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AULAS PRESENCIAIS NO RN SERÃO 
RETOMADAS SÓ COM A APROVAÇÃO 
DO COMITÊ CIENTÍFICO, DIZ FÁTIMA

EDUCAÇÃO. 5 | Governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), disse nesta segunda-
feira 12 que as aulas presenciais da rede estadual 

serão retomadas apenas com a permissão do 
Comitê Científico Estadual de Enfrentamento 
Covid-19. A declaração foi dada dias após o 

Ministério Público do Estado (MPRN) ingressar com 
ação civil pública solicitando a reabertura ‘de forma 
híbrida, gradual, segura e facultativa’ das escolas.

AÇÃO JUDICIAL  Ministério Público do Rio Grande do Norte entrou com ação civil pública para que o Governo do Estado seja obrigado a permitir o retorno das aulas 
presenciais em todas as instituições de ensino públicas e privadas. As escolas estaduais estão fechadas para aulas desde 19 de março de 2020
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Tão rápido quanto surgiu, 
desapareceu a fake news 
compartilhada pelo vereador do Rio 
de Janeiro Carlos Bolsonaro e pelo 
seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, 
acusando o Governo Fátima 
Bezerra de desviar verba federal 
destinada ao combate à pandemia 
para pagamento de pessoal. E o 
desmentido não veio apenas do 
governo do Estado, mas também 
do próprio órgão � scalizador dos 
gastos do Executivo, o Tribunal de 
Contas do RN.

 LIVRE ALOCAÇÃO 
O portal do TCE divulgou nota 

“esclarecendo” a ‘desinformação’ 
repercutida por Bolsonaro e o 
seu “02”, explicando de que os R$ 
900 milhões enviados pela União 
não eram exclusivamente para 
auxiliar o Estado diretamente 
no enfrentamento à Covid-19, 
“uma vez que dentro dos recursos 
enviados existiam valores de livre 
alocação, conforme disposição 
legal, além de que a fonte 100 
engloba também arrecadação 
própria”.

 2 MAIS 2 
Disse o TCE: “O Estado recebeu 

do Governo Federal R$ 1,1 bilhão 
em transferências extraordinárias 
em 2020, destinados às ações 
de saúde, assistência social e 
compensação � nanceira em razão 
da queda na arrecadação. Do total 
de recursos, a maior parte (R$ 750,9 
milhões) é de livre alocação”.

 JÁ ESTAVA EXPLICADO 
No último dia 30 de março 

o TCE já javia publicado em seu 
site um boletim, elaborado por 
Auditores de Controle Externo da 
Diretoria de Administração Direta, 
e apresentou os dados sobre as 
transferências federais feitas para o 
RN em 2020 para o enfrentamento 
Covid-19, assim como as 
despesas realizadas na área da 
saúde pública. E disse: “Como 
foi apurado, a maior parte das 
despesas foi executada utilizando 
a Fonte 100 (R$ 1,3 bilhão). A 
referida fonte de recursos, no caso, 
contempla além das receitas de 
arrecadação própria, parte das 
transferências extraordinárias da 
União, como o auxílio � nanceiro 
do Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
(LC 173/2020) e o apoio � nanceiro 
em razão da queda no FPE (MP 
938/2020)”.

PÁ DE CAL 
“TCE acaba de jogar uma pá 

de cal na fake news bolsonarista: 
Governo do RN não desviou recursos 
da Covid para pagar folha. Pagamento 
da folha da saúde utilizou a mesma 
fonte que sempre utilizamos desde 
janeiro de 2019: a famosa Fonte 100. 
Seria estranho se fosse utilizado outra 
fonte”, comemorou o secretário de 
Planejamento do Estado Aldemir 
Freire.

DESAFIO GANHO 
Antes, Aldemir já havia lançado 

um desa� o sobre o assunto nas 
redes sociais: “Desa� o à indú$tria de 
fake news existente no RN e a seus 
propagadore$: mostrem nesse � nal de 
semana uma única linha no relatório 
do TCE/RN acusando o Governo 
de utilização indevida dos recursos 
recebidos da União e eu entrego meu 
cargo na 2ª feira”. Ele não entregou o 
cargo.

DEPLORÁVEL 
A governadora Fátima Bezerra 

respondeu àsdeclarações falsas do 
presidente e de seu � lho vereador. Ela 
disse que os ataques de Bolsonaro ao 
Governo do RN não têm “qualquer 
lastro fático ou que se assemelhe 
à verdade”. “É deplorável a maior 
autoridade do país  se prestar a esse 
tipo de ilação, quando, em uma 
pandemia sem precedentes, deveria 
estar voltado a viabilizar mais vacinas 
e a proteger o povo brasileiro”, 
escreveu em seu Instagram.

OPINIÃO 
Do cientista político e professor 

da UFRN Daniel Menezes: “Toda 
semana uma falsa polêmica no RN 
alicerçada em mentira. O TCE/RN 
em nota desmentiu mais uma. O RN 
perdeu dois dias debatendo armação 
barata da Indústria das Fake News 
no RN. Não é ter lado A ou B, opinião 
para cima ou para baixo. É a pura 
desonestidade. Até quando?”.

POSIÇÃO 
Styvenson Valentim foi o senador 

do RN que assinou documento do 
colega Eduardo Girão (Podemos-CE) 
pedindo a abertura de CPI para apurar 
a responsabilidade por eventuais 
omissões e erros de governadores 
e prefeitos. Chamada de “picareta 
e inconstitucional” pelo jornalista 
Reinaldo Azevedo, essa CPI ‘ampla’ 
é o que mais quer nesse momento 
o presidente Jair Bolsonaro, para 
tentar, pelo menos, tirar um pouco da 
atenção para os inúmeroserros de sua 
gestão contra a Covid-19.

Na Funcarte: Deputado federal General Girão e a vereadora Nina Souza em visita ao secretário de Cultura de Natal Dacio Galvão. Em pauta, a destinação de 
emendas para equipamentos de Cultura e esporte da capital

RÁPIDAS

>> “Dilma perdeu a mão quando era presidente, 
mas não é corrupta”, a� rmou Michel Temer em 
palestra nesta segunda. “Convivi seis anos com ela e 
em nenhum momento Dilma fez qualquer gesto de 
corrupção”, disse o ex-presidente, no que registrou a 
revista Veja.

>> Deu no Estadão: “’Vou ter que sair na porrada 
com um bosta desse’, diz Bolsonaro sobre Randolfe, 

autor do pedido da CPI da Covid”. 

>>  Da ex-presidenciável Marina Silva: “Dispor-se a 
usar a violência como forma de resolver divergências 
afronta a sociedade e viola a Constituição. O 
autoritarismo deve ser repelido. Minha solidariedade 
ao colega de partido Randolfe Rodrigues pelas 
ameaças sofridas. As práticas violentas do presidente 
não passarão”.

ESTUPEFACIENTE 
“Depois do alçapão que havia no 

fundo do poço, ainda se escondia um 
abismo secreto. É estupefaciente! O 
senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) 
divulgou uma conversa que gravou 
com o presidente Jair Bolsonaro em 
que � ca evidente que ambos estão: 
a - conspirando contra uma CPI (e, 
pois, contra o Poder Legislativo); 
b - conspirando contra o próprio 
Supremo Tribunal Federal”. Do 
jornalista Reinaldo Azevedo ao UOL.

