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CPI é retomada para 
investigar contrato 
entre Governo do RN 
e Arena das Dunas
POLÍTICA . 3 | A CPI que investiga contrato firmado entre o Governo 
do Rio Grande do Norte e a empresa Arena das Dunas Concessões 
e Eventos S/A será presidida pelo deputado Coronel Azevedo

Natal está perto de 
alcançar a marca 
das 500 mil doses 
de vacinas aplicadas

Relatório mostra que 
dinheiro do SUS para 
a pandemia bancou 
gastos militares

Bolsonaro avisa aos 
ministros que André 
Mendonça será 
indicado ao STF

CIDADES. 7 | Quinhentas mil doses 
aplicadas. Esta é a marca que Natal 
deve alcançar até o fim da semana, 
dentro da sua campanha vacinal 
contra a covid-19, meta “plausível” 
para o prefeito Álvaro Dias.

NATALENSE JÚNIOR FRANÇA 
É CONVOCADO PARA SUA 
PRIMEIRA PARALIMPÍADA
ESPORTES. 16 | O passaporte vai ganhar um registro 

especial. Júnior França, natalense de 25 anos, vai 

para Tóquio, representar o Brasil na Paralimpíada.

POLÍTICA. 4 | O dinheiro extra que o 
governo federal destinou para o SUS 
combater a emergência da covid-19 
vem sendo usado para atender a gastos 
de rotina que nada têm a ver com a 
pandemia que assola o país.

CIDADES. 8 | O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta terça-feira 6 que indicará 
André Mendonça para o STF. Ele é o 
titular da AGU (Advocacia Geral da 
União). A afirmação foi feita durante a 
reunião ministerial do governo.

Deputado Ricardo Barros é conhe-
cido, na sua terrinha, como “Leitão 
Vesgo”.

Partido da Causa Operária tem muito 
a ver com o bolsonarismo: adora 
uma ditadura.

Já escolhi meu candidato. 
Do jeito que está o Brasil, problema 
não é voto impresso.
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oucas horas depois do presidente Jair 
Bolsonaro dizer a correligionários que 
indicaria o nome de André Mendonça 
para o Supremo Tribunal Federal em 
substituição ao decano Marco Aurélio 
Mello, o terrivelmente evangélico Ad-
vogado Geral da União do governo já 
era visto almoçando nesta terça-feira 
com senadores que em breve irão sa-
batiná-lo para o cargo.

É a segunda vez que Mendonça é 
visto em peregrinação pelos gabinetes 
de Brasília angariando simpatias para 
o seu conhecido postulado ao empre-
go vitalício no STF, depois da surpre-
endente nomeação de Kassio Nunes 
Marques ao lugar do ministro Celso de 
Mello.

A razão é que Mendonça chegou 
a ocupar o comando do Ministério da 
Justiça no lugar de Sérgio Moro, que 
caiu atirando contra o governo, já de 
olho no cargo de Celso de Mello, o que 
não aconteceu pelo fato de Bolsonaro 
não ter conseguido emplacar Alexan-
dre Ramagem Rodrigues, Diretor-Ge-
ral da Agência Brasileira de Inteligên-
cia (ABIN), para a vaga.

O anúncio de que indicaria André 

Mendonça para o STF, a despeito de 
resistências ao nome dele no Senado, 
adia o sonho de outro fi el escudeiro 
do presidente, o Procurador Geral da 
República, Antônio Augusto Brandão 
de Aras.

Na fi la do gargarejo, ele ainda 
pode contar com a renovação de seu 
mandato à frente da PGR, função ab-
solutamente estratégica para impedir 
investigações contra o presidente, seus 
fi lhos e amigos. Mesmo assim, Aras 
sofre forte oposição até no âmbito do 
Conselho Superior do Ministério Pú-
blico Federal.

Ramagen, Aras, Kássio, André, à 
parte suas diferenças, são basicamen-
te dentes de uma engrenagem impor-
tante de contenção aos opositores de 
Bolsonaro, que crescem como capim 
marmelada na chuva. E o presidente 
faz valer até a última gota uma caneta-
da sua, como se sabe.

O exemplo mais eloquente disso é 
o ministro Kássio, do STF, o ministro 
Kassio Nunes Marques, que já se po-
sicionou ao menos 20 vezes a favor do 
governo desde que chegou ao tribunal 
há poucos meses.

Além de decisões que benefi cia-
ram o Palácio do Planalto, o magistra-
do votou de acordo com os interesses 
do chefe do Executivo na maioria dos 
julgamentos importantes dos quais 
participou.

Isso ocorreu, por exemplo, na aná-
lise das ações do ex-presidente Lula e 
no veto à reeleição do deputado Rodri-
go Maia (sem partido-RJ) no comando 
da Câmara. Já em temas da economia, 
seu voto foi fundamental no caso da 
inclusão do ICMS da base de cálculo 
do PIS e da Cofi ns.

Um conhecido jornalista de São 
Paulo chegou a perguntar se oito 
meses depois de nomeado qual a ra-
zão para tanta fi delidade de Nunes 
Marques para com Bolsonaro em se 
tratando de um cargo para o resto da 
vida dele.  

Se permanecer a indicação de Bol-
sonaro ao STF – já que com o presiden-
te nunca se sabe –, André Mendonça  
deverá cumprir um papel fundamen-
tal na manutenção de um projeto de 
poder do presidente ameaçado pelo 
declínio da popularidade e do fraco 
combate à pandemia.

Finalmente, André Mendonça chegará lá?

Rede bolsotrumpista
Da mesma maneira que Bolsonaro busca 

um partido para chamar de seu, aliados bus-
cam uma rede social para chamar de sua. E, ao 
que tudo indica, é o GETTR, uma plataforma 
de mídia social criada por Jason Miller, ex-au-
xiliar e porta-voz de Donald Trump.

Trata-se de uma versão beta da platafor-
ma que estreou em 1 de julho de 2021, com 
visual e serviços semelhantes aos do Twitter. 
O processado blogueiro Allan dos Santos vem 
incentivando seus seguidores a aderirem ao 
novo site.

O problema dos bolsonaristas com as 
redes sociais como Twitter e Facebook  é a 
quantidade de mentiras que eles contam su-
jeita a sanções dos administradores desses 
canais.

Mais um protegido
O presidente do Supremo Tribunal Fe-

deral, Luiz Fux, atendeu parcialmente esta 
semana um pedido do empresário Silvio Assis 
e garantiu ao lobista amigo do governo na 
Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR), 

o direito de permanecer em silêncio durante 
depoimento à CPI da Covid ‘quanto aos fatos 
que possam incriminá-lo’.

A presença de Assis na CPI foi um pedido 
dos senadores por causa de sua suposta oferta 
de propina, feita ao deputado federal Luis Mi-
randa (DEM-DF), para agilizar a contratação 
do imunizante indiano Covaxin no Ministério 
da Saúde.

Leitão Vesgo
O deputado Federal Ricardo Barros (Pro-

gressistas), além de um antigo conhecido do 
presidente Bolsonaro dos bons e longevos 
tempos de Câmara Federal, é detentor de um 
apelido curioso.

Natural de Maringá, no Norte do Paraná, 
Barros é mais conhecido na sua terrinha pe-
la alcunha de “Leitão Vesgo”. A despeito de 
alguma semelhança, que nesse caso é mera 
coincidência, o apelido refere-se a um leitãozi-
nho gordo e faminto, que enquanto se atraca a 
uma teta da leitoa não tira os olhos da outra.  

A propósito, Ricardo Barros teve desta-
cada participação nos governos do PT e do 

ex-presidente Michel Temer, de quem foi Mi-
nistro da Saúde. Haja teta pra esse leitão!

Ideologia bruta
Diz a Folha de S. Paulo que a rejeição à 

chegada de forças à direita nas manifestações 
do último sábado contra o presidente Bolso-
naro impôs um debate inoportuno para quem 
imaginava uma ampla frente ampla contra o 
presidente.

Depois que militantes do PCO (Partido da 
Causa Operária) partiram para cima de mili-
tantes do PSDB e, de quebra, vandalizaram 
algumas propriedades privadas, uma velha 
questão: quando mais extremada a ideologia 
mais ela se impõe como um cachorrinho gor-
do na ninhada.

Burrice bruta
Em comum, os partidários do PCO e o bol-

sonarismo têm em comum uma coisa, ou me-
lhor, duas: a necessidade de ser poder hege-
mônico e a truculência. E é isso que aproxima 
perigosamente os dois campos ideológicos 
cuja paixão comum é por uma boa ditadura.

Ah, Simone!
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) 

segue brilhando na CPI da Covid. Depois de 
extorquir com delicadeza de um depoente o 
nome do deputado Ricardo Barros, ontem ela 
provou por A mais B  que os documentos de 
importação da vacina Covaxin apresentados 
pelo governo em uma entrevista coletiva em 
23 de junho deste ano foram forjados.

Isso mesmo: ela apontou uma série de 
erros variados para dizer apontar a fraudes 
grosseiras de documentos exibidos no mês 
passado pelo ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Onyx Lorenzoni, e 
pelo ex-secretário-executivo do Ministério da 
Saúde, Élcio Franco.

Datena, de novo
O apresentador José Luiz Datena assinou, 

nesta segunda-feira, sua fi cha de fi liação ao 
PSL. O próximo passo da sigla é lançá-lo como 
pré-candidato à Presidência da República em 
2022. Está na coluna de Bela Megale, de O Glo-
bo. Será?

CNN BRASIL

P

GIROS DE NOTÍCIAS

ALEX VIANA alexoviana@uol.com.br
Interino: Marcelo Hollanda

André Mendonça, um 
“terrivelmente evangélico”
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A Comissão Parlamentar de In-
quérito que investiga contrato 
fi rmado entre o Governo do 

Rio Grande do Norte e a empresa Are-
na das Dunas Concessões e Eventos 
S/A, que gerencia a Arena das Dunas, 
retomou os trabalhos na tarde desta 
terça-feira 6. Os parlamentares mem-
bros indicaram a relatoria do grupo, 
que fi cará a cargo da deputada Isolda 
Dantas (PT). Os parlamentares garan-
tiram que a investigação será técnica e 
afastaram a possibilidade de utilização 
da CPI da Arena das Dunas de maneira 
política.

Presidente da CPI, o deputado Co-
ronel Azevedo (PSC) enalteceu a im-
portância da comissão e a necessidade 
de que uma resposta seja dada à socie-
dade. Ressaltando que os apontamen-
tos realizados pela Controladoria Geral 
do Estado estimaram a possibilidade 
de prejuízos de até R$ 421 milhões no 
contrato, o presidente da CPI disse que 
os deputados vão trabalhar para bus-
car o esclarecimento sobre as dúvidas.

“Hoje é um dia de grande dimen-
são. A abertura dos trabalhos para 
apurar possíveis irregularidades a 
construção e aplicação de recursos 
na Arena das Dunas é um marco 
para a sociedade potiguar. Uma série 
de porquês de interesse da sociedade 
não foram respondidos. A iniciativa 
do Poder Legislativo já gerou im-
portantes desdobramentos, como 
a abertura por parte do Ministério 
Público, após a abertura da CPI, de 
inquérito civil público para apurar o 
contrato da Arena com o Governo. 
Faremos nosso trabalho com rigor, 
não estaremos fazendo política, mas 
sim a atividade parlamentar em sua 
plenitude”, disse Coronel Azevedo.

O vice-presidente da CPI, deputa-
do Tomba Farias (PSDB), e os mem-
bros Kléber Rodrigues (PL) e Subte-
nente Eliabe (Solidariedade), também 
enalteceram a importância da investi-
gação, mas garantiram o foco na inves-
tigação de maneira objetiva e técnica.

“É um momento importantíssimo 

para se apurar e investigar os gastos 
com a obra que foi alvo de polêmicas. 
A população precisa de esclarecimen-
tos, de uma resposta. Não pode passar 
despercebida uma situação como 
essa e queremos que os responsáveis, 
se confi rmadas as irregularidades, 
sejam punidos”, disse Eliabe. “Quero 
desejar um bom trabalho, empenho, 
dedicação, e principalmente serie-
dade e cuidado com o trabalho que 
será realizado. O trabalho é de prestar 
sempre um esclarecimento e dar um 
retorno à população, e não tratar de 
questões políticas. Estou aqui para 
tratar as coisas com responsabilida-
de. Estamos aqui para trabalhar em 
busca da verdade, que é um resultado 
claro e objetivo com relação ao que for 
averiguado”, disse Kléber Rodrigues, 
enquanto o vice-presidente Tomba 
Farias solicitou acesso aos demais do-
cumentos já colhidos pela CPI.

Relatora da comissão, Isolda Dan-
tas também garantiu que não haverá 
foco em disputa política, seja com 

políticos que têm ou tiveram manda-
tos. Segundo ela, ainda pairam muitas 
dúvidas de todo o Rio Grande do Norte 
sobre o contrato e é necessário que as 
respostas sejam dadas. 

“A CPI é um instrumento muito 
importante para a democracia, para o 
Parlamento. É uma ferramenta das mi-
norias e por isso precisa ser feita com 
muito zelo e cautela. Não é um tribu-
nal. Não vamos julgar. Vamos investi-
gar e remeter aos órgãos competentes. 
Agradeço pela confi ança e podem 
esperar de mim lisura e qualidade no 
trabalho. Não vamos transformar esse 
espaço em eleitoreiro ou de política 
vingativa. Vamos buscar as respostas 
que a sociedade norte-riograndense 
precisa”, garantiu.

A CPI
O pedido para instalação da CPI 

da Arena das Dunas foi aprovado em 
maio do ano passado e retomado após 
requerimento do deputado Kelps Li-
ma, em 23 de junho deste ano. A CPI, 

que foi proposta pelo ex-deputado 
Sandro Pimentel, vai se debruçar sobre 
um relatório da Controladoria Geral 
do Estado que apontou que o governo 
potiguar teria desembolsado quase 
R$ 110 milhões a mais do que deveria 
ter sido pago ao Consórcio Arena das 
Dunas até maio de 2020, no contrato 
para gestão do estádio. O Consórcio 
Arena das Dunas Concessão e Even-
tos S/A tem contestado o relatório 
da Controladoria e apontou entendi-
mentos controversos ao estabelecido 
no regramento da Parceria Público 
Privada (PPP). O prejuízo total até o 
fi m do contrato pode chegar as R$ 421 
milhões, ainda de acordo com o relató-
rio da Control. 

