
Fiern considera “inoportunas” as 
divergências políticas na pandemia

Tite permanece no comando da seleção

Convocados de Tite se 
apresentam à seleção a 
partir de 27 de maio

ESPORTES. 14 | A CBF divulgou a 
programação da seleção brasileira para 
os próximos dois compromissos nas 
Eliminatórias Sul-Americanas da Copa 
do Mundo Catar.

CBF

Fátima: necessidade da sociedade civil

Governo cede prédio para 
servir como Casa de Apoio 
para Transplantados

CIDADES. 7 | O Governo do RN cedeu 
um prédio, no bairro de Lagoa Seca, 
para ser usado como Casa de Apoio a 
Pacientes Transplantados. Assinatura 
da cessão ocorreu nesta segunda, 17.

SANDRO MENEZES

GERAL. 6 | O presidente da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do Norte, 
Amaro Sales, publicou artigo no site da 

instituição qualificando como “indevidas” 
e “inoportunas” as divergências políticas 
e até “enfrentamento ideológico” 

durante o período da pandemia do novo 
coronavírus. Sales reforça que “todos 
precisam da vacina”.

PRESIDENTE  Amaro Sales: “Politizar a solução, montando palanques diante da pandemia, não é postura que ajude o Brasil”
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Centrão quer a cabeça de 

Rogério Marinho, segundo publicou 
o jornalista Lauro Jardim.

JOÃO RICARDO CORREIA
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CNN corta relações com 
jornalista paquistanês que defendeu 

Hitler por meio do Twitter.
PÁGINA 12

Redes perigosas: ontem foi 
a vez do deputado Albert Dickson 
passar por “linchamento virtual”.

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

Allyson Bezerra: “Diálogo é a 
melhor estratégia. Deixo de lado 
as questões ideológicas”
Prefeito da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e vindo de uma origem rural, Allyson 
Bezerra (Solidariedade) comanda o município de Mossoró dialogando, não dando importância à 
polarização e planejando o que vai fazer quando passar o período da pandemia. PÁGS. 3 e 4
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PREFEITO DE MOSSORÓ

Prefeito da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e vindo de uma origem rural, Allyson Prefeito da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e vindo de uma origem rural, Allyson 
Bezerra (Solidariedade) comanda o município de Mossoró dialogando, não dando importância à 
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ALEXVIANA
Baixo isolamento 

No momento em que o país 
acaba de passar pelo mês mais 
letal da pandemia e especialistas já 
cogitam uma terceira onda de casos 
de Covid-19, o nível de isolamento 
dos brasileiros é o mais baixo desde 
o início das restrições impostas 
para conter a disseminação do 
coronavírus. É o que informa a 
pesquisa Datafolha, publicada ontem.

Queda no índice
O levantamento mostra que três 

em cada dez brasileiros adultos (30%) 
estão totalmente isolados ou saem de 
casa somente quando inevitável. Esse 
percentual, que teve seu maior índice 
no início de abril de 2020, com 72%, 
era de 49% em março deste ano.

Percentual baixo
Desses 30%, 2% dizem não sair 

de casa sob hipótese alguma —uma 
queda de seis pontos percentuais em 
relação a março de 2021 (8%) e cifra 
bem distante dos 18% registrados 
em pesquisa de abril do ano passado, 
logo no início da pandemia.

Queda acentuada
Já os que declaram sair de 

casa somente quando inevitável 
somam 28%, bem abaixo dos 41% 
registrados na pesquisa de março 
passado, quando o país enfrentava o 

pico da segunda onda de Covid-19, 
com falta de leitos de UTI, oxigênio 
e medicamentos para intubação de 
pacientes.

Mudança da Funcef
A Caixa Econômica Federa 

decidiu trocar três diretores da 
Funcef, fundo de pensão dos 
funcionários do banco, entre eles o 
diretor-presidente, Renato Villela, 
e os responsáveis pela área de 
investimentos. A mudança teria 
sido motivada por insubordinação 
ao presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, que queria ter mais 
poder sobre a alocação de recursos 
do fundo, que é um dos maiores do 
País e tem patrimônio superior a R$ 
80 bilhões. 

Bastidores 
A Caixa nega que essa seja a 

motivação para as trocas no fundo. 
Mas, nos bastidores, a recusa da 
Fundação dos Economiários Federais 
(Funcef) em participar da oferta 
pública inicial de ações (IPO) da 
Caixa Seguridade, operação realizada 
no � m de abril, é apontada como gota 
d’água para a troca de comando. 

