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MARCELO HOLLANDA
Revista The Economist publica edição 
especial sobre o Brasil, com o Cristo 

Redentor usando máscara.

JOÃO RICARDO CORREIA
Exército liberou geral para o general 

Pazuello. Queria ver se fosse um soldado, 
um sargento, um tenente...

Presidente da Câmara de Natal, Paulinho 
Freire, poderá deixar o PDT. Ele estaria de 

olho em Brasília.

ALEX VIANA  

Energia eólica deve gerar 
mais de um milhão de 
empregos até 2038

Preço alto: Conab estima 
que consumo de carne 
será o menor desde 1996

Vacinação no Rio Grande 
do Norte é ampliada com 
chegada de lote da Pfizer

ALRN fortalece educação 
online para potiguares 
durante a pandemia

Brasil terá dia decisivo em seletiva paralímpica do tênis de 
mesa: três atletas continuam esperançosos no mata-mata

CIDADES. 7 | Estudo divulgado 
recentemente destaca as oportunidades 
para atuar no setor. Perfil técnico é 
requerido em todas as etapas da cadeia.

GERAL. 12 | Baixa no consumo tem relação 
direta com o preço. Crise econômica 
derruba comércio de carnes bovina, suína 
e de frango, no Brasil.

GERAL. 5 | Mais um lote de vacinas 
fabricadas pela Pfizer chegou ao RN, 
nesta quinta-feira, 3. Assim, o estado atinge 
109.540 doses apenas nesta semana.

ENCARTE | Nesta edição, circula o 
“Legislativo Agora”, suplemento com 
realizações da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte.

ESPORTES. 16 | Jennyfer Parinos (foto) é uma das competidoras que estão na Eslovênia, 
tentando uma vaga para os jogos que acontecerão em Tóquio, no Japão.

AGÊNCIA BRASÍLIA

POLÍTICA. 4 | No ano 
passado, segundo o portal 
Siga Brasil, mantido pela 
Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle do 

Senado, o Poder Executivo 
enviou o equivalente a R$ 
391,8 milhões por dia a 
governadores e prefeitos. 
Nos cinco primeiros meses 

de 2021, a média diária de 
empenhos despencou para 
R$ 36,9 milhões, mesmo 
o número de mortes pela 
Covid-19 aumentando. 

União corta 90,5% 
dos repasses para 
combater pandemia

RAFAEL MOTTA:

requerido em todas as etapas da cadeia. e de frango, no Brasil. 109.540 doses apenas nesta semana.

RAFAEL MOTTA:

UBSs em Natal atendem 
para sintomas de Covid
POLÍTICA. 3 | Cinco Unidades Básicas de Saúde de Natal, das 10 às 16 horas 
desta sexta-feira, 4, apesar do ponto facultativo para o serviço público municipal, 
receberão pacientes que necessitem de atendimento específico.

Deputado federal Rafael Motta critica 
gestão do presidente Jair Bolsonaro, 
dizendo que “os próprios deputados e 
senadores que dão sustentação à gestão 
não conseguem concordar”. E reforça: 
“ A própria base não aprova as suas 
atitudes”. PÁGINA 3

ELPÍDIO JÚNIOR FRAN TT TRAINING CENTER
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Legislativo Agora é informe publicitário editado com material da Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte

TRANSFORMAÇÃO. 5 E 6 |Escola da Assembleia migra mais fortemente para o digital, em sintonia com regras de distanciamento social e combate à COVID-19. Mudança fez cursos 

chegarem a um número ainda maior de potiguares, reforçada também pelo Conexão Parlamento, programa que leva educação legislativa às câmaras municipais no interior do RN

ALRN fortalece educação online 

para potiguares durante pandemia

PARLAMENTARES VISITAM 

OBRAS DE INTEGRAÇÃO DO 

RIO SÃO FRANCISCO

FERRAMENTA POSSIBILITA

ACESSO ÀS LEIS DO RN 

PELO SMARTPHONE 

NOVO SITE USA 
TECNOLOGIA “UX” PARA 

FACILITAR NAVEGAÇÃO ÁGUAS. 2 E 3
TECNOLOGIA. 4

TRANSPARÊNCIA. 12 E 13

PEDIDO DE “CPI DA COVID” 

É PROTOCOLADO POR 

PARLAMENTARES 

INVESTIGAÇÃO. 8 E 9

Só para primeiro semestre deste ano, estão previstas ao todo 88 ofertas de curso, entre capacitação profissional, capacitação pessoal, palestras e até cursos de pós-graduação, distribuídos em mais de 1.800 horas/aulas

Legislativo ALRN

“Governo 
federal tem 
agido de forma 
reprovável”
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ALEXVIANA
Propaganda

Atribui-se ao ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, a autoria 
do discurso feito pelo presidente 
Jair Bolsonaro em cadeia de rádio 
e televisão na última quarta-feira. 
Nele, Bolsonaro tentou faturar a 
melhoria dos índices econômicos, 
mas continuou a insistir nas 
teses anticiência, embora, agora, 
valorizando a vacina. Durante a fala 
do presidente, houve panelaço em 
todo o Brasil.

Ao vencedor
Digna de registro a declaração do 

presidente da Câmara de Mossoró, 
Lawrence Amorim (Solidariedade), 
ao ser derrotado na disputa pela 
Federação das Câmaras: “Passando 
a eleição, parabenizamos o vencedor 
Paulinho Freire e nos colocamos à 
disposição para trabalhar em função 
do fortalecimento da FECAM, 
democracia é isso”, disse, em 
entrevista ao jornal Agora RN.

Rebate
O senador Jean Paul Prates 

(PT) retrucou as declarações do 
presidente da Câmara de Mossoró, 
quanto às críticas de que a bancada 
federal deixa a desejar em sua 
atuação em prol da cidade. “O 
povo de Mossoró sabe do nosso 
trabalho pelo município e pela 
região. Somente no ano passado, foi 
mais de R$ 1 milhão em emendas 
direcionadas à saúde, à agricultura 
familiar”, a� rmou à coluna.

Orçamento
Segundo Prates, já em 2021, 

com o novo orçamento, seu 
mandato garantiu mais recursos 
para a saúde e para a educação 
mossoroense. “Pode ser que as 
informações não tenham chegado 
a algumas pessoas, que, por 
esse desconhecimento do nosso 
trabalho, acabam espalhando 
declarações que não condizem com 
a realidade”, acrescentou o petista.

Testemunhas
Ainda de acordo com Prates, pelo 

menos três vereadores mossoroenses 
(Marleide, Pablo e Petras), conhecem 
sua atuação. “Nós conversamos com 
eles e atendemos seus pleitos para o 
melhor para o povo de Mossoró”, disse.

Arquivamento
Segundo a deputada estadual 

Isolda Dantas, um grupo de 12 
parlamentares está solicitando o 
arquivamento do requerimento 
de instauração da CPI da Covid na 
Assembleia Legislativa. Na avaliação 
da deputada, falta embasamento 
técnico para sustentar a abertura da 
comissão, que pretende investigar 
os gastos do governo Fátima na 
pandemia.

Controle
Com direito a vídeo ao lado do 

presidente nacional do PSD, Gilberto 
Kassab, o ex-governador Robinson 

Faria teve seu nome con� rmado como 
dirigente da legenda no Rio Grande 
do Norte, encerrando especulações de 
que a sigla, com a saída de Fábio Faria 
(que deverá ingressar no PP), teria 
novo comando no RN.

Marco
O prefeito Álvaro Dias (PSDB) 

obteve apoio do governo federal para 
que Natal receba recursos para a 
construção do Hospital Municipal, 
principal obra administrativa com 
a qual o tucano pretende marcar 
seu segundo mandato à frente da 
Prefeitura.

Legenda
O presidente da Câmara de Natal, 

Paulinho Freire, poderá deixar o PDT 
e fazer nova � liação partidária. Eleito 
presidente da Federação das Câmaras 
Municipais do RN, Paulinho estaria de 
olho numa vaga de deputado federal 
nas eleições de 2022.

Inauguração
A Prefeitura do Natal entrega na 

segunda-feira que vem as obras de 
reconstrução da Praça Aristófanes 
Fernandes, conhecida como Praça 
das Flores, uma das mais tradicionais 
praças da cidade. Os boxes foram 
modernizados e  reestruturados 
de acordo com as normas de 
acessibilidade. A praça recebeu uma 
caracterização de área de lazer e 
convivência.

Prioritários
O deputado federal Beto Rosado 

(PP) apresentou esta semana o 
Projeto de Lei que determina a 
inclusão de “trabalhadores de 
hipermercados, supermercados, 
minimercados e mercearias” como 
grupo prioritário para a vacinação 
contra a Covid-19. Para o deputado, 
o projeto tenta corrigir uma 
justiça com esses trabalhadores 
que não pararam desde o início da 
pandemia.

ALEX

O Marco Regulatório do Sane-
amento Básico no Brasil foi 
aprovado e, com ele, foi de-

terminada a adequação de estados 
ao que rege a nova norma. No Rio 
Grande do Norte, está em curso da 
discussão da proposta para a regio-
nalização da água e saneamento, que 
tem prazo para aprovação até 16 de 
julho. Para debater a minuta do pro-
jeto, o deputado Hermano Morais 
(PSB) promoveu audiência pública 
na Assembleia Legislativa na tarde 
desta quarta-feira, 2.

Reunindo autoridades sanitá-
rias do estado, a audiência foi uma 
oportunidade para que o Governo do 
Estado expusesse as diretrizes do que 
está sendo proposto. O secretário de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

do Rio Grande do Norte, João Maria 
Cavalcante, enalteceu a previsão 
da universalização do saneamento 
e esgotamento sanitário, previsto 
para ocorrer até 2033. Segundo ele, 
está previsto que 99% da população 
brasileira tenha água encanada em 
casa até a data, além de 90% com es-
gotamento sanitário. Para colaborar 
com a universalização é necessária a 
regionalização.

“A regionalização estimulada pe-
lo marco é exatamente para facilitar 
o cumprimento dessa universali-
zação. Sabemos que as casas mais 
simples de locais mais simples têm a 
di� culdade da iniciativa privada che-
gar com o serviço de atendimento de 
água e esgotos, e essa iniciativa pode 
colaborar”, explicou o secretário.

Pela norma, � cou determinado 
que todos os estados têm até o dia 
16 de julho para ter a proposta de 
regionalização � nalizada, sob pena 
de que os municípios � quem impe-
didos de receber recursos federais 
oriundos de emendas para a área 
de saneamento e recursos hídricos. 
A audiência foi uma forma de dar 
celeridade à discussão da proposta, 
que receberá sugestões até o dia 10 
de junho. 

“A audiência se insere no esforço 
de cumprir esse prazo. O projeto está 
no site da Semarh, disponível para 
que qualquer técnico contribua para 
que cheguemos até o dia 10 de junho. 
Com o projeto concluído, encami-
nharemos à Assembleia Legislativa”, 
explicou o secretário.

Regionalização do Saneamento 
Básico no RN é debatida na AL
AUDIÊNCIA PÚBLICA | Evento ocorrido na quarta-feira, 2, reuniu autoridades sanitárias e serviu como oportunidade para que o Governo do Estado expusesse as diretrizes do que está 
sendo proposto. Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do RN, João Maria Cavalcante, enalteceu previsão, até o ano de 2033, da universalização do saneamento

DIVULGAÇÃO

Deputado Hermano Morais promoveu debate sobre a minuta do projeto, na Assembleia
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ELISA ELSIE

O Programa Nacional de Preven-
ção à Corrupção (PNPC), ini-
ciativa da Estratégia Nacional 

de Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro (Enccla), executada pelas 
Redes de Controle da Gestão Pública 
de todo o país, foi lançado nesta quar-
ta-feira, 2,  no âmbito do Rio Grande do 
Norte.

Representou o Tribunal de Contas 
da União (TCU), o secretário José Ari-
matheia Valente Neto, explicando co-
mo funciona o Programa e a platafor-
ma e-Prevenção. “É possível designar 
um servidor para responder ao ques-
tionário, que é focado na prevenção. A 
intenção é fazer um diagnóstico para 
um plano de ação. Temos certeza que 
vamos colher muitos bons frutos com 
a execução desse programa”, declarou.

Segundo o secretário, foram en-
viados e-mails com link de acesso ao 
sistema, que oferece às organizações 
públicas a oportunidade de se auto 
avaliarem e verificarem o quanto estão 
suscetíveis à ocorrência de fraude e 
corrupção.

O vice-governador, Antenor Ro-
berto, destacou que o Governo do 
RN trabalha com articulação entre os 
setores e que o Plano será importan-
te para criar cada vez mais sistemas 
de segurança.   “Trabalhamos com 
sistemas de controle sem o olhar de 

que existe dolo entre as práticas de 
nossos servidores, mas para trazer 
segurança ao exercício de suas fun-
ções”, disse.

O controlador geral do Estado, 
Pedro Lopes, destacou a transparên-
cia como instrumento de prevenção 

à corrupção e fortalecimento da ci-
dadania. Ele também lembrou ações 
da gestão implementadas para evitar 
desperdícios e perda de eficiência.

“Temos os ralos da sonegação, da 
corrupção e da ineficiência do gasto 
público. A qualidade da contabilidade 

do governo saiu de nota 2 para pelo 
menos 8, deu um salto. Temos agora 
uma contabilidade que permite fazer 
um planejamento sério”, disse Pedro 
Lopes, ao ressaltar a abertura de audi-
torias internas que trouxeram econo-
mia de milhões de reais.

O controlador geral lembrou que 
o sistema de transparência do Rio 
Grande do Norte é destaque nacio-
nal. Os dados relativos ao controle da 
pandemia no Portal da Transparência 
receberam a mais alta avaliação de 
dois institutos internacionais: a Trans-
parência Internacional e a OKBR.