As reuniões da CPI vão ocorrer, ini-
cialmente, às terças-feiras, de maneira 
híbrida. Ainda não há a confi rmação 
sobre depoimentos e o primeiro passo 
a ser dado, de acordo com a relatora 
Isolda Dantas, é a composição do cor-
po técnico que auxiliará os trabalhos 
da comissão.

CPI da Arena das 
Dunas é retomada na 
Assembleia Legislativa

O deputado estadual Kelps Lima 
(Solidariedade) usou suas re-
des sociais nesta terça-feira 6 

para se posicionar sobre o adiamento 
da abertura da CPI da Covid-19 na As-
sembleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte (ALRN). Segundo o parlamentar, 
“é inexplicável a CPI da Covid ainda não 
ter sido instalada”. 

O instrumento visa investigar 12 
contratos feitos pelo Governo do Estado 
durante a pandemia causada pela do-
ença viral. Os trabalhos da CPI estavam 
previstos para começar na segunda-fei-
ra 5, com a reunião para a eleição do 
presidente e designação do relator dos 
trabalhos por 120 dias, prorrogável por 
mais 60 dias, submetido à aprovação do 
plenário da Casa.

Contudo, o adiamento aconteceu 
após o plenário da ALRN, acatar na 
quinta-feira 1, o requerimento de auto-
ria do deputado Francisco do PT, líder 

do Governo do RN na Casa, adiando 
por cinco sessões a nomeação dos 
membros, fi xação de data para reunião 
e eleição dos cargos de presidente e vi-
ce-presidente e designação de relatoria.

Na publicação, Kelps destacou que 
o adiamento da CPI se deu, de acordo 
com a bancada do Governo, para aguar-
dar uma possível liminar em uma ação 
do deputado Jacó Jácome (PSD), que 
pode sair ou não. O processo, em ques-
tão, envolve o ex-governador Robinson 
Faria, presidente estadual do PSD, que 
escolheu um novo líder da legenda no 
poder legislativo para liderar a bancada, 
hoje composta por três parlamenta-
res. Com a ação, o deputado estadual 
Vivaldo Costa (PSD) foi destituído da 
liderança em favor do deputado Galeno 
Torquato (PSD), que assume o posto.

“O que eles não conferiram, ou não 
querem dizer, é que: mesmo que Jacó ga-
nhe a ação, teremos maioria na CPI por 

3x2. Basta ler o regimento. Não há mais 
prazo para formar blocos. E continuare-
mos com o maior bloco. E pela fórmula 
do regimentos, basta ler, mesmo com 11 
deputados, teremos maioria”, justifi cou 
Kelps. “A bancada do Governo, equivo-
cadamente, fracionou suas bancadas e 
com isso, mesmo Jacó conseguindo a li-
minar, teremos 3 representantes na CPI, 
o PL 2 e o PT e PSD terão zero. Só o que 
muda é que o PT perde a vaga. Parabéns 
aos envolvidos”, disparou. E continuou: 
“Bastava ler o regimento. Entendeu ago-
ra qual a ‘fi ligrana’ falei no sábado”, mar-
cando os deputados Jácome e Francisco 
do PT na publicação. 

Kelps provocou o presidente da 
AL: “Que tal agora o deputado estadual 
Ezequiel Ferreira instalar a CPI e, por 
respeito às famílias que perderam entes 
queridos, buscarmos saber se houve ou 
não mau uso ou desvio de dinheiro pú-
blico durante a pandemia?”

Kelps Lima: “É inexplicável a CPI 
da Covid ainda não ter sido instalada”

NAS REDES SOCIAIS

Kelps destacou que o adiamento da CPI se deu 
para aguardar uma possível liminar em uma 
ação do deputado Jacó Jácome (PSD)

Deputado Coronel Azevedo 
preside a Comissão na ALRN

APURAÇÃO | I Os parlamentares garantiram que a investigação será técnica e afastaram 
a possibilidade de utilização da CPI da Arena das Dunas de maneira política. Comissão 
investigará contrato entre o Governo do RN e a Arena das Dunas Concessões e Eventos S/A



O dinheiro extra que o governo 
destinou para o Sistema Único 
de Saúde combater a emergên-

cia da covid-19 vem sendo usado para 
atender a gastos de rotina que nada 
têm a ver com a pandemia. Entre essas 
aplicações não relacionadas ao corona-
vírus estão gastos militares, que se mul-
tiplicaram por 13 de 2020 para 2021.

Estas são conclusões de um rela-
tório encaminhado à CPI da Covid pe-
la procuradora do Ministério Público 
de Contas de São Paulo Élida Grazia-
ne Pinto, que também é professora da 
Fundação Getúlio Vargas.

Os senadores encomendaram 
o levantamento após Élida publicar 
um artigo, no mês passado, sugerindo 
à CPI investigar o que ela chama de 
caos nos gastos públicos em saúde 
durante a pandemia.

A própria Élida explica o que quis 
dizer quando usou a palavra “caos”: “A 
gestão sanitária da calamidade decor-
rente da pandemia infelizmente não 
foi orientada para salvar o maior nú-

mero de vidas possível. A dinâmica da 
execução orçamentária foi muito sus-
cetível a capturas e desvios”, afi rma.

Em números: desde 2020, o gover-
no já destinou R$ 730 bi para gastos 
extraordinários no combate à pande-
mia. Esse dinheiro foi usado em vários 
tipos de despesas, do auxílio emer-
gencial à compra de equipamentos e 
vacinas.

Uma parte dessa verba extra 
– mais exatamente R$ 72 bilhões – 
deveria ir só para o SUS. Mas R$ 140 
milhões foram parar no Ministério 
da Defesa, sem qualquer justifi cativa. 
Pode parecer pouco, mas a pasta é a 
que mais recursos do SUS para gastos 
com outras despesas que não saúde. 
A segunda é a Secretaria de Aviação 

Civil, com R$ 80 milhões.
E quase tudo o que foi parar na 

Defesa – R$ 130 milhões – foi em-
penhado neste ano para irrigar 184 
unidades militares que nada têm a ver 
com hospitais. E ainda que fossem, 
não seria o caso de receberem verba 
do SUS, uma vez que a rede de saúde 
das Forças Armadas não integra o 
sistema único, nem aceitou tratar de 
doentes civis da covid-19.

O levantamento realizado por Éli-
da Graziane, segundo O Globo, mos-
tra que recursos foram repassados 
prioritariamente para as comissões 
aeronáuticas brasileiras em Washin-
gton (R$ 55 milhões) e na Europa 
(R$ 7,8 milhões), para a Comissão do 
Exército Brasileiro em Washington 

(R$ 3,113 milhões) e para o Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro (R$ 1,067 
milhão).

Tem mais. O Ministério da Defesa 
também levou uma parte do dinheiro 
que não era destinado ao SUS, mas 
também deveria servir para o comba-
te à pandemia, o chamado Orçamen-
to de Guerra. E mais uma vez, usou 
para despesas de rotina, sem relação 
direta com a covid-19 - como a com-
pra de veículos de tração mecânica 
(R$ 22 milhões) ou uniformes (R$ 1,2 
milhão). Tudo por conta dos créditos 
extraordinários, como se fosse respos-
ta sanitária à pandemia. Até material 
esportivo, veterinário e roupas de ca-
mas foram comprados com o dinhei-
ro da doença.

Para a procuradora de contas, os 
repasses são uma evidência de que a 
execução orçamentária do Ministério 
da Saúde foi capturada por interesses 
políticos.

“Esses créditos foram criados es-
pecifi camente para a covid. Quando 
se empenhou o dinheiro sem explicar 
como seria usado, abriu-se espaço pa-
ra o desvio de recursos da saúde para 
possível aparelhamento de órgãos 
militares”, diz Élida. Em sua visão, a 
história dos gastos do governo Bolso-
naro com a pandemia, até aqui, teve 
três fases, em que o governo ignorou 
a lógica racional do combate à covid.

No primeiro semestre de 2020, o 
esforço deveria ter focado em fortale-
cer a atenção básica, como postos de 
atendimento e saúde da família nos 
municípios – o que não foi feito, por-
que o dinheiro demorou muito a sair.

No segundo semestre, os recur-
sos foram liberados, mas a aplicação 
foi guiada por razões políticas. Aí 
prevaleceu o envio do dinheiro para 
municípios menores, que eram ba-
se eleitoral de governistas, mas não 
faziam atendimento de média e alta 
complexidade – não tinham UTIs ou 
os grandes hospitais que receberam 
casos mais graves da doença. “Infeliz-
mente a execução orçamentária do 
Ministério da Saúde foi capturada pe-
lo calendário eleitoral”, afi rma Élida. 
Agora em 2021, diz ela, os créditos ex-
traordinários estão sendo usados para 
cobrir despesas usuais e previsíveis, 
operando como “cheques em branco”.
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Dinheiro do SUS para combate à 
pandemia bancou gastos militares
RELATÓRIO | Conclusões 
foram encaminhadas à CPI 
da Covid pela procuradora 
do Ministério Público de 
Contas de São Paulo Élida 
Graziane Pinto, que também 
é professora da Fundação 
Getúlio Vargas.

Procuradora do Ministério Público de Contas de SP, Élida Graziane Pinto, elaborou relatório que cita gastos do governo Bolsonaro com militares

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse a interlocu-
tores nesta terça-feira 6 que 

pretende cortar R$ 20 bilhões em isen-
ções fi scais que alguns segmentos têm 
direito. Isso permitiria, na avaliação 
da Economia, reduzir em 10 pontos 
percentuais, de 34% para 24%, o IRPJ 
(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica). 
O tributo incide sobre as empresas que 
operam no regime de lucro real.

A modifi cação será proposta no 
projeto já enviado pelo governo ao 
Congress em 25 de junho. Está em 
tramitação na Câmara. Pela proposta 
original, a redução do IRPJ seria de 5 
pontos percentuais, sendo 2,5 pontos 
em 2022 e mais 2,5 pontos em 2023.

A ideia agora é reduzir os 10 
pontos em 2022. “A reforma será 
neutra em arrecadação. Tudo o que 
for possível eliminar de subsídios e 
isenções fi scais será revertido em 
redução de alíquotas”, disse o minis-
tro nesta 3ª em conversa. O governo 
está acertando os detalhes com o 
relator do projeto, deputado Celso 
Sabino (PSDB-PA).

Dos cerca de R$ 60 bilhões de 
subsídios concedidos atualmente, 
R$ 30 bilhões são potencialmente 
passíveis de serem eliminados, na 
avaliação da Economia. Guedes 
disse que o montante a ser elimi-
nado dependerá da disposição dos 
congressistas para enfrentar lobbies 

empresariais. Com R$ 20 bilhões, es-
tima, será possível dobrar a redução 
do imposto das empresas.

O projeto, segundo reportagem 
de Poder 360, estabelece a taxação 
de dividendos, hoje isentos, em 20%. 
Isso proporcionará arrecadação adi-
cional de R$ 60 bilhões. A redução 
do IRPJ de 34% para 29% custaria R$ 
40 bilhões. Com os R$ 20 bilhões res-
tantes o governo pretende corrigir o 
limite de isenção do IRPF (Imposto 
de Renda da Pessoa Física) dos atu-
ais R$ 1.904 para R$ 2.500.

O corte dos subsídios permitirá 
cortar os 5 pontos extras no tributo. 
Os itens que o governo quer cortar 
serão conhecidos até sexta-feira 9. 

Um dos que deverão estar na lista 
é o Reiq (Regime Especial da Indús-
tria Química). Entre os subsídios a 
serem mantidos estão os da Zona 
Franca de Manaus, do Sistema S e o 
desconto dos gastos com saúde do 
IRPF.

Guedes afi rmou também na 
conversa com interlocutores que 
será possível ampliar o número de 
contribuintes que terão direito ao 
desconto padrão de 20% na renda. 
Hoje isso vale para todos os contri-
buintes. Na proposta enviada pelo 
governo, seria só para quem tem 
renda de até R$ 40 mil por ano. A 
tendência, disse o ministro, é chegar 
a R$ 60 mil.