IMPORTANTE 
O deputado federal General Girão esteve cumprindo agenda em 
Natal nesta segunda-feira ao lado da vereadora e presidente do 
PDT Natal Nina Souza. A dupla visitou a Funcarte e se reuniu 
com o titular da pasta Dacio Galvão, além de representantes da 
Banda Sinfônica de Natal, para tratar sobre destinação de verbas, 
através de emendas parlamentares, “para a reestruturação 
desse importante equipamento cultural”, segundo contou Nina. 
“Além disso, também apresentamos ao deputado a importância 
de destinar recursos federais para reestruturação dos centros 
de artes e esportes uni� cados, espaços que são de grande 
importância para o fomento a educação e a cultura de Natal”, 
a� rmou.
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O procurador-geral da República, 
Augusto Aras, ajuizou no Su-
premo Tribunal Federal uma 

ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI) contra dispositivo de uma lei 
complementar do Rio Grande do Nor-
te, de 2018, que permite a juízes de 
direito de diferentes entes federativos 
a migrar dos quadros de um para o ou-
tro mediante permuta.

A matéria em questão, a lei com-
plementar 643, regula a divisão e a or-
ganização judiciária no Rio Grande do 
Norte. Segundo Augusto Aras, ao ad-
mitir a movimentação interestadual 
de juízes de direito de unidades fede-
rativas diversas, a legislação estadual 
violou artigos da Constituição Federal.

Permitir que juízes de direito de di-
ferentes entes federativos migrem dos 
quadros de um para o outro mediante 
permuta, sem o necessário concurso 
público e com inobservância da au-

tonomia estadual, fere diretamente o 
princípio federativo, profere o procu-
rador-geral da República.

Na petição, que hoje está sob aná-
lise do ministro Gilmar Mendes desde 
30 de março passado, Augusto Aras 
defeende a tese que, ao subverter o 
modelo constitucional e alterar o re-
gime jurídico do Poder Judiciário poti-
guar, a lei “tem potencial para causar 
danos de difícil e custosa reparação, ao 
possibilitar dispêndio de gastos com o 
processo de deslocação indevida de 
membros daquele órgão para outras 
unidades da Federação”.

O procurador-geral também pe-
diu, na ADI, que a STF peça informa-
ções acerca da legislação à Assembleia 
Legislativa, da governadora do Estado 
e do Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Norte.

Segundo informações do STF, o 
processo relacionado com a ação di-
reta de inconstitucionalidade aguarda 
parecer do ministro do Gilmar Men-
des. 

Aras pede que STF derrube lei do 
RN que autoriza a permuta de juízes

INCONSTITUCIONAL

SAÚDE | Dados de consultoria feita pelo Senado apontam que o Poder Executivo havia desembolsado o 
equivalente a R$ 157 milhões por dia para o enfrentamento da covid-19, contra R$ 1,8 bilhão em 2020

O gasto do Poder Executivo no 
combate à pandemia de coro-
navírus nos 100 primeiros dias 

deste ano é 12 vezes menor do que a 
média de 2020. Até o último sábado 10, 
o governo federal havia desembolsado 
o equivalente a R$ 157 milhões por 
dia para o enfrentamento da covid-19. 
No ano passado, a média diária de 
pagamentos foi de R$ 1,892 bilhão. Os 
dados estão disponíveis no Portal Siga 
Brasil, mantido pela Consultoria de Or-
çamentos, Fiscalização e Controle do 
Senado (Conorf).

Em 2020, o presidente Jair Bolsona-
ro editou 40 medidas provisórias (MPs) 
que abriram um total de R$ 673,5 bi-
lhões em créditos extraordinários para 
o combate à pandemia. A primeira 
delas (MP 924/2020), publicada no dia 
13 de março daquele ano, representou 
o início do esforço orçamentário do Po-
der Executivo contra o coronavírus. No 
intervalo de 293 dias contados de 13 de 
março a 31 de dezembro, o Palácio do 
Planalto pagou efetivamente R$ 554,5 
bilhões — uma média diária de R$ 
1,892 bilhão.

Neste ano, Bolsonaro editou seis 
medidas provisórias que abrem crédito 
extraordinário para o enfrentamento 
da covid-19. Além disso, assinou dois 
decretos para reabrir créditos rema-
nescentes de 2020. O valor total auto-
rizado desde 1º de janeiro chega a R$ 
74,1 bilhões. Desse montante, R$ 15,7 
bilhões foram efetivamente pagos nos 
100 primeiros dias de 2021. A média di-
ária no período é de R$ 157 milhões. Os 
valores estão corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Os créditos extraordinários repre-

sentam 99,8% de toda a verba aplicada 
pelo governo federal no combate à 
pandemia. Apenas 0,2% é oriundo de 
fontes orçamentárias e créditos espe-
ciais ou suplementares. No ano passa-
do, o dinheiro foi usado para financiar 
mais de 50 iniciativas para o enfrenta-
mento do coronavírus. Entre elas, o au-
xílio emergencial; o auxílio financeiro a 
estados, Distrito Federal e municípios; 
e as medidas de enfrentamento da 
emergência de saúde pública.

Apenas o auxílio emergencial con-
sumiu R$ 311,1 bilhões em 2020. Isso 
equivale a mais da metade (56,1%) de 
tudo o que o país desembolsou para o 
combate à covid-19 naquele ano. A re-
alidade é bem diferente em 2021. Após 

suspender novos pagamentos do auxí-
lio emergencial por três meses e redu-
zir o valor do benefício a partir de abril, 
o Poder Executivo pagou efetivamente 
R$ 6,6 bilhões para os brasileiros mais 
vulneráveis desde o início do ano. A 
média diária de R$ 66,5 milhões repre-
senta um resultado 15,9 vezes inferior 
ao verificado em 2020. Também cortou 
a média diária de pagamentos para o 
enfrentamento da emergência de saú-
de pública. Essa ação engloba medidas 
como compra de insumos, capacitação 
de agentes de saúde e oferta de leitos 
de unidade de terapia intensiva. Em 
2020, o país aplicou R$ 46,3 bilhões nas 
medidas de enfrentamento — uma 
média diária de R$ 158 milhões. Nos 
primeiros 100 dias de 2021, o valor efe-
tivamente gasto foi de R$ 5,6 bilhões.

Em 2021, Bolsonaro editou seis MPs que abrem crédito extraordinário para combate da covid-19

Procurador-geral Augusto Aras

Governo Bolsonaro reduz em 12 
vezes os gastos com pandemia

PLANALTO

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 010/2021

Pregão Eletrônico Nº 010/2021 - Aquisição de Veículo de Passeio - data da sessão - 23/04/2021 
as  08 :31  -  (Horá r io  de  Bras í l i a ) .  I n f o rmações :  ( cp l abed i t a l@gma i l . com) , 
( h t t p : / / a re i ab ranca . rn .gov.b r / ed i t a i s )  e  no  Por ta l  de  Compras  Púb l i cas  - 
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, 12 de abril de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 222.029/2021

Pelo presente aviso e em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 8666/1993, 11.488/ 2007, leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 
01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP, O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN, que estará realizando a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica nº 
031/2021, tendo como objeto: “AQUISIÇÃO DE INSUMOS AMBULATORIAIS”. O local de 
realização será o http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” todos os interessados devem se 
credenciar junto ao sistema para conseguirem sua participação. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 13 de abril de às 10hs00min. FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07 de 
maio de 2021 às 08hs00min.  INÍCIO DA DISPUTA:  07 de maio de 2021 às 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos. O Edital encontra-
se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo fone: (84) 3472-3002.