“Quanto mais transparência, me-
nor a possibilidade da corrupção en-
contrar espaço, porque normalmente 
ela trabalha atrás das cortinas”, com-
pletou o procurador-geral do estado, 
Luis Antônio, elogiando a conduta 
ética da governadora Fátima, em par-
ticular.

Participaram também da soleni-
dade o auditor de controle interno e 
responsável pelo núcleo da Corrupção 
da Control, Pedro Ribeiro Fagundes; a 
Controladora Geral Adjunta da Con-
trol, Débora Barreto; o auditor Geral 
do Estado, Carlos Cerveira; represen-
tante dos Integrantes das Unidades 
de controle interno do Governo do RN 
(UCI’S), Magno Pegado; e representan-
te da Transparência/Rede e’SIC (lei de 
acesso a informação), Patrícia de Fáti-
ma Silva.

De forma remota, acompanharam 
o secretário do Estado de Planejamen-
to e Finanças, Aldemir Freire,  e a dele-
gada geral da Polícia civil, Ana Claudia 
Saraiva.

Programa Nacional anti-corrupção 
fortalece transparência no Estado
LANÇAMENTO | Programa Nacional de Prevenção à Corrupção é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, executada pelas Redes de 
Controle da Gestão Pública em todo o país, chegou ao RN na quarta-feira. Controlador geral, Pedro Lopes ressalta que sistema de transparência no RN é destaque no Brasil

Vice-governador Antenor Roberto e controlador geral do RN, Pedro Lopes, participaram do lançamento do PNPC, na quarta-feira

SMS

A Prefeitura de Natal vai manter 
o funcionamento de cinco 
Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) nesta sexta-feira, 4, no horá-
rio das 10h às 16h, apesar do ponto 
facultativo no serviço público minici-
pal. O objetivo é acolher a população 
que necessite de atendimento espe-
cífico para quadro de Covid-19, como 
tosse, febre, dor de cabeça, perda de 
olfato e paladar.

Os locais definidos pela Secre-
taria Municipal de Saúde de Natal, 
um por distrito sanitário, vão contar 
com equipe multiprofissional de en-
fermeiros, técnicos de enfermagem e 
médicos para atuar de forma precoce 
em casos de síndrome respiratória 
leve, semelhante ao que acontece nos 
Centros de Atendimento para Enfren-
tamento da Covid tendo possibilidade 
de testagem swab com prescrição. 
Casos que apresentarem falta de ar 
devem ser atendidos nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs).UBS de Nova Descoberta fará atendimentos

Cinco UBSs funcionam hoje com 
atendimento para sintomas de Covid

EM NATAL

SAIBA MAIS

Confira as unidades que 
funcionam nesta sexta-feira (04) 

no horário das 10h às 16h:

Distrito Sanitário Norte I
UBS Nova Natal: Rua do Pastoril, 

S/N, Conjunto Lagoa Azul

Distrito Sanitário Norte II
UBS Panatis: Rua Milton Servita 

Brito, nº 994, Potengi

Distrito Sanitário Leste
UBS São João: Av. Romualdo 

Galvão, nº 891, Tirol

Distrito Sanitário Oeste
UBS Bom Pastor: R. Augusto 

Calheiros, nº 1

Distrito Sanitário Sul
UBS Nova Descoberta: Av. 

Xavier da Silveira

A semana foi marcada pela 
derrubada de vetos do Go-
verno Federal no Congresso 

Nacional. Para o deputado federal 
Rafael Motta (PSB), a não confir-
mação das negativas dadas pelo 
Palácio do Planalto por deputados 
e senadores demonstra que a pró-
pria base aliada tem dificuldades 
de concordar com o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

“O Governo Federal tem agido 
de forma tão reprovável que os pró-
prios deputados e senadores que 
dão sustentação à gestão não con-
seguem concordar. Não é somente 
uma questão de falta de diálogo, é 
que a própria base não aprova as su-
as atitudes e teme pagar por elas na 
eleição que se aproxima”, acredita 
Rafael Motta.

Dentre os vetos derrubados esta 
semana e que contaram com o voto 
de Rafael estão a cota dupla de au-
xílio emergencial para mães solo, a 
prorrogação do uso de recursos da 

Lei Aldir Blanc, o acesso gratuito à 
internet para alunos e professores 
e a transferência de recursos para 
municípios que estejam inadim-
plentes.

“Como se vê, são proposições 
necessárias no contexto da pan-
demia. A tentativa do Governo de 
fazer prevalecer o seu interesse foi 
frustrada. Prejudicar mães solo, a 
cultura, estudantes sem aulas virtu-
ais e municípios endividados, neste 
momento, é algo que nem mesmo 
quem bate palma consegue concor-
dar”, complementou o parlamentar.

Para a rejeição do veto, é neces-
sária a maioria absoluta dos votos 
de congressistas, ou seja, 257 votos 
de deputados e 41 votos de sena-
dores. Com a derrubada dos vetos 
pelo Congresso Nacional, os trechos 
mantidos serão encaminhados ago-
ra à promulgação pelo presidente. 
Se ele não fizer em prazo de 48 ho-
ras, o próprio Congresso tem a prer-
rogativa de promulgar.

Base tem dificuldade de 
concordar com Bolsonaro

DERRUBADA DE VETOS
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A União reduziu em 90,5% o va-
lor médio das transferências 
a estados e municípios para o 

combate à pandemia em 2021. No ano 
passado, o Poder Executivo enviou o 
equivalente a R$ 391,8 milhões por dia 
para governadores e prefeitos. Nos cin-
co primeiros meses deste ano, a média 
diária de empenhos caiu para R$ 36,9 
milhões. Os dados estão atualizados 
até 30 de maio e disponíveis no portal 
Siga Brasil, mantido pela Consultoria 
de Orçamentos, Fiscalização e Contro-
le do Senado (Conorf).

O corte ocorre num momento 
em que o número de mortes por co-
vid-19 dispara no Brasil. Entre março 
e dezembro de 2020, o país registrou 
194,9 mil óbitos. De janeiro a maio de 
2021, essa conta mais do que dobrou 
na metade do tempo: agora são 462,7 
mil brasileiros mortos. Apesar da tra-
gédia, a média de repasses da União 
para estados e municípios nem chega 
a um décimo do valor transferido no 
ano passado.

No primeiro ano de pandemia, 
o Palácio do Planalto empenhou um 
total de R$ 540,2 bilhões, liberados por 
medidas provisórias para o enfrenta-
mento à covid-19. Os governos locais 
ficaram com R$ 114,8 bilhões, o equi-
valente a 21,2% do total. A maior parte 
do dinheiro foi repassada por meio de 
um auxílio financeiro para compensar 
a perda de arrecadação provocada pe-
la pandemia em estados e municípios, 
um total de R$ 78,2 bilhões

Outros R$ 35,8 bilhões, de acor-
do com a Agência Senado, foram 
aplicados no combate à emergência 
de saúde pública. Essa ação engloba 
medidas como compra de insumos, 
equipamentos de proteção individual 
e testes de detecção, capacitação de 
agentes de saúde e oferta de leitos de 
unidade de terapia intensiva. Em 2020, 
governadores e prefeitos também 
receberam recursos para o programa 
Dinheiro Direto na Escola (R$ 672,1 
milhões), os serviços de assistência 
hospitalar e de atenção básica em 
saúde (R$ 57,2 milhões) e o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar Nu-
tricional (R$ 6,1 milhões).

Neste ano, o cenário mudou. O to-
tal de empenhos da União limitou-se 
a R$ 85,9 bilhões — contra os R$ 200,1 
bilhões comprometidos entre março 
e maio de 2020. Estados e municípios 
ficaram com R$ 5,5 bilhões, o equiva-
lente a 6,3%. Programas desenvolvidos 
no ano passado tiveram as transferên-
cias interrompidas, e o dinheiro foi 
liberado para apenas duas ações em 
2021: procedimentos de alta e média 
complexidade (R$ 3,4 bilhões) e piso 
de atenção primária à saúde (R$ 2 bi-
lhões).

Os dados sobre transferências a 
estados e municípios se referem ex-

clusivamente às despesas executadas 
por meio de repasses da União para os 
entes subnacionais. Gastos realizados 
diretamente pelo governo federal no 
enfrentamento da pandemia ficam fo-
ra dessa conta, mesmo que aplicados 
localmente. É o caso, por exemplo, do 
auxílio emergencial.

“Embora os recursos do auxílio 
emergencial tenham alcançado a po-
pulação de todo o país, o programa foi 
executado pela própria União, valen-
do-se da capilaridade da Caixa Eco-
nômica Federal para efetuar os paga-
mentos diretamente aos beneficiários. 

Dessa forma, como não houve transfe-
rência para que estados e municípios 
fizessem o pagamento do benefício, 
tais despesas não constam da tabela”, 
explica Marcel Pereira, consultor da 
Conorf.

Os números do Siga Brasil reve-
lam que a União preferiu repassar 
o dinheiro para o combate ao coro-
navírus diretamente aos prefeitos, 
em detrimento dos governadores. 
Considerando o valor total das trans-
ferências desde 2020, os municípios 
ficaram, em média, com 51,7% da 
verba. Os estados, com 48,2%.

Em 15 unidades da Federação 
(UFs), os governadores receberam me-
nos recursos do que os prefeitos locais. 
Isso ocorreu em sete dos nove estados 
do Nordeste (exceto Sergipe e Pernam-
buco), além de Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e São Paulo.

Em 11 desses estados, os gover-
nadores são de partidos de oposição 

ou criticam a postura do presidente 
Jair Bolsonaro no combate ao coro-
navírus. João Doria (SP), por exemplo, 
ficou com 47,2% dos recursos trans-
feridos pela União, enquanto a maior 
fatia foi repassada diretamente para os 
municípios paulistas. Rui Costa (BA) 
recebeu 46,8%, seguido de Flávio Di-
no (MA), com 46,5%, e Eduardo Leite 
(RS), com 44,8%.

Em outras 11 UFs, foram os gesto-
res estaduais que amealharam o maior 
pedaço do bolo em comparação com 
os prefeitos. Destaque para Antonio 
Denarium, que se autodenomina 

“bolsonarista”: ele ficou com 75,1% do 
dinheiro transferido para Roraima. O 
mesmo ocorreu com outros aliados 
declarados do presidente da Repúbli-
ca: Belivaldo Chagas (SE), Wilson Li-
ma (AM) e Mauro Mendes (MT) rece-
beram, respectivamente, 59,9%, 56,9% 
e 52,1% dos recursos.

Os dados demonstram, no en-
tanto, que, em alguns casos pontuais, 
críticos do presidente Jair Bolsonaro 
foram beneficiados com mais recursos 
do que os prefeitos locais. Isso ocorreu 
com Waldez Góes (AP), que ficou com 
74,7%, e Renato Casagrande (ES), que 
obteve 56,2% do dinheiro transferido 
pela União.

O inverso também aconteceu, e 
alguns simpatizantes do presidente 
da República acabaram recebendo 
menos do que os prefeitos. É o caso 
de Romeu Zema (MG), que obteve 
36,9%, Ratinho Júnior (PR), com 44,1%, 
e Ronaldo Caiado (GO), com 44,8%. 
Como o Distrito Federal não tem mu-
nicípios, o governador Ibaneis Rocha 
ficou responsável por todo o dinheiro 
transferido.

A Agência Senado comparou 
os valores transferidos a estados e 
municípios com o número de casos 
confirmados de covid-19 em cada 
uma das UFs até o dia 30 de maio. O 
cruzamento foi feito a partir de dados 
do Siga Brasil e da Universidade Johns 
Hopkins, dos Estados Unidos.

Em apenas seis situações o mon-
tante repassado corresponde ao pa-
tamar que o estado ocupa no ranking 
de contaminação. São Paulo e Minas 
Gerais, por exemplo, são os que mais 
receberam dinheiro da União desde 
2020. É justamente entre paulistas e 
mineiros que se verifica o maior nú-
mero de infectados. A proporção entre 
transferências e casos confirmados 
também é respeitada em Ceará, Piauí, 
Sergipe e Amapá.

A comparação indica que em 12 
locais o valor do repasse foi superior à 
posição do estado na lista de registros 
da doença. Maranhão e Alagoas subi-
ram cinco posições. Em seguida, sur-
gem Pernambuco (+4); Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Norte (+3); Bahia e 
Tocantins (+2); Pará, Mato Grosso, 
Amazonas, Paraíba e Acre (+1).

Em nove estados, os repasses 
ficaram proporcionalmente abaixo 
da posição sugerida pelo número de 
casos de covid-19. O maior “rebaixa-
mento” foi para o Distrito Federal, 
que ocupa o 13º lugar no ranking 
de casos, mas despencou para a 24ª 
posição na lista dos que mais rece-
beram recursos. Santa Catarina e 
Espírito Santo caíram quatro postos 
na comparação, seguidos de Paraná 
(-3); Goiás e Mato Grosso do Sul (-2); 
Rio Grande do Sul, Rondônia e Rorai-
ma (-1).

União corta 90,5% de repasses a 
estados e municípios na pandemia
SIGA BRASIL | Portal mantido pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal mostra que no primeiro ano da pandemia, o Palácio do Planalto empenhou R$ 
540,2 bilhões, liberados por medidas provisórias; governos locais ficaram com R$ 114,8 bilhões; maior parte do dinheiro foi repassada para compensar perda de arrecadação

Levantamento revelou que em nove estados, os repasses ficaram, proporcionalmente, abaixo da posição sugerida pelo número de casos

200,1
bilhões foram comprometidos 
entre março e maio de 2020

85,9
bilhões de reais foi o total de 
empenhos da União em 2021
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Em sessão ordinária remota, a 
Câmara Municipal de Natal apreciou 
vetos oriundos do Poder Executivo. 
Foi debatido e derrubado em plenário, 
o veto ao Projeto de Lei N°. 108/2019, 
de autoria do vereador Felipe Alves 
(PDT), que trata da criação da Ronda da 
Guarda Municipal nas escolas públicas 
municipais da capital. 