Guedes quer cortar isenções para reduzir 
de 34% para 24% imposto de empresa

LUCRO REAL

Paulo Guedes, ministro da Economia

JORNAL DE BRASÍLIA

CARTA CAPITAL
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Os debates sobre liberdade 
de expressão e censura são uma 
batalha política com questões 
fi losófi cas em epistemologia, 
natureza humana e valores 
subjacentes. A Epistemologia, 
como teoria do conhecimento 
humano, coloca no centro do 
debate a razão, a natureza 
humana e a ética. Se não há 
compromisso político com 
a objetividade, se a razão é 
uma construção social e se a 
natureza humana é determinada 
socialmente, como prega o 
ativismo da esquerda, tudo se 
escancara para o subjetivismo 
social. Para contrabalançar essas 
asserções impressionantes, é 
necessário contrapor a existência 
da realidade e a razão como 
ferramenta de seu conhecimento. 
“Vivemos na realidade e nossa 
sobrevivência depende disso”, 
coloca Stephan R. C. Hicks. 
Exercer a autonomia para, com 
responsabilidade, conhecer e agir 
sobre o mundo requer liberdade 
para questionar, sem medo, a 
conformação do mundo em que 
vivemos. Nada sobrepuja em 
importância para a democracia 
a liberdade do discurso, 
submetido ao contraponto livre 
até o seu limite. A ideia da fala 
como forma de poder social, 
usada pelo construtivismo, vê 
o discurso como uma arma do 
confl ito entre grupos desiguais, 
e como raças e gêneros vivem 
em confl ito, para que não haja 
danos aos mais fracos, seria 
possível censurar palavras e 
discurso. Essa intolerância à 
visão de que a linguagem é uma 
ferramenta de conhecimento e 
comunicação entre indivíduos 
livre, tem levado à censura da 
fala e das ideias que contrariem 
a hegemonia pretendida. Foi 
Marcuse que disse que tolerância 
libertadora seria “intolerância 
com os movimentos de 
direita e tolerância com os 
movimentos de esquerda”. Os 
grupos minoritários deveriam 
receber privilégios para 
acabar com a oposição,  daí 
as raízes da liberação sexual, 
da política do vitimismo e do 
politicamente correto estavam 
lançadas. Os mesmos atos, 
manifestações e movimentos 
feitos por grupos majoritários, 
em comparação às minorias, 
tem abordagem, interpretação 
e julgamentos diferentes, se a 
uns tudo parece ser proibido, 

a outros tudo é permitido. O 
ponto culminante da política 
de censura ao discurso busca 
criminalizá-lo à altura de 
ato vitimizador, enquadrado 
como ódio, portanto passível 
de censura.  O inacreditável é 
que a Universidade, que teve 
na instituição da estabilidade 
aos professores, o interesse em 
proteger a liberdade de discurso, 
e mesmo assim, consciente 
de que a censura ao discurso 
livre atenta contra o processo 
de educação, tornou-se presa 
dos que buscam restringir e 
silenciar os argumentos dos seus 
oponente políticos ou fi losófi cos. 
A imprensa e as redes sociais 
também se acumpliciam contra a 
expressão livre de pensamentos, 
se discrepam da conformidade 
pretendida. A “feira de ideias”, 
segundo Marcuse, tem que 
morrer. A obsessão em defesa do 
coletivismo, do determinismo 
social e do igualitarismo, em 
confronto com o indivíduo como 
ente autônomo, que precisa 
de liberdade, e é senhor de seu 
destino, se contrapõem nas 
arenas educacionais, fi losófi cas 
e políticas. O método científi co, 
a confi ança na razão, a crença 
no valor individual, diz Ben 
Shapiro, levou à maior onda de 
riqueza da história humana, mas 
está sob ataque pela crença na 
subjetividade, pela ideia da falta 
de controle sobre o destino e de 
que a razão é apenas refl exo da 
dinâmica do poder. A propensão 
a encontrar agressões racistas, 
sexistas, classistas ou outras 
formas  de discriminação 
em qualquer comentário, 
promove uma mentalidade de 
vítima, levando a cobranças 
de censura aos discursos de 
que discordam. A fantasia de 
uma nova humanidade é posta 
no ar, e os que não veem isso 
devem ser silenciados. Resistir 
à censura ao discurso livre é 
fundamental para a democracia, 
foi Ulisses Guimarães em 
histórico pronunciamento no 
fi nal da assembleia nacional 
constituinte de 1988 que 
execrou a censura, por inimiga 
da verdade, da inteligência, da 
pesquisa, do debate e do diálogo. 
E arrematou: “A liberdade 
de expressão é apanágio da 
condição humana e socorre as 
demais liberdades ameaçadas, 
feridas ou banidas. É a rainha 
das liberdades”.

A RAINHA DAS LIBERDADES

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

A BEM DA
VERDADE
A 
VVVVVVVVVVVVV

Dr. Geraldo Ferreira

O prefeito Álvaro Dias assinou 
nesta terça-feira 6 a ordem de 
serviço para início das obras 

de recuperação e modernização dos 
espaços públicos, com implantação 
de rotas de deslocamento para os 
pedestres em diversos bairros de 
Natal.  Serão investidos mais de R$ 
29 milhões, em 70 quilômetros de 
calçadas, garantindo acessibilidade 
e segurança para as pessoas. 

“Estamos iniciando esta obra 
dentro da nossa fi losofi a de trabalho 
de modernizar e tornar Natal uma 
cidade planejada, bonita e agradá-
vel para os natalenses e os turistas. 
Estamos empenhados com todas as 
ações que melhoram a qualidade de 
vida das pessoas. A revitalização do 
Beco da Lama, a reestruturação do 
Espaço Cultural Ruy Pereira, a refor-
ma de praças e obras de infraestru-
tura por toda a cidade são exemplos 
do esforço de todos e da cidade em 
que sonhamos. Seremos referência 
para outros estados”, garante o pre-
feito Álvaro Dias.

A Prefeitura do Natal selecionou 
a Avenida Amintas Barros como 
projeto piloto para o início da obra 

para que possa ser avaliado o impac-
to na cidade e servir de modelo para 
as demais ruas. “A Avenida Amintas 
Barros foi escolhida por ser uma rua 
larga. As obras deverão iniciar daqui 
a dois meses. As ruas serão caracte-
rizadas por zonas, onde cada zona 
terá sua cor de identifi cação e esse 
padrão vai ser estendido aos ônibus, 
placas de ruas e logradouros, levan-
do melhoria na qualidade de vida 
dos moradores e no tráfego de pes-
soas”, afi rma Carlson Gomes, secre-
tário municipal de Obras Públicas e 
Infraestrutura.

Para o vereador Aldo Clemente, 
presidente da comissão de Plane-
jamento Urbano, Meio Ambiente 
e Habitação da Câmara Municipal 
de Natal, esta obra representa um 
avanço na mobilidade urbana e no 
planejamento urbano. “Além de 
embelezar, esta obra das calçadas 
possibilitará o passeio das pessoas, 

inclusive da inclusão de pessoas 
em cadeira de rodas ou defi ciência 
visual. A gestão do prefeito Álvaro 
Dias fi cará na história. Jamais será 
esquecida, porque as obras estão 
impactando positivamente a vida 
das pessoas”, ressalta.

A construção, reforma e estru-
turação de 70km de calçadas está 
de acordo com a norma que prevê 
o Plano Diretor de Natal, que deve 
ser elaborado com um projeto de 
rotas acessíveis, com intervenções 
nos passeios públicos para garantir 
acessibilidade às pessoas e entre 
estas medidas estão calçadas com 
rampa e sem desnível. Esta obra será 
executada pela construtora Rama-
lho Moreira, com prazo de 18 meses 
para entrega.  “A gestão do prefeito 
Álvaro Dias está abrindo pontes 
quando investe na qualidade de vi-
da das pessoas”, afi rma a vereadora 
Nina Souza.

Prefeito assina ordem de 
serviço para modernizar 
calçadas nas 4 regiões
NATAL | Serão investidos 
mais de R$ 29 milhões, 
em 70 quilômetros de 
calçadas, garantindo 
acessibilidade e segurança 
para as pessoas. 

Prefeito Álvaro Dias:”Tornar Natal uma cidade planejada, bonita e agradável para todos”

O Congresso Nacional deve 
apreciar, nos próximos dias, 
a reforma administrativa, 

objeto da PEC 32/2020. O deputado 
federal Rafael Motta (PSB) assinou 
emendas que objetivam assegurar 
a manutenção dos direitos dos atu-
ais servidores.

Para ele, a proposta de mu-
dança à Constituição “favorece o 
aparelhamento do Estado, esvazia 
o concurso público e retira direitos 
adquiridos”.

A estabilidade no serviço públi-
co é um dos direitos que conta com 

o apoio expresso do parlamentar.
“O atual momento político 

resultante da denúncia feita pelo 
servidor do Ministério da Saúde, 
Luis Ricardo Fernandes Miranda, 
no caso da Covaxin, ilustra bem a 
necessidade de manutenção dessa 
prerrogativa”, afi rmou Rafael.

Ele também assinou a emenda 
que mantém as funções de con-
fi ança destinadas exclusivamente 
aos servidores concursados e a 
suprime dispositivo que propõe a 
execução de serviços públicos de 
forma generalizada pela iniciativa 

Rafael Motta assina emendas para 
assegurar direitos dos servidores

PEC 32/2020

CHRISTIANO BRITO

ALEX RÉGIS

Deputado federal Rafael Motta
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O Partido da Causa Operária 
(PCO), que desceu o cacete nos 
tucanos depois da manifestação 

contra Bolsonaro no último sábado, 
tem muito a ver com o bolsonarismo.

Ambos estacionaram no passado 
e adoram uma ditadura para chamar 
de sua.

Fundado em 1995, como resulta-
do de uma cisão dentro do PT, o presi-
dente do partido, Rui Costa Pimenta, 
já avisou que não vai fazer autocrítica 
do péssimo comportamento em São 
Paulo.

Nada a condenar: meter o braço 

pra cima de militantes do PSDB e de-
pois sair depredando umas coisinhas 
como tira-gosto.

O PCO é uma espécie de Jean 
Wyllys de Bolsonaro, que já se apres-
sou a tipifi car como exemplo de má 
democracia todos os manifestantes 
que ousaram ir às ruas pelo país.

Quando compartilhavam da mes-
ma casa parlamentar, Wyllys e Bolso-
naro viviam às turras, benefi ciando-se 

um do outro junto a seus redutos elei-
torais.

No caso do PCO não vai funcionar 
assim: a intransigência de um apenas 
reforçará a intransigência do outro, 
sem benefício de ninguém, exceto a 
burrice que aos extremos pertence.

Bolsonaro é obcecado por essa fau-
na. Já declarou ter caçado terroristas 
(por volta dos anos de 1970) quando 
ainda se enroscava no próprio cueiro.

Nem Rui Costa Pimenta, aos 63 
anos, pode se dar ao luxo de ter vivido 
essa história em sua plenitude.

Candidato a presidente da Repú-
blica por quatro vezes, sempre com 
votações insignifi cantes, ele mantém 
intactas convicções contrárias à pró-
pria existência do capitalismo.

Como Bolsonaro, Pimenta acha 
que em nome da liberdade de ex-
pressão se pode tudo e coloca sobre 

as costas da população a herança 
de um poder absoluto que, sabe-se, 
deu origem a ditadores como Stalin e 
Mao-Tse-Tung.

Neste fi nal de semana, esse pe-
queno e nervoso time de eternos re-
volucionários resolveu que era demais 
conviver com tucanos e foram às vias 
de fato.  

E, é claro, Rui só poderia achar 
legítima a invasão do Capitólio por es-
tranhas razões que só os extremistas 
conhecem, embora estando em lados 
opostos.

Então tá. 

Os estacionados no passado
MARCELO HOLLANDA hollandajornalista@gmail.com

O Programa Caminhos da 
Justiça, criado e coordena-
do pela juíza Lena Rocha, 

realiza o Certame de Redação Dr. 
Fernando Augusto Barbalho Viei-
ra tendo como tema o próprio 
programa, desenvolvido desde 
1997. Os participantes devem 
ser residentes no Estado do Rio 
Grande do Norte e pertencer a fa-
mílias com renda máxima de até 
três salários-mínimos. A redação 
deve ter entre 20 e 30 linhas.

A iniciativa marca os 24 anos 
de existência do programa, que 
realiza inúmeras atividades re-
lacionadas ao atendimento de 
reeducandos, egressos do siste-
ma prisional, e seus familiares, 
que envolvem direitos básicos, 
prevenção em saúde, palestras 
educativas e geração de renda 
para essas pessoas, entre diversas 
outras formas de atenção a esta 
população.

De acordo com a juíza Lena 
Rocha, o certame tornou-se ainda 
uma forma de reconhecimento a 
Fernando Augusto (1987-2021), 
jovem profi ssional que desde os 
tempos de estagiário na área do 
Direito contribuiu com as ações 
do Caminhos da Justiça, com 
palestras, e faleceu por complica-
ções da covid-19, este ano.

“Ele nunca esqueceu de 
sua participação, desde muito 

jovem, em nossas atividades, 
sendo uma presença marcante. 
Quando propomos seu nome 
para o certame, todos os nos-
sos apoiadores e colaboradores 
aprovaram a escolha e o reco-
nhecimento”, ressalta a magis-
trada. Além de atuante no cená-
rio jurídico, Fernando era filho 
da jornalista Liege Barbalho, 
casado e pai de uma filha.

A organização do certame irá 
escolher os cinco melhores traba-
lhos com prêmios de R$ 200,00, 
para cada um. Ao enviar sua re-
dação, o candidato apresentará 
comprovante de renda e de resi-
dência. As redaç õ es e cópias dos 
documentos mencionados deve-
rã o ser enviadas, via e-mail ( pro-
gramacaminhosdajustica@gmail.
com), no período compreendido 
entre os dias 15 e 25 de julho. Não 
serão aceitos textos enviados an-
tes ou depois deste prazo.

Na avaliação dos textos serão 
analisados critérios de ortogra-
fi a da língua portuguesa, quan-
tidade de informações sobre o 
“Caminhos da Justiça”. A própria 
organização do certame suge-
re que os participantes podem 
consultar jornais e publicações 
de Natal e Mossoró, por exemplo, 
para enriquecimento dos traba-
lhos. Antes do texto, o candidato 
deverá escrever o título “Certame 
Dr. Fernando Augusto Barbalho 
Vieira”.

A análise dos trabalhos apre-
sentados será semelhante à atu-
ação desenvolvida no cotidiano 
da própria Justiça, com parecer 
da Promotoria, opinamento da 
Defensoria e a nota do juiz. Com-
põem a comissão avaliadora dos 
trabalhos o juiz de Direito Henri-
que Baltazar, promotor de Justiça 
Benilton Lima e a defensora pú-
blica Lídia Nóbrega.

REDAÇÃO | A organização 
do certame irá escolher os 
cinco melhores trabalhos 
com prêmios de R$ 
200,00, para cada um. 
Ao enviar sua redação, 
o candidato apresentará 
comprovante de renda e 
de residência. 

Juíza Lena Rocha: certame tornou-se uma forma de homenagear  jovem Fernando Augusto 

“Caminhos da Justiça” 
promove concurso de redação

JURINEWS

WILSON MORENO/PMM

A Prefeitura de Mossoró, através 
da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura, Meio Ambiente, 

Urbanismo e Serviços Urbanos (SEI-
MURB) está com inscrições abertas 
para seleção do Programa Jovens 
Embaixadores 2021: Juventude e Ci-
dades Sustentáveis. Os interessados 
podem se inscrever até o próximo dia 
16 de julho.