Jardim do Seridó/RN, 12 de abril de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

 
PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração em 
favor da atividade de extração de cascalho de volumetria pretendida de 15.000m³/mês (jazida Verônica) na 
área de 2,7 ha da Fazenda Gangorra, localizado no município de Tibau do Norte, zona rural, CEP 59.678-000. 

 
Saionara Pinto Biezus 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 
PEDIDO DE LIÇENÇA PRÉVIA 

 
A SRM - SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A, CNPJ: 05.587.143/0001-65, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia para implantação de Indústria de Fabricação de Clínquer, localizado no Sítio As 
Areias, Currais Novos – RN.  
 

PAULO EDUARDO OLIVEIRA LEITE – Diretor Geral 

 
 

 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A SÃO JORGE EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ n° 08.678.764/0001-42, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, a Renovação da Licença Simplificada 
(RLS) referente ao Condomínio São Jorge, composto de 96 unidades habitacionais. Localizado na RN160, S/N, 
Regomoleiro, Zona de Expansão Urbana – ZEU, em uma área total de 8.807,17m² no Município de São 
Gonçalo do Amarante/RN.  

Cleonice Campos Pacheco 
Representante Legal 
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VERBAS FEDERAIS | Tribunal de Contas do Estado aponta que o Governo do Estado não pagou salários com 
os recursos provenientes das transferências da Covid-19, como insinuou o presindente Jair Bolsonaro

O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) publicou nesta segunda-
-feira 12 esclarecimentos acer-

ca da repercussão das informações 
divulgadas no Boletim Extraordinário 
01/2021, levantamento que traz uma 
avaliação dos impactos da pandemia 
do coronavírus nas finanças do Rio 
Grande do Norte. O documento apon-
ta que o Governo do Estado não pagou 
salários com os recursos provenientes 
das transferências da Covid-19, como 
insinuou no domingo 11 o presindente 
da República, Jair Bolsonaro.

Segundo o TCE, no dia 31 de 
março, o auditor de controle externo 
Evandro Alexandre Raquel, diretor de 
Administração Direta, concedeu en-
trevista ao programa Repórter 98, na 
rádio 98 FM. Na ocasião, ele informou 
que o Governo do Estado realizou, 
dentro da rubrica de recursos ordiná-
rios, Fonte 100, pagamentos na ordem 
de R$ 900 milhões para custear a folha 
de pessoal dos servidores da Saúde no 
ano de 2020.

“Em nenhum momento, o Auditor 
afirmou que esse valor de R$ 900 mi-
lhões foi pago com recursos enviados 
pela União exclusivamente para auxi-
liar o Estado diretamente no enfrenta-
mento à Covid-19, uma vez que dentro 
dos recursos enviados existiam valores 
de livre alocação, conforme disposição 
legal, além de que a fonte 100 engloba 
também arrecadação própria”, expli-
cou o TCE. A explicação foi publicada 
em nota oficial à imprensa.

Ainda de acordo com a Corte de 
Contas, o Boletim Extraordinário mos-
tra que o Estado recebeu do Governo 
Federal R$ 1,1 bilhão em transferências 
extraordinárias em 2020, destinados 
às ações de saúde, assistência social 
e compensação financeira em razão 
da queda na arrecadação. Do total de 
recursos, a maior parte (R$ 750,9 mi-

lhões) é de livre alocação.
O valor de R$ 750,9 milhões, segue 

o TCE, foi incorporado à Fonte 100, que 
congrega os recursos ordinários do Es-
tado, incluindo a arrecadação própria, 
e foi transferido por força da Lei Com-
plementar 173/2020, que estabelece o 
Programa Federativo de Enfrentamen-
to ao Coronavírus, bem assim, pela 
Medida Provisória nº. 938/2020, que 
dispôs sobre o apoio financeiro para 
compensar a queda no repasse do Fun-
do de Participação dos Estados (FPE).

No domingo passado, o presidente 
Jair Bolsonaro disse que todos os pre-
feitos e governadores também devem 
ser investigados e usou o Rio Grande 
do Norte como exemplo, afirmando 
que o Estado potiguar utilizou R$ 900 
milhões enviados para o combate à 
Covid-19 no pagamento dos servidores 
públicos.

Bolsonaro apontou que enviou re-
cursos para todos os Estados e Municí-
pios para serem utilizados no combate 
à pandemia. “Quem é que sumiu com o 
dinheiro? Fui eu? Eu mandei dinheiro 

para todo mundo. Qual o objetivo do 
dinheiro?”, indagou Bolsonaro.

Bolsonaro reforçou que todos os 
governadores e prefeitos devem ser 
investigados. 

“Todo mundo. Se é para fazer CPI, 
é para ver… por exemplo, eu vi ontem 
uma matéria, não sei qual imprensa 
foi, que o Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Norte levantou que 
R$ 900 milhões, que foi do ano passado 
do governo federal para aquele Estado, 
foi para pagar folha de servidores. Se é 
legal ou não é, ao meu entender, parece 
que esse dinheiro não foi usado para 
combater a Covid, só isso”, disse Bol-
sonaro.

Ainda no domingo, a governadora 
do RN, Fátima Bezerra (PT), usou o 
Twitter para rebater a fala do presi-
dente. “Passei o final de semana como 
sempre trabalhando, dedicada a salvar 
vidas da nossa população, e me deparo 
com ataques do presidente da Repú-
blica ao Governo do RN sem qualquer 
lastro fático ou que se assemelhe à ver-
dade. É deplorável a maior autoridade 
do país se prestar a esse tipo de ilação, 
quando, em uma pandemia sem pre-
cedentes, deveria estar voltado a viabi-
lizar mais vacinas e a proteger o povo 
brasileiro”, escreveu a gestora estadual.

“O presidente só pode estar no mí-
nimo mal assessorado, dado o descui-
do com a checagem das informações 
que externou sobre o RN. Aliás, não é 
só o RN que tem sido vítima de calú-
nias e difamações deste tipo, através da 
propagação de fake News. Mas nosso 
Governo não tem o que temer”, pon-
tuou Fátima. 

Ela finaliza a postagem afirmando 
que pedirá uma retratação. “Tanto que 
nosso jurídico já foi acionado e está 
encaminhando o devido processo legal 
para reposição da verdade”, encerrou a 
governadora.

O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) publicou nesta segunda-
-feira 12 esclarecimentos acer-

ca da repercussão das informações 
divulgadas no Boletim Extraordinário 
01/2021, levantamento que traz uma 
avaliação dos impactos da pandemia 
do coronavírus nas finanças do Rio 
Grande do Norte. O documento apon-
ta que o Governo do Estado não pagou 
salários com os recursos provenientes 
das transferências da Covid-19, como 
insinuou no domingo 11 o presindente 
da República, Jair Bolsonaro.