Segundo a Lei, a ronda deverá 
acontecer preferencialmente nos 
horários de entrada e de saída dos 
alunos, de acordo com o contingente 
da Guarda Municipal. “Essa matéria 
vem para regulamentar e legalizar algo 
que já existe, que é a Ronda Escolar, 
que serve para dar proteção às escolas, 
ao âmbito educacional, às crianças, 
aos trabalhadores e estudantes. 

Apresentamos essa matéria, para que 
essa Ronda Escolar não seja apenas um 
programa de governo, mas, sim, seja uma 
ação do município, assegurada por uma 
Lei”, explicou o vereador Felipe Alves. 

Os parlamentares também 
apreciaram o veto ao Projeto de Lei N°. 
321/19, de autoria do vereador Preto 
Aquino (PSD), que proíbe a cobrança de 
tarifa para utilização de equipamentos 
esportivos, sejam quadras, campos 

ou ginásios, de propriedade do poder 
Público. A matéria, por sua vez, 
foi prejudicada, já que não houve 
votação mínima para a derrubada 
do veto. Ainda foram debatidos pelos 
vereadores, outros três vetos, dos 
quais, dois foram mantidos. Um ao PL 
43/2016, do vereador Raniere Barbosa 
(Avante), que tratava da proibição da 
limitação de dados de banda larga fi xa 
oferecida na cidade e ao PL 197/2019 
da vereadora Nina Souza (PDT), 
que institui a Semana Municipal de 
Atendimento Pactuado à População. 
Para fi nalizar, foi derrubado o veto 
ao PL 195/2019, do vereador Aroldo 
Alves (PSDB), que autoriza a Prefeitura 
a realizar a blindagem balística nas 
viaturas operacionais da Guarda 

VISITA A POLICLÍNICAS
Em mais uma agenda externa, a Comissão de Saúde, 

Previdência e Assistência Social da Câmara de Natal realizou 
visitas fi scalizatórias nas policlínicas Unidade Leste, na Ribeira, e 
Unidade Oeste, na Cidade da Esperança. O objetivo foi verifi car o 
funcionamento e a qualidade dos serviços prestados à população. 
Durante as visitas, os parlamentares constataram alguns 
problemas estruturais dos prédios e defi ciência na quantidade de 
profi ssionais em algumas especialidades oferecidas. O presidente 
da Comissão, vereador Preto Aquino (PSD), fez um balanço da 
ação. “O Poder Legislativo tem na fi scalização uma das suas 
principais funções e estamos cumprindo o nosso dever de 
fi scalizar a aplicação dos recursos públicos e cobrar para que os 
serviços aconteçam a contento. Vamos fazer um relatório do que 
encontramos nas unidades de saúde, e encaminhá-lo aos órgãos 
competentes”, disse. Também estiveram presentes, os vereadores 
Herberth Sena (PL), Luciano Nascimento (PTB) e Geovane Peixoto 
(PTB).

DIA DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL
O plenário da Câmara Municipal de Natal aprovou em primeira 

discussão, durante sessão ordinária remota, uma matéria de 
autoria do vereador Aroldo Alves (PSDB) e da ex-vereadora Natália 
Bonavides, subscrita pela vereadora Divaneide Basílio (PT), 
que institui o Dia Municipal de Combate ao Assédio Moral no 
Município. De acordo com a redação fi nal, a data fi ca instituída 
anualmente no primeiro dia útil do mês de maio. O objetivo é 
que a Administração Municipal, através de campanha educativa, 
incentive e realize junto aos servidores públicos, segmentos 
representativos da comunidade e a população em geral, passíveis 
de assédio moral, orientações legais, bem como de segurança e 
medicina do trabalho, evidenciando a caracterização do assédio 
moral e os mecanismos de seu combate e reparação.

CÂMARA DERRUBA VETO E MANTÉM PROJETO DE RONDA DA GUARDA MUNICIPAL NAS ESCOLAS

cmnat.rn.gov.br

NOTAS
ELPÍDIO JÚNIOR

Devido ao agravamento da 
pandemia da covid-19, nos últimos dias, 
e da necessidade de manter a prestação 
dos serviços públicos preservando a 
saúde das pessoas, a Câmara de Natal 
voltou a adotar o modelo exclusivamente 
remoto para as sessões ordinárias e 
reuniões das comissões permanentes até 
o próximo dia 15 de junho.

De acordo com o ato da Mesa 
Diretora n ° 17/2021, tanto as sessões 
ordinárias, quanto as reuniões de 
comissões, até então realizadas em 
formato híbrido, passam a acontecer 
somente no modelo virtual, com 
Sistema de Deliberação Remota - SDR. 
As sessões continuarão ocorrendo nas 
terças e quartas-feiras, com início às 

14h. A entrada no Plenário será aberta 
apenas para os membros da Mesa 
Diretora (presidente, 1º e 2º secretários), 
procurador legislativo e servidores de 
apoio do Setor Legislativo, TV Câmara 
e Assessoria de Comunicação e Redes 
Sociais, respeitando as medidas de 
segurança sanitária, como o uso de 
máscara facial e distanciamento mínimo. 

SESSÕES NA CÂMARA DE NATAL VOLTAM AO FORMATO EXCLUSIVAMENTE VIRTUAL

Em evento de entrega da me-
dalha Wandecy Veras, na se-
gunda-feira passada, 31, a vi-

ce-presidente da OAB/RN, Rossana 
Fonseca, fez uma defesa veemente 
por maior representatividade da 
mulher advogada nas sociedades e 
na própria entidade. Ela lembrou 
que a seccional estadual da Ordem 
dos Advogados do Brasil nunca foi 
presidida por uma mulher.

“Nunca tivemos uma presiden-
te mulher, em quase 100 anos de 
instituição. E aqui no Estado, a dou-
tora Lúcia Maciel, que era secretá-
ria geral, assumiu interinamente a 
presidência somente após o afasta-
mento temporário e concomitante 
do presidente e vice-presidente da 
época. Mas nunca elegemos uma 
mulher a tão honroso cargo”, apon-
tou Rossana.

Apesar de indicar a necessida-
de de um maior reconhecimento 
e participação das mulheres advo-
gadas nos quadros da Ordem, Ros-
sana Fonseca elogiou as colegas de 
ofício no Estado, “responsáveis pela 
narrativa de suas próprias histó-
rias”. Sinal disso, lembrou ela, está 
no fato de cinco das sete subseccio-
nais da OAB/RN serem comanda-
das por mulheres.

Rossana cobrou ainda o presi-
dente da OAB/RN, Aldo Medeiros, 
a garantir mais estrutura para os 
trabalhos da Comissão da Mulher 
Advogada e oferecer “mais espaços 
de decisão, principalmente os espa-
ços políticos, que vão determinar 
posteriormente quem irá lutar e 
decidir pela nossa advocacia”. E 
arrematou no fi m de seu pronun-
ciamento: “Não queremos pacotes 
prontos, queremos participar dos 
atos decisórios”.

Coordenado pela própria vice-
-presidente da OAB/RN, em par-
ceria com a Comissão da Mulher 
Advogada, o evento desta segun-
da-feira prestou homenagem às ad-
vogadas potiguares  Joilce Santana 
e Josefa Dantas. Ambas receberam 
a Medalha Wandecy Veras, em re-
conhecimento às suas atuações. A 
Medalha é entregue anualmente 
em alusão ao dia 30 de maio, Dia 
Estadual da Mulher Advogada e da-
ta de referência também ao nasci-
mento de Wandecy Veras, primeira 
advogada registrada na Ordem po-
tiguar, além de ter sido a primeira 
promotora de Justiça efetiva no Es-
tado, a primeira mulher a exercer a 
magistratura em território potiguar 
e a terceira em todo o Brasil.

Advogada quer mais espaço 
para mulheres na OAB/RN

ROSSANA FONSECA

O Governo do Rio Grande do Nor-
te, por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde Pública (Sesap), 

recebeu nesta quinta-feira, 3,  mais um 
lote de vacinas contra a Covid-19. São 
14.050 imunizantes produzidos pela 
Pfi zer que vão ampliar o processo de 
imunização no estado.

O imunizante da Pfi zer é voltado, 
segundo orientação do Ministério da 

Saúde, para a primeira dose de traba-
lhadores do setor aéreo e para quem 
tem comorbidade, gestantes e puérpe-
ras e pessoas com defi ciência perma-
nente.

Com este lote, o estado chega às 
109.540 doses disponibilizadas esta se-
mana. Na quarta, 2,  foram recebidas e 
já distribuídas no mesmo dia as 95.500 
vacinas, acrescidas de parte da reserva 

técnica, totalizando 121.555 vacinas 
destinadas a profi ssionais de saúde, 
portuários e pessoas com comorbida-
des e defi ciência permanente, sendo 
25 mil doses que inauguram o proces-
so de imunização dos profi ssionais de 
educação. A vacinação começa por 
profi ssionais de creches e pré-escolas, 
atendendo todos os trabalhadores que 
atuam em instituições de ensino.

IMUNIZAÇÃO | Aplicação das vacinas começa por profissionais de creches e pré-escolas, atendendo todos 
os trabalhadores que atuam em instituições de ensino; RN chega a 109.540 doses apenas nesta semana

Vacinação no Estado é ampliada 
com a chegada de lote da Pfizer

Mais um lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 3, reforçando ações para frear a pandemia

 SANDRO MENEZES
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MARCELOHOLLANDA
Sonho ruim

O feriado de Corpus Christi, junto 
com o descanso necessário ao corpo 
dea alguns trabalhadores, não de 
todos, trouxe um festival de maus 
agouros desses de tirar o sono da 
tarde. Esta coluna é dedicada a eles.

Introdução
Junto com o prédio da Zona 

Oeste do Rio, que desabou num 
estalo matando parte de uma linda 
família (pai e � lha de dois anos), 
amanhecemos no feriado com 
notícias inquietantes para variar. E 

a principal delas vem dos quartéis 
entusiasmados com sua nova e boa 
vida.

Presságio um
O Comando do Exército 

anunciou nesta quinta-feira que o 
ex-ministro da Saúde general Eduardo 
Pazuello não cometeu “transgressão 
disciplinar” por ter participado de ato 
político no Rio de Janeiro ao lado do 
presidente Jair Bolsonaro.

Presságio dois

A revista britânica � e Economist, 
que já teve um correspondente no 
Brasil ameaçado de expulsão por 
mencionar em matéria a predileção 
do ex-presidente Lula pela “mardita”, 
publicou em edição especial mais 
uma de suas célebres capas sobre o 
Brasil retratado na imagem do Cristo 
Redentor.  Desta vez, respirando com 
uma máscara de oxigênio.

Presságio três
Em esclarecimento por escrito 

à Procuradoria-Geral da República 
(PGR), num desses arranjos com 

cara de ação entre amigos, o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
atribuiu sua reunião com madeireiros 
da Amazônia a uma solicitação (“feita 
pessoalmente”) pelo ministro-chefe 
da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. 
Aquele a quem ele já se referiu como 
“Maria Fococa”.

Presságio quatro
Venceu nesta quarta-feira o 

prazo para que a Secretaria de 
Comunicação da Presidência (Secom) 
envie à CPI da Covid informações 
sobre todos os contratos � rmados 

pelo órgão de janeiro de 2019 a abril 
de 2020. Depende disso a convocação 
do vereador-federal Carlos Bolsonaro 
à Comissão Parlamentar de Inquérito.

Presságio cinco
O presidente da Fundação 

Cultural Palmares, Sérgio Camargo, 
revogou uma norma que de� nia a 
proteção ambiental em torno de 
territórios quilombolas, e embora 
quatro partidos tenham entrado com 
uma ação popular contra a medida, 
robusteceu-se a idéia de que destruir 
é a palavra-chave no governo.

MARCELO

O plenário da Câmara Munici-
pal de Natal aprovou em pri-
meira discussão, durante a 

sessão ordinária remota desta quar-
ta-feira, 2,  uma matéria de autoria 
do vereador Aroldo Alves (PSDB) e 
da ex-vereadora Natália Bonavides, 
subscrita pela vereadora Divaneide 
Basílio (PT), que institui o Dia Mu-
nicipal de Combate ao Assédio Mo-
ral no Município. De acordo com a 
redação � nal, a data � ca instituída 
anualmente no primeiro dia útil do 
mês de maio.

Conforme explicou a vereadora 
Brisa Bracchi (PT), que defendeu o 
projeto, o objetivo é que a Adminis-
tração Municipal, através de cam-
panha educativa, incentive e realize 
junto aos servidores públicos, seg-
mentos representativos da comuni-
dade e a população em geral, passí-
veis de assédio moral, orientações 
legais, bem como de segurança e 
medicina do trabalho, evidenciando 

a caracterização do assédio moral e 
os mecanismos de seu combate e re-
paração. “Esta violência do cotidia-
no abala a saúde e a vida das traba-
lhadoras e trabalhadores”, pontuou. 

Para promover a melhoria da 
qualidade de vida e do bem estar dos 
animais, o Legislativo deu parecer 
favorável, em primeira discussão, ao 
projeto do vereador Chagas Catari-
no (PSDB) que cria o Programa “Ca-
chorródromo - Espaço Público Para 
Cães”. Trata-se de espaços seguros 
destinados aos cães de estimação 
em parques e locais públicos em ge-
ral que disponham de área de lazer e 
convivência social. 

Em seguida, os parlamentares 
acataram propostas do vereador 
Eriko Jácome (MDB) que cria o Selo 
Empresa Responsável pela Inclusão 
no âmbito do Município de Natal, e 
do vereador Preto Aquino (PSD) so-
bre o reconhecimento da Utilidade 
Pública da Federação de Wrestling 

do Estado do Rio Grande do Norte, 
o que permite a celebração de par-
cerias para sua instrução na rede 
municipal de ensino, ambas em pri-
meira discussão.