Manobra
O ingresso do fundo de pensão 

poderia elevar o preço da oferta 
(que acabou � cando em R$ 9,67 por 

ação, valor muito próximo do piso 
da faixa indicativa, que ia de R$ 9,33 
a R$ 12,67) e, consequentemente, 
os ganhos do banco. A Funcef não 
quis se manifestar sobre o episódio 
envolvendo o IPO.

Salário dos servidores
O Brasil tem uma das maiores 

despesas com remuneração de 
servidores no mundo, segundo dados 
reunidos pelo Tesouro Nacional em 
um painel interativo que será lançado 
pelo órgão. De uma relação de 74 
países, o Brasil tem o sétimo maior 
gasto: 12,9% do PIB. Os dados são 
de 2019 e consideram despesas com 
pessoal ativo de União, Estados e 
municípios.

Razões de sobra
Penduricalhos para contornar o 

teto salarial de R$ 39,2 mil mensais, 
salários maiores do que na iniciativa 
privada e brechas para o acúmulo de 
remunerações são fatores apontados 
por especialistas para explicar a 
permanência do Brasil no topo do 
ranking. Um histórico de aumentos 
acima da in� ação nos salários 
também contribui para o quadro.

Henrique no PSD
A informação é da jornalista 

� aisa Galvão. “Com o PP sob seu 
comando, a partir do acesso ao 

presidente nacional, Ciro Nogueira, o 
ministro Fábio Faria deverá perder o 
PSD no Rio Grande do Norte. Fábio, 
que contava com as duas legendas, 
ele presidindo o PP e o pai Robinson 
Faria seguindo no comando do PSD, 
poderá ter que abrir mão da legenda 
comandada por Gilberto Kassab. E 
o PSD poderá ser a causa de mais 
uma disputa entre Robinson Faria e o 
ex-deputado Henrique Alves”.

Agenda intensa
Não há como negar que a agenda 

do ministro Rogério Marinho, no RN, 
encerrada, foi de quem tem interesse 
eleitoral. Vários municípios visitados, 
obras � scalizadas, recursos liberados, 
extensa lista de contatos. 

Serviços presenciais
Após cerca de dois meses 

executando todos os serviços de 
forma online, a Junta Comercial 
retoma suas atividades presenciais 
nesta terça-feira, 18. Todos os 
recursos virtuais, no entanto, 
continuam disponíveis por meio do 
portal Redesim RN.

Sinal dos tempos 
A Eve Urban, startup da Embraer, 

vai fazer o primeiro teste com seu 
carro voador em tamanho real ainda 
neste ano. Uma miniatura do eVTOL, 
como é chamado o veículo elétrico 

de decolagem e pouso vertical, foi 
testada com sucesso pela Eve, em 
março deste ano. A expectativa da 
Embraer é de que até o � m da década 
seu carro já esteja voando e sendo 
comercializado. A informação é do 
Radar Econômico.

Vacinas no RN
Coube à governadora Fátima 

Bezerra anunciar ontem a chegada de 
38.200 doses de CoronaVac e 55.300 de 
AstraZeneca, prevista para aportarem 
em Natal às 2h da manhã desta 
segunda-feira. Além delas, Fatima 
ressaltou a vinda de mais 10.530 doses 
da P� zer nesta terça às 15h. 

Redes sem dó
As redes não perdoam. Ontem 

foi a vez do deputado estadual 
Albert Dickson (PROS) passar 
por uma espécie de linchamento 
virtual por ter sido vacinado. É que 
o parlamentar ganhou notoriedade 
durante a pandemia a� rmando 
que o uso de ivermectina tem 90% 
de resolutividade na prevenção da 
doença. 

Patrimônio cultural
O Forte dos Reis Magos está se 

candidatando a Patrimônio Cultural 
Mundial da Humanidade, com apoio 
do governo do Estado e da Prefeitura 
de Natal.

ALEX

O Governo do Estado garantiu, 
através da Agência de Fomento 
do RN (AGN-RN), a liberação de 

um volume de crédito superior a 4,86 
milhões de reais para empreendedores 
e empresas ligadas à cadeia de ativi-
dades turísticas potiguar. Os � nancia-
mentos foram contratados entre os 
meses de março de 2020 e a primeira 

quinzena de maio de 2021. Ao todo, 
562 � nanciamentos foram concedidos 
por meio de linhas distintas operadas 
pela instituição � nanceira de desen-
volvimento potiguar.

Apenas com recursos próprios da 
instituição, a AGN garantiu apoio a 521 
empreendimentos do setor através do 
Microcrédito do Empreendedor, ferra-

menta que integra a política estadual 
de crédito gerida pela instituição. O 
programa, inclusive, detém a condição 
de subsídio dos juros para aqueles que 
mantiverem as parcelas em dia, uma 
ferramenta de crédito única no país 
dentre as demais agências de fomen-
to. Ou seja, ao manter os pagamentos 
em dia, o contratante do Microcrédito 

não terá os juros incluídos no valor da 
parcela.