Segundo o TCE, no dia 31 de 
março, o auditor de controle externo 
Evandro Alexandre Raquel, diretor de 
Administração Direta, concedeu en-
trevista ao programa Repórter 98, na 
rádio 98 FM. Na ocasião, ele informou 
que o Governo do Estado realizou, 
dentro da rubrica de recursos ordiná-
rios, Fonte 100, pagamentos na ordem 
de R$ 900 milhões para custear a folha 
de pessoal dos servidores da Saúde no 
ano de 2020.

“Em nenhum momento, o Auditor 
afirmou que esse valor de R$ 900 mi-
lhões foi pago com recursos enviados 
pela União exclusivamente para auxi-
liar o Estado diretamente no enfrenta-
mento à Covid-19, uma vez que dentro 
dos recursos enviados existiam valores 
de livre alocação, conforme disposição 
legal, além de que a fonte 100 engloba 
também arrecadação própria”, expli-
cou o TCE. A explicação foi publicada 
em nota oficial à imprensa.

Ainda de acordo com a Corte de 
Contas, o Boletim Extraordinário mos-
tra que o Estado recebeu do Governo 
Federal R$ 1,1 bilhão em transferências 
extraordinárias em 2020, destinados 
às ações de saúde, assistência social 
e compensação financeira em razão 
da queda na arrecadação. Do total de 
recursos, a maior parte (R$ 750,9 mi-

lhões) é de livre alocação.
O valor de R$ 750,9 milhões, segue 

o TCE, foi incorporado à Fonte 100, que 
congrega os recursos ordinários do Es-
tado, incluindo a arrecadação própria, 
e foi transferido por força da Lei Com-
plementar 173/2020, que estabelece o 
Programa Federativo de Enfrentamen-
to ao Coronavírus, bem assim, pela 
Medida Provisória nº. 938/2020, que 
dispôs sobre o apoio financeiro para 
compensar a queda no repasse do Fun-
do de Participação dos Estados (FPE).

No domingo passado, o presidente 
Jair Bolsonaro disse que todos os pre-
feitos e governadores também devem 
ser investigados e usou o Rio Grande 
do Norte como exemplo, afirmando 
que o Estado potiguar utilizou R$ 900 
milhões enviados para o combate à 
Covid-19 no pagamento dos servidores 
públicos.

Bolsonaro apontou que enviou re-
cursos para todos os Estados e Municí-
pios para serem utilizados no combate 
à pandemia. “Quem é que sumiu com o 
dinheiro? Fui eu? Eu mandei dinheiro 

para todo mundo. Qual o objetivo do 
dinheiro?”, indagou Bolsonaro.

Bolsonaro reforçou que todos os 
governadores e prefeitos devem ser 
investigados. 

“Todo mundo. Se é para fazer CPI, 
é para ver… por exemplo, eu vi ontem 
uma matéria, não sei qual imprensa 
foi, que o Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Norte levantou que 
R$ 900 milhões, que foi do ano passado 
do governo federal para aquele Estado, 
foi para pagar folha de servidores. Se é 
legal ou não é, ao meu entender, parece 
que esse dinheiro não foi usado para 
combater a Covid, só isso”, disse Bol-
sonaro.

Ainda no domingo, a governadora 
do RN, Fátima Bezerra (PT), usou o 
Twitter para rebater a fala do presi-
dente. “Passei o final de semana como 
sempre trabalhando, dedicada a salvar 
vidas da nossa população, e me deparo 
com ataques do presidente da Repú-
blica ao Governo do RN sem qualquer 
lastro fático ou que se assemelhe à ver-
dade. É deplorável a maior autoridade 
do país se prestar a esse tipo de ilação, 
quando, em uma pandemia sem pre-
cedentes, deveria estar voltado a viabi-
lizar mais vacinas e a proteger o povo 
brasileiro”, escreveu a gestora estadual.

“O presidente só pode estar no mí-
nimo mal assessorado, dado o descui-
do com a checagem das informações 
que externou sobre o RN. Aliás, não é 
só o RN que tem sido vítima de calú-
nias e difamações deste tipo, através da 
propagação de fake News. Mas nosso 
Governo não tem o que temer”, pon-
tuou Fátima. 

Ela finaliza a postagem afirmando 
que pedirá uma retratação. “Tanto que 
nosso jurídico já foi acionado e está 
encaminhando o devido processo legal 
para reposição da verdade”, encerrou a 
governadora.

Governadora Fatima Bezerra: “Ilação”

TCE nega que governo Fátima pagou 
salários com recursos da Covid-19

NEY DOUGLAS

O presidente Jair Bolsonaro recla-
mou nesta segunda-feira12 da 
divulgação de um telefonema 

seu com o senador Jorge Kajuru (Cida-
dania-GO). Segundo o presidente, seria 
necessária autorização judicial para a 
gravação do diálogo ter sido feita pelo 
parlamentar, o que não é verdade, uma 
vez que não há proibição na lei nos ca-
sos em que a divulgação é feita por um 
dos participantes. A conversa entre os 
dois tratou sobre a instalação da CPI 
da Covid no Senado, que preocupa 
Bolsonaro.

“Eu fui gravado em uma conversa 
telefônica, está certo? A que ponto che-

gamos no Brasil? Gravado”, comentou 
para apoiadores na saída do Palácio 
da Alvorada nesta manhã. “A gravação 
é só com autorização judicial. Agora, 
gravar o presidente e divulgar... E outra, 
só para controle, falei mais coisas na-
quela conversa lá. Pode divulgar tudo 
da minha parte, tá?”, disse Bolsonaro. 
A divulgação da conversa foi feita on-
tem, mas, segundo Kajuru, o telefone-
ma ocorreu no sábado, 9.

O chefe do Executivo demonstrou 
irritação com a revelação da conversa. 
A Coluna do Estadão mostrou, no en-
tanto, que Bolsonaro foi avisado por 
Kajuru com vinte minutos de ante-

cedência que o áudio seria publicado 
nas redes sociais. Segundo o senador, 
Bolsonaro não tentou impedir a divul-
gação.

No telefonema, Bolsonaro pressio-
nou Kajuru a ingressar com pedidos de 
impeachment contra ministros do Su-
premo Tribunal Federal. O presidente 
dá a entender que, se houver pedidos 
de impeachment contra ministros da 
Suprema Corte, podem ocorrer mu-
danças nos rumos sobre a instalação 
da comissão. A decisão pela criação 
da CPI, que tem o apoio de mais de um 
terço do Senado, foi do ministro Luís 
Roberto Barroso.

Bolsonaro reclama de gravação de 
conversa telefônica por Kajuru 

CPI COVID-19
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
ANRI PROTASIO DE LIMA, CPF: n° 202.243.624-53 torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no 
Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 

 
ANRI PROTASIO DE LIMA 

Proprietário 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
CERAMICA PROSPERIDADE LTDA inscrita sob o CNPJ: 39.339.059/0001-44, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada – LS para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizada no Sítio Ramada, 
nº 10, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas-RN. 
 

Maria Goreti Bernardo Dantas 
Proprietária 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
DIEGO E MARTINS, CNPJ 07.050.288/0001-58, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO para uma 
Fábrica de produtos de panificação industrial, localizada na RUA JOSE BITICO, N° 124 TERREO, CENTRO, 
OURO BRANCO/RN - CEP: 59.347-000. 