Outros dois reconhecimentos 
de utilidade pública foram acatados 
pelos parlamentares, também em 
primeira discussão: os que contem-
plam a Associação da Mulher Poti-
guar, encaminhado pelo vereador 
Klaus Araújo (SD), e o Centro Femi-
nista 8 de Março – CF8, apresentado 
pela vereadora Brisa Bracchi.

Por � m, passou, em primeira 
discussão, pela apreciação do ple-
nário, uma proposição do vereador 
Kleber Fernandes (PSDB) que facili-
ta o acesso a processos eletrônicos 
por advogados no âmbito da Admi-
nistração Pública Municipal. Após 
aprovação em primeiro turno, as 
matérias seguem agora para avalia-
ção em segunda votação, com data 
ainda inde� nida.

CÂMARA DE NATAL | Legislativo municipal também deu parecer favorável ao projeto do vereador Chagas 
Catarino, criando o Programa “Cachorródromo”, com espaçoes seguros detinados aos cães de estimação

Dois reconhecimentos de utilidade pública foram acatados pelos vereadores: Associação da Mulher Potiguar e Centro Feminista 8 de Março

Vereadores aprovam criação do Dia 
de Combate ao Assédio Moral

FRANCISCO DE ASSISHábitos saudáveis têm mais 
chances de acompanhar a 
população durante a vida se 

começarem logo na infância. Por is-
so, é preciso chamar atenção para a 
qualidade de vida e rotina alimentar 
balanceada nesta quinta-feira, 3, Dia 
da Conscientização Contra a Obesi-
dade Mórbida Infantil. A estimativa é 
que 6,4 milhões de crianças tenham 
excesso de peso no Brasil e 3,1 mi-
lhões já evoluíram para obesidade. 

A doença afeta 13,2% das crian-
ças entre 5 e 9 anos acompanhadas 
no Sistema Único de Saúde (SUS), do 
Ministério da Saúde, e pode trazer 
consequências preocupantes ao lon-
go da vida. 

Nessa faixa-etária, 28% das 
crianças apresentam excesso de pe-
so, um sinal de alerta para o risco de 
obesidade ainda na infância ou no 
futuro. Entre os menores de 5 anos, o 
índice de sobrepeso é de 14,8, sendo 
7% já apresentam obesidade. 

Os dados são de 2019, baseados 
no Índice de Massa Corporal (IMC) 
de crianças que são atendidas na 

Atenção Primária à Saúde (SAPS). 
“Esses números reforçam a im-

portância de ter ambientes saudá-
veis e promover a educação alimen-
tar desde cedo pode evitar doenças 
que podem acompanhar durante o 
desenvolvimento e ao longo de toda 
a vida, afetando o desempenho es-
colar e aumentando o risco de vários 
agravos, como hipertensão e diabe-
tes.”, ressalta o Secretário de atenção 
Primária, Raphael Parente. 

A pandemia da Covid-19 tam-
bém agravou a situação e teve im-
pacto importante na alimentação 
das crianças e adolescentes, além do 
aumento do sedentarismo. 

A interrupção signi� cativa na ro-
tina das crianças pode gerar impacto 
negativo na saúde mental e bem-es-
tar, o que pode provocar um índice 
ainda maior de jovens com excesso 
de peso. 

Os cuidados com a saúde de 
forma multidisciplinar devem ser in-
tensi� cados, como a prática de ativi-
dade física e escolhas mais saudáveis 
na alimentação. 

Obesidade afeta crianças 
com menos de dez anos

Pandemia da Covid também agravou a situação e teve impactos na alimentação

IMIRANTE.COM

3,1 MILHÕES
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O estudo “Empregos na Cadeia 
Produtiva do Setor Eólico” 
destaca as oportunidades pa-

ra atuar no setor, que deve gerar mais 
de um milhão de empregos, dos quais 
75% diretos, até 2038. A pesquisa foi 
divulgada e apresentada pelo CEO da 
Cognitivo Consultoria, Jorge Boeira, 
durante o encontro virtual promo-
vido pela Associação Brasileira de 
Energia Eólica - ABEEólica, no inicio 
desta semana, que contou com a 
participação do diretor do Centro de 
Tecnologias do Gás e Energias Reno-
váveis - CTGAS-ER e Instituto SENAI 
de Inovação em Energias Renováveis- 
ISI-ER, Rodrigo Diniz de Mello. 

A análise reforça ainda que essas 
vagas requerem um perfil técnico em 
todas as etapas da cadeia, o que faz 
necessário promover a capacitação 
da mão de obra local para atuar nos 
parques eólicos. O diretor do CTGAS-
-ER e ISI-ER enfatiza que esse um 
milhão de oportunidades listados 
no estudo apresentado por Boeira é 
real. “O estudo ratifica o que a gente 
enxerga no dia a dia, em sala de aula 
e laboratórios. O grande interesse da 
sociedade pelos cursos técnicos, de 
aperfeiçoamento e especializações – 
estas muito voltadas a quem já está 
no mercado ou quer entrar – e isso 
coloca a realidade dos números le-
vantados”, reforçou Rodrigo Mello.

Rodrigo ainda enfatizou dados da 
pesquisa que merecem atenção es-
pecial: a participação da mulher. “No 
setor elétrico, não só na eólica, mas 
também nos cursos e ocupações da 

cadeia de eletricidade, tem havido um 
natural incremento da presença femi-
nina. Cursos de mecânica, instalação, 
cursos técnicos ou especialização. Já 
tivemos uma turma de formação do 
eletricista de rede que era composta 
50% por mulheres e que saíram com 
100% de empregabilidade, isso que é 
bacana”, comentou o diretor.

O Centro de Tecnologias do Gás 
e Energias Renováveis – CTGAS-ER 
e o Instituto SENAI de Inovação em 
Energias Renováveis – ISI-ER são 

referências nacionais na formação, 
qualificação e consultoria na área 
de energias renováveis.  Anualmente 
são formadas cerca de 6 mil pes-
soas, ritmo que segue há mais de 
uma década. “Dos cursos dos mais 
simples aos mais complexos, todos 
são extremamente bem aprovados. 
Estamos trazendo algo mais ao valor 
da educação. Incrementos em nossos 
laboratórios, em educação e tecnolo-
gia, com simuladores e plataformas. 
Temos uma busca incessante para 

atender e trabalhar o mais aderente 
possível ao parque industrial que está 
funcionando ou sendo desenvolvido”, 
explicou Mello.

TREINAMENTOS E CERTIFICADOS
Em janeiro deste ano, o SENAI-RN 

recebeu o certificado internacional 
de qualidade no treinamento para in-
dústria eólica, o GWO – Global Wind 
Organisation (Organização Mundial 
do Vento), que atesta o cumprimento 
dos mais rigorosos padrões mundiais 

de qualidade na capacitação e treina-
mento de profissionais no manuseio 
de cargas, prevenção e combate a 
incêndios e no trabalho de resgate 
em altura para a energia eólica. O CT-
GAS-ER é o a primeira e única Unida-
de Operacional do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial do Brasil 
com esse certificado para o ambiente 
de trabalho em altura nas condições 
especiais desse setor, tanto para au-
las presenciais como na EAD.

“Essa certificação é o resultado 
da constante busca por melhoria de 
nossa equipe do SENAI-RN que tem 
atuado com muito empenho no sen-
tido de garantir qualidade e eficiência 
nessas atividades, possibilitando che-
garmos a esse nível de qualificação 
que permite o reconhecimento de 
uma entidade como a GWO”, afir-
ma o diretor regional do SENAI-RN, 
Emerson Batista.

Atualmente o SENAI-RN oferta 
diversos cursos na área de energia 
eólica, atualmente seis estão com 
inscrições abertas, são eles: Tecno-
logia em Geração Eólica, Legislação 
Ambiental Aplicada da Implantação 
de Parques Eólicos, Medição Ane-
mométrica para Energia Eólica, Sis-
temas Elétricos Aplicados a Parques 
Eólicos, Normalização e Desempe-
nho de Aerogeradores e Basic Safety 
Training (BSF). 

Mais informações sobre os cur-
sos podem ser obtidas através do 
telefone 3204 8114, do e-mail secreta-
ria@ctgaser.com.br ou do whatsapp 
3204 8118. 

Energia eólica deve gerar mais 
de 1 milhão de empregos até 2038
POTENCIAL| SENAI-RN forma cerca de 6 mil profissionais anualmente para o setor e diretor do CTGAS-ER e ISI-ER garante: “Estamos trazendo algo mais ao valor da educação. 
Incrementos com simuladores e plataformas. Temos uma busca incessante para atender o mais aderente possível ao parque industrial que está funcionando ou sendo desenvolvido”

Diretor Rodrigo Diniz de Mello: “Dos cursos dos mais simples aos mais complexos, todos são extremamente bem aprovados”

Em janeiro de 2021, o SENAI-RN  recebeu o certificado internacional de qualidade no treinamento para a indústria eólica, atestando o cumprimento dos mais rigorosos padrões mundiais de qualidade na capacitação de profissionais
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JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Após pedido de defesa de Ri-
cardo Salles, ministro do Meio 
Ambiente, o ministro Alexan-

dre de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal, definiu que a Polícia Federal 
procederá à oitiva do político “no 
decorrer da investigação e a seu cri-
tério”.

Em sua petição, a defesa de Salles 
requereu ao Supremo que os autos 
fossem encaminhados ao procura-
dor-geral da República a fim de que 
o MPF e a Polícia Federal, juntos, ou-
vissem o chefe do Meio Ambiente. O 
objetivo da defesa é “esclarecer cabal-
mente”, o mais rapidamente possível, 
os fatos sob investigação.

Em seu despacho, proferido na 
última terça-feira, dia 1º, Alexandre 
também afirma não haver “óbice (...) 
à eventual iniciativa da Procurado-
ria-Geral da República no sentido de 
ouvir o requerente, se assim entender 
pertinente, em atendimento à sua 
função institucional constitucional-
mente definida”.

Em 19 de maio, o ministro Ale-
xandre ordenara o cumprimento 
de mandados de busca e apreensão 
em endereços ligados ao ministro 
Ricardo Salles e na própria sede do 
Ministério.

Na ocasião, Alexandre também 
determinou o afastamento do pre-
sidente do Ibama, Eduardo Bim, e 
suspendeu um despacho assinado 
por ele em fevereiro de 2020, que tra-
ta da autorização de exportação de 
madeiras.

O ministro do STF, segundo ma-
téria de Severino Góes (Revista Con-
sultor Jurídico), também determinou, 
em maio, a quebra de sigilos bancário 
e fiscal de Ricardo Salles e de servi-
dores do Ibama. Segundo a Polícia 
Federal, o objeto da investigação são 
supostos crimes contra a administra-
ção pública, como corrupção, advo-
cacia administrativa, prevaricação e 
facilitação de contrabando pratica-
dos por agentes públicos e empresá-
rios do ramo madeireiro.

MPF e PF devem ouvir o ministro 
Ricardo Salles se e quando quiserem
DEFESA | Ministro do Meio Ambiente requereu ao Supremo Tribunal Federal que os autos fossem encaminhados ao procurador-geral da República a fim de que o Ministério Público 
Federal e a Polícia Federal o ouvissem, para “esclarecer cabalmente”, o mais rapidamente possível, os fatos apurados pela investigação que ainda está em andamento

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles foi alvo de recente operação da Polícia Federal e teve sigilos bancário e fiscal quebrados

A Câmara dos Deputados apro-
vou na quarta-feira, 2,  a Medida 
Provisória 1034/21, que aumen-

ta a tributação de instituições finan-
ceiras, reduz incentivos tributários da 
indústria química e limita o valor dos 
veículos comprados com desconto por 
pessoas com deficiência. A matéria se-
rá enviada ao Senado.

A intenção da MP é compensar a 
diminuição de tributos sobre o óleo 
diesel e o gás de cozinha. Foi aprova-
do o texto do relator, deputado Moses 
Rodrigues (MDB-CE), que inclui ou-
tros temas, como tributação na Zona 
Franca de Manaus e redistribuição do 
arrecadado com loterias de apostas 
esportivas.

Para os bancos, a alíquota da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) sobe de 15% para 25% até 31 de 
dezembro de 2021 e passa para 20% a 
partir de 2022.

As demais instituições financeiras 
(como corretoras de câmbio, empre-
sas de seguro, cooperativas de crédito, 
administradoras de cartão de crédito) 
pagarão 20% (hoje são 15%) até o final 
de 2021 e, em 2022, voltam para os 15%. 
Para as demais pessoas jurídicas, a 
CSLL continua sendo de 9%. As novas 

alíquotas entram em vigor em julho.

Indústria química
Depois de negociações em Plená-

rio, informou a Agência Câmara de No-
tícias, o relator incluiu uma transição 
de quatro anos para o fim de incentivos 
tributários para a indústria química 
e petroquímica no âmbito do Regime 
Especial da Indústria Química (Reiq).

Inicialmente, ele havia proposto 

uma transição de oito anos e desistiu 
dela ao dar parecer às emendas, mas 
retomou uma transição menos longa. 
“A extinção total e imediata poderia 
impor um aumento excessivo de tribu-
tação, afetando desproporcionalmente 
o setor”, afirmou Moses Rodrigues.

Dessa forma, as alíquotas atuais, 
de 1% de PIS e de 4,6% de Cofins conti-
nuam até junho. De julho a dezembro, 
ficarão em 1,13% e 5,2% respectiva-

mente.
Para 2022, as alíquotas serão de 

1,26% para o PIS e de 5,8% para a Co-
fins, subindo, em 2023, para 1,39% e 
6,4% respectivamente. Por fim, em 
2024 o PIS será de 1,52% e a Cofins de 
7%.