Em razão da pandemia, inclusive, 
foi criada em parceria com a Secretaria 
Estadual de Turismo, o ProTurismo, 
linha para � nanciamentos em caráter 
emergencial e adequada à realidade 
do setor para atender à cadeia, com 
prazo para pagamentos mais amplo 

e carência estendida em condições 
diferenciadas em função da realidade 
imposta pela pandemia. O número de 
empresas atendidas com recursos pró-
prios da Agência corresponde a 92,7% 
do total de bene� ciados pelas linhas 
destinadas ao setor de serviços ope-
radas pela instituição. O aporte em re-
cursos próprios chega R$ 2,56 milhões.

Política estadual de crédito libera 
R$ 4,8 milhões em plena pandemia
AGÊNCIA DE FOMENTO | Somente com recursos próprios da instituição, a AGN garantiu apoio a 521 empreendimentos do setor através do Microcrédito do Empreendedor, ferramenta 
que integra a política estadual de crédito gerida pela Agência; programa, inclusive, detém a condião de subsídio dos juros para quem mantiver o parcelamento em dia
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Toda ação tem uma reação 
oposta de igual intensidade. 
Esta é uma lei clássica da fí-

sica que tem sido aplicada também 
na política, diante da acentuada po-
larização ideológica. Ou você exerce 
sua força de um lado, ou do outro. 
Mas contrariando o que parece ser 
regra, o prefeito de Mossoró, Allys-
son Bezerra (Solidariedade), tem es-
colhido outro caminho: “Como ges-
tor público, deixo de lado questões 
ideológicas no intuito de resolver os 
problemas do meu município”.

E é através do diálogo com os 
dois lados da polarização (numa 
ponta, a gestão estadual do Partido 
dos Trabalhadores, com Fátima Be-
zerra à frente, e, do outro, a extrema 
direita de Jair Bolsonaro na Presi-
dência da República), que Allyson 
tem mantido sua aprovação entre 
os mossoroenses muito acima das 
duas pontas da disputa. Em pesqui-
sa divulgada em abril, ele se destaca 
com 67% de aprovação, enquanto 
Fátima alcançou 42,36% e Bolsona-
ro apenas 25,39%.

“Eu entendo que o diálogo é a 
melhor estratégia para o desenvolvi-
mento de toda sociedade, principal-
mente no meio político”, explicou 
o prefeito em trecho da entrevista 
segue abaixo, deixando claro que 
“dialogar” é o principal verbo de sua 
gestão. “O nosso modo de trabalho 
é o diálogo, independentemente de 
ser lado A ou lado B”, comentou, em 
outra resposta. “Tenho dialogado 
com os trabalhadores, com seus 
representantes, instituições do co-
mércio, com a população em geral”, 
assinalou.

Allyson Bezerra cumpre seu 
primeiro mandato como prefeito, 
função que assumiu aos 28 anos 
de idade. Antes, estava cumprindo 
mandato como deputado estadual. 
Na entrevisata ao AgoraRN, falou 
ainda sobre os desafios no enfren-
tamento da pandemia da Covid, 
dos avanços dos primeiros 100 dias 
e das metas para os próximos anos. 
Confira:

Agora RN - O senhor foi 
eleito prefeito de Mossoró, aos 
28 anos de idade, sendo o mais 
jovem a assumir o Executivo nos 
últimos 100 anos e o terceiro 
da história. A juventude é, para 
o senhor, uma aliada ou exige 
mais traquejo político?

Allyson Bezerra - A juventude 
é um ponto muito positivo. A força 
e garra, que são próprias do jovem, 
são combustíveis a mais para seguir 

Allyson Bezerra: “Como gestor, 
deixo de lado questões ideológicas”

trabalhando e buscando o melhor 
para a população - buscando re-
solvendo demandas históricas do 
município. Tenho muita motivação, 
especialmente enquanto um jovem 
da zona rural, que vivi na pele as 
dificuldades de um jovem que quer 
estudar e crescer na vida. Acredito 
que com a força desse trabalho diá-
rio podemos transformar a vida dos 
mossoroenses.

Agora RN - Pesquisas recen-
tes mostraram que, enquanto 
os governos estadual e federal 
aparecem com alto índice de 
reprovação em Mossoró, a ges-
tão do Município desponta com 
aprovação de 67% dos mossoro-
enses. A quais fatores o senhor 
atribui essa vantagem?