 
Diego Estevam Martins  

Proprietário 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
F. VIANA DA CAMARA, CNPJ 21.619.951/0001-13, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Fábrica de produtos 
de panificação industrial, localizada na Rua da Liberdade n° 03 – Santa Isabel – Jucurutu (RN) – 59.330-000. 

 
Fabiana Viana da Camara  

Proprietária 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
L & M – VAREJO DA CONSTRUÇÃO LTDA, 26.565.514/0001-88, torna público que está requerendo a 
Secretaria de Meio Ambiente de Ceará-Mirim/RN, a Licença Simplificada (LS), para o Portal Madeiras, 
localizado na Rua Compositor Jair Rodrigues, 1520, Massaranduba, Município de Ceará-Mirim/RN.  
 

MARCOS ANTONIO BATISTA DE AGUIAR 
Proprietário 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 
 
MEGAFRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 05.882.795/0001-22, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Renovação da Licença Simplificada 
Nº 2014-081645/TEC/LS-0384 para fabricação de fraldas e absorventes descartáveis, localizada na rua do 
Parque de Vaqueijada, 10, Bairro Alto do Quirambu, Monte Alegre/RN, em uma área de 4207,45m2. 
 

Severino Rodrigues da Silva - Proprietário 

 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 
 

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A, inscrito sob o CNPJ no. 27.093.558/0064-07, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI para atividade de Bases de Apoio à empresas que utilizam equipamentos 
para movimentação de cargas (guindastes e similares), localizada na Rua Tabeliã Maria da Cruz, nº 851, 
Quadra 12, Lote 6491, Setor 4, Distrito Industrial 1, Macaíba-RN.  
 

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A  
Requerente 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna público que 
está requerendo ao IDEMA a Licença de Operação para a Extração de blocos de Xisto para uso ornamental 
com volume de 350m³ em uma área de 16,7ha, localizada no Sítio Tapera – Zona Rural – Equador – RN.  
 

Jesus Ávaro Rey Bello  
Sócio Administrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
OESTE FRIOS ATACADISTA LTDA, CNPJ: 02.138.085/0005-28, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para o 
Supermercado (Comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados), localizado na Rua Manoel 
Alexandre, 1020 – Princesinha do Oeste, CEP: 59.900-000 no município de Pau dos Ferros-RN. 
 

Francisco Lindozenildo Fernandes de Aquino - Diretor 
 

 
 

 
 
 
 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
UNIDADE B Nº 029 – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021 

 
O Serviço Social do Transporte – SEST torna público a homologação e adjudicação da concorrência nº 
00001/2021, cujo objeto é selecionar e contratar empresa para prestação dos serviços de manutenção e 
limpeza das piscinas, conforme Edital e seus Anexos, em favor da empresa Freelimp Comércio e Serviços 
LTDA (CNPJ 12.922.644/0001-16) no valor de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). 

 
Marina Pinheiro Vieira Barroso 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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EDUCAÇÃO  | Declaração foi dada dias após o Ministério Público do Estado ingressar com ação civil pública solicitando a reabertura de forma 
híbrida, gradual, segura e facultativa das escolas potiguares; aulas presenciais nas escolas estaduais estão suspensas desde março de 20020

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), disse nesta segunda-

-feira 12 que as aulas presenciais 
da rede estadual serão retomadas 
apenas com a permissão do Comitê 
Científico Estadual de Enfrentamen-
to Covid-19. A declaração foi dada 
dias após o Ministério Público do 
Estado (MPRN) ingressar com ação 
civil pública solicitando a reabertura 
‘de forma híbrida, gradual, segura e 
facultativa’ das escolas potiguares. 
As aulas nas escolas estaduais foram 
suspensas em 19 de março de 2020.

“O Comitê Científico diz neste 
momento que não é recomendado o 
retorno às aulas presenciais e, por is-
so, estamos discutindo nesta jornada 
o ensino remoto para que possamos 
chegar ao maior número de alunos”, 
disse Fátima Bezerra, durante a 
abertura, por meio virtual, a Jornada 
Pedagógica 2021 da rede estadual de 
ensino promovida pela secretaria de 

Estado da Educação e Cultura (Seec). 
O evento acontece até o próximo dia 
14 com o tema “2021: Freire-Ano da 
Educação Potiguar”.

A governadora reforçou a neces-
sidade de se permitir o retorno das 
aulas presenciais apenas com as con-
dições epidemiológicas abalizadas 
pelo Comitê Científico. Nesta segun-
da-feira 12, segundo dados oficiais, 
a taxa de ocupação de leitos críticos 
das unidades públicas de saúde no 
RN era de 97,6%. 

“Deixo duas frases de Paulo Frei-
re que sempre nos inspiram - Ensinar 
não é só transferir conhecimento, 
mas criar condições para sua cons-
trução; e educar é, antes de tudo, um 
ato de amor. E mais do que nunca 
precisamos de amor, de compreen-
são e cooperação para superarmos as 
dificuldades”, disse.

A governadora ressaltou ass ini-
ciativas do governo estadual para 
permitir o ensino remoto. “É certo 

que precisamos avançar com as fer-
ramentas tecnológicas, o Governo 
fez contrato com a TV Bandeirante 
em canal aberto para disponibilizar 
aulas aos alunos que não têm acesso 
a computador e celular. Em Caicó, te-
mos experiência exitosa com o rádio 
levando conteúdo aos alunos. E tam-
bém entregamos material impresso 
na casa dos alunos”, registrou.

Fátima lembrou que o governo 
estadual trabalha para incluir os pro-
fissionais de educação como priori-
tário no Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI) desde o ano passado. “Não 
descansarei enquanto não anteci-
parmos a votação dos profissionais 
da educação, e isto se justifica pela 
importância da educação”, explicou.

Secretário de Estado da Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer (Seec), 
Getúlio Marques reforçou as iniciati-
vas do Estado para ampliar o ensino 
remoto.

“Desde 2020 vimos fortalecen-

do a educação com a contratação 
de professores, saímos de 300 para 
120 mil salas virtuais, o que mostra 
que estamos cuidando dos nossos 
alunos. 

Professores, alunos e gestores, 
todos contribuem para aperfeiço-
ar o sistema remoto e a jornada é 
um dos eventos mais importantes 
para implementarmos a educação 
de qualidade que todos queremos. 
A cultura, o esporte e o lazer fazem 
parte da educação e por isso devem 
estar integradas, inclusive na rein-
venção das práticas pedagógicas”, 
disse. Sobre o reinício das aulas pre-
senciais, Getúlio argumento que a 
pandemia reforçou as atenções para 
o ensino não presencial no Rio Gran-
de do Norte. “Os ensinamentos do 
mestre Paulo Freire se fazem muito 
importantes neste momento para 
garantir o direito dos estudantes. A 
vida não se recupera, mas a aprendi-
zagem, sim”, encerrou ele.

Aulas serão retomadas após 
decisão do Comitê, diz Fátima

AÇÃO CIVIL

O Ministério Público do 
Rio Grande do Norte 

(MPRN) entrou com uma 
ação civil pública para 

que o Governo do Estado 
seja obrigado a permitir 

o retorno das aulas 
presenciais em todas as 

instituições de ensino 
públicas e privadas.