A partir de 2024, elas voltam aos 
patamares normais de 1,65% para o 
PIS e de 7,6% para a Cofins. Um re-
gulamento fixará como poderão ser 
compensados com outros tributos os 
créditos obtidos por meio do regime 
especial até 2024.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Quanto aos carros novos compra-

dos por pessoas com deficiência com 
redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), a MP limitava o 
valor do automóvel a R$ 70 mil, inclu-
ídos os tributos, mas o texto aprovado 
aumenta para R$ 140 mil. A restrição 
vale até 31 de dezembro de 2021.

Outra mudança incluída pelo re-
lator permite o uso do desconto pelas 
pessoas com deficiência auditiva. Além 
disso, daqui em diante o benefício só 
poderá ser usado a cada três anos, e 
não mais a cada dois anos, como era 
na Lei 8.989/95. 

PABLO VALADARES/AGÊNCIA CÂMARA DE 

Medida Provisória 103421 foi aprovada no plenário da Cãmara (FOTO) e seguirá Senado

MP eleva tributos sobre bancos e 
muda regra para compra de carro 

CÂMARA FEDERAL
PLENÁRIO DO STF

O Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) aprovou, na 
sessão desta quarta, 2, a compo-
sição da lista tríplice para vaga 
de ministro substituto do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
na classe dos juristas. Esta é a 
primeira vez em que a escolha 
fica entre mulheres advogadas.

O Supremo decidiu, segun-
do a Agência Brasil, compor a 
lista com as advogadas Ângela 
Cignachi Baeta Neves, Marilda 
de Paula Silveira e Maria Clau-
dia Bucchianeri Pinheiro. Ân-
gela teve nove votos, já Marilda 
e Maria Claudia tiveram oito 
votos cada.

O Tribunal Superior Elelito-
ral é composto de, pelo menos, 
sete juízes. Três dessas vagas 
são ocupadas por ministros do 
STF, duas por ministros do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
e duas por representantes da 
advocacia indicados pelo chefe 
do Poder Executivo. Quando há 
vacância entre os advogados, o 
presidente da República recebe 
uma lista tríplice elaborada pelo 
STF.

LISTA TRÍPLICE PARA 
INTEGRANTES DO TSE 
É COMPOSTA APENAS 
DE MULHERES
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TABA BENEDICTO / ESTADAO

O Brasil registrou 2.082 mortes 
causadas pela covid-19 nesta 
quinta-feira, 3, segundo dados 

reunidos pelo consórcio de veículos de 
imprensa. O número total de vítimas 
desde o início da pandemia no País 
chegou a 469.784. 

A média móvel de óbitos causados 
pela doença, considerando dados dos 
últimos sete dias, ficou em 1.862. O nú-
mero é 5% menor na comparação com 
o dado de 14 atrás, mas se mantém em 
um alto patamar, de acordo com espe-
cialistas. 

Os dados diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de Saúde, em 
balanço divulgado às 20h.

O consórcio apontou 83.415 novos 

casos confirmados do novo coronaví-
rus no País, o que fez o total chegar a 
16.801.102. A média móvel de novos 
casos está em 65.713, 1% maior do que 
há duas semanas. Segundo o Ministé-
rio da Saúde, o Brasil tem 15.228.983 
pessoas recuperadas da doença e 
1.105.101 em acompanhamento mé-
dico. 

O balanço de óbitos e casos é re-
sultado da parceria entre os seis meios 
de comunicação que passaram a tra-
balhar, desde o dia 8 de junho, de for-
ma colaborativa para reunir as infor-
mações necessárias nos 26 Estados e 
no Distrito Federal. A iniciativa inédita 
é uma resposta à decisão do governo 
Bolsonaro de restringir o acesso a da-
dos sobre a pandemia, mas foi manti-
da após os registros governamentais 
continuarem a ser divulgados.

Brasil registra 
mais de 2 mil 
mortes  por 
Covid-19 nas 
últimas 24h
BALANÇO | Média diária de vítimas se mantém em alto patamar, 
segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. 
Novos casos confirmados da doença nesta quinta-feira superam 80 mil

Número total de vítimas desde o início da pandemia no País chegou a 469.784.Média móvel de óbitos causados pela doença ficou em 1.862

WILTON JÚNIOR

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, foi escolhido para sedear a final da Copa América

New York Times critica Bolsonaro 
por aceitar Copa América no Brasil

IMPRENSA INTERNACIONAL

A decisão em sediar a edição 2021 
da Copa América está trazendo reper-
cussões negativas para o Brasil no ce-
nário mundial. O jornal americano The 
New York Times, um dos mais influen-
tes do mundo, por exemplo, dedicou 
uma publicação exclusivamente para 
criticar a decisão do presidente Jair 
Bolsonaro em abraçar o torneio de se-
leções no momento em que o País vive 
um dos piores cenários da pandemia 
de covid-19, em alta em vários Estados 
brasileiros e com as UTIs dos hospitais 
com ocupação de mais de 80%, inclu-
sive nos locais credenciados paras as 
partidas: Mato Grosso, Goiás, Brasília, 
Cuiabá e Rio.

Logo de início no texto do NYT, é 
possível identificar qual será o tom da 
reportagem. O título diz muito: "Insa-
nidade completa: Infestado pelo vírus, 
Brasil concorda em sediar competição 
de futebol". Logo abaixo, na linha fina 

da matéria, o veículo traz a compa-
ração informativa que justifica o tom 
duro da publicação. Nela diz que: "O 
Brasil perdeu 207 mil vidas nos últimos 
três meses sozinho, mas o presidente 
Jair Bolsonaro decidiu receber a Copa 
América argumentando que 'Nós te-
mos de viver'".

O jornal explica que Colômbia e Ar-
gentina eram então as duas primeiras 
nações que receberiam a competição 
sul-americana, mas que acabaram por 
desistir da ideia. A justificativa foi de 
que é impossível atender a demanda 
e receber de forma apropriada cente-
nas de jogadores e comissões técnicas 
enquanto a pandemia de coronavírus 
está tomando conta do continente. 
A Argentina tem batido recordes de 
pessoas contaminadas, na casa de 35 
mil por dia. O país tem 45 milhões de 
habitantes.

O The New York Times segue a sua 

publicação dizendo que o Brasil falhou 
em controlar a pandemia, fornecendo 
dados alarmantes sobre a situação, 
citando inclusive a CPI da Covid, em 
andamento no DF. Em sequência, traz 
uma declaração de Miguel Nicolelis, 
neurocientista da Universidade de 
Duke, que demonstra como o País está 
mal visto mundialmente.

"Isto é uma insanidade completa", 
analisou o cientista. "É como se Roma 
estivesse em chamas e Nero quisesse 
uma partida de futebol no Coliseu para 
celebrar", comparou. 

O NYT ouviu personagens impor-
tantes do Brasil na luta contra a pan-
demia, como o ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta. "O túmulo das 
Américas está chegando muito mais 
rápido do que as vacinas ou o bom sen-
so", disse o ex-ministro da Saúde, que 
foi demitido em abril de 2020 depois de 
discutir com Bolsonaro .
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LEANDRO COURI

O isolamento social e os lock-
downs realizados em muitas 
cidades ao redor do mundo 

para conter o avanço do coronavírus 
parecem reduziram consideravelmen-
te o crime nas cidades. É o que sugere 
um estudo liderado por pesquisadores 
da Universidade de Cambridge (na In-
glaterra) e da Universidade de Utrecht 
(na Holanda), publicado) no periódico 
Nature Human Behaviour.

O estudo analisou o número diário 
de infrações de vários tipos, antes e de-
pois da implementação de restrições, 
em diversas capitais e grandes centros 
urbanos – como Barcelona, Londres, 
Chicago, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Lima. Ao todo, dados de 27 cidades 
entraram na pesquisa, localizadas em 
23 países das Américas, Ásia, Europa 
e Oriente Médio. A conclusão é foi que 
as taxas de quase todos os crimes – a 
única exceção são os homicídios – ca-
íram significativamente em nos locais 
estudados.

As agressões ficaram 35% menos 
frequentes. Os roubos acompanhados 
por ameaça e violência diminuíram 
quase pela metade, apresentando uma 
queda de 46%. Furtos de carteiras tive-
ram uma redução parecida, de 47%. Os 
três valores são as médias de todas as 
cidades analisadas.

Manuel Eisner, um dos principais 
autores do estudo, afirma: “A vida na 
cidade foi drasticamente reduzida 
pela covid-19, e o crime é uma grande 
parte da vida na cidade”. É claro: se as 
pessoas não frequentam mais os luga-
res em que infrações costumam acon-
tecer, os infratores ficam sem vítimas.

O efeito positivo para a segurança 
pública dura pouco. Os delitos caem 
bastante no máximo cinco semanas 
após a implementação das medidas 
de isolamento, e depois retornam gra-
dualmente para os níveis anteriores.

Os pesquisadores verificaram que, 
embora os lockdowns sejam o jeito 
mais eficiente de reduzir roubos, mes-
mo as cidades em que o isolamento 
não foi tão intenso (caso da maior par-
te das cidades brasileiras e de Estocol-
mo, na Suécia) os indicadores de vio-
lência caíram de maneira perceptível.

DIFERENÇAS
As conclusões gerais podem soar 

óbvias, mas as diferenças entre cida-
des específicas são mais interessantes.

Por exemplo: a variação no núme-
ro de invasões – seja de domicílios ou 
de estabelecimentos – foi muito dife-
rente entre Lima, no Peru, e São Fran-
cisco, nos EUA. O delito caiu 84% na 
cidade peruana, mas aumentou 38% 
na cidade americana.

Os homicídios foram o tipo de cri-
me que menos caiu: apenas 14% em 
média. A pesquisadora Amy Nivette, 

autora principal do estudo, explica: 
“Em muitas sociedades, uma porção 
significativa de assassinatos são come-
tidos em casa. [Assim,] as restrições à 
mobilidade urbana podem ter pouco 
efeito nos homicídios domésticos”. 
No Brasil, por exemplo, os feminicí-
dios – homicídios cometidos contra 
mulheres, motivados pela violência 
doméstica e discriminação de gênero 
– aumentaram durante o isolamento 
social.

“Além disso, o crime organizado 
é responsável por uma porcentagem 

de assassinatos. É provável que o 
comportamento das gangues seja 
menos sensível às mudanças impos-
tas por um lockdown”, afirma Nivet-
te.

No entanto, mesmo cidades sul-a-
mericanas conhecidas pela violência 
de gangues apresentaram reduções 
nos homicídios com o isolamento so-
cial. No Rio de Janeiro, a queda foi de 
24%; em Cali, na Colômbia, de 29%; já 
em Lima, no Peru, de 76%. Os ataques 
violentos também foram reduzidos: 
no Rio de Janeiro, caíram 56%; em Li-
ma, 75%.

Eisner afirma: “É possível que 
grupos criminosos tenham usado a 
crise para fortalecer seu poder, im-
pondo toques de recolher e restrin-
gindo o movimento em territórios 
que eles controlam”. Isso poderia 
explicar a redução dos crimes nessas 
cidades.

A pesquisa não distinguiu áreas 
comerciais e residenciais nas cidades, 
e a equipe não encontrou relação entre 
medidas como o fechamento de esco-
las e auxílios econômicos oferecidos 
nas cidades com as reduções de cri-
mes durante o isolamento.

Eisner afirma: “As medidas toma-
das pelos governos em todo o mundo 
para controlar a covid-19 proporcio-
naram uma série de experimentos, 
com grandes mudanças nas rotinas e 
no uso dos espaços públicos. A pan-
demia foi devastadora, mas também 
trouxe oportunidades para entender 
melhor os processos sociais, como 
os relacionados à criminalidade nas 
cidades.”

Crime nas cidades diminuiu um terço 
durante a pandemia, aponta estudo
SEGURANÇA  | Dentre os delitos analisados em 27 metrópoles ao redor do mundo, roubos e furtos caíram quase 50%. Os homicídios, porém, diminuíram apenas 14% – sinal de 
que violência doméstica e violência de gangues não param com os lockdowns. Barcelona, Londres, Chicago, São Paulo, Rio de Janeiro e Lima estão entre as cidades analisadas 

Agressões ficaram 35% menos frequentes, enquanto a taxa de roubos acompanhados por ameaça e violência diminuíram quase pela metade 

A família do médico brasileiro 
Victor Sorrentino, preso no Cai-
ro após assediar verbalmente 

uma vendedora muçulmana, divulgou 
nesta quinta, 3, uma carta com um 
pedido de desculpas em inglês e árabe 
à vítima e ao Estado do Egito. O texto 
foi publicado na conta de Instagram da 
irmã do médico, Patricia Sorrentino, e 
assinado por familiares dele e pela es-
posa, Kamila Monteiro.  

“Com relação aos recentes eventos 
relacionados ao caso do médico brasi-
leiros Victor Sorrentino no Egito e aos 
danos materiais e morais causados a 
todos aqueles que foram afetados. Nós, 
a família de Victor Sorrentino, e em no-
me de Vitor, oferecemos um pedido de 
desculpas oficial à vítima, sua família 
e a todos aqueles que foram atingidos 
pelo ocorrido. A todo amado povo 

egipcio e a todos os oficiais do Estado 
do Egito nós oferecemos nossos senti-
mentos mais sinceros e nos compro-
metemos a reparar todos os danos mo-
rais e materiais. Pedimos que aceitem 
nosso pedido de desculpas”, diz a carta. 

Na semana passada, o médico e 
influenciador postou em sua conta no 
Instagram um vídeo em que pergunta 
a uma vendedora local em português: 
“Elas gostam é do bem duro. Comprido 
também fica legal, né?”. No que a mu-
lher sorri sem graça ao não entender o 
que o médico dizia. 

O vídeo foi postado e depois apa-
gado no perfil do médico, com quase 1 
milhão de seguidores. Após a repercus-
são, Sorrentino apagou o stories, pos-
tou outro pedindo desculpas e dizendo 
que foi apenas uma “brincadeira”, além 
de ter restringido o acesso ao perfil, 

que antes era público. O médico tam-
bém postou um vídeo em que diz que 
“não suporta injustiça, pessoas que 
não te conhecem falando de ti”.