Allyson Bezerra -  A aprova-
ção do nosso governo, como foi 
apresentada na pesquisa divulgada 
recentemente, é a prova que o nos-
so trabalho está dando resultado. A 
população reconhece isso nas ruas. 
Atribuo essa boa avaliação ao traba-
lho, empenho e transparência das 
ações desenvolvidas pela gestão, 
resolvendo problemas de décadas 
em diversas áreas, como na saúde e 
infraestrutura. Estou nas ruas todos 
os dias acompanhando os serviços 
de todas as secretarias e escutando 
o povo.

Agora RN - Como o senhor 
consegue se manter alinhado 

com as demais esferas, diante 
da polarização existente entre 
o Governo Federal e o Estadual? 
Como o senhor se coloca neste 
cenário, mais para a direita de 
Bolsonaro ou mais para a es-
querda de Fátima?

Allyson Bezerra - Como ges-
tor público, deixo de lado questões 
ideológicas no intuito de resolver os 
problemas do meu município. Em 
Mossoró, ao assumir o mandato 
em janeiro de 2021, encontramos 
um cenário de problemas graves 
e históricos, resultados da má ad-
ministração de recursos e ações. O 
nosso modo de trabalho é o diálogo, 
independentemente de ser lado A 
ou lado B. Estou em constante diá-

logo com a governadora, bancada 
federal, deputados estaduais, nos-
sos ministros e órgãos federais no 
intuito de conseguir benefícios para 
o povo mossoroense.

Agora RN - Como tem sido 
sua relação com a Câmara Mu-
nicipal? Seus opositores políti-
cos têm tentado dificultar suas 
ações?

Allyson Bezerra - Eu entendo 
que o diálogo é a melhor estratégia 
para o desenvolvimento de toda 
sociedade, principalmente no meio 
político. É através do diálogo com a 
Câmara Municipal de Mossoró que 
temos conseguido desenvolver um 
bom trabalho, aprovar leis e proje-
tos importantes para a população. 
Acredito que o espírito público dos 
vereadores é fundamental para 
Mossoró avançar.

Agora RN - Um dos grandes 
gargalos do enfrentamento à 
Covid tem sido a queda de bra-
ço política, percebida desde a 
distribuição de vacinas às diver-
gências nos decretos. Como a 
prefeitura de Mossoró tem lida-
do com isso?

Allyson Bezerra - Através do 
diálogo com a população, com os 
vereadores, com as classes afetadas 
criticamente pela pandemia. Tenho 
dialogado com os trabalhadores, 
com seus representantes, institui-
ções do comércio, com a população 

ENTREVISTA | Jovem de origem rural, o prefeito da 
segunda maior cidade do Rio Grande do Norte não quer 
nem ouvir falar de polarização e busca no diálogo a 
ferramenta diária para trabalhar por Mossoró

CÉLIO DUARTE

em geral. Levamos as demandas 
discutidas com eles até a governa-
dora e deixamos muito claro: esta-
mos abertos para ouvir e discutir o 
que for melhor para toda a popu-
lação. Mesmo não concordando 
com alguns pontos dos decretos e 
da atuação do governo, tenho agido 
com responsabilidade política e não 
politizando a pandemia.

Agora RN - A vacinação em 
Mossoró, segunda maior cidade 
do estado, está mais adiantada 
que na capital Natal. Quais são 
as principais metas do trabalho 
de imunização?

Allyson Bezerra-  A meta é va-
cinar com eficiência e não deixar va-
cinas em estoque. A vacina é a nossa 
principal arma para vencer a pan-
demia. Em Mossoró, temos atuado 
fortemente, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, para imunizar 
o nosso povo. Abrimos todas as 46 
UBS’s para vacinação, inclusive aos 
finais de semana e feriados para va-
cinação e além disso contamos com 
parceria do SESI para realização da 
vacinação. Ou seja, colocamos toda 
nossa estrutura e equipes de todas 
as secretarias, além dos voluntários, 
para intensificar esse trabalho na 
campanha Mossoró Vacina, assim 
conseguimos resultados que colo-
caram Mossoró entre as cidades 
que mais vacinam no Brasil.

[CONTINUA NA PÁGINA 4]

A aprovação do nosso 
governo, como foi 
apresentada na pesquisa 
divulgada recentemente, é a 
prova que o nosso trabalho 
está dando resultado. A 
população reconhece isso 
nas ruas”

“
ALLYSON BEZERRA
PREFEITO DE MOSSORÓ

Allyson Bezerra mantém diálogos com a governadora Fátima Bezerra, bancada federal, deputados estaduais, ministros e órgãos federais, buscando “benefícios para o povo mossoroense”
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Agora - Ainda sobre o en-
frentamento da Covid, como 
a prefeitura tem atuado para 
frear o avanço do vírus, para 
atender bem à população con-
taminada e para derrubar o 
número de mortes?