Na ação, o MP ressalta 
que a retomada deve 

ser feita “de forma 
híbrida, gradual, segura 
e facultativa”. A ação foi 
ajuizada na segunda-

feira 5. Para o MPRN, a 
educação precisa ser 
tratada como atividade 

essencial, sendo a 
primeira a retornar e a 

última a paralisar.
Em contrapartida, 
o Sindicato dos 

Trabalhadores em 
Educação Pública do Rio 
Grande do Norte (Sinte) 

também acionou a Justiça 
para barrar a ação em que 
o MPRN pede a retomada 
das aulas presenciais. O 
sindicato avalia que, caso 

a indicação do MP seja 
aceita pela Justiça, há 
o risco de aumento das 

morte de profissionais de 
educação e de alunos.



DOUGLAS LEMOS

O biólogo e professor potiguar 
Rodrigo Soares encontrou na 
manhã desta segunda-feira, 12, 

na Praia de Graças, em Touros, litoral 
norte potiguar, caixas que seriam de 
um navio alemão afundado durante a 
Segunda Guerra Mundial, que durou 
entre 1939 e 1945. Imediatamente, ele 
fez registros e postou em uma rede 
social dando mais detalhes a respeito 
das caixas que já tinham aparecido no 
litoral nordestino em 2019.

Segundo pesquisadores do Institu-
to de Ciências do Mar (Labomar), da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), 
as caixas misteriosas que apareceram 
em praias do Rio Grande do Norte, e 
também em outros estados da região 
Nordeste, são de um navio alemão 
que naufragou no litoral nordestino. 
A descoberta foi feita pelos cientistas 
enquanto investigavam a origem das 
manchas de óleo que surgiram no lito-
ral do Nordeste.

Segundo o Labomar, o cargueiro foi 
afundado em 1944. Os sobreviventes 
conseguiram sair em pequenos botes, 
depois desembarcaram em Fortaleza 
e foram presos na 10ª Região Militar. O 
navio foi encontrado em 1996, a cerca 
de 5.700 metros de profundidade.

Para dar respaldo ao levantamen-
to histórico, os pesquisadores � zeram 

então uma simulação numérica com-
putadorizada. Nessa simulação, são 
liberadas partículas a partir do lugar 
onde o navio afundou. O resultado 
mostra que essas partículas chegam 
exatamente ao litoral nordestino, refor-
çando a tese de que a antiga embarca-
ção é a fonte das caixas vistas em várias 
praias desde o � m de 2018.

Outro item que ainda está sendo 
pesquisado e pode fornecer mais infor-
mações sobre a origem do material são 
as cracas encontradas nas caixas. Cra-
cas são crustáceos que vivem em alto 
mar e vão se prendendo às superfícies 

que � cam à deriva.
 “Isso é um indício de que as caixas 

vieram de alto mar e não de um local 
próximo à costa. Pelo tamanho das 
cracas, é possível saber há mais ou 
menos quanto tempo elas estão presas 
nas caixas. Ainda estamos aprofun-
dando esses estudos de crescimento 
das cracas, mas elas estão lá há pelo 
menos três ou quatro meses, que é o 
tempo durante o qual essas caixas de-
vem estar � utuando, pois as cracas só 
� cam na superfície”, descreve o Prof. 
Luis Ernesto Bezerra, também respon-
sável pelo estudo. 
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VAI E VEM EM BRASÍLIA

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Semana em Brasília com “guerras” de bastidores: o julgamento 
amanhã da liminar do ministro Barroso, que determinou a 
instalação da CPI da pandemia e o “pé � rme” do deputado Artur 

Lira, que não admite recuo na liberação de R$ 16.5 bilhões em emendas 
parlamentares, por ele prometidas, na troca para eleger-se presidente da 
Casa.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

A decisão monocrática do STF apoia-se em julgados anteriores 
das CPIs dos Bingos e do Apagão Aéreo. Entretanto, a Corte já admitiu 
entendimento diverso, em casos de situações atípicas.

SITUAÇÕES “ATÍPICAS” 

OLHO ABERTO

ALTERNATIVA 
Diante da existência de situações atípicas, o STF ao decidir 

ponderou a aplicação dos critérios da “proporcionalidade, 
razoabilidade, conveniência e oportunidade”. Na realidade atual, 
considere-se a crise sanitária (situação atípica) do Brasil.

PREJUÍZOS
A investigação parlamentar prejudicará fatalmente as ações de 

erradicação do vírus mortal, além de antecipar o debate político-
eleitoral de 2022. 

GENERAL CANDIDATO
 Rumores de agitação nos 

Clubes Militares, que reúnem 
o� ciais da reserva. Temem a volta 
de Lula ao poder, por acharem 
Bolsonaro seria derrotado. O 
nome em alta nesse meio é o do 
general da reserva Santos Cruz, 
ex-ministro e hoje um crítico do 
governo.

PRESSÃO 
O governo pode perder a 

maioria no Senado, caso não 
nomeie senador para o ministério. 
PSD, MDB e DEM disputam 
Educação, Turismo e Minas e 
Energia. A Câmara tem quatro 
ministros.

ECONOMIA
Aumenta a boataria sobre 

a saída de Paulo Guedes do 
Ministério da Ecomia. Já estaria 
escolhido para substituí-lo o 
presidente do Banco Central, 

Roberto Campos Neto.

DESGASTE
 Paulo Guedes é extremamente 

teimoso e ortodoxo. Age como 
administrador de empresa e não 
de governo. É contra decretar 
o estado de calamidade e quer 
retomar seu plano de ajuste � scal, 
sempre recaindo o ônus nas 
costas da classe média (sobretudo 
servidores), assalariados, pequenas 
e médias empresas. Nada de onerar 
o “andar de cima”, como hoje até o 
FMI sugere.

INSATISFAÇÃO 
 Ao contrário do que se diz, o 

presidente Artur Lira preferia a 
deputada Celina Leão (PP) para o 
ministério e não a nomeada Flávia 
Arruda (PL). O temor de Lira é 
o presidente do PL, Waldemar 
Costa Neto (hoje na cozinha do 
Planalto), controlar as emendas 
parlamentares do OGU.

A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) emitiu uma no-
ta nesta segunda-feira 12 após 

a falta de vacinas para a segunda apli-
cação da dose da Coronac em Natal. A 
pasta aponta que, a cada remessa que 
recebe do Ministério da Saúde (MS), 
emite notas orientadoras para os mu-
nicípios sobre a aplicação da vacina 
contra a Covid-19.

Segundo a Sesap, o cálculo das 
vacinas distribuídas leva consideração 
o cálculo estimativo da população do 
Minstério da Saúde, as faixas de idade 
e os públicos prioritários. 

Na manhã desta segunda-feira 
12, a  Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) suspendeu a aplicação da se-
gunda dose da Coronavac em Natal. 

A medida foi tomada após o térmi-
no das doses armazenadas nas unida-
des de vacinação da capital potiguar.

A Secretaria Municipal de Saúde  
informa que todo quantitativo en-
viado para a segunda dose da vacina 
Coronavac já foi utilizado, com isso, 
a vacinação para a segunda dose � ca 
suspensa em Natal. Em nota o� cia,  

a Secretaria também informou que 
imunização será retomada apenas 
“quando o estoque de coronavac for 
restabelecido, a SMS Natal informará 
a população”.