O programa visa levar a Educação 
Ambiental Crítica para escolas de En-
sino Fundamental maior e menor por 
meio de palestras on line e atividades 
práticas, além de possibilitar para os 
alunos selecionados um contato pré-
vio com planejamento e execução de 
Projetos de Educação Ambiental, que 
se tornou tão necessária.

Estão sendo ofertadas 30 vagas 
para alunos regularmente matricu-
lados em cursos de ensino superior, 
em qualquer área de conhecimento, 
desde que atenda a alguns requisi-
tos descritos ao longo do edital. Os 
candidatos devem ter mais de 18 
anos e ter cumprido pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) do curso de 
graduação correspondente e ter ex-
periência com práticas de Educação 

Ambiental.
O processo seletivo será conduzi-

do pela equipe da Gerência de Edu-
cação Ambiental (GEEA) da Prefeitu-
ra Municipal de Mossoró (PMM) em 
três etapas obrigatórias e eliminató-
rias, sendo elas: 1 - Preenchimento 
do pré-cadastro disponibilizado via 
Google Forms; 2 - Entrevista de for-
ma on line a partir do Google meet 
para avaliar as pretensões e percep-
ções dos candidatos sobre a atuação 
no programa; 3 - Análise do Currículo 
Lattes.

Os candidatos atuarão de forma 
voluntária e devem ter pelo menos 
6h semanais para se dedicar às ativi-
dades relacionadas às escolas que se 
tornarão embaixadores. Cada sele-
cionado receberá um certifi cado ao 
fi m do Programa de Embaixadores 
correspondendo à quantidade de 80 
horas de contribuição.

O edital com todas as informa-
ções referentes ao processo seletivo 
está publicado no Jornal Ofi cial de 
Mossoró (JOM), do dia 01/07/2021, 
podendo ser consultado via link: ht-
tp://jom.prefeiturademossoro.com.
br/2021/07/01/jom-no-620d/

Programa visa levar a Educação Ambiental Crítica para escolas de Ensino Fundamental

Abertas as inscrições para 
Jovens Embaixadores 2021

PREFEITURA DE MOSSORÓ



QUARTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2021
agorarn.com.br 7CIDADES

A campanha de vacinação con-
tra a covid-19 em Natal, coor-
denada pela Prefeitura, ganha 

cada vez mais impulso. Em menos de 
um mês, a faixa etária dos grupos po-
pulacionais avançou 20 anos, saindo 
de pessoas com 59 anos para atingir 
cidadãos com 39 anos, sem comor-
bidades. Nesta quarta 7, a Prefeitura 
abre a vacinação exatamente para o 
público de 39 anos e mais.

O volume de vacinas também 
tem crescido exponencialmente. So-
mente no período entre 10 de junho 
até a última segunda-feira, dia 5, o 
munícipio aplicou quase 100 mil do-
ses (97.793 no total). Desde o início do 
ano, quando a vacinação começou, 
Natal está chegando a quase 500 mil 
pessoas vacinadas (ver matéria nesta 
página).

Outro indicativo que demonstra 
a efi ciência da vacinação em Natal é 

a inclusão de mais segmentos popu-
lacionais. Novos grupos prioritários 
passaram a ser atendidos nas últimas 
semanas, como lactantes com crian-
ças de até 12 meses, trabalhadores 
do Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS) de Natal; taxistas com 
cadastro na Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU) e moto-
ristas de aplicativo com pelo menos 
100 corridas. 

Além do público sem comorbi-
dades, continua a vacinação com a 
primeira dose dos grupos prioritários 
das pessoas a partir de 18 anos com 
comorbidades; trabalhadores indus-
triais a partir dos 31 anos; grávidas 
e puérperas; os profi ssionais que 
atuam na educação do ensino fun-
damental I e II de escolas públicas e 
privadas de Natal.

“Estamos em um ritmo muito 
bom de vacinação, os números das 

últimas semanas comprovam isso. Fi-
camos felizes porque isso signifi ca vi-
das salvas. Montamos uma estrutura 
diferenciada para atender a demanda 
com pontos de vacinação em sistema 
drive-thru, além da abertura de 35 
salas nas nossas unidades de saúde. 
Aqui em Natal é assim, a vacina chega 
e logo vai para o braço do cidadão, 
como deve ser”, destaca o prefeito 
Álvaro Dias.

A Secretaria Municipal de Saúde 
reforça ainda a importância de se 
buscar completar o esquema vacinal. 
Todos os pontos de vacinação estão 
aplicando a segunda dose para quem 
tomou o imunizante Oxford/Astra-
Zeneca/Fiocruz há 85 dias. Quem es-
tá com a segunda dose da Coronavac/
Butantã em atraso deve ligar para seu 
o respectivo Distrito Sanitário de sua 
residência para agendar a aplicação. 
Os telefones são: Distrito Sul — 3232-

8281; Distrito Oeste — 3232-8300; 
Distrito Norte 1 — 3232-6972; Distrito 
Norte 2 — 3232-8200; Distrito Leste 
— 3232-8556.

“É sempre bom lembrar que as 
pessoas só estarão completamente 
imunizadas ao tomarem as duas 
doses. Por isso, reforçamos o pedido 
para que, quem se encaixar nesses 
casos, vá até os pontos de vacinação 
o quanto antes. Só com uma ampla 
cobertura vacinal da população é que 
iremos poder fi car mais tranquilos e 
retomar nossas atividades de forma 
mais segura”, alerta o secretário mu-
nicipal de Saúde, George Antunes. 
Para agilizar a inserção dos dados va-
cinais é importante que a população 
faça o cadastro prévio no RN Mais 
Vacinas.

Informação
A Prefeitura do Natal também 

trabalha para orientar e melhor infor-
mar a população com informações 
sobre a vacinação contra a covid-19. 
Para isso, criou a plataforma “Natal 
Vacina”, por meio da qual os natalen-
ses podem saber qual o melhor local 
para poder receber os imunizantes. 
Pelo endereço eletrônico vacina.
natal.rn.gov.b, o cidadão poderá ve-
rifi car em tempo real, por exemplo, 
os tamanhos das fi las nos drives, os 
públicos que estão sendo atendidos 
e os documentos que precisam apre-
sentar. 

Além disso, o portal conta com o 
Vacinômetro, trazendo o número de 
pessoas vacinadas até o momento, 
bem como o total de alimentos arreca-
dados pela campanha Vacina Solidária. 
Há ainda uma calculadora virtual para 
as pessoas calcularem o tempo correto 
para tomar a segunda dose relativa ao 
tipo de imunizante que tomou.

Quinhentas mil doses apli-
cadas. Esta é a marca 
que Natal deve alcançar 

até o fi m da semana, dentro da 
sua campanha vacinal contra a 
Covid-19, segundo estimativa da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Até a última segunda-feira 5, fo-
ram aplicadas 486.040 doses dos 
imunizantes em Natal. 

Para o prefeito Álvaro Dias, a 
meta é bastante plausível. “Con-
seguimos imprimir um excelente 
ritmo de vacinação nos últimos 
dias. Somente em julho, já foram 
mais de 20 mil doses aplicadas. 
Com essa média e a ampliação 
para novos públicos, temos a 
certeza de que vamos atingir as 
500 mil doses aplicadas nos pró-
ximos dias”, disse Álvaro. “Isso só 
comprova a efi ciência da nossa 

estratégia para esta campanha. A 
realidade exige rapidez e agilida-
de e estamos conseguindo fazer 
isso. Recebemos as vacinas e logo 
distribuímos para os pontos de 
vacinação”.

O prefeito ainda concla-
ma a população a seguir com 
a boa adesão à campanha. “É 
importante que as pessoas se 
vacinem à medida que as faixas 
etárias avancem. Estamos dian-
te de um desafi o sem preceden-
tes e só vamos vencer essa crise 
sanitária com boa parte da po-
pulação vacinada. A Prefeitura 
vai seguir oferecendo a melhor 
estrutura para que consigamos 
atingir a cobertura vacinal ne-
cessária para que a vida possa 
voltar à normalidade”, destaca 
Álvaro Dias.

Caminhoneiros
A partir desta quarta-feira 7, 

a capital vai vacinar também os 
caminhoneiros. Eles serão atendi-
dos exclusivamente no drive e na 
sala de pedestres do shopping Via 
Direta. Para receber o imunizante, 
é necessário que as pessoas desta 
categoria apresentem cópia da 
carteira de trabalho, crachá fun-
cional, contra-cheque ou carteira 
de sócio de Sindicatos de Trans-
portes (categoria profi ssional), de 
Cooperativa de Transportes ou, 
ainda, comprovante de inscrição 
no Registro Nacional de Transpor-
tes Rodoviários de Cargas (RN-
TRC). Mesmo com a apresentação 
de um dos documentos listados, 
é necessário a apresentação da 
cópia da Carteira de Habilitação 
para motoristas categoria C ou E.

Natal perto das 500 
mil doses aplicadas

Vacinação em Natal salta 20 anos com 
público sem comorbidades desde junho 

ALEX RÉGIS

 JOANA LIMA

Até a última segunda-feira 5, foram aplicadas 486.040 doses dos imunizantes em Natal 

Desde o início do ano, quando 
a vacinação começou, Natal 
está chegando a quase 500 mil 
pessoas vacinadas

COMBATE À COVID-19 | Além do público sem comorbidades, continua a vacinação com a primeira dose dos grupos prioritários das pessoas a partir 
de 18 anos com comorbidades; trabalhadores industriais a partir dos 31 anos; grávidas e puérperas; os profissionais da educação do ensino fundamental



O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) afi rmou nesta 
terça-feira 6 que indicará An-

dré Mendonça para o STF (Supremo 
Tribunal Federal). Ele é o atual titular 
da AGU (Advocacia Geral da União). 
A afi rmação foi feita durante a reu-
nião ministerial do governo.

O jornal digital Poder 360 confi r-
mou a informação e apurou também 
que Bolsonaro já tinha avisado ao 
presidente do STF Luiz Fux que es-
colheria Mendonça. A informação 
ofi cial só será enviada depois da apo-
sentadoria do ministro Marco Auré-
lio Mello, em 12 de julho.

Em 8 de junho, Fux pediu a Bol-
sonaro para que aguardasse a apo-
sentadoria de Marco Aurélio Mello 
antes de indicar um novo nome para 
a vaga. O pedido deve ser seguido 
ofi cialmente. A mensagem de Bolso-
naro aos ministros ocorreu em tom 
informal.

André Mendonça será o 3º AGU 

a ser indicado para uma cadeira no 
STF. Antes de serem ministros, Gil-
mar Mendes e Dias Toff oli também 
ocuparam o cargo. Gilmar no gover-
no de Fernando Henrique Cardoso e 
Toff oli no governo Lula.

O presidente Bolsonaro tem 
reafi rmado a intenção de indicar 
um evangélico ao posto de ministro 
do Supremo. Além disso, busca um 
perfi l amigável, com relação pessoal. 
Mendonça cumpre os dois requisitos. 
Mendonça é a segunda indicação de 
Bolsonaro na Corte. A primeira foi do 
ministro Nunes Marques.

Em sua última sessão plenária no 
STF, o ministro Marco Aurélio afi r-
mou que o advogado-geral da União 
tem a sua “torcida” para substituí-lo 
na Corte. Mendonça é o nome mais 
cotado para a vaga que será aberta 
com a aposentadoria do ministro, 
marcada para o próximo dia 12. O 
outro nome é do de Augusto Aras, 
atual procurador-geral da República.

O  ministro Marco Aurélio soube 
do anúncio pelos jornais e que ainda 
não foi comunicado pelo presidente 
ou por integrantes do governo sobre 
quem será seu substituto.

Mendonça, almoçou nesta 3ª 
feira com senadores do Bloco Van-
guarda, que é composto por DEM, PL 
e PSC na sala da liderança do grupo 

na Casa. O  ministro falou que estava 
em peregrinação pelos senadores e 
que ainda não falou como indicado à 
vaga ao STF.

O almoço foi organizado pelo 
líder do bloco, senador Wellington 
Fagundes (PL-MT), e tinha entre os 
presentes os senadores Já presentes 
Carlos Portinho (Republicanos-RJ), 

Daniella Ribeiro (PP-PB), Zequinha 
Marinho (PSC-PA), Plinio Valério 
(PSDB-AM), Jorginho Mello (PL-SC) 
e Maria do Carmo Alves (DEM-SE).

Na saída do evento, o titular da 
AGU foi perguntado sobre a confi r-
mação da indicação, mas se esqui-
vou. “Essa pergunta deve ser feita ao 
presidente”, disse.

Pastor da Igreja Presbiteriana do 
Brasil, em Brasília, Mendonça integra 
os quadros da AGU desde 2000. Atu-
al de Santos, ele é doutros em direto 
pela Universidade de Salamanca, na 
Espanha. Apesar de seu perfi l evan-
gélico ser uma das características 
buscadas por Bolsonaro, ele afi rma 
que não coloca sua fé à frente de su-
as decisões. Durante julgamento no 
STF sobre liberação de cultos na pan-
demia, o atual AGU citou passagens 
bíblicas e disse que “sem vida em 
comunidade não há cristianismo”. 
Também é a favor da isenção de pa-
gamento de impostos a igrejas.
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A CPI da Pandemia deve votar 
nesta quarta-feira 7 a con-
vocação de Andrea Siqueira 

Valle, ex-cunhada do presidente Jair 
Bolsonaro. Em uma gravação divul-
gada na segunda-feira 5, ela acusa 
o presidente de envolvimento em 
um esquema de desvio de recursos 
públicos conhecido como “rachadi-
nha” quando foi deputado. Segundo 
a denúncia, dinheiro que deveria ser 
usado para o pagamento de servido-
res da Câmara era “devolvido” para 
o então deputado Jair Bolsonaro. 
O advogado Frederick Wassef, que 
representa o presidente, nega as acu-
sações.

