internacional-RS e Guara-
ni-SP. 

“Não é novidade, comecei nessa 
posição (meia). Joguei no Inter-RS 
nessa posição, no Ituano-SP e sei fazer 
bem essa função. Tenho facilidade em 
jogar e outras posições também. Já 
joguei aqui no América como volante, 
lateral, atacante, atacante de beirada, 
meia, então não é novidade. Aquilo 
que a função e o esquema do Piza 
(Evaristo) precisar eu estarei sempre 
à disposição para desempenhar um 
bom futebol”, disse Romarinho.

Desde que começou a atuar com 
meia de criação, Romarinho passou a 
marcar gols com a camisa rubra, já são 
três bolas nas redes nas últimas qua-
tro partidas. “É isso o que está acon-
tecendo nos jogos, dando assistência, 
fazendo gols e chegando na área. O 
professor Piza pede muito para que 
eu ‘pise’ na área e graças a Deus estou 
sendo feliz”, falou.

Na vitória da última quarta-feira 
(12) por 4 a 0 sobre o ASSU, um detalhe 
que chamou a atenção foi a distribui-
ção dos gols. Dos quatro marcados, 
três saíram dos pés de Romarinho, 

Everton Silva e Wallace Pernambu-
cano, sinal de que o entrosamento 
está começando a aparecer dentro de 
campo. 

“A gente está se entendendo bem. 
Tô fazendo gol, assistência do Wallace 
(Pernambucano), tô fazendo gol, as-

sistência do Everton (Silva), Wallace 
está fazendo gol, assistência do Ever-
ton ou minha e assim a gente está se 
entendendo, a gente está buscando o 
entrosamento muito rápido devido 
ao pouco tempo trabalhando nessa 
função, mas é desempenhar o que o 

professor Piza nos pede no dia a dia, 
trabalhando forte pra buscar o entro-
samento mais rápido possível”, garan-
tiu Romarinho.

Com sete pontos conquistados em 
três jogos, o América divide a liderança 
da Copa RN com o ABC e terá o Globo 

como próximo adversário em partida 
marcada para o domingo, 16, às 16h. 
A equipe de Ceará-Mirim fi gura na 
terceira colocação com seis pontos e 
uma vitória rubra aumenta considera-
velmente as chances do Mecão chegar 
a decisão do segundo turno.

Romarinho volta a atuar como meia 
no América e vive bom momento 
FUTEBOL | I Camisa 10 do Alvirrubro já atuou de lateral esquerdo a atacante com treinadores diferentes. Com Evaristo Piza, tem tido liberdade para jogar de meia-atacante armando 
jogadas e fazendo gols, características que carrega desde os tempos de Internacional-RS e Guarani-SP. De volta às origens, já acumula três gols nas últimas quatro partidas

Desde que reassumiu posição antiga, Romarinho ganhou em desempenho e passou a marcar gols com a camisa rubra: nas ultimas quatro partidas disputadas, balançou a rede três vezes 

Banda Grafith foi lembrada no Fantástico, da Rede Globo, após tres gols de Wallyson 

ABC Futebol Clube lança novo uniforme com 
show live de Grafith diretamente do Frasqueirão
O combate à covid-19 impôs no-

vas regras à relação entre torce-
dores e seus clubes do coração. 

Para manter essa parceria aquecida, 
entretanto, não faltaram estratégias. 
Um exemplo é o que fará o ABC Futebol 
Clube no dia 22 próximo. O time poti-
guar vai lançar seu novo uniforme com 
show live da banda Grafi th transmitido 
diretamente do Frasqueirão. As cami-
sas, em pré-venda a partir de hoje, serão 
entregues aos torcedores num formato 
de drive thru, com percurso no interior 
do estádio.

O presidente do ABC, Bira Marques, 
explica que a ação pretende mobilizar a 
torcida alvinegra. “É uma ação inédi-
ta do departamento de marketing do 
ABC, que está promovendo um drive 

thru, formato inovador, na área esporti-
va, para que toda a torcida tenha acesso 
ao lançamento, com toda a comodida-

de, segurança e atendendo aos proto-
colos de segurança contra a Covid-19.”, 
destaca.

Marques acrescenta ainda que “o 
evento vai contar com a presença do 
nosso atual elenco, de grandes ídolos 
que fazem parte da nossa história e com 
o show da banda Grafi th, que é muito 
identifi cada com a nossa Frasqueira e 
teve uma música divulgada em um pro-
grama nacional pela sua primeira vez, 
após os três gols do atacante Wallyson”.

 
SERVIÇO:
– lançamento dos novos uniformes do 
ABC.  Dia/horário: Sábado, dia 22 de 
maio. Local: Entrada pelo portão B do 
estádio Frasqueirão. *Pré-venda a partir 
deste sábado (15)

TORCIDA

É uma ação inédita do ABC, 
promovendo um formato 
inovador para que toda a 
torcida tenha acesso ao 
lançamento”

“
BIRA MARQUES
PRESIDENTE DO ABC