Com isso, a Sesap  pontuou a ne-
cessidade do uso adequado das vaci-
nas distribupidas — primeira e segun-

da doses — para a sua determinada 
� nalidade. Os municípios não devem 
usar doses que estão sob sua respo-
sabilidade e que são da segunda dose 
para fazer com a primeira, pois essas 
doses estão reservadas para as pessoas 
que fzeram anteriormente a vacina e 
precisarão da dose no período correto. 

Sesap diz que falta de vacina é de 
responsabilidade dos municípios

VIOLÊNCIA

DESCOBERTA | Biólogo e professor Rodrigo Soares encontrou na manhã desta segunda-feira 12, na Praia de 
Graças, em Touros, no litoral norte potiguar, caixas que seriam de um navio alemão afundado em 1944

Caixas semelhantes já tinham aparecido em diversas praias do litoral nordestino em 2019

Secretaria Municipal de Saúde suspendeu aplicação da segunda dose da Coronavac em Natal

Potiguar encontra caixas que seriam 
de naufrágio da 2º Guerra Mundial

RODRIGO SOARES

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

CULPADOS 
Caso o plenário do STF revisasse 

a liminar, continuaria a tramitação 
na Corte e na Polícia Federal das 
investigações em curso, o que não 
bene� ciaria presumidos culpados.

GRANDEZA
Os Tribunais se engrandecem, 

quando preservam a legalidade e se 
afastam de decisões que provoquem 
danos desproporcionais aos 
benefícios esperados pelo interesse 
público.

PETISTA
O senador petista Jacques 

Wagner (BH), � gura expressiva na 
oposição, defende “energias voltadas 
para garantir a vacina e depois 

responsabilizar os culpados”.

ABSURDO
Outra “guerra” é a ameaça do 

deputado Artur Lira, caso haja 
veto nos R$ 16.5 bilhões, que os 
parlamentares irão “distribuir” com 
cabos eleitorais e garantir as suas 
reeleições. 

LEGITIMIDADE 
Embora legítima, a emenda 

parlamentar não se justi� ca numa 
época de pandemia, quando os 
recursos deveriam ser carreados 
impessoalmente para combate ao 
� agelo. 

Os líderes municipais 
entenderiam essa solução, por serem 
bene� ciados.



7Cidades|  Terça-feira, 13 de abril de 2021

A Confederação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol) divul-
gou nesta segunda-feira (12) a 

tabela detalhada dos jogos da fase de 
grupos da Copa Libertadores, com as 
datas, horários e sedes das partidas.

A fase de grupos da Libertadores 
terá início no dia 20 de abril, quando 
o Internacional mede forças com o 
Always Ready (Bolívia), a partir das 
19h15 (horário de Brasília) em La 
Paz. 

Na mesma data o Flamengo pe-
ga o Vélez (Argentina) fora de casa 
a partir das 21h30, mesmo horário 
do jogo do São Paulo, que visita o 
Sporting Cristal (Peru) em Lima. E 
ainda há a possibilidade da estreia do 
Santos, caso supere o San Lorenzo na 
fase prévia. Em caso de classificação, 
o Peixe pega o Barcelona (Equador) a 
partir das 19h15.

Já o atual campeão Palmeiras es-
treará pelo Grupo A no dia 21, quan-
do visitará o Universitario (Peru) em 
Lima a partir das 21h. Pela mesma 
chave há a possibilidade de o Grêmio 

medir forças com o Defensa y Justi-
cia (Argentina), em Porto Alegre no 
mesmo dia e horário, caso supere o 
Independiente del Valle (Equador) 
na fase prévia. 

Também no dia 21, mas pelo gru-
po H, o Atlético-MG joga na Venezue-

la contra o Deportivo La Guaira, mas 
a partir das 19h.

O último brasileiro a estrear na 
competição será o Fluminense, que, 
pelo grupo D, recebe o River Plate 
(Argentina) no estádio do Maracanã 
no dia 22 de abril a partir das 19h.

Conmebol divulga datas e horários 
da fase de grupos da Libertadores

DEFINIDO

DECISÃO | América iniciou a semana focado na decisão, em jogo único, contra a equipe do Cruzeiro, na 
próxima quarta-feira 14, na Arena das Dunas. A partida é válida pela segunda fase da Copa do Brasil

O América acertou a contratação 
de dois reforços para a tem-
porada 2021. O meia Geovani, 

camisa dez do Bangu (RJ) no Campeo-
nato Carioca, e o atacante João Paulo, 
que estava no Jaraguá (GO), se apre-
sentaram ao técnico Evaristo Piza e já 
iniciaram os trabalhos com o grupo.

A expectativa é de que Geovani 
esteja à disposição do treinador para 
o jogo de quarta-feira 14, contra o Cru-
zeiro, pela Copa do Brasil. Por já ter 
entrado em campo pelo Jaraguá-GO, 
João Paulo não poderá ser utilizado na 
competição nacional.

Com chances de ir para um jogo 

de importância desportiva e, principal-
mente, financeira para o clube, Geo-
vani colhe passagens por times tradi-
cionais da Europa, tais como Sporting 
(Portugal) e Schalke 04 (Alemanha).

O América iniciou a semana foca-
do na decisão, em jogo único, contra o 
Cruzeiro, na próxima quarta-feira 14, 

às 21h30, na Arena das Dunas. A parti-
da é válida pela segunda fase da Copa 
do Brasil.

A segunda fase da Copa do Brasil 
também é disputada em jogo único. 
No entanto, diferente da etapa ante-
rior, o empate não significa vantagem 
para nenhuma das equipes. Caso não 
haja vencedor no tempo regulamentar, 
avança quem ganhar nas cobranças de 
pênalti.

O desfalque do time para o con-
fronto será o zagueiro Flávio Boaven-
tura. Contundido, ele foi vetado pelo 
Departamento Médico do clube para o 
confronto.

Meia Geovani, que era atleta do Bangu (RJ), dever estar à disposição do treinador Evaristo Piza contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil

Atual campeão Palmeiras estreará no dia 21, quando visitará o Universitario (Peru) em Lima

América apresenta dois reforços 
antes de enfrentar o Cruzeiro 

AMÉRICA

PALMEIRAS

GEOVANI COLHE PASSAGENS POR TIMES 
TRADICIONAIS DA EUROPA, TAIS COMO 
SPORTING (PORTUGAL) E SCHALKE 04 

(ALEMANHA)

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA 

 
A Presidente da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Jaime Ferreira Andrade, CNPJ: 
02.853.178/0001-00 – Bento Fernandes/RN, Sra. Tercia Cristina Andrade de Oliveira, torna público a quem 
interessar que fará realizar Processo de Cotação Prévia Eletrônica de Preço, (Tipo Menor Preço) na 
modalidade CHAMADA PÚBLICA, tendo por finalidade a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição 
de diversos materiais esportivos para o funcionamento do núcleo de esporte educacional, objetivando a 
Implantação e o desenvolvimento do Projeto Crescendo com o Esporte, em atendimento a crianças e 
adolescentes no município de Bento Fernandes no estado do RN, conforme especificações constantes no 
edital em anexo, como também em conformidade com o Decreto 8726/2016. O recebimento das propostas 
ocorrerá no período de 13.04.2021 a 16.04.2021 e o julgamento e seleção no dia 20/04/2021 às 10:00 horas, 
no prédio sede da Associação, situada à Rua Duque de Caxias, 126 – Centro – Bento Fernandes/RN, CEP: 
59.555-000. O edital estará disponível na página do Facebook da associação (Associação Jaime Ferreira): 
https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Jaime-Ferreira-102323717980057/.  
Maiores informações através do e-mail: associacaojaimeferreira@gmail.com e na página da rede social. 
 