Allyson Bezerra -  A prepa-
ração da rede municipal de saúde 
é nossa principal estratégia. Nas 
unidades de pronto atendimen-
to temos salas vermelhas para 
atender pacientes com sintomas 
graves da doença. Além disso, 
contamos com usinas de oxigê-
nio, abrimos mais leitos de UTI 

Covid-19 e abrimos o Centro de 
Testagem Covid-19 no Ginásio 
Municipal, realizando a testagem 
em massa da população. Estamos 
somando esforços para impedir a 
proliferação do vírus e combater a 
doença, principalmente com o tra-
tamento para que a doença não se 
agrave e faça com que o paciente 
precise de um leito de UTI.

Agora - Do ponto de vista 
econômico, como a prefeitu-
ra tem colaborado para que a 
economia continue circulan-
do, mesmo em tempos de res-

trições no comércio?
Allyson Bezerra - Lançamos 

o plano municipal de parcelamen-
to de dívidas, que concede aos 
contribuintes até 90% de descon-
tos e parcelamento dos débitos em 
até 60 vezes. Estamos em contato 
direto e diário com os trabalhado-
res de diversos segmentos e com 
instituições comerciais e empre-
sas privadas dialogando sobre al-
ternativas, principalmente devido 
às medidas necessárias em razão 
da pandemia da Covid-19, para 
os polos industriais, como cessão 
de terrenos, incentivos e outros. 

Apoiamos o aumento da produção 
e consequentemente a geração de 
empregos no nosso município.

 Medidas como essas mostram 
que enquanto gestão, através da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, estamos dialogando 
com todos os setores envolvidos 
na economia local para buscar e 
traçar metas diante do cenário 
atual e com perspectivas para o 
futuro

Agora - Com pouco mais 
de 100 dias de gestão, quais os 
principais avanços que o se-

nhor destacaria em Mossoró?
Allyson Bezerra: Mesmo em 

pouco tempo de trabalho, nós con-
seguimos dar andamentos a ações 
importantes na gestão, como a 
retomada e início de obras de pa-
vimentação, tapa-buraco, limpeza 
urbana, reforma e construção de 
17 praças e equipamentos de la-
zer e esporte, entre outras na área 
da infraestrutura. Conseguimos 
também cumprir um importante 
compromisso nosso que é o pa-
gamento em dia dos servidores e 
início do pagamento dos salários 
atrasados da gestão passada, que 

MUNDOCELL_@

AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

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

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

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

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

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

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

NATAL
ELETROINFOR

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

REPARO EM IPHONE, SMARTPHONE 
E TABLET EM GERAL.

CHAVEIRO MÓVEL 24H E  
CÓPIA DE CHAVES EM GERAL.

CONFECÇCONFECÇÃO DE CARIMBOS E 
RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER

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

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

R$10 RECARGA DE CARTUCHO
 PRETO OU COLOR 

Prefeito planeja “profissionalizar 
ainda mais a máquina pública”

[CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 3]

é um problema antigo e em pouco 
tempo conseguimos solucionar. 
Além de outras importantes con-
quistas como a municipalização 
do Estádio Nogueirão, o programa 
Tem Médico, que garantiu médico 
em todas as UBS’s onde existia au-
sência do profissional, inclusive, 
em algumas há mais de dois anos; 
também realizamos a drenagem 
urbana, para evitar alagamentos 
durante as chuvas, levamos água 
para a zona rural através do con-
serto e manutenção de bombas 
e dessalinizadores, bem como a 
manutenção das estradas vicinais. 
Entregamos obras importantes 
esperadas há 10 anos, como a 
Unidade de Educação Infantil da 
Estrada da Raiz e a Unidade Básica 
de Saúde do bairro Teimosos.

Agora RN -  Como manter 
as outras áreas funcionando, 

mesmo com tantas demandas 
na Saúde?

Allson Bezerra - O nosso 
objetivo, que sempre citei duran-
te a campanha conversando com 
as pessoas, foi profissionalizar a 
máquina pública, fazer a máquina 
funcionar em prol de quem real-
mente deve, o povo. Nesse tempo 
de gestão, já conseguimos fazer 
isso, destravando processos, bus-
cando alternativas, e isso, claro, só 
foi possível graças a equipe de pro-
fissionais que conseguimos reunir 
e que estão a frente desse trabalho 
diariamente com muito empenho 
e a quem eu agradeço pela dispo-
sição.