Victor foi detido no último domin-
go, 30, no Cairo. A prisão foi fruto de 
um movimento iniciado por brasileiros 
e expandido por ativistas feministas 
egípcias. Essa articulação fez com que 
as ofensas verbais contra a vendedora 
de papiros chegassem a autoridades do 
país, que agora o acusam formalmente 
e estenderam a sua prisão. 

Ele foi formalmente acusado de 
expor a vítima a insinuação sexual ver-
bal, cuja pena é de 6 meses até 3 anos 
de prisão e multa não inferior a EGP 
5.000 (cerca de R$1.643), ou uma das 
duas penalidades; transgressão contra 
os princípios e valores familiares da 
sociedade egípcia, com pena mínima 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Em comunicado assinado por irmãos e pela mulher, eles se comprometem em arcar com erros

Família de médico preso no Egito divulga carta 
INTERNACIONAL 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

AGUIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 10.563.663/0001-78, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma Facção de 
Peças do Vestuário, localizada no Sítio Bonito, 79, Zona Rural, Sao Jose do Serido/RN - CEP: 59.378-000. 

Maria do Carmo de Medeiros 
Proprietária 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA 

Arnaldo Felipe da Silva, CPF: 074.817.564-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada Prévia 
para a implantação de um condomínio, localizada na Av. Baía dos Golfinhos, S/N – Praia da Pipa – 
59.178-000, Tibau do Sul/RN.  

Arnaldo Felipe da Silva  
Proprietário 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

A ENGIE SOLAR FLORESTA III GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A, CNPJ: 23.723.730/0001-16, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Alteração para o empreendimento Rede de Média Tensão, - RMT da Usina Solar 
Fotovoltaica – UFV Floresta III, localizado na Zona Rural do município de Areia Branca/RN. 
 

Anderson Garofalo Concon 
Diretor 

  
PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADO - LS 

 
FRANCIOLLE MICHELL DE SOUZA CNPJ: 009.549.074-42, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS, 
para fabricação de carvão vegetal, com área de 500 m²  na fazenda Pixoré, Santana dos Matos-RN. 

 
FRANCIOLLE MICHELL DE SOUZA 

 

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDERN 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
O SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob 
o n° 094283760001-76 ,  sediada em Natal - RN, Rua Ângelo Varela 1485, CEP 59015- 010, por sua Diretoria, neste ato 
representado por seu Presidente, Luciano Gomes Cavalcanti, no uso de suas atribuições, vem através deste, CONVOCAR 
TODAS (OS) as (os) Enfermeiras (os) das Redes Pública, Privada e Filantrópica, para participar de assembleia geral, 
designada para o dia 07 de Junho de 2021 às 15h, na sede do SINDERN ou em local, definido por sua diretoria, que 
atenda os protocolos sanitários quanto à pandemia da COVID-19, a depender do número de participações confirmadas. 
Serve o presente Edital para fins de publicidade do ato. Pauta da Assembleia Geral: Estado Permanente de 
Mobilização/Greve; Indicativo de Paralisação Nacional - 30 de junho; Ratificação dos Valores Remuneratórios dispostos 
no PLS 2564/2020. 

Natal, 02 de junho de 2021 
 

LUCIANO GOMES CAVALCATI 
Presidente do SINDERN 

2X4,5 

ULRICH PERREY/POOL VIA REUTERS

Com a vacinação ainda longe de 
imunizar a maioria da popu-
lação mundial contra a covid, 

laboratórios farmacêuticos já tes-
tam em seres humanos medicamen-
tos que prometem tratamento eficaz 
contra a doença. As gigantes inter-
nacionais Pfizer, MSD e Roche são 
as mais adiantadas. Desenvolvem 
antivirais de uso oral. A Boehringer 
Ingelheim investe em um tratamen-
to com anticorpos monoclonais. No 
Brasil, dois soros, um do Instituto 
Butantan e outro do Instituto Vital 
Brazil, devem começar a ser testados 
em pacientes nos próximos meses. 
Calcula-se que alguma dessas dro-
gas já esteja disponível até o início 
de 2022.

Os principais objetivos das novas 
terapias são reduzir as internações 
e as mortes causadas pela doença. 

Diferentemente de antibióticos, que 
em geral podem ser usados contra 
vários tipos de infecções bacterianas, 
os medicamentos contra um tipo 
de vírus dificilmente funcionam no 
combate a outros. A dificuldade de 
desenvolver um antiviral de amplo 
espectro é que os vírus são muito 
mais diversos do que as bactérias. 
Além disso, eles têm menos proteí-
nas próprias em comum que possam 
ser usadas como alvo genérico das 
drogas.

Para um remédio funcionar, ele 
precisa atingir um “alvo” - geralmen-
te, uma proteína. Isso é particular-
mente difícil com os vírus. O motivo 
é que eles se replicam dentro das 
células humanas. Assim, fazem os 
mecanismos celulares trabalharem 
a favor deles. Para ser eficaz, o me-
dicamento precisa entrar nas células 

infectadas e atacar o vírus. Mas deve 
fazê-lo sem destruir seu hospedeiro.

Alvejar o vírus antes que entre 
na célula é outra estratégia possível. 
Mas também não é muito simples. O 
invólucro do vírus é extremamente 
robusto. 

Dessa forma, protege o seu mate-
rial genético. Mas destruir esse invó-
lucro e expor esse material pode ser 
tóxico ao organismo humano. Outro 
problema é que enquanto as drogas 
demoram muito tempo para serem 
desenvolvidas, os vírus sofrem mu-
tações muito rapidamente. Podem, 
portanto desenvolver resistência aos 
medicamentos.

Ainda assim, existem vários anti-
virais eficazes - contra o HIV, o vírus 
influenza e a hepatite C, por exemplo. 
O mesmo está sendo tentado agora 
contra o SARS-CoV-2. 

Cientistas esperam ter remédios 
anticovid até início do próximo ano
CIÊNCIA | Medicamentos já são testados em seres humanos, com resultados animadores; objetivo é reduzir internações e mortalidade pela doença; No Brasil, dois soros, um do Instituto 
Butantan e outro do Instituto Vital Brazil, devem começar a ser usados em pacientes nos próximos meses. Calcula-se que alguma dessas drogas já esteja disponível até início de 2022 

Lesões de pele podem surgir em até quatro semanas após o início dos sintomas gerais da doença mas, principalmente, nos primeiros 15 dias

LESÕES NA PELE PODEM 
SER INDICATIVO DE COVID-19

Lesões na pele como púrpura, 
necrose e lesões vasculares podem 
ser indicativo de covid-19. É o que 
aponta a revisão sistemática de 
estudos científicos feita pela So-
ciedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD). O estudo mostra que mani-
festações cutâneas podem ser tan-
to indicativos como consequências 
da doença. “Algumas são como se 
fossem manifestações do vírus, 
com os outros sintomas gerais, 
como febre, por exemplo, e outras, 
principalmente as mais tardias, 
são consequência. São problemas 
da vascularização, da coagulação, 
e acabam acarretando sequelas na 
pele”, disse à Agência Brasil a asses-
sora do Departamento de Medici-

na Interna da SBD, Camila Seque, 
responsável pela pesquisa.

Segundo os estudos, esses sin-
tomas aparecem em  6% a 10% dos 
casos. De acordo com o documen-
to, as lesões de pele podem surgir 
em até quatro semanas após o iní-
cio dos sintomas gerais da doença 
mas, principalmente, no primeiros 
15 dias. Os quadros de exantema 
(manchas vermelhas) e urticária 
costumam ser mais precoces, com 
início concomitante aos sintomas 
gerais ou nos dois primeiros dias. 
As manifestações vasculares, como 
pseudo-eritema pérnio (manchas 
roxas nas extremidades de mãos e 
pés), púrpura e necrose são tardias, 
ocorrendo em geral após a segun-

da semana de infecção.
“Não tem um quadro único, es-

pecífico. São [manifestações] mui-
to polimorfas”, informou Camila. 
Segundo ela, embora as lesões me-
lhorem com a melhoria do  quadro 
da infecção, em alguns casos, elas 
podem se agravar. As manifesta-
ções vasculares com necrose das 
extremidades podem gerar, inclu-
sive, amputação de membros.

O pior quadro inclui as mani-
festações vasculares tardias, que 
ocorrem em pacientes também 
em estado mais grave, internados 
em UTI, intubados, idosos com co-
morbidades e que tomam muitos 
remédios. “É todo um contexto já 
bem mais complicado”.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL, SINSENAT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL - SINSENAT, a 
Gestão Somos de Luta, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos 
do Art. 42, parágrafo primeiro, do seu Estatuto, vem, por meio deste, convocar os 
SERVIDORES SINDICALIZADOS, em gozo de seus direitos legais e estatutários para 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (EM FORMATO HÍBRIDO, em atenção aos 
protocolos de segurança sanitária em razão da pandemia da COVID-19) a realizar-se 
no dia 15 de junho de 2021 (terça-feira), às 09h, na PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ 
(próximo ao Viaduto do Baldo), CEP 59030-020, Centro, NATAL/RN, bem como, NOS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO DESTA ENTIDADE SINDICAL, para deliberar sobre a 
seguinte pauta:

1-. ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL que organizará as ELEIÇÕES DO 
SINSENAT.

Natal, 03 de junho de 2021.

Gestão SOMOS DE LUTA.
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JOÃORICARDOCORREIA
Inocente

O Exército Brasileiro anunciou 
nesta quinta-feira, 3, que decidiu não 
punir o general Eduardo Pazuello, 
ex-ministro da Saúde, por discursar 
em ato político ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro.

Inocente 2
No último dia 23 de maio, no Rio 

de Janeiro, Pazuello subiu em um 
carro de som ao lado de Bolsonaro. 
Eles prestigiavam manifestação pró-
governo, organizada por motociclistas 
na capital � uminense. Foi instaurado 

processo administrativo contra o 
general, uma vez que o Estatuto dos 
Militares e o Regulamento Disciplinar 
do Exército proíbem que militares da 
ativa participem de atos políticos.

Inocente 3
Resta saber se fosse um soldado, 

cabo, subo� cial, sargento, tenente, 
se também � cariam livre de 
punição. Estamos no Brasil!!!! Viva a 
esculhambação!!!! Viva a sacanagem!!!!

Vacina

O governo dos Estados Unidos 
anunciou ontem, 3, que doará 25 
milhões de doses da vacina contra 
o novo coronavírus a outros países 
– incluindo o Brasil. Ainda não há a 
de� nição da quantidade de doses que 
serão enviadas aos brasileiros.

Vacina 2
Preparem-se, aproveitadores, 

para as fotos e vídeos ao lado dos 
lotes com vacinas vindas do primeiro 
mundo! De repente, ainda dá tempo 
para treinar um obrigado em “ingrês“: 
thank you!

Festança
Um cachê de 60 mil dólares foi 

pago ao cantor Bonny Cepeda, da 
República Dominicana, se apresentar 
na celebração dos 58 anos de Nicolás 
Maduro, presidente da Venezuela. A 
festança foi no dia 23 de novembro do 
ano passado, em meio à proliferação 
da pandemia de coronavírus.

Festança 2
A informação foi revelada pelo 

próprio artista, segundo o site Renova 
Mídia, que é vice-ministro da Cultura 
da República Dominicana, em 

entrevista ao programa “Alofoke Radio 
Show“. Esse ditadorzinho venezuelano 
não tem nada de Maduro, está podre 
faz tempo.

Heróis
Não percebo heróis atuando 

contra a pandemia. Cada pro� ssional, 
de todos os níveis, tem sua 
importância, sua responsabilidade, 
seu compromisso, sua obrigação e 
recebe salário para isso. A sociedade 
� car atrás de heróis e esquece, muitas 
vezes, de identi� car os bandidos que 
nos roubam diariamente.

JOÃORICARDO

O brasileiro consumirá neste ano 
a menor quantidade de carne 
vermelha por pessoa em 25 

anos, estima a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). Segundo 
o órgão, o cenário de crise dos últimos 
anos – com a recessão de 2014 a 2016, 
a lenta recuperação de 2017 a 2019 e a 
nova crise causada pela covid-19 des-
de o ano passado – vem derrubando o 
consumo total de carnes (bovina, suína 
e de frango) desde 2014. 

A partir de 2013, quando atingiu 
96,7 quilos por pessoa ao ano, auge na 
série histórica iniciada em 1996, houve 
seis anos de queda e apenas um de alta 
(2017). Neste ano, o consumo total deve 
� car 5,3% abaixo do pico. O menor con-
sumo tem relação direta com o preço. O 
aumento da produção dos frigorí� cos 
destinada às exportações, em um ce-
nário de cotações internacionais já ele-
vadas, encarece as carnes também no 

mercado do doméstico. A in� ação do 
produto está em 35,7% no acumulado 
em 12 meses, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE). 

Apesar da queda no consumo, o 
diretor de Política Agrícola e Informa-
ções da Conab, Sergio De Zen, disse 
que o consumo geral do brasileiro se 
mantém no nível de vários países, in-
cluindo desenvolvidos. 

Conforme um levantamento da 
Conab, a demanda anual de carnes 

na União Europeia foi de 89,3 quilos 
por habitante, média dos últimos cin-
co anos. Na Austrália, � cou em 101,2 
quilos; nos Estados Unidos, em 116,8 
quilos. “O Brasil está comendo menos 
carne bovina, reduziu bastante, só que 
aumentou o consumo de frango e (na 
carne) suínos. O consumo global caiu 
muito pouco”, a� rmou De Zen. 

Com a renda menor, as famílias 
compram menos carnes em geral e 
substituem as mais caras – em geral, 
a bovina – pelas mais baratas – como 
a de frango. A queda no consumo de 
cortes bovinos passa por um rearranjo 
na participação dos diferentes tipos 
de proteína na cesta de compras dos 
brasileiros.