Bento Fernandes/RN, 12 de abril de 2021. 
 

Tércia Cristina Andrade de Oliveira  
Presidente da Associação 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Engenharia de Materiais LTDA, inscrita no CNPJ 41.157.967-0001/69, torna público que está requerendo a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR as seguintes licenças: 
Licença Simplificada para o Condomínio Residencial Irmã Dulce I, localizado à Rua Santa Ágata, nº 370, 
Bairro Nova Esperança, CEP 59.144-735, Parnamirim/RN. 
Licença Simplificada para o Condomínio Residencial Irmã Dulce II, localizado à Rua Santa Ágata, nº 280, 
Bairro Nova Esperança, CEP 59.144-735, Parnamirim/RN. 
Licença Simplificada para o Condomínio Residencial Irmã Dulce III, localizado à Rua Santa Ágata, nº 130, 
Bairro Nova Esperança, CEP 59.144-735, Parnamirim/RN. 
 

MARCELO JOSÉ QUEIROGA MACIEL 
ENGENHEIRO CIVIL 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 
 

MATURATI PARTICIPAÇÕES SA, CNPJ 10.774.780/0001-80, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação – 
LI, nº 2020-152767/TEC/LI-0075, com o prazo de validade até 07/04/2025 em favor do empreendimento 
Complexo Solar Morro Pintado, localizado na Fazenda Bela Vista, Zona Rural do Município de Areia 
Branca – RN. 
 

FERNANDO LUIZ VILELA 
Diretor Presidente 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150735/TEC/RLO-0391, com prazo de validade até 05/04/2024, em 

favor de 38 (trinta e oito) poços petrolíferos de códigos 1-LOR-0001-RN, 3-LOR-0003-RN, 3-LOR-0005-RN, 7-LOR-
0006-RN, 7-LOR-0007-RN, 7-LOR-0009-RN, 7-LOR-0011-RN, 7-LOR-0012-RN, 7-LOR-0013-RN, 7-LOR-0014-RN, 
7-LOR-0015-RN, 7-LOR-0017-RN, 7-LOR-0018-RN, 7-LOR-0019-RN, 7-LOR-0020-RN, 7-LOR-0021-RN, 7-LOR-
0022-RN, 7-LOR-0023-RN, 7-LOR-0024-RN, 7-LOR-0026-RN, 7-LOR-0027-RN, 7-LOR-0028-RN, 7-LOR-0030-RN, 
7-LOR-0033-RN, 7-LOR-0034-RN, 7-LOR-0035-RN, 7-LOR-0037-RN, 7-LOR-0039-RN, 3-LOR-0041-RN, 7-LOR-
0043HP-RN, 7-LOR-0044HP-RN, 7-LOR-0045-RN, 7-LOR-0046-RN, 7-LOR-0047-RN, 7-LOR-0048-RN, 7-LOR-
0049-RN, 7-LOR-0050-RN e 7-LOR-0051-RN e coordenadas (9.390.635,00 mN; 667.678,00 mE, 9.390.878,00 mN; 
668.706,00 mE, 9.389.806,00 mN; 669.195,00 mE, 9.389.250,00 mN; 667.628,00 mE, 9.389.648,00 mN; 667.226,00 
mE, 9.389.650,00 mN; 668.024,00 mE, 9.390.050,00 mN; 668.022,00 mE, 9.388.850,00 mN; 667.630,00 mE, 
9.389.651,00 mN; 668.824,00 mE, 9.389.255,00 mN; 669.227,00 mE, 9.389.248,00 mN; 667.227,00 mE, 
9.389.254,00 mN; 668.826,00 mE, 9.390.048,00 mN; 667.223,00 mE, 9.390.046,00 mN; 666.822,00 mE, 
9.390.831,00 mN; 667.335,00 mE, 9.389.605,00 mN; 669.626,00 mE, 9.388.847,00 mN; 668.834,00 mE, 
9.390.448,00 mN; 667.221,00 mE, 9.390.933,00 mN; 667.631,00 mE, 9.390.051,00 mN; 667.622,00 mE, 
9.390.446,00 mN; 666.821,00 mE, 9.390.347,00 mN; 668.431,00 mE, 9.390.468,00 mN; 667.587,00 mE, 
9.391.062,00 mN; 668.015,00 mE, 9.390.037,00 mN; 668.429,00 mE, 9.390.347,00 mN; 668.860,00 mE, 
9.388.828,00 mN; 668.039,00 mE, 9.389.849,00 mN; 667.808,00 mE, 9.389.515,00 mN; 665.477,00 mE, 
9.388.729,00 mN; 668.228,00 mE, 9.388.729,00 mN; 668.228,00 mE, 9.390.199,00 mN; 668.628,00 mE, 
9.389.849,00 mN; 667.419,00 mE, 9.389.847,00 mN; 668.209,00 mE, 9.389.698,00 mN; 666.869,00 mE, 
9.389.719,00 mN; 666.608,00 mE, 9.390.208,00 mN; 667.929,00 mE e 9.390.279,00 mN; 667.528,00 mE), com 
produção escoada para a Estação Coletora e Compressora de Lorena e destino ao Campo de Produção de Lorena, 
município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 

 
 
 

 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL – AE 

 
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 30.090.575/0036-33, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL - AE da atividade de Canteiro de Obras, 
localizada na Rodovia BR 304, KM 86, Zona Rural, Assú - RN. 
 

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA 
Representante Legal 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes licenças: 
 Renovação de licença de operação (-2020-155723/TEC/RLO-1177), com prazo de validade até 

09/04/2024, em favor dos empreendimentos 01 (uma) linha de surgência do poço  petrolífero de códigos  3-
PRR-0003-RN, do campo Sabia da Mata, localizado no Bloco POT-T-749, em Zona Rural do Município de 
Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença de operação 2020-152370/TEC/LS-0204, com prazo de validade até 25/03/2024, em favor dos 
empreendimentos 01 acesso ao poço petrolíferos de códigos 3-PRR-03-RN do campo Sabia da Mata, 
localizado no Bloco POT-T-749, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Renovação de licença de operação 2020-157284/TEC/RLO-1440, com prazo de validade até 22/03/2024, 
em favor dos empreendimentos 01 (um)  poço petrolíferos de códigos 3-PRR-03-RN do campo Sabia da 
Mata, localizado no Bloco POT-T-749, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

  
Braz Gaudencio dos Santos Santana 

Representante Legal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS 

 
O Sócio Administrador da sociedade Empresária limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 
UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84, no uso das atribuições que lhe são conferidas, convoca todos 
os seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS, a ocorrer no dia 13 de abril 
de 2021, às 19:00 horas no seguinte local: SEDE DA EMPRESA, localizada à AV. CAMPOS SALES 615, 
TIROL,Natal/RN, versando sobre os seguintes pontos:  
 
1. DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO 2020; 
2. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL; 
3. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA NOVA DE LITOTRIPSIA; 
4. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 
  

Natal (RN), 08 de abril de 2021. 
A DIREÇÃO 
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