O pedido de convocação é assi-
nado pelo relator da comissão, sena-
dor Renan Calheiros (MDB-AL). “A 
pessoa convocada tem ligação direta 
com suspeitas de crimes investiga-
dos pelo Ministério Público do Rio de 
Janeiro, envolvendo o presidente da 
República e seus fi lhos. Além disso e 
intimamente ligadas ao objeto desta 
CPI, há notícias de que as indicações 

de ocupantes para posições, cargos e 
funções estratégicos no Ministério da 
Saúde e outras posições no combate 
à pandemia seriam feitas pelo presi-
dente da República, por seus fi lhos 
e pessoas próximas a eles, em sua 
maioria, por meio da senhora Andrea 
Siqueira Valle”, argumenta Calheiros.

A CPI da Pandemia tem 59 reque-
rimentos na pauta. Eles preveem, por 
exemplo, a quebra dos sigilos telefô-
nico, fi scal, bancário e telemático dos 
deputados federal Ricardo Barros 
(PP-PR), líder do Governo na Câma-
ra, e Luis Miranda (DEM-DF). Barros 
teria sido citado pelo presidente Jair 
Bolsonaro em um suposto esquema 
de corrupção para a compra da vaci-
na Covaxin. A denúncia foi apresen-
tada em junho por Miranda.

Renan sugere a quebra dos sigilos 
bancário, fi scal, telefônico e telemáti-
co de Danilo e Gustavo Berndt Tren-
to. Eles são apontados como sócios 
de Francisco Maximiano, da Precisa 
Medicamentos, envolvido em denún-
cias de irregularidades na compra da 
vacina Covaxin.

Calheiros requer ainda que o 
Poder Executivo envie à CPI infor-
mações detalhadas sobre gastos 
orçamentários classifi cados como 
“Resultado Primário – RP-9”. O 
relator quer saber quais parla-
mentares e autoridades pediram 
ou liberaram um total de R$ 16,85 

bilhões previstos nessa rubrica em 
2020 e 2021.

Renan também apresentou, se-
gundo a Agência Senado, um requeri-
mento de informações ao Comando 
do Exército. Ele quer acesso a todos 
os relatórios e informações de inte-
ligência relacionados ao ex-ministro 
da Saúde general Eduardo Pazuello 

e aos militares Antônio Élcio Franco, 
Marcelo Blanco da Costa e Alexandre 
Martinelli Cerqueira. Os três últimos 
também atuaram na pasta durante a 
pandemia de coronavírus. O relator 
da CPI da Pandemia propõe que a 
Polícia Federal investigue o encontro 
ocorrido entre o policial militar Luiz 
Paulo Dominguetti e o então diretor 

de Logística do Ministério da Saúde, 
Roberto Ferreira Dias. Dominguetti 
se apresenta como representante co-
mercial da empresa Davati Medical 
Supply, com sede nos Estados Uni-
dos. Ele afi rmou ter recebido de Dias 
um pedido de propina para a compra 
de 400 milhões de doses da vacina 
AstraZeneca. 

‘Rachadinha’ polêmica: CPI planeja 
convocar ex-cunhada de Bolsonaro
DENÚNCIA | Andrea Siqueira 
Valle acusa o presidente 
de envolvimento em um 
esquema de desvio de 
recursos públicos, quando 
foi deputado. 

 Renan Calheiros: “A pessoa convocada tem ligação direta com suspeitas de crimes investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro”

Jair Bolsonaro indicará André Mendonça ao STF
MINISTROS AVISADOS

Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Brasília, Mendonça integra a AGU desde 2000
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A Governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), adiantou em uma rede 

social alguns pontos do novo De-
creto estadual de medidas contra a 
covid-19 que entra em vigor nesta 
quarta-feira, 7, com validade até 4 
de agosto. Entre as principais ques-
tões, estão a suspensão do toque de 
recolher e também novo horário de 
atividades econômicas em todo o 
RN, que poderão funcionar das 5h 
até meia-noite.

Segundo a chefe do Executivo, 
igrejas e templos religiosos terão a 
retomada gradual ampliada, sendo 
60% da capacidade a partir de 23 
de julho; 80% a partir do dia 06 de 
agosto; e 100% em 20 de agosto. O 
funcionamento das atividades reli-
giosas, bem como o avanço das fases 
do cronograma fi cam restritos aos 

municípios cujo indicador composto 
encontra-se fora da classifi cação de 
alto ou risco extremo de controle da 
doença.

Já os segmentos das atividades 
socioeconômicas poderão funcionar 
das 5h da manhã até meia-noite. Os 
protocolos de segurança sanitária 
deverão ser seguidos pelos estabe-
lecimentos. De acordo com Fátima, 
serviços de food park, restaurantes, 
bares, lojas de conveniência e simi-
lares disporão de mais 60 minutos 
de tolerância para encerramento das 
atividades presenciais.

É a primeira vez, desde 27 de feve-
reiro, que não haverá toque de reco-
lher entre as medidas protetivas rela-
cionadas ao distanciamento social. 
Segundo o governo estadual, a deci-
são foi possível em virtude da melho-
ria dos indicadores epidemiológicos e 

do aumento da cobertura vacinal.
“Quanto ao toque de recolher, 

nós vamos suspendê-lo por tempo 
indeterminado, porém, caso haja 
necessidade de retornar a restringir a 
circulação de pessoas pelo menos de 
madrugada, ele pode ser retomado. 
Nossa gestão seguirá acompanhan-
do o quadro pandêmico sempre à 
luz da Ciência. Continuamos lutando 
diuturnamente para ampliar a co-
bertura vacinal e para cumprimento 
dos protocolos sanitários”, disse a 
governadora.

Dados do governo estadual apon-
tam que até esta terça-feira foram 
aplicadas 1.684.086 doses das vacinas 
contra a covid-19. Na noite desta ter-
ça-feira, o Regula RN registrava 219 
dos 411 leitos críticos estavam ocu-
pados, o que corresponde a 53,28% 
do total.

PANDEMIA. Atividades 
religiosas terão retomada 
gradual, com 60% da lotação 
a partir de 23 de julho e 
promessa de retomada total 
a partir de 20 de agosto

Governadora do RN, Fátima Bezerra 

Vacina Coronavac foi aprovada no Brasil para uso emergencial 

Novo decreto 
estadual autoriza 

funcionamento de 
bares até meia-noite

Câmara dos Deputados apro-
vou nesta terça-feira 6, projeto 
de lei que permite a quebra 

temporária de patente de vacinas 
contra a Covid-19, de medicamentos 
e também de testes de diagnóstico.O 
texto, de autoria do senador Paulo 
Paim (PT-RS), foi aprovado em vota-
ção simbólica. Como houve mudan-
ças de mérito, volta ao Senado.

O projeto permite a quebra tem-
porária dos monopólios causados 
pelas patentes. Na Câmara, o projeto 
foi relatado pelo deputado Aécio Ne-
ves (PSDB-MG).

De acordo com a proposta, em 
casos de emergência nacional ou in-
ternacional declarados em lei ou ato 
do Executivo ou de reconhecimento 
de estado de calamidade pública na-
cional pelo Congresso Nacional, o go-
verno deve publicar, em até 30 dias, 
uma lista de patentes ou pedidos de 

patentes necessários para enfrentar 
a situação.

Se as empresas detentoras desses 
registros não repassarem sua tecno-
logia, o texto prevê a licença com-
pulsória de maneira tácita, ou seja, a 
quebra das patentes.

As exceções são opções que fo-
rem objetos de acordos de transfe-
rência da tecnologia de produção ou 
de licenciamento voluntário capazes 
de assegurar o atendimento da de-
manda interna.

O deputado também estipulou 
que a licença compulsória de paten-
tes das tecnologias úteis no enfrenta-
mento de emergência em saúde pú-
blica poderá ser concedida por lei, se 
não houver ato de ofício. A vigência é 
limitada ao período em que durar a 
declaração de emergência.

Entes públicos, instituições de 
ensino e pesquisa e outras entidades 

da sociedade e do setor produtivo de-
verão ser consultados na elaboração 
da lista de opções que poderão ser 
objeto de licença compulsória.

Qualquer instituição pública ou 
privada poderá apresentar pedido 
para inclusão de patente ou pedido 
de patente na lista, de acordo com o 
projeto.

A lista terá informações e dados 
que devem permitir a análise sobre 
a utilidade de cada opção e incluirá, 
ao menos, o número individualiza-
do das patentes ou dos pedidos de 
patentes que poderão ser objeto de 
licença compulsória, a identifi cação 
dos titulares e a especifi cação dos ob-
jetivos para os quais será autorizado 
o licenciamento compulsório. A par-
tir dessa relação, o Executivo realiza-
rá, no prazo de 30 dias prorrogáveis 
por mais 30, a avaliação individuali-
zada das tecnologias listadas. 

Câmara aprova quebra temporária 
de patentes de vacinas contra covid

LEGISLATIVO
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS, Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, CNPJ sob o nº.: 04.892.707/0015-06, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a  empreendimento 
denominado de Projeto Básico e Executivo das Obras referentes ao Sistema 
Complementar de Drenagem ( ), localizada na Rua Floresta, no Bairro do 
Golandim, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, com extensão de 1.033,53 
metros; referente ao empreendimento Obras de adequação de capacidade do tráfego, 
construção de obra de arte especial, restauração e segurança de tráfego na rodovia BR-
101 (Km 81,10 ao Km 83,40), Viaduto do Gancho, para a Instalação do empreendimento.

Natal, 1º de julho de 2021
DANIEL DE ALMEIDA DANTAS
Superintendente Regional - RN

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
  
PAPAIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 28.247.248/0001-70, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
PRÉVIA-LP, para extração de um volume de 1.000m3/mês de saibro e calcário para brita, numa área de 10,00 
hectares, inserida na poligonal do Processo DNPM 848.233/2019, localizada em zona rural entre os 
municípios de Mossoró-RN e Upanema-RN. 
 

PAPAIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Requerente 

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico N° 039/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 039/2021 -  Processo Administrativo nº 2.953/2021 - Secretaria Municipal de 
Saúde que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada no Fornecimento de Fardamento e Equipamento de Segurança, destinados a todas as 
unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde Guamaré, conforme quantidades, condições e 
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada 
para o DIA 20 DE JULHO DE 2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE 
BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 06 de Julho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
J A FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME, CNPJ nº 07.654.708/0001-05, torna público que 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação, para uma Indústria (Pré Moldados), localizado na Rua Pau Ferro, 
8, Parque das Arvores, Parnamirim/RN. 

 
J A FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME 

PROPRIETÁRIO 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
CONSTRUFORTE PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ nº 18.043.290/0001-16, torna 
público que requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Regularização de Operação, para uma Indústria (Pré Moldados), localizado na Rua 
Cerejeiras, 450, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN. 

 
CONSTRUFORTE PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 

PROPRIETÁRIO 

CONCESSÃO DE LIO – LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
 

CLARO S.A, CNPJ: 40.432.544/0078-26, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação e Operação 2021-
158977/TEC/LIO-0012, com prazo de validade até 27/05/2021, em favor do empreendimento Infraestrutura 
da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – RNNSF07 localizada na Avenida Coronel Paulo Salema, s/n, Praia de 
Búzios, no município de Nísia Floresta – RN – CEP: 59.614-974. 

 
Cristiana Souza 

Licenciadora 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
PEREIRA E ARAUJO LTDA ME inscrito sobre CNPJ: 21.727.395/0001-07 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Licença de Operação de nº 2021-159129/TEC/RLO-0125, com validade de 02/09/2027 para uma Revenda 
varejista de Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na Rua 
Amaro Cavalcanti, 143 – Centro – Jardim de Piranhas – RN. 
 

Alana Pereira de Araújo 
Sócio Proprietário. 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO RM LTDA inscrito sobre CNPJ: 07.939.638/0001-31 torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), o Pedido da Renovação da 
Licença de Operação de nº 2017-108467/TEC/RLO-0358, com vencimento 08/11/2021, para um Revenda 
de Combustíveis Líquidos com capacidade de transporte de 75m 3, Localizado na Rodovia RN 087, SN, Sitio 
Clavinote – Zona Rural – Lagoa Nova - RN. 
 

José Jeomar de Medeiros 
Sócio Proprietário. 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 

PAULO CESAR NUNES COSTA, CPF: 286.576.914-34, torna público que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMUR, em data de 18.01.2021, através do Processo 
Administrativo nº 2021292317, a Licença Simplificada (LS) para a construção de um prédio comercial  com área 
construída de aproximadamente 126m2, em um terreno de 220m2, localizado na rua Santa Matilde 917 – Bairro 
Emaús – Parnamirim – RN – Cep. 59.148-760. 
 

Paulo Cesar Nunes Costa - Proprietário 
 

Impulsionada pela nova rodada 
de pagamentos do auxílio emer-
gencial e pela alta recente nos 

juros, a aplicação fi nanceira mais 
tradicional dos brasileiros registrou 
o melhor desempenho do ano. Em 
junho, os brasileiros depositaram 
R$ 7,09 bilhões a mais do que saca-
ram na caderneta de poupança, in-
formou ontem, 6, o Banco Central 
(BC).

Apesar do desempenho positi-
vo, a captação é inferior à registrada 
em junho do ano passado. Naquele 
mês, os brasileiros tinham deposi-
tado R$ 20,53 bilhões a mais do que 
tinham retirado da poupança.

Com o desempenho de junho, a 
poupança acumula retirada líquida 
de R$ 16,53 bilhões nos seis primei-
ros meses do ano. Essa é a maior re-
tirada acumulada para o primeiro 
semestre desde 2016, quando os sa-
ques tinham superado os depósitos 
em R$ 42,61 bilhões.

O principal responsável pelo re-
sultado positivo na poupança foi a 
retomada do pagamento do auxílio 
emergencial. A Caixa Econômica 
Federal depositou o dinheiro em 
contas poupança digitais, que acu-
mulam rendimentos. Nesta rodada, 
o benefício paga parcelas de R$ 150, 

R$ 250 e R$ 375 por mês, dependen-
do da família do benefi ciário.