O menor consumo interno ainda 
tem outra explicação: a forte demanda 
externa, principalmente da China. A 
alta nos pedidos chineses tem relação 
com a peste suína africana (PSA).

INFLAÇÃO| Cenário de crise dos últimos anos, com a recessão de 2014 a 2016 e a causada agora pela covid, 
fez brasileiro diminuir a demanda por proteína bovina; neste ano, consumo deve ficar 5,3% abaixo do pico

Menor consumo tem relação direta com o preço. Um dos motivos do aumento é a destinação da  produção dos frigoríficos para as exportações

Com preços em alta, consumo 
de carne é o menor desde 1996

WILTON JÚNIOR/ESTADÃOO Twitter lançou nesta quinta-
-feira, 3, seu serviço de assina-
tura que oferece recursos adi-

cionais para usuários. Por enquanto 
disponível apenas na Austrália e no 
Canadá, ele permite desfazer tuítes 
antes que outras pessoas vejam e 
mudar as cores do aplicativo.

 opção de cancelar o envio de 
um tuíte é a mais próxima do botão 
“editar” já oferecida pela plataforma. 
Com o novo recurso, assinantes têm 
até 30 segundos para desistirem 
da publicação se notarem erros de 
digitação ou tiverem dúvidas se o 
conteúdo realmente deve ser com-
partilhado.

O intervalo é mais útil para con-
tas que têm muitos seguidores. Isso 
porque o plano pago impede que um 
tuíte seja visualizado imediatamente 
por outras pessoas.

A assinatura também permite 
organizar tuítes em pastas. A solução 
é util para quem deseja locais especí-
� cos para armazenar threads, vídeos 
engraçados e indicações de � lmes, 
por exemplo.

Além disso, há um modo leitura, 
que transforma as sequências de tuí-

tes em um texto contínuo para me-
lhorar a experiência. O plano conta 
ainda com opções para mudar ícone 
e cores do app do Twitter no celular, 
bem como um suporte dedicado aos 
assinantes.

O Twitter Blue é a primeira 
oferta de assinatura da rede so-
cial e um movimento em busca 
de uma fonte consistente de 
receita. O objetivo é expandir o 
faturamento para além de seu 
negócio principal de venda de 
publicidade na plataforma.

O plano terá mensalidades 
de 3,49 dólares canadenses (R$ 
14,64, na cotação atual) ou 4,49 
dólares australianos (R$ 17,45). 
No Brasil, ele custará R$ 15,90 por 
mês. O Twitter deixou a informa-
ção escapar pela App Store.

A empresa não forneceu de-
talhes sobre quando o Twitter 
Blue será levado para usuários 
de outros países.

Twitter libera versão paga; 
custará R$ 15,90 no Brasil

Versão paga do Twitter, cheia de novas funções, está disponível na Austrália e no Canadá

DIVULGAÇÃO/TWITTER

TECNOLOGIA

35,7%
aumento no preço da carne 

nos últimos 12 meses

TWITTER BLUE JÁ 
TEM PREÇO NO BRASIL



O Ministério da Saúde recebe, 
no fim da tarde de ontem, 3, o 
último de três lotes, vindos de 

Miami, com doses da vacina contra 
covid-19 da Pfizer/BioNTech. O lote, 
que chega ao Aeroporto de Viraco-
pos, em Campinas (SP), tem 527 mil 
doses. Somadas às outras remessas, 
de 936 mil doses cada, que chegaram 
na  última terça-feira (1º) e ontem 
(2), serão mais 2,3 milhões de doses 
nesta semana.

Com o novo lote, mais de 5,8 mi-
lhões de doses terão sido entregues 
ao Ministério da Saúde pela farma-
cêutica desde o fim de abril. Dessas 
3,5 milhões de doses de vacinas da 
Pfizer já foram distribuídas aos esta-
dos brasileiros e ao Distrito Federal.

Dois contratos firmados entre 
o governo federal e a farmacêutica 
vão garantir 200 milhões de doses da 
vacina até o fim do ano. Segundo o 

Ministério da Saúde, nesta semana o 
Brasil atingiu a marca de mais de 100 
milhões de doses de vacinas dos la-

boratórios contratados, distribuídas 
ao país pelo Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

13Geral|  Sexta-feira, 4 de junho de 2021

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Campo dos Ventos II Energias Renováveis Ltda., CNPJ nº 10.797.889/0001-33, torna 

público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação, com prazo de validade até 01/06/2027 

em favor da Rede de Média Tensão e Parque Eólico Campo dos Ventos II, localizado nas 

Fazendas Nova Diamantina, São Vicente e Santa Fé, Zona Rural, João Câmara/RN, 

coordenadas de referência em UTM (174.592E, 9.410.411S). 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ 36.728.797/0001-95, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do  
Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 31/05/2025, 
para a Subestação Santo Agostinho localizada na Zona Rural do Municípios  
de Lajes/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
11ª Vara Cível da Comarca de Natal  

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias 
A Excelentíssima Senhora Doutora KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível 
desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que pelo presente fica CITADA a pessoa de CLEDESTONE ROSA DE SOUZA, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação Ordinária de 
nº 0106545-11.2013.8.20.0001, proposta por A NA FLÁVIA CÂMARA DE MACÊDO e SAULO BARBOSA CATÃO 
SEGUNDO, em face de CLEDESTONE ROSA DE SOUZA e outros, em tramitação por este Juízo, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar a defesa que tiver, ciente de que não o fazendo dentro do prazo legal, presumir-se-ão aceitos 
por verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Em caso de revelia será nomeado curador especial. 
Tudo de conformidade com a petição inicial. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 17 dias do mês de maio de 
2021. Eu, Flávio Praxedes da Silva, Técnico Judiciário, digitei e conferi. Ressalte-se que este processo tramita em meio 
eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando houver o 
patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb 
(megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". 
 

KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO  
JUÍZA DE DIREITO  

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

21051811021274800000065846672 
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REQUERIMENTO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

A ENGIE SOLAR FLORESTA I GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A, CNPJ: 23.741.570/0001-38, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Alteração para o empreendimento Rede de Média Tensão, - RMT da Usina Solar 
Fotovoltaica – UFV Floresta I, localizado na Zona Rural do município de Areia Branca/RN. 
 

Anderson Garofalo Concon 
Diretor 

 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

A ENGIE SOLAR FLORESTA II GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A, CNPJ: 23.741.520/0001-50, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Alteração para o empreendimento Rede de Média Tensão, - RMT da Usina Solar 
Fotovoltaica – UFV Floresta II , localizado na Zona Rural do município de Areia Branca/RN. 
 

Anderson Garofalo Concon 
Diretor 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

JOSE FRANCISCO TORRES FILHO - ME, CNPJ: 04.577.210/0001-06, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Renovação de Licença Simplificada-RLS, para Extração mineral de argila, em uma área de 4,76ha e volume 
de 1.000m3/mês, localizado no Sítio Picada I, Zona Rural, Mossoró/RN. 

JOSE FRANCISCO TORRES FILHO 
PROPRIETARIO 

 

ENSINO | Proposta é auxiliar educadores e famílias com crianças por meio de histórias e brincadeiras de, em 
média, 30 minutos. Material leva em conta dificuldades impostas pelo isolamento social da pandemia global 

O Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) lançou, esta 
semana, o Guia de Possibilida-

des Pedagógicas, voltado para a educa-
ção infantil e a alfabetização. A propos-
ta, em tempos de pandemia, é auxiliar 
educadores e famílias com crianças 
por meio de histórias e brincadeiras de, 
em média, 30 minutos.

No guia, são apresentadas orienta-
ções para o uso de podcasts com his-
tórias e brincadeiras em sala de aula e 
em casa. O documento traz atividades 
divididas por faixa etária e o conteúdo 
é voltado para crianças com idade de 
frequentar a educação infantil (0 a 5 
anos) e em processo de alfabetização 
(anos iniciais do ensino fundamental).

“Em um momento de pandemia e 
necessidade de isolamento social, as 
histórias e experiências educacionais 
em áudio convocam as crianças à 
cocriação e à imaginação, trazendo-
-as para serem protagonistas do seu 
desenvolvimento e aprendizagem. 
Elas não substituem as experiências 
coletivas vivenciadas no contexto das 
instituições de educação infantil, mas 
garantem a aproximação com as famí-
lias, essencial neste momento adverso”, 
destacou o Unicef.

São mais de 180 programas com 
atividades correspondentes, que in-
centivam diálogos, desenhos, jogos, 
danças e músicas para serem feitas 
coletivamente. A partir da próxima se-
gunda-feira, 7, todo o conteúdo estará 
disponível também no site da iniciativa 
Deixa que Eu Conto. Todos os conte-
údos podem ser baixados de forma 

gratuita. Cada programa está dividido 
em quadros (contação de histórias, 
músicas e brincadeiras, entre outros).

AMAZÔNIA
Entre as opções, há, por exemplo, 

um conjunto de programas de rádio 
diários para crianças e famílias com 
foco na cultura amazônica – incluin-

do histórias indígenas, ribeirinhas, 
quilombolas e os saberes da região. Os 
episódios são apresentados pelo edu-
cador paraense Leandro Medina e pela 
pesquisadora de culturas tradicionais 
Andrea Soares e trazem lendas, brin-
cadeiras e outros conteúdos inspirados 
nas diferentes culturas que formam a 
Amazônia Legal brasileira.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Outra opção são podcasts que des-

tacam a cultura negra no Brasil e pro-
movem o enfrentamento ao racismo. 
Os episódios trazem músicas, brinca-
deiras, curiosidades apresentadas por 
contadores de histórias negros e qui-
lombolas, incluindo Vovó Cici, Ivamar 
Santos, Suane Brazão, Kemla Baptista, 
Mafuane Oliveira e Samara Rosa.

Há podcasts que destacam a cultura negra no Brasil e promovem o enfrentamento ao racismo

Unicef lança guia voltado para a 
educação infantil e alfabetização

AMANDA PEROBELLI

CARLOS OSÓRIO

Contratos firmados entre o governo federal e a farmacêutica vão garantir 200 milhões de doses

Covid-19: Brasil recebe 527 mil 
novas doses de vacina da Pfizer

IMUNIZAÇÃO

TODOS OS CONTEÚDOS 
PODEM SER BAIXADOS 
DE FORMA GRATUITA. 

MATERIAL ESTARÁ 
DISPONÍVEL A PRTIR DA 
PRÓXIMA SEGUNDA, 7
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ERIN SCOTT

A Casa Branca irá doar 6 milhões 
de doses para a América do Sul 
e Central, que serão divididos 

entre Brasil, Argentina, Colômbia, Cos-
ta Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolí-
via, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Panamá, Haiti, República Dominicana 
e outros países da comunidade do 
Caribe. Como são duas doses para a 
imunização completa, serão 3 milhões 
de vacinados. Somados, os países têm 
mais de 438 milhões de pessoas.

Desse total, o Brasil receberá 
apenas cerca de dois milhões, abaixo 
das expectativas iniciais. O anúncio 
frustrou o governo brasileiro, que es-
perava receber mais imunizantes dos 
americanos. De acordo com fontes do 
governo, o país continuará com tratati-
vas diplomáticas para ter acesso a mais 
doses, que estão estocadas nos EUA. 

Desde março, o Ministério da Saú-
de e o Itamaraty trabalham para conse-
guir uma “permuta” de vacina com os 
Estados Unidos, em que os americanos 
entregariam aos brasileiros vacinas 
que já foram produzidas e estão sem 
uso em troca de imunizantes que só 
serão entregues para o Brasil no fim do 
ano. Até agora, porém, as negociações 
não avançaram.

O número é considerado baixo, já 
que o Butantan e a FioCruz conseguem 
produzir milhões de doses de vacinas 
com poucos milhares de insumos para 
sua fabricação. Em maio, por exemplo, 
o Butanta recebeu 10 mil litros de Insu-
mo Farmacêutico Ativo (IFA) produzi-
do na China, suficientes para produzir 
18 milhões de doses de Coronavac.

Por ora, o plano de distribuição 
inclui 25 milhões de doses que serão 
inicialmente distribuídos a outros pa-
íses. Há pouco mais de 15 dias, Biden 
anunciou que os Estados Unidos en-
viariam a outros países 80 milhões de 
doses de vacinas contra covid-19 até o 
fim de junho. 

O estoque de quase 60 milhões de 
doses do imunizante da AstraZeneca, 
no entanto, ainda precisa de aprovação 
para uso pelo órgão regulatório do país 
antes de ser distribuído. As vacinas en-
viadas a outros países agora serão de 
imunizantes produzidos pelas farma-
cêuticas Pfizer, Moderna e Johnson & 
Johnson, que já estão em uso nos EUA.

O Brasil entrou na lista de países 
que irão receber vacinas americanas 
através do Covax Facility, consórcio 
internacional. Os EUA irão distribuir 
75% das doses através do Covax e 25% 
diretamente a outros países.

SEGURANÇA GLOBAL
“Compartilharemos essas vacinas 

para salvar vidas e para liderar o mun-
do no sentido de pôr fim à pandemia, 
com a força do nosso exemplo e de 
valores”, declarou Biden ao detalhar a 
iniciativa, esta manhã.

“Reconhecemos que extinguir es-
ta pandemia significa acabar com ela 
em todos os lugares. Enquanto o vírus 
[da covid-19] continuar se alastrando 
em qualquer outra parte do mundo, o 
povo americano seguirá vulnerável”, 
acrescentou Biden.