Agora RN - Logo que a Co-
vid seja superada, quais são as 
principais metas do mandato?

Allyson Bezerra - Temos co-
mo principais metas para os próxi-

mos meses zerar filas de cirurgias 
eletivas; a pavimentação de mais 
de 200 ruas; o investimento de R$ 
20 milhões em asfalto e a constru-
ção de adutoras para comunida-
des rurais que ainda sofrem com 
a dificuldade de abastecimento de 
água. O objetivo é fazer Mossoró 
avançar com ações eficientes e 
transparência. É profissionalizar 
ainda mais a máquina pública. É 
garantir o atendimento médico 
nas unidades de saúde, garantir 
os medicamentos, realizar obras 
impactantes e necessárias à po-
pulação. Nosso esforço e trabalho 
estão concentrados em fazer Mos-
soró avançar. Buscamos através 
do nosso trabalho diário dar dig-
nidade ao nosso povo, orgulhar 
os mossoroenses que assim como 
eu, nasceram nessa terra e vivem 
nessa terra – terra de sonhos e 
oportunidades.

CÉLIO DUARTE

Allyson Bezerra planeja zerar filas de cirurgias eletivas, pavimentar mais de duzentas ruas e construir adutoras para as comunidades rurais
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MÁRIO E BRUNO COVAS

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Não conheci o prefeito de SP Bruno Covas, 41, lamentavelmente 
falecido neste � nal de semana. Porém, convivi no Congresso 
Nacional com o seu avô, ex-governador Mário Covas, um dos 

homens mais dignos e preparados da vida pública brasileira. Pela 
descendência, o seu neto herdou as mesmas características de conduta 
política

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

 Conheci o então Senador Mário Covas em 1988, quando ele liderava 
a Constituinte. Ficamos amigos. Percebi nas suas posições duas virtudes, 
que ele as levou para o túmulo: lucidez e coragem.

AMIZADE

Liberal
 Sempre considerei Mário Covas um liberal verdadeiro. A história re-

gistra os liberais como revolucionários, irresignados, reformistas e nunca 
conservadores. Ele era assim.

Recordações 
 Nas conversas com Mário 

Covas, recordo a concordância 
dele com o verdadeiro liberalismo 
social. Em um desses diálogos, 
registrado em artigo que escrevi, ele 
citava exemplos de liberais. Joaquim 
Nabuco, na luta pela libertação dos 
escravos. Em 50, o apoio a campanha 
do “petróleo é nosso”. Sobral Pinto, 
que enfrentou a revolução de 64 e 
defendeu os direitos humanos.

Sonhos 
Criança, Mário Covas tinha o so-

nho de ser presidente do Santos FC. 

Depois, sonhou em ser presidente da 
República, Tentou em 1989 e perdeu. 
Em 2002 seria o candidato natural 
para suceder a FHC. Antes, morreu 
de câncer na bexiga,

Esperança
Diante de deserto de lideranças 

no país, o prefeito Bruno Covas 
despontava com uma esperança de 
renovação. Ele poderia chegar, onde 
o seu avô não chegou, que seria a 
Presidência da República. Porém, 
morreu, deixando o Brasil deserto 
de uma opção confi ável de liderança 
política.

Consolidação
Mineiro trabalha em silencio. 

O senador Rodrigo Pacheco já 
aceita ser candidato à presidência. 
Entretanto, condiciona a acordo 
amplo em MG, unindo PSDB, PSD 
e todos os que não estão hoje com 
Bolsonaro, ou Lula.

MDB 
Com a maior bancada do Senado 

e uma das maiores da Câmara, o 
MDB virou o fi el da balança tanto 
para Bolsonaro, quanto para Lula, na 
composição de alianças na sucessão 
presidencial.

Tendência 
Para os analistas o MDB 

caminha para apoiar Lula, embora 
desfrute das benesses do governo, 
através dos líderes senador 
Fernando Bezerra, líder no Senado e 
Eduardo Gomes, líder no Congresso.

Cúpula 
Os caciques peemedebistas 

fi zeram as contas. Têm votos na 
Executiva: Eduardo Braga, quatro 
votos; Renan Calheiros, quatro; Jader 
Barbalho três; Roberto Requião 

dois e Garibaldi Alves um voto. Esse 
grupo, embora desminta, estaria 
já unido no apoio ao ex-presidente 
Lula.