No ano passado, a poupança 
tinha captado R$ 166,31 bilhões em 
recursos, o maior valor anual da 
série histórica. Além do depósito 
do auxílio emergencial nas contas 
poupança digitais ao longo de oito 
meses em 2020, a instabilidade no 
mercado de títulos públicos nas 
fases mais agudas da pandemia 
de covid-19 atraiu o interesse na 
poupança, mesmo com a aplicação 
rendendo menos que a infl ação.

Rendimento
Com rendimento de 70% da 

Taxa Selic (juros básicos da econo-
mia), a poupança rendeu apenas 
1,6% nos 12 meses terminados em 
junho, segundo o Banco Central. 
No mesmo período, o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo-15 (IPCA-15), considerado 
prévia da infl ação, atingiu 8,13%. O 
IPCA cheio de junho será divulga-
do na próxima quinta-feira 8 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE).

A perda de rendimento da pou-
pança está atrelada a dois fatores. O 
primeiro são os juros baixos. Atual-
mente a taxa Selic (juros básicos da 
economia) está em 4,25% ao ano, 
depois de fi car em 2% ao ano, no 
menor nível da história, entre agos-
to de 2020 e março de 2021. O se-
gundo fator foi a alta nos preços dos 
alimentos e do dólar, que impacta a 
infl ação desde o segundo semestre 
do ano passado. Mesmo assim, as 
recentes elevações na Selic estão 
voltando a atrair o interesse do bra-
sileiro na caderneta.

ECONOMIA | Resultado 
ocorre na esteira da volta 
do pagamento do auxílio 
emergencial para uma 
parcela da população; 
junho foi terceiro mês de 
captação positiva 

RAPHAEL RIBEIRO

Banco Central: brasileiro deposita
R$ 7 bilhões na poupança em junho

Atividade 
industrial cai em 
maio, mas está 
acima do nível 
pré-pandemia

BALANÇO

A atividade industrial enco-
lheu em maio, com queda 
nas horas trabalhadas 

e na utilização da capacidade 
instalada, informou a Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). 
Segundo a pesquisa Indicadores 
Industriais, apesar da queda na 
produção, o nível de atividade 
continua superior ao de fevereiro 
de 2020, antes do início da pande-
mia de covid-19.

Em maio o número de horas 
trabalhadas na produção caiu 
1,8% em relação a abril. Essa 
estatística desconsidera efeitos 
sazonais (oscilações típicas de 
determinadas épocas do ano). 
Como a CNI revisou os números 
de meses anteriores, esse repre-
senta o segundo mês seguido de 
encolhimento no indicador.

Os dados de março e de abril 
foram revisados para baixo. Em 
vez de crescimento de 1,1%, o nú-
mero de horas trabalhadas fi cou 
estável em março. Em abril, o in-
dicador passou a registrar queda 
de 1,3%, em vez de crescimento 
de 0,7%. Dessa forma, a CNI pas-
sou a considerar que as horas 
trabalhadas mostram tendência 
de queda em 2021. Apesar disso, 
o indicador continua um pouco 
acima do registrado em fevereiro 
do ano passado.

Em relação à utilização da 
capacidade instalada (UCI), o 
indicador caiu de 81,9% em abril 
para 81,6% em maio, também na 
comparação livre de efeitos sazo-
nais. Apesar do recuo, o indicador 
permanece acima do registrado 
em fevereiro de 2020, quando es-
tava em 78,1%. Esse é o terceiro 
mês consecutivo com UCI acima 
de 80%, o que não ocorria desde o 
período entre novembro de 2014 
e janeiro de 2015.
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ROVENA ROSA 

EBC

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES) vai dispo-

nibilizar para os pequenos pro-
dutores rurais R$ 5,1 bilhões do 
Plano Safra 2021/2022. Os recur-
sos estão disponíveis até o dia 30 
de junho de 2022. De acordo com 
o presidente do banco, Gustavo 
Montezano, é a primeira vez que 
a instituição destina ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) R$ 
1 a cada R$ 4 disponibilizados no 
Plano Safra.

Os recursos para o Pronaf ti-
veram expansão de 58%. Na safra 
anterior, os pequenos agricultores 
receberam R$ 3,3 bilhões. No total, 
serão oferecidos no Plano Safra vi-
gente R$ 20 bilhões ao setor agro-

pecuário nacional, sendo R$ 17,1 
bilhões em recursos subvenciona-
dos pela União e cerca de R$ 3 bi-
lhões em linha própria do BNDES, 
para acesso por produtores rurais, 
empresas e cooperativas do setor.

O BNDES esclareceu que os 

recursos sujeitos à subvenção eco-
nômica serão aplicados por meio 
de dez programas, dos quais nove 
são destinados à agricultura em-
presarial, com total de R$ 11,9 bi-
lhões, e taxas de juros entre 5,5% e 
8,5% ao ano. Já o Pronaf terá taxas 

anuais entre 0,5% e 4,5%. Por meio 
do Programa BNDES Crédito Ru-
ral, que não conta com subvenção 
econômica e mantém recursos 
disponíveis durante todo o ano, 
os produtores deverão contar com 
cerca de R$ 3 bilhões em fi nancia-

mento.
Gustavo Montezano disse que 

“o desejo é atender mais produ-
tores rurais, reduzindo cada vez 
mais o tíquete médio”. 

Na safra 2020/2021, o banco 
disponibilizou com recursos pró-
prios R$ 3,6 bilhões. “Para este 
ano, não enxergamos qualquer 
tipo de limitação orçamentária 
para recursos próprios do banco”, 
disse.

O crédito do BNDES é obtido 
por meio de uma rede de mais de 
60 agentes fi nanceiros credencia-
dos, o que permite uma distribui-
ção de recursos para todo o país, 
visando o atendimento de várias 
necessidades dos produtores, 
como aquisição de máquinas e 
equipamentos, projetos de investi-
mento, custeio, investimentos em 
sustentabilidade, armazenagem, 
inovação e modernização de coo-
perativas.

No Plano Safra 2020/2021, o 
BNDES aprovou fi nanciamentos 
no valor de R$ 19,8 bilhões para 
mais de 60 mil benefi ciários, sen-
do R$ 17 bilhões para a agricultura 
empresarial e R$ 2,8 bilhões para a 
agricultura familiar.

BNDES disponibiliza R$ 5,1 bilhões
para pequenos produtores rurais
FINANCIAMENTO. Recursos 
estão disponíveis até o dia 
30 de junho de 2022; em 
safra anterior, pequenos 
agricultores receberam 
R$ 3,3 bilhões

Recursos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar tiveram expansão de 58%

Em seis meses, cesta básica em 
Natal sobe 9% e chega a R$ 500

Em junho, o custo da cesta 
básica caiu em nove das 17 
capitais brasileiras anali-

sadas pela Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, feita 
mensalmente pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese).  
Em Natal, o preço da cesta dimi-
nuiu 0,30%, mas o acúmulo do 
ano (janeiro a junho) é o segundo 
maio do país: 9%. Quando analisa-
dos os últimos 12 meses, a alta é 
de 13% e hoje está em R$ 500. 

As maiores altas do mês foram 
registradas em Fortaleza (1,77%), 

Curitiba (1,59%) e Florianópolis 
(1,42%). Já as maiores quedas ocor-
reram em Goiânia (-2,23%), São Pau-
lo (-1,51%), Belo Horizonte (-1,49%) 
e Campo Grande (-1,43%).

No mês de junho, a cesta básica 

mais cara do país era a de Florianó-
polis, onde o custo médio dos pro-
dutos chegavam a R$ 645,38. A cesta 
mais barata era a de Salvador (R$ 
467,30 em junho).

Considerando o primeiro semes-

tre de 2021, dez capitais brasileiras 
acumularam aumentos no custo 
da cesta. Curitiba foi a capital onde 
houve o maior acúmulo, 14,47%. 
Também ocorreram aumentos em 
Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, 

Fortaleza, Belém, João Pessoa, 
Recife e Aracaju. Nas demais ca-
pitais, o custo da cesta básica teve 
redução no primeiro semestre, 
com Belo Horizonte acumulando 
a maior baixa, -6,42%. Também 
ocorreram baixas em Salvador, 
Goiânia, Campo Grande, São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Brasília.

Com base na cesta mais cara 
em junho, que foi a de Florianópo-
lis, o Dieese estimou que o salário 
mínimo deveria ser equivalente a 
R$ 5.421,84, valor que correspon-
de a 4,93 vezes o piso nacional 
vigente, de R$ 1.100,00.

DIEESE
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Operação
Muito boa a presença de policiais 

civis e militares, na manhã de ontem, 
no bairro de Mãe Luiza. A operação 
contou até com a participação do he-
licóptero. A sociedade precisa e paga 
impostos para isso. E os policiais 
vocacionados gostam do trabalho de 
rua. Esses que brigam para carregar 
malas de autoridades são os chama-
dos SFT: sem futuro total.

Capeta
Michel Faro Prado, conhecido co-

mo “Diabão”, teve uma ideia inusita-
da: o homem de 44 anos, que é tatu-
ador, pretende fi car o mais parecido 
possível com um demônio. Por isso, 

ele chegou a amputar os dedos para 
ter a aparência de garras na mão. 
Uma sugestão ao rapaz: vai logo mo-
rar no inferno. É cada uma que até o 
diabo duvida.

Magistratura
Estão abertas até sexta-feira 9 as 

inscrições para o curso “Formação 
em Depoimento Especial – Protoco-
lo Brasileiro de Entrevista Forense”, 
ofertado pela Escola da Magistratura 
do RN (Esmarn) na modalidade Ead. 

Magistratura 2
A formação é direcionada para 

magistrados e são oferecidas 40 va-
gas. O curso tem carga horária de 40 

horas-aula e será realizado no perío-
do de 22 de julho a 27 de agosto. As 
inscrições podem ser feitas no link: 
http://ead.esmarn.tjrn.jus.br/cour-
se/index.php?categoryid=21

Lembrete
Ninguém chuta cachorro morto.

Liberdade
 O albatroz-de-nariz-amarelo 

encontrado dia 12 de junho por 
pescadores, no  litoral oeste do Ceará, 
está de volta ao seu habitat natural. 
O animal foi solta no dia 2 de julho, 
na Praia de Upanema, município 
de Areia Branca, no Rio Grande do 
Norte.

JOÃO RICARDO CORREIA
@joaoricardocorreia_jornalista

@joaoricardo_rn
jornalistajoaoricardocorreia@gmail.com

Democracia
Problema do Brasil não é 

o voto impresso ou não. É ter 
em quem votar. Ou melhor, 
saber em quem votar, diante 
de tantas milacrias que se can-
didatam. Já decidi: votarei no 
cavalo do ladrão que roubou o 
cigarro de maconha do tarado 
que engravidou a jumenta de 
um conhecido meu.

Desgraça
Nada está tão ruim que 

não possa piorar. Não falta 
“gente” querendo ressuscitar 
defuntos e defuntas da política 
potiguar.  Por vário$ motivo$.

Financeira
O Departamento de Ciências 

Contábeis (DCC), do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas (CC-
SA) da UFRN, em parceria com 
a Universidade Federal da Para-
íba (UFPB), está com inscrições 
abertas, até 15 de agosto, para 
a terceira edição da Olimpíada 
Brasileira de Educação Finan-
ceira (OBEF). O evento é voltado 
para escolas públicas e privadas 
de todos os estados do país. Mais 
informações pelos e-mails obef.
ufrn@gmail.com e obefrn@ufer-
sa.edu.br.

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) autorizou, 
por decreto publicado 

nesta terça-feira 6, o pagamento 
de mais três parcelas do auxílio 
emergencial 2021. O benefício, 
que acabaria em julho, será pago 
também em agosto, setembro e 
outubro.

As novas parcelas terão o 
mesmo valor pago atualmente. 
Segundo o Ministério da Cidada-
nia, o benefício tem valor médio 
de R$ 250, exceção às mulheres 
chefes de família monoparental 
(criam os fi lhos sozinhas), que re-
cebem R$ 375, e os indivíduos que 
moram sozinhos ( família unipes-
soal), que recebem R$ 150.

O calendário de pagamento 
das três parcelas extras será defi -
nido nas próximas semanas. Para 
quem recebe o Bolsa Família, 
nada muda. Os repasses continu-
am sendo feitos de acordo com o 
calendário habitual do programa.

Vão receber as novas parcelas 
os trabalhadores que obedecem 
as regras do programa. De acor-
do com o ministro da Cidadania, 
João Roma, quase 40 milhões de 
benefi ciários em todo o país rece-
berão o auxílio.

O benefício, destinado so-
mente a famílias com renda de 
até meio salário mínimo por pes-
soa e renda mensal total de até 
três salários mínimos, só é pago 
a quem já recebia o auxílio emer-

gencial em dezembro de 2020 e 
teve o cadastro reavaliado.

Quem recebe benefício previ-
denciário, assistencial ou traba-
lhista ou de programa de trans-
ferência de renda federal, com 
exceção do Bolsa Família e do PIS/
Pasep, não tem direito ao auxílio.

Estão excluídos ainda contri-
buintes que tiveram rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28.559,70 
em 2019, ou tinham, em 31 de de-
zembro daquele ano, a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total 

superior a R$ 300 mil.
Ficam também impedidos de 

receber o benefício cidadãos que 
tenham recebido em 2019 rendi-
mentos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fon-
te com valor acima de R$ 40 mil.

A exclusão do auxílio ainda 
será aplicada a menores de 18 
anos, exceto mães adolescentes, 
a quem estiver no sistema car-
cerário em regime fechado ou 
tenha seu CPF vinculado, como 
instituidor, à concessão de auxí-
lio-reclusão.

FINANÇAS |
Benefício será pago 
em agosto, setembro e 
outubro, com valor médio 
de R$ 250

Casal que vive em ocupação no Jardim Ângela tem dificuldade com auxílio

Governo confirma valor das 
próximas 3 parcelas do auxílio 

LÉU BRITTO/AGÊNCIA MURAL

DIVULGAÇÃO

Uma nova categoria de veículos 
chamados de recreativos pas-
sa a fazer parte da Associação 

Brasileira de Empresas Importadoras 
e Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Abeifa). As novas associadas são a 
Polaris, CFMoto e BRP, todas fabrican-
tes e importadoras de quadriciclos.