O governo americano, por meio do presidente Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira a estratégia de distribuição global de doses de vacina contra covid-19. O Brasil receberá doses dos EUA

EUA doarão 
doses de vacina 
para o Brasil

PANDEMIA
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Dia de muitas emoções. Resgates do passado darão 
sensação de maior proteção na vida familiar. Notícia de 
uma antiga relação poderá provocar ciúmes ou despertar 
sentimentos que estavam ocultos. Canalize o excesso de 
energia numa atividade física e diminua irritações. Cuide 

Harmonia nos relacionamentos profi ssionais, prestígio e 
autoconfi ança desenharão cenário positivo para o futuro. 
Brilhe, aumente a exposição e consolide a carreira. O dia 
trará fortes alianças. Planos de viagem ou acerto de 
documentos serão revisados, com Mercúrio retrógrado.

Contatos motivadores e conversa agradável com uma 
amizade darão sabor ao dia. Vênus adocicará o tom 
das interações de hoje e facilitará a expressão dos 
sentimentos. Palavras carinhosas criarão um clima 
envolvente no amor. 

Convite de viagem, surpresas gostosas e proximidade 
com os fi lhos, ou com o par, animarão o clima. 
Construa relações de confi ança e fortaleça as bases 
afetivas. Encare assuntos delicados com a família e 
aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio.

Perspectivas animadoras na área fi nanceira. O dia trará 
projeção profi ssional e proposta atraente. Espere por 
maior popularidade e sucesso dos empreendimentos. 
Projetos e investimentos futuros serão analisados 
minuciosamente.

Encontre seu lugar, troque confi dências com a família 
e assuma um lifestyle mais agradável. Mudanças virão 
para melhor, nesta fase. Determine planos de longo 
prazo no casamento e invista em maior conforto e 
segurança. Se estiver só, alguém chegará para fi car. 

Com Vênus em seu signo, novos relacionamentos 
chegarão naturalmente, atraídos por sua beleza, 
sensibilidade, elegância e empatia. Espere também 
por conexões infl uentes e ganho de prestígio. Amor e 
fi nanças com boas perspectivas. 

Proposta de parceria e novos planos da vida íntima 
inaugurarão uma fase de maior satisfação e de expectativas 
positivas. Ótimo momento para se associar e iniciar 
relacionamentos, mesmo que o andamento de novos 
projetos seja lento ou ainda precise de maior elaboração. 

Sentimentos profundos, respeito à sensibilidade, visão 
de futuro e mudanças na rotina darão paz de espírito. 
Mantenha a privacidade. O dia terá clima íntimo. 
Aumente a concentração no trabalho, apoie os fi lhos e 
troque confi dências no amor. 

Valores afetivos promoverão ações generosas. O dia 
trará sorte nos negócios e no amor. Estabilize relações 
de trabalho e comemore uma conquista fi nanceira. O 
cotidiano fi cará mais gostoso com mudanças na rotina 
e novas atividades. 

Clima carinhoso nas interações de hoje. Aproxime 
amizades, inicie relações e crie uma rede forte e protetora 
ao seu redor. Amor em nova dimensão. Se estiver só, 
poderá se apaixonar intensamente, mesmo no ambiente 
virtual. Aposte em maior generosidade e empatia.

Aproveite a Lua em seu signo pela manhã para cuidar da 
beleza e necessidades pessoais. Emoções à fl or da pele 
intensifi carão o amor que passa por uma fase de paixão 
e realização de sonhos. Poder de atração e de conquista 
não faltará hoje. 

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)

Contratação de Juliette Freire levanta questões dentro e fora da Globo

Novela, como toda história, 
tem personagens das mais 
diferentes, entre idades e tipos. 
Uma das maiores difi culdades é 
sempre escolher atores e atrizes 
para os papéis certos.

Mesmo antes da pandemia, 
a Globo mudou um pouco a sua 
política e reduziu de forma bem 
importante o banco de atores, 
mantido há muitos anos.

Talentos na altura de 

Antonio Fagundes, Falabella, 
Bruno Gagliasso, Malu Mader, 
Letícia Spiller e outros tantos 
não tiveram os seus contratos 
renovados.

Considerando a 
teledramaturgia, como de fato 
é, um dos principais pilares da 
sua produção, entenda-se TV 
aberta e séries para o streaming, 
o sistema de trabalho passou a 
obedecer métodos diferentes: os 
artistas são chamados de acordo 

com a necessidade. Muitos não 
têm aceitado, entre outros que se 
incomodaram bastante com essa 
nova situação.

Só que agora vem a 
informação, ofi cial, da 
contratação de Juliette Freire, ex-
BBB, vencedora da última edição, 
para participar de projetos de 
conteúdo do próprio Globoplay 
e dos Canais Globo. Com todo 
respeito a Juliette e ao que de 
bom ela venha a fazer, às vezes 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Claudia Raia, Luís Melodia 
e Sophia Raia estão no time de 

dubladores de “Luca”, novo fi lme 
da Disney e Pixar. Jovem Pan 
confi rma a chegada da jornalista 
Mariana Ferreira para comandar 

o seu novo canal de notícias.
Leandro Stoliar estreia nesta 

sexta-feira no R7 o blog “Crônicas 
de Stoliar”..."Depois de mais de 
20 anos contando histórias na TV, 
o desafi o agora é dividir minhas 

refl exões com o público por aqui”, 
diz o jornalista...E completa: 

“analisar as notícias de forma leve 
é uma maneira de fazer as pessoas 
também refl etirem sobre os fatos 
que podem mudar a nossa vida".
Laila Zaid lança neste sábado, 5, 
(Dia Mundial do Meio Ambiente) 
o livro "Manual para Super-heróis, 
o início da Revolução Sustentável", 
pela editora Melhoramentos...Na 
obra, ela aborda dicas práticas de 

sustentabilidade para a criançada...
Em breve, Zaid poderá ser vista na 

Globoplay no fi lme "Lacuna".

Compasso de espera
Até porque tem tempo pela frente, a 

Record ainda não acelerou os trabalhos 
de “Davi”, substituta de “Gênesis”. 
Existem alguns nomes cogitados para o 
elenco, mas ninguém confirmado.

  

Complicado
Diante de tantas dificuldades, todas 

as TVs têm procurado agir com cautela 
para confirmação de suas estreias.Toda a 
operação nos bastidores, entre produção 
e gravações, nem sempre obedece a 
ritmos regulares. Tudo pode mudar de 
um momento para o outro.

 
Por exemplo

Record e Globo, em se tratando das 
suas principais estreias, “Davi” e “Um 
Lugar ao Sol”, trabalham apenas com 
previsões, sem estabelecer datas. Ainda 
não está sendo possível confirmar nada.

 

Reparação
A Disney, por meio do seu porta-voz, 

confirma as postagens criticando a 
realização da Copa América no Brasil, 

Até pelo barulho em “A Fazenda 10” 
e expulsão do jogo há uma grande 
expectativa em torno da presença 
de Nadja Pessoa na lista do “Ilha 
Record”, que estreia em julho na 
Record.Há quem aposte numa nova 
Nadja, tipo paz e amor. Paciente e 
bem controlada. Lembrando que as 
gravações, em Paraty já começaram.

ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD TV

conforme nota de ontem, assim 
como a manifestação contrária 
de alguns comentaristas em seus 
programas. Mas sobre a compra dos 
direitos de exibição não. Informa 
que por questões burocráticas e 
contratuais nada pode ser divulgado 
por enquanto.

 
Simples assim

Nessa questão de Copa América 
e outros eventos esportivos, como 
Copa do Brasil, Campeonato 
Brasileiro, eliminatórias..., como tudo, 
sempre existem os “dois lados”. Os 
que criticam a realização dos eventos 
por causa da pandemia, como se 
observou no último “Bem, Amigos!”, 
e as emissoras, Globo entre elas, que 
transmitem, porque pagaram pelos 
direitos. 

 

A propósito
Nesta sexta, o Brasil recebe o 

Equador pelas eliminatórias no Beira 
Rio, em Porto Alegre, com Galvão 
Bueno novamente transmitindo um 
jogo da seleção.
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QUE VALORIZA 
SEU eilo.

A qualidade
BARBA E CABELO
ADULTO E INFATIL

RUA APODI, 694 - TIROL - NATAL

AGENDE SEU HORÁRIO
(84) 98169.9660

@OLDSKULLBARBEARIA_

TRIG
MULTIMARCAS

ATACADO/VAREJO
Rua Milton Freire, 2865 – Loja 4 – Jardins Mall –

Por trás do Nordestão do Cidade Jardim

DISPUTA | Parinos será a primeira representante brasileira a definir o futuro na seletiva; hoje ela enfrenta alemã 
Lena Kramm e precisa ganhar para se classificar à semifinal da classe nove feminina com melhor campanha

A seletiva paralímpica do tênis de 
mesa para os Jogos de Tóquio 
(Japão) não começou bem para 

os brasileiros. Os quatro atletas do país 
em Lasko (Eslovênia) foram superados 
nas partidas em que atuaram nesta 
quinta-feira, 3. Três (Jennyfer Parinos, 
Paulo Henrique Fonseca e Cláudio 
Massad) ainda nutrem esperança de 
avançar ao mata-mata, enquanto Ecil-
do Lopes não tem mais chances de 
classifi cação. Apenas o campeão de ca-
da uma das dez classes ganha vaga na 
Paralimpíada. A competição é transmi-
tida ao vivo pelo canal ofi cial do evento 
no YouTube.

Parinos será a primeira re-
presentante brasileira a defi nir o 
futuro na seletiva. Na madrugada 
desta sexta-feira (4), às 4h (horário 
de Brasília), ela enfrenta a alemã 
Lena Kramm e precisa ganhar para 
se classifi car à semifi nal da classe 
9 feminina com a segunda melhor 

campanha do Grupo B. Medalhista 
de bronze por equipes na Paralim-
píada do Rio de Janeiro, em 2016, a 
paulista foi derrotada pela russa Ol-
ga Komleva por 3 sets a 0 (7/11, 4/11 
e 5/11) na estreia.

Pelo Grupo B da classe 7 masculi-
na, Fonseca encara o argentino Aleksy 
Kaniuka às 6h, também com necessi-
dade de vitória. O catarinense largou 
com derrota por 3 sets a 0 (7/11, 9/11 e 
4/11) para o alemão Jochen Wollmert. 
Mais cedo, às 5h20, Massad tem o ira-
quiano Abdulrahman Shafeeq pela 
frente no jogo que vale o segundo lugar 
do Grupo C da classe 10 masculina e 
a classifi cação para o mata-mata. Na 
estreia, o paulista perdeu do monte-
negrino Luka Bakic por 3 a 0 (7/11, 
4/11 e 9/11), que já se garantiu na fase 
seguinte.

Lopes, que compete na classe 4 
masculina, não tem mais chances de 
avançar no Grupo D, após derrotas 

para o sul-coreano Kim Gyujeong por 3 
a 2, de virada (12/10, 8/11, 11/7, 9/11 e 
12/14), e para o iraquiano Muntadher 
Al Sarraji por 3 a 0 (5/11, 9/11 e 6/11). O 
potiguar de 57 anos se despede da sele-
tiva nesta sexta, às 6h, diante do tcheco 
Filip Nachazel.

O Brasil tem dez atletas garanti-
dos em Tóquio pelo ranking mundial 
ou por terem conquistado a medalha 
de ouro nos Jogos Parapan-America-
nos de Lima (Peru), em 2019. Entre as 
mulheres, estão confi rmadas Cátia 
Oliveira (classe 2), Joyce Oliveira (4), 
Lethícia Lacerda (8), Danielle Rauen 
(9) e Bruna Alexandre (10). A equipe 
masculina, até o momento, tem Wel-
der Knaf (classe 3), Paulo Salmin, Is-
rael Stroh (ambos 7), Luiz Manara (8) 
e Carlos Carbinatti (10) assegurados. 
A delegação, portanto, ainda pode 
chegar a 13 atletas disputando me-
dalhas na capital japonesa, conforme 
os resultados da seletiva.

Tênis de mesa: Brasil terá sexta 
decisiva em seletiva paralímpica
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E 
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A Confederação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol) divul-
gou na quarta-feira (2) à noite 

os horários e locais onde serão disputa-
dos os jogos da Copa América de 2021, 
transferida para o Brasil. A estreia da 
seleção comandada pelo técnico Tite 
será no próximo dia 13 de junho, um 
domingo, às 18h (horário de Brasília), 
contra a Venezuela, no Mané Garrin-
cha, em Brasília.

O formato da competição não foi 
alterado. As dez seleções do conti-
nente estão divididas em dois grupos 

com cinco times em cada. Os quatro 
primeiros se classifi cam às quartas de 
fi nal. O Brasil está no Grupo B. Além 
da Venezuela, a equipe canarinho 
terá pela frente Peru (dia 17, às 21h, 
no Nilton Santos, no Rio de Janeiro), 
Colômbia (dia 23, também às 21h e no 
Nilton Santos) e Equador (dia 27, às 
18h, no estádio Olímpico de Goiânia). 
Os brasileiros só não atuarão na Arena 
Pantanal, em Cuiabá.

Nas quartas de fi nal, caso avance 
em primeiro lugar, o Brasil encara o 
quarto colocado do Grupo B (Argenti-

na, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai) 
às 22h do dia 3 de julho, em Goiânia. 
Se passar em segundo, atua no mesmo 
dia, no Mané Garrincha, mas às 19h, 
contra o terceiro da outra chave.

Classifi cando-se em terceiro no 
Grupo A, os brasileiros terão pela fren-
te o segundo melhor time do Grupo B 
no dia 2 de julho, às 18h, no Olímpico 
de Goiânia. Caso só consiga a quarta 
vaga da chave, a seleção de Tite joga no 
Nilton Santos, às 21h, contra o líder do 
outro grupo, também no dia 2. Semifi -
nais estão previstas para 5 e 6.

Conmebol divulga tabela e Brasil 
estreia em Brasília na Copa América

FUTEBOL 

Jennyfer Parinos nutre esperança de 
avançar ao mata-mata, com jogo nesta 
sexta-feira contra a alemã Lena Kramm