Vice 
Talvez por esse motivo, o 

deputado Walter Alves se antecipa 
e já dá sinais da chapa de 2022, 
ao lançar o nome do seu pai para 
o Senado.  Numa composição do 
MDB com o PT, ele poderá ser 
indicado vice-governador; o pai 
deputado estadual (para presidir 
a Assembleia a partir de 2023) 
e Henrique deputado federal. 
Quanto a Henrique, não há nenhum 
impedimento legal.

Lucidez
Convincente a explicação do 

ministro Rogério Marinho de que 
não existe orçamento secreto. A lei 
orçamentária é aberta ao controle 
do Judiciário, Ministério Público, 
agências paraestatais e organizações 
não governamentais.

Palestina
 Há 73 anos iniciou-se o 

confronto no Oriente Médio.

OLHO ABERTO

COMISSÃO | Senador petista Humberto Costa também pediu a convocação do assessor do Palácio do 
Planalto Filipe Martins. Carlos Bolsonaro e Filipe foram citados pelo representante da Pfizer, Carlos Murillo

A CPI da Pandemia recebeu 
novos requerimentos na ma-
nhã desta segunda-feira, 17. 

O senador Humberto Costa (PT-PE) 
protocolou pedidos de convocação 
do vereador do Rio de Janeiro Carlos 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) e do 
assessor do Palácio do Planalto Fili-
pe Martins. Filipe também é alvo de 
pedido de convocação de outro re-
querimento, do senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE). A CPI ainda 
não tem data para votar esses reque-
rimentos.

Tanto Carlos quanto Filipe foram 
citados pelo presidente regional da 
Pfi zer na América Latina, Carlos 
Murillo, como participantes de uma 
reunião no Palácio do Planalto com a 
Pfi zer em dezembro de 2020. Outros 
depoentes da CPI corroboraram a 
afi rmação.

Pelo Twitter, Alessandro explicou 
que as convocações se devem a essa 
“reunião paralela” que teria ocorrido 
para tratar das propostas da Pfi zer pa-
ra venda de vacinas ao Brasil. Alessan-
dro também requereu à CPI a quebra 
de sigilos do ex-secretário de Comuni-

cação da Presidência da República, Fa-
bio Wajngarten, também participante 
da reunião.

“A investigação técnica exige estas 
medidas. Quem não deve não teme”, 
afi rmou Alessandro.

Humberto apresentou, ainda, 
segundo a Agência Senado, requeri-
mentos para pedir  informações ao Mi-

nistério das Relações Exteriores sobre 
o spray nasal israelense de combate à 
covid-19; para solicitar informações 
ao Ministério da Saúde e ao Conitec 
“quanto ao pedido de incorporação 
tecnológica ou protocolo clínico rela-
cionado à covid-19”

A CPI da Pandemia terá três ses-
sões de depoimentos nesta semana.

Vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro deverá ser convocado pela Comissão

Senador Humberto Costa quer ouvir 
o vereador Carlos Bolsonaro na CPI

PODER360

AGÊNCIA BRASIL

O ex-ministro das Relações Exte-
riores Ernesto Araújo prestará 
depoimento à CPI da Pandemia 

nesta terça-feira, 18,  às 9h. Os reque-
rimentos de convocação foram apre-
sentados pelos senadores Marcos do 
Val (Podemos-ES) e Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), que querem explica-
ções sobre a condução da diplomacia 
brasileira durante a crise sanitária pro-
vocada pela covid-19. 

Marcos do Val argumenta que 
um dos objetivos da comissão parla-
mentar de inquérito é apurar ações e 
possíveis omissões do governo federal 
no enfrentamento da pandemia, espe-
cialmente no agravamento dos casos 
no Amazonas, com a falta de oxigênio 
para os pacientes internados.

O parlamentar diz ainda que, no 
período como ministro de Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo “executou 
na política externa o negacionismo 

de Jair Bolsonaro na pandemia, o que 
teria feito o Brasil perder um tempo 
precioso nas negociações por vacinas 

e insumos para o combate à doença”.
Já Alessandro Vieira, informa a 

Agência Senado. pretende obter infor-
mações sobre os exatos termos de atu-
ação do ministério para trazer vacinas 
e insumos para o Brasil.

REQUERIMENTOS
Os membros da CPI também de-

vem votar nesta terça requerimentos 
de convocação de autoridades como 
o coronel Antônio Elcio Franco Filho, 
ex-secretário executivo do Ministério 
da Saúde, e o presidente do Plenário 
da Comissão Nacional de Incorpora-
ção de Tecnologias no Sistema Único 
de Saúde (Conitec), Hélio Angotti 
Neto.

Também deve ser analisado pedido 
de quebra de sigilo de empresas ligadas 
ao ex-secretário de Comunicação do 
governo Fabio Wajngarten, que foi ou-
vido pela CPI na  semana passada. 