Um dos objetivos das três em-
presas é trabalhar em conjunto com 
a Abeifa em um projeto de regula-
mentação desse tipo de veículo, hoje 
permitido apenas para usos fora de 
estrada, como em trilhas. “Por que 
não (ter) regulamentação para, por 
exemplo, acessar estradas vicinais 
e regiões próximas de centros urba-
nos”, questiona Fernando Alves, dire-
tor da BRP. 

Segundo ele, esse segmento vem 

crescendo desde o início da pande-
mia e deve vender este ano cerca de 
7,5 mil veículos, número que “pode 
crescer entre oito a dez vezes nos 
próximos anos”. O crescimento, in-
forma Alves, se deve à redução de 
viagens ao exterior e maior procura 
pelo turismo local. 

O presidente da Abeifa, João 
Henrique Oliveira, afi rma que outras 
categorias poderão se fi liar à entida-
de, como e de importadores e fabri-
cantes de produtos de mobilidade 
sustentável. 

As vendas de veículos importa-
dos ou produzidos localmente pelas 
13 empresas ligadas à Abeifa cresce-
ram 48% no primeiro semestre em 
relação a igual período de 2020, so-
mando quase 35 mil unidades. 

Fabricantes querem regulamentar uso em estradas vicinais e áreas de centros urbanos

Fabricantes querem 
regulamentar uso de 
quadriciclos também 
fora das trilhas 

CARROS



QUARTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2021
agorarn.com.br 13GERAL

O Ministério da Saúde anun-
ciou na tarde desta terça-fei-
ra, 6, a inclusão de bancários 

e funcionários dos Correios na lista 
de prioridade para vacinação con-
tra a covid-19. A informação foi di-
vulgada no Twitter ofi cial do órgão. 
O governo não explicou como a va-
cinação vai funcionar, mas prome-
teu lançar uma nota técnica sobre 
o assunto “nos próximos dias”.

De acordo com o anúncio, a 
decisão foi tomada pelo ministro 
Marcelo Queiroga após reunião 
com representantes da categoria. 
A pasta não falou quando vai co-

meçar a vacinação do grupo e nem 
quantos funcionários dos Correios 
serão imunizados Entre os ban-
cários, a estimativa do governo é 
vacinar mais de 500 mil.

O País ainda não concluiu a va-
cinação dos grupos prioritários. A 
lista é formada por 28 grupos que 
correspondem a cerca de 78 mi-
lhões de pessoas. Paralelamente, 
a população em geral está sendo 
vacinada por ordem decrescente 
de faixa etária.

No total, o número pessoas que 
receberam a 1ª dose do imunizan-
te representa 49,3% da população.

SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

MARCELO CHELLO/ESTADÃO

A proliferação de casos da 
variante Lambda (C.37) 
pela América do Sul atraiu 

atenção da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Ainda não há 
estudos que comprovem a maior 
transmissibilidade dessa cepa do 
novo coronavírus, mas o aumento 
de casos e a baixa taxa de vacina-
ção em áreas do continente onde 
essa mutação foi identifi cada pre-
ocupam autoridades de saúde. No 
Brasil, por enquanto, três casos e 
uma morte já estão relacionados 
à cepa. 

No Peru, onde foi detecta-
da pela 1.ª vez em dezembro, a 
variante já representa 81% dos 
casos. Argentina e Chile também 
veem alta de contaminações. 
Classifi cada em junho como va-
riante de interesse (VOI, na sigla 
em inglês) pela OMS, a Lambda já 
foi rastreada em 29 países. Entre as 

20 nações 
l a t i -

no-americanas, sete registraram 
a cepa. Na Argentina, foi respon-
sável por 37% dos casos detecta-
dos de fevereiro a abril. No Chile, 
representa 32% das ocorrências 
listadas nos últimos 60 dias. Os 
países da região, porém, não têm 
estrutura robusta de vigilância 
genômica.

“A América Latina sequencia 
muito pouco. O Brasil é o país 
que mais sequencia na região e 
é pouco comparado a países co-
mo Estados Unidos, Alemanha 
e Reino Unido”, afi rma Rodrigo 
Stabeli, diretor da Fiocruz em 
São Paulo. “A vigilância genômica 
é de extrema importância para 
entendermos o comportamento 
de infecção das variantes e fazer 
medidas de contenção”. Em nú-
meros absolutos de casos, o Chile 
é líder mundial de notifi cações 
da Lambda. Segundo o Gisaid, 
banco online global de sequen-

ciamentos com dados, são 840 
registros. Na sequência, vêm 
Estados Unidos (621) e Peru 
(242). 

O Brasil registrou até 
agora dois casos em São 
Paulo e um terceiro, que 
resultou em óbito, no Rio 

Grande do Sul. O número, 
porém, pode ser maior. “Não 

acredito que tenhamos só três 
casos”, diz o infectologista Ale-
xandre Zavascki, do Hospital das 
Clínicas de Porto Alegre. “Não 
estou dizendo que se expandiu, 
mas quando quase casualmente 
detectamos a C.37, é possível, 
considerando que nas nossas 
fronteiras há grande entrada de 
pessoas vindo dessas regiões, que 
já tenhamos em algum grau mais 
casos que esses já reportados”.

Segundo o governo do Rio 
Grande do Sul, a infecção em ter-
ritório gaúcho foi importada da 
Argentina. O pesquisador afi rma 
ainda que a Gama - cepa predo-
minante no território nacional 
(P.1), originalmente identifi cada 
em Manaus - pode ser um impe-
ditivo para o avanço da Lambda. 
“Isso só saberemos monitorando”, 
diz Zavascki. 

Peru é líder em mortes por 
100 mil habitantes

Recentemente, o Peru, país de 
surgimento da variante, se tornou 
líder mundial em mortes a cada 
100 mil habitantes. “Embora es-
tejamos vendo algum alívio do 
vírus nos países do hemisfério 
Norte, para a maioria dos países 
em nossa região o fi m continua 
sendo um futuro distante”, afi r-
mou a diretora da Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS), 
Carissa Etienne, na última quar-
ta-feira, 30. 

A líder do braço da OMS nas 
Américas ressaltou que a Amé-
rica Latina, lar de apenas 8% da 
população global, é responsável 
por 20% dos casos mundiais de 
coronavírus. “Apesar deste qua-
dro preocupante, apenas um em 
cada 10 na América Latina e no 
Caribe foi totalmente vacinado 
contra a covid-19. Uma situação 
inaceitável”, criticou.  

Variante Lambda do coronavírus avança 
pela América do Sul e preocupa o Brasil

Saúde promete incluir bancários e 
carteiros em prioridade da vacinação

COVID-19 | País já registrou 
três casos e uma morte; 
OMS classificou nova cepa 
como variante de interesse, 
e cientistas ainda estudam 
se ela é mais transmissível

A variante Lambda do novo coronavírus foi detectada pela primeira vez no Peru, em dezembro de 2020

Já são 78,9 milhões de brasileiros vacinados contra a covid-19

81%
dos casos

No Peru, onde foi 
detectada pela 1.ª vez 

em dezembro, a variante 
já representa

IMUNIZAÇÃO 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Áries, meu cristalzinho, seu dia começa com uma 
vibe pra lá de gostosinha. Marte, seu regente, tá 
arrasane no seu paraíso astral e  ca muito de boa 
com a Lua, sinalizando que você deve se expressar 
bem com todo mundo.

O dia inicia tranquilo e muito favorável, Libra. Pela 
manhã, a Lua faz um aspecto sensacional com Marte, 
que brilha na sua Casa das Esperanças, sinal de que 
o seu signo deve  car todo animadinho com os seus 
planos e sonhos.

Sua quarta promete começar com tudo. De manhã, a 
Lua troca likes com Marte e os dois astros dão a maior 
força pra você sair do buraco. Se tinha a ideia de fazer 
algo em casa pra faturar uma grana, contará com 
coragem e iniciativa pra colocar seu plano em ação.

Alô, alô, escorpiane! Na área pro  ssional, tudo indica que irá 
causar, mas no bom sentido, claro. A Lua tá toda formosa 
com Marte, que ilumina sua Casa da Carreira, sinal de 
que não deve  car parada(o). Tende a correr arás de suas 
ambições com a  nco, agressividade, pique e con  ança.

Vambora, bebê, que o dia começa com um aspecto 
maravigold. Logo de manhãzinha, Lua e Marte estão 
num clima delicinha e enchem o seu astral de magia, 
favorecendo seus contatos e diálogos, os estudos, 
sua mente e suas boas ideias para empreender.

A quarta começa com uma energia supimpa vinda de 
Marte e Lua, que formam um aspecto maravigold e agitam 
seus relacionamentos. Tudo indica que terá facilidade pra 
se relacionar com todos e, já que não é possível viajar, 
aglomerar e sair por aí com total segurança.

Câncer, meu consagrado, a Lua forma um aspecto topzêra 
com Marte, que brilha na sua Casa da Fortuna, e o que isso 
signi  ca? Chuva de dindim, money, grana, bufunfa! Com 
muita garra, bravura, disposição e espírito empreendedor, 
você tende a lutar pra conseguir dinheiro e recursos materiais.

Se depender dos astros, você vai bombar no 
emprego, caprica. A Lua tá on na sua Casa do 
Trabalho e troca energias positivas com Marte, 
sinalizando que contará com muita vontade e gás 
pra trabalhar. 

Meninos e meninas de Leão, os astros estão me 
mostrando que sua manhã tem tudo pra ser gloriosa. 
Logo no início do dia, Marte troca juras de amor com 
a Lua, que brilha na sua Casa das Amizades, e os dois 
levantam a sua bola com os amigos e colegas. 

Com a Lua toda plena no seu paraíso astral e, de 
quebra, trocando vibrações poderosas com Marte, 
tudo indica que você vai se esforçar para ter um 
dia gostoso, animado e interessante. 

Você tem tudo pra iniciar a quarta-feira com o pé direito na 
vida e a vida pro  ssional. É que a Lua dá show na sua Casa da 
Carreira e ainda troca good vibes com Marte de manhãzinha, 
indicando que o desejo de ganhar reconhecimento deve 
fazer com que tenha mais interesse pela sua atividade.

Lua e Marte estão trabalhados no brilho e iluminam a área 
pro  ssional logo de manhãzinha. Isso signi  ca que você 
tende a dar duro no trabalho, sobretudo se atua em home 
of  ce, além de tomar a iniciativa nas tarefas e projetos, ser 
ponta  rma e assumir uma atitude mais ousada.

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)

Bate-Rebate
A Globo conquistou recorde 

de audiência e de participação 
de “Salve-se Quem Puder” no 

Rio de Janeiro com a exibição do 
capítulo de segunda-feira... ... 

A novela registrou 35 pontos de 
audiência e 50% de participação 

com a cena em que Luna (Juliana 
Paiva) se revela para Helena 

(Flávia Alessandra)...  ... Em São 
Paulo, a novela marcou 28 pontos 
e 42% de participação igualando 
o recorde. Está fi cando difícil 

sintonizar rádio AM em São Paulo. 
São muitas as interferências... ... 

Toda a programação da rádio 
Bandeirantes AM é transmitida 

no FM 90,8 MHZ... ... Só que 
essa rádio é de Itanhaém, com 

uma antena em São Bernardo do 
Campo, mas que também não 

resolve muito... ... Para se ter uma 
ideia, até no bairro do Morumbi, 

onde fi ca a sede da Band, também 
existem difi culdades para sua 

sintonia.

Outros nomes
Outros nomes de destaque na 

sexta fase de “Gênesis” são:  Henri 
Pagnocelli, Martha Mellinger, Bár-
bara Bruno, Juliana Lohman, Alex 
Gruli, Augusto Zacchi, Lidi Lisboa, 
Dani Moreno, Michele Batista, Ingra 
Liberato, Th ais Melchior, Giselle Ti-
gre, Heitor Martinez, Maurício Mat-
tar, Lina Mello, Karina Barum, Allana 
Lopes, Patrícia França e Th iago Ro-
drigues.

As gravações caminham para 
seus momentos fi nais. 

Desempenho
Comandado por Mariana Godoy 

e Sergio Aguiar, o “Fala Brasil” conso-
lidou, em São Paulo, a vice-liderança 
no mês de junho, com média recorde.

Marcou 4,2 pontos, igualando o 
resultado alcançado em abril de 2020 

– o maior do programa desde então, 
ou seja, em 14 meses. Houve ainda 
uma alta de 13,5% no comparativo 
com o resultado do mês anterior, cuja 
média foi de 3,7 pontos.

Faltou isso
O “Show do Esporte”, domingo, 

na Band, prestou uma homenagem 
muito bonita ao Luciano do Valle, 
na data do aniversário do seu nasci-
mento.

Só se esqueceram de convidar o 
Datena, que além de amigo, traba-
lhou muitos anos com ele.

Não é por nada
Tite, treinador da seleção brasi-

leira, é sempre alguém muito elegan-
te e educado, mesmo em situações as 
mais adversas.

Só precisava diminuir um pouco 

o número de cusparadas na beira do 
gramado. O tempo todo a câmera 
pega uma. Só perde para aquele ou-
tro da Alemanha, que tira meleca do 
nariz.

Que mal pergunte
No embalo do assunto, alguém 

sabe explicar o que se passa com o 
Amarelinho do SBT?

Ou é o frio ou algum outro pro-
blema, que pode ser até mais grave. 
O tempo todo ele aparece tremendo. 
Meio afl itivo aquilo.

Bonde da história
Evidente que os compromissos 

de grade devem ser respeitados, mas 
para o SBT os resultados de segun-
da-feira seriam muito melhores se, 
logo após o jogo do Brasil, emendasse 
com a exibição do “Arena”.

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

Novela “Gênesis” 
estreia sexta fase 
nesta quarta-feira: 
Jacó

A Record passa a exibir, nesta 
quarta-feira, a sexta fase da no-
vela “Gênesis”, Jacó, com Miguel 
Coelho e Petrônio Gontijo como 
protagonistas.

Coelho vai aparecer em gran-
de parte dos cerca de 30 capítu-
los, enquanto o Petrônio surgirá 
mais próximo da passagem para 
a fase de “José do Egito”.

Serão cerca de 50 novos per-
sonagens em cena.

Jacó é muito lembrado por 

ser o pai de doze fi lhos, que deram 
origem às doze tribos de Israel. Ele 
passa quase toda a vida compe-
tindo com seu irmão gêmeo, Esaú 

(Cirillo Luna), pela primogenitura, 
o direito de herdar a aliança com 
Deus que seu pai (Isaque) e seu avô 
(Abraão) fi zeram.

A história é toda calcada na 
busca a Deus e de si mesmo. Por 
cometer alguns erros graves, Jacó 
é obrigado a lidar com as conse-
quências de seus atos e aprender 
com eles.

Fugitivo e jurado de morte pe-
lo próprio irmão, enfrenta muitas 
lutas e decepções em sua cami-
nhada. A fase irá mostrar todos 
esses detalhes de forma inédita, 
como também as diferentes pers-
pectivas dos demais personagens 
e a forma como cada um deles foi 
impactado pelas escolhas, enga-
nos e acertos do protagonista.

MIGUEL COELHO, O JOVEM JACÓ, EM ‘GÊNESIS’/CRÉDITO BLAD 

MENEGHEL
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim  

Rua Suboficial Farias, 280, - lado par, Monte Castelo, PARNAMIRIM - RN - CEP: 59140-255 - 84-3645 1716 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS  
JUSTIÇA GRATUITA: (  ) SIM (X) NÃO 

 
PROCESSO Nº 0800936-25.2013.8.20.0124  
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)  
AUTOR: BANCO CNH CAPITAL S/A, BANCO FIDIS S/A  
RÉU: COMERCIAL PASSEFIQUENSE LTDA 
 
O(A) Doutor(a) TATIANA LOBO MAIA, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim, na forma da 
lei e no uso de suas atribuições, etc. FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a 
Ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81), Processo de nº 0800936-25.2013.8.20.0124, 
proposta por AUTOR: BANCO CNH CAPITAL S/A, BANCO FIDIS S/A contra RÉU: COMERCIAL PASSEFIQUENSE 
LTDA, tendo sido determinada a CITAÇÃO de RÉU: COMERCIAL PASSEFIQUENSE LTDA, atualmente residindo em 
lugar incerto e não sabido, para que o(a) mesmo(a) conteste a referida ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo legal, serão presumidas verdadeiras as 
alegações contidas na petição inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. ADVERTÊNCIA: Não sendo 
contestada a ação no prazo legal, serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial. Eu, SANDRA 
CHRISTIANE AQUINO DOS SANTOS, Auxiliar técnico, digitei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de 
PARNAMIRIM, aos 24 de maio de 2021. 

TATIANA LOBO MAIA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
 
 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação (LI) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0058-RN, localizado no 

Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN, com prazo de validade até 25/06/2022. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgência 7-RE-0056-RN, localizado no Campo 

de Redonda, Município de Areia Branca/RN, com prazo de validade até 03/08/2024. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgência 7- PML-01, 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 

18, 19, 20, 25-RN, localizado no Campo Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN, com prazo de 
validade até 25/06/2021. 

 Renovação de Licença de Operação (RLO) para poço -PML-0034 localizado no Campo Ponta do Mel, 
Município de Areia Branca/RN, com prazo de validade até 10/07/2024. 

 
Harvey David Gardner 

Diretor 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças: 
 Licença de Alteração (LA) para Poço de Extração de Combustível Fóssil RE-0032-RN, localizado no 

Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Regularização de Operação (LRO) para Coletora e Compressora PML-0023-RN, localizado no 

Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Alteração (LA) para Estação Coletora de Ponta do Mel ECC-PML, localizado no Campo de 

Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Alteração (LA) para Estação Coletora de Redonda EC-RE, localizado no Campo de Redonda, 

Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Operação (LO) para Estação coletora de Redonda RE-38, localizado no Campo de Redonda, 

Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL  
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que firmou com o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA TERMO DE 
COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da 
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO Nº: 2024.5.2021.26571, com prazo de validade até 
02/07/2022, em favor do empreendimento de Autorização de Supressão de Vegetação para implantação da 
atividade para extração mineral de saibro/piçarro, numa área de 45,87 hectares, localizada em imóvel 
rural denominado FAZENDA TIMORANTE B E C, de propriedade/posse da Sra. FRANCISCA GOMES DA 
ROCHA e IDALICE GOMES DE MELO sob interesse da empresa CORTEZ ENGENHARIA LTDA no 
município de PEDRO AVELINO/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MG CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.189.896/0001-67, torna público que requereu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Simplificada - RLS, N° 2014-076441/TEC/LS-0221 para extração mineral de SAIBRO em uma área de 11,40 
(há), com volume mensal de 1.500 m³/mês. Localizado no Sítio Brejinho, Zona Rural, Assú/RN. 
 

MG CONSTRUÇÕES EIRELI  
Requerente/Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
  
EDILZA SOLINO DE SOUZA, CPF 489.954.874-53, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO-LRO, para extração mineral de areia, numa área de 4,43 hectares e 
volume mensal de extração de 1.500m3/mês, localizada no leito do Rio Trairi, zona rural do município de Lagoa 
de Pedras/RN. 
 

EDILZA SOLINO DE SOUZA 
Requerente 

O assassinato de um jovem ho-
mossexual brasileiro causou 
forte comoção na Espanha, 

onde importantes manifestações 
foram realizadas para denunciar 
o crime. Samuel Luiz Muñiz, de 24 
anos, foi espancado até a morte no 
último fi m de semana, ao sair para 
fumar em frente a uma balada em La 
Coruña, no noroeste da Espanha.

A polícia da Espanha prendeu 
ontem três pessoas consideradas 
suspeitas do crime.  De acordo co-
mo jornal “La Voz de Galicia”, os 
presos são dois homens e uma mu-
lher, com idades entre 20 e 25 anos. 
As autoridades locais não disseram 
qual o grau de participação desse 

trio no espancamento de Samuel 
nem deram mais detalhes sobre 
os suspeitos. Outras pessoas ainda 
podem ser presas — a investigação 
ainda está em andamento. 

A vítima, que trabalhava como 
auxiliar de enfermagem, foi encon-
trada inconsciente. Os serviços de 
resgate não conseguiram reanimar 
Samuel e ele morreu na manhã de 
sábado, segundo a mídia espanho-
la.“Justiça para Samuel. Homofobia 
e fascismo são o mesmo”, dizia a 
gigantesca faixa carregada pelos 
manifestantes, que iniciaram uma 
marcha nesta segunda-feira à noite 
na famosa Puerta del Sol em Madrid, 
observou a AFPTV. 

Milhares de pessoas se reuniram 
para protestar, algumas com a ban-
deira do Orgulho, convocadas por 
inúmeros grupos LGBTQI+, exigindo 
“justiça para Samuel”, como grita-
vam os participantes.

“Não são espancamentos, são as-
sassinatos”, gritou a multidão. Faixas 
exibiam frases como “Acabem com a 
homofobia”, “Tudo o que me importa 
é viver” ou “Eles estão nos matando”.  

Desde sua morte, seus parentes 
relataram que se trata de um crime 
homofóbico, que ocorreu logo após a 
Semana do Orgulho na Espanha. 

Também foram realizadas mar-
chas em outras cidades do país, co-
mo La Coruña. 

Antes de seres extraterrestres, 
a primeira experiência de 
comunicação humana com 

outra espécie poderá ser atingida no 
mar, com um projeto que se propõe 
a decifrar a linguagem das baleias 
cachalotes, começando por ouvi-las 
atentamente.

Em entrevista em Lisboa, on-
de participa da Cúpula Global da 
Exploração, o biólogo marinho 
israelense Dan Tchernov afi rmou 
que “o começo dessa aventura” será 
instalar uma rede de três boias nas 
Caraíbas, equipadas com “o disposi-
tivo de audição mais moderno que 
se conhece”.

“O principal objetivo é comuni-
car ou, pelo menos, tentar decifrar 
a comunicação desses magnífi cos 
mamíferos, nos seus próprios ter-
mos”. Tchernov lembrou que em 
tentativas anteriores, “os seres hu-
manos buscaram compreender ou 
até se comunicar bilateralmente 
com outras espécies, mas usando 

Assassinato de 
jovem gay brasileiro 
gera protestos na 
Espanha

Projeto quer estabelecer 
comunicação com baleias

HOMOFOBIA | Samuel Luiz Muñiz, 
de 24 anos, foi espancado até a 
morte no último fim de semana
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língua gestual ou de outro tipo”.
No projeto que coordena, que 

deverá ter resultados no período 
de cinco a sete anos, o método se-
rá “escutar primeiro os sons que 
fazem, tentar recolher informação 
sufi ciente para decifrar o código que 
utilizam e, eventualmente, tentar 

comunicar”.
Nas boias, que serão fundeadas 

ao largo do estado insular de Domi-
nica, serão montados “dispositivos 
acústicos modifi cados que fornece-
rão a localização dos animais, para 
que se saiba quem emite sons e re-
colher  dados”.
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PARALIMPÍADAS  |  Sociedade 
Amigos do Deficiente Físico 
do RN (Sadef) terá três 
representantes no jogos, 
além do técnico Carlos 
Williams: Júnior França 
(halterofilismo), Joana Neves 
(natação) e Ana Raquel Lins 
(ciclismo) 

O passaporte, já carimbado 
para muitas viagens nos úl-
timos seis anos como atleta, 

vai ganhar um registro especial. Jú-
nior França, natalense de 25 anos, vai 
para Tóquio, no Japão, representar o 
Brasil na Paralimpíada. A primeira 
da carreira dele. “Estou feliz demais. 
Lutei demais por essa vaga nos úl-
timos 4 anos”, comemora Júnior. 
A convocação foi confi rmada pelo 
Comitê Paralímpico Brasileiro, que 
anunciou a delegação brasileira pa-
ra os Jogos. Entre tecnicos e atletas, 
nove potiguares foram convocados. 

A lista tem ainda mais duas atle-
tas da Sadef. Veterana nas piscinas, 
Joana Neves vai para sua terceira 
paralimpíada. Melhor paratleta do 
Brasil da última década, Joaninha 
vai em busca de aumentar sua cole-
ção de medalhas paralímpicas: são 
4 das duas últimas edições. 

Completando a lista de convo-
cados da Sadef, Ana Raquel Lins, 
do ciclismo. Vai ser a segunda par-
ticipação dela nos Jogos, a primeira 
na modalidade - Ana disputou o 
Triathlon em 2016. “É muito bom 

reviver essa emoção, agora em ou-
tro esporte”, diz Ana.

Além dos atletas, a Sadef será 
representada pelo técnico Carlos 
Williams, do halterofi lismo. 

A Sociedade Amigos do Defi -
ciente Físico do RN, que há mais 
de 20 anos trabalha a inclusão das 
pessoas com defi ciência por meio 
do esporte, é referência no parades-
porto potiguar e nacional. E teve 
representantes em todas as seis úl-
timas paralimpíadas, desde Atlanta 
(EUA, 1996).

MAIS DO RN 
NOS JOGOS

Além dos atletas da Sadef, 
outros potiguares estarão em 
Tóquio. Da Adevirn (Associa-
ção dos Defi cientes Visuais do 
RN), foram convocados Arthur 
Silva (judô) e Th alita Simplício 
(atletismo), junto com seu atle-
ta-guia Felipe Veloso.  Romário 
Marques (goalball) e Cecília 
Araújo (natação) são potigua-
res, mas moram na Paraíba e 
São Paulo, respectivamente.

Atletas 
potiguares são 
convocados para 
Tóquio 2021

TOMAZ SILVA 

Estou feliz demais. Lutei 
demais por essa vaga 
nos últimos 4 anos”

“

JÚNIOR FRANÇA
PARATLETA 

Usain Bolt está de volta. Mas 
não do jeito que parece. O ja-
maicano que abalou o mundo 

do atletismo nos últimos anos vai par-
ticipar de uma “corrida” de 800m no 
dia 13 de julho. Mas, a prova não será 
válida pelos Jogos Olímpicos, e sim pa-
ra uma promoção da CarMax, a maior 
revendedora de carros usados nos Es-
tados Unidos.  A prova será realizada 
diretamente da casa do ex-atleta

O jamaicano apostará corrida 
com um cliente da marca, que rece-
berá uma oferta online instantânea 
de um veículo em seu celular ao mes-
mo tempo que Bolt corre na pista. 
O evento será transmitido em sua 
página no Facebook. A oportunidade 
agradou ao corredor de 34 anos, que 
saiu de sua zona de conforto e co-
meçou a treinar para uma categoria 
que é medida em minutos, e não em 
segundos. Serão duas voltas de 400m. 

“Estou animado de estar treinan-
do e apenas correndo e vendo o que 
posso fazer”, disse Bolt à NBC Sports. 

Segundo ele, seu melhor tempo nes-
se tipo de prova é de 2min5s. Mas há 
uma diferença: ele fez isso sem seus 
tênis de corrida. “Se eu colocar os es-
pigões, eu consigo correr abaixo dos 
dois minutos”, afi rmou.

O recorde mundial para a prova 
dos 800m pertence ao queniano Da-
vid Rudisha, que marcou 1min40s91 
nos Jogos Olímpicos de Londres, em 
2012. No entanto, Bolt não parece 
muito preocupado com isso. Apesar 
de admitir que sente um pouco de 
falta das corridas, o jamaicano vem 
atuando como produtor musical 
e criando uma família desde que 
se aposentou, há quatro anos, logo 
após os Jogos do Rio. Além da fi lha 
Olympia Lightning, ele e Kasi Ben-
nett, sua parceira, acabaram de dar 
as boas-vindas aos gêmeos Saint Leo 
e Th under.

O ex-atleta também disse gostar 
de futebol, esporte no qual tentou ser 
profi ssional, mas encerrou a curta 
carreira no início de 2019. 

Usain Bolt volta às pistas 
para campanha de carros

ATLETISMO 