Ernesto Araújo será ouvido por senadores

Ex-ministro Ernesto Araújo presta 
depoimento nesta terça-feira

RELAÇOES EXTERIORES

ERRATA

No título da matéria publicada nesta mesma 
página 5, na edição de sábado e domingo, 8 e 9 de 
maio, houve um equívoco. Ao invés de “Técnicos 
do TCE representam contra bônus no salário de 

auditores � scais do TCE”, o correto é: “Técnicos do 
TCE representam contra bônus no salário de auditores 
� scais do Estado do RN”. 

Pedimos desculpas aos nossos leitores pela falha.
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MARCELOHOLLANDA
Sincericídio de Marinho

“Sincericídio”, segundo 
o professor Google, é aquela 
expressão que pontua uma situação 
de exposição de uma verdade 
relativa. É quando uma pessoa 
pontua opiniões e julgamentos 
sem considerar o sentimento do 
receptor ou a conveniência social”. 
Quer dizer: quem comete, não está 
nem aí.

Perguntou, levou
Indagado pelo O Globo sobre 

as razões pelas quais boa parte do 

valor das emendas para a Codevasf 
fi cou nas mãos de aliados do 
governo –  e se isso não mostra 
um toma lá dá cá que o presidente 
Bolsonaro recriminava durante a 
campanha – Marinho foi sincero  
por demais.

O que ele disse
Perguntou o ministro: “O 

presidente Bolsonaro colocaria 
recursos para alguém da oposição? 
Por que? Qual é a motivação para 
dar recurso a um parlamentar do 
PT, do PDT, que agride o presidente 

todos os dias?”

O raciocínio
Para Rogério Marinho, quem 

defi niu essa discricionariedade 
foi a própria dinâmica política 
do Parlamento e nisso ele foi 
absolutamente brilhante. “É muita 
ingenuidade imaginarmos que 
na discricionariedade você vai 
tratar os desiguais de forma igual”. 
Pronto, falou.

Notável

O que é fantástico nesse 
raciocínio é sua clareza solar no 
que diz respeito às intenções 
do governo. Como se dissesse: 
“A culpa não é minha, é do 
Congresso”.

Velha política
Economia e política andam 

juntas desde sempre. Só que ao 
assumir essa compra explícita 
de congressistas e ainda afi rmar 
que se trata de uma dinâmica da 
democracia, o experiente político 
potiguar se coloca no alvo dos 

MARCELO

AGORARN

O presidente da Federação das 
Indústrias do RN (Fiern), Amaro 
Sales, em artigo publicado no site 

da entidade, qualificou como “indevida e 
inoportuna divergências políticas e até o 
enfrentamento ideológico” tendo como 
pano de fundo a vacinação contra a Co-
vid-19.

Mesmo entendendo fazer parte do 
processo democrático, Amaro entende 
que gastar tempo com esse debate “me 
parece uma conduta totalmente indevi-
da e inoportuna”. “Deixarmos de lado o 
que é devido e importante para ocupar-
mos nosso tempo com temas secundá-
rios diante da gravidade da pandemia”, 
criticou.

Para o presidente da Fiern, “todos 
precisam da vacina” e “o esforço para 
fazê-la chegar o quanto antes e ao maior 
número de pessoas deveria ser o grande 
sentimento nacional de articulação e 
unidade envolvendo Governos, Parla-
mentos, Judiciário, Ministério Público e 
sociedade brasileira”.

Amaro reconheceu que “estamos – 
todos – exaustos diante da pandemia e 
que os profissionais da saúde, “sem dúvi-
da, são heróis diante de tudo que ocorre 
há mais de 14 meses”.

Salientou o que chamou de “luta 
diária, imensa e tensa” e os “empreende-
dores também estão diante das últimas 
forças. São heróis da resistência”.

O dirigente pergunta no texto se a 
“vacina, já dito por muitos, é a solução 
mais eficaz para enfrentarmos a pande-
mia da covid-19” e “se há consenso em 
torno da solução, por que não fazemos 
um grande esforço para consolidá-la?”

LEIA O TEXTO NA ÍNTEGRA:
“A vacina, já dito por muitos, é a 

solução mais eficaz para enfrentarmos 
a pandemia da COVID-19. Ora, se há 
consenso em torno da solução, porque 
não fazemos um grande esforço para 
consolidá-la?

Entendo as divergências políticas 
e até o enfrentamento ideológico e 
eleitoral. Faz parte do processo de-
mocrático. Entretanto, deixarmos de 
lado o que é devido e importante para 
ocuparmos nosso tempo com temas 
secundários diante da gravidade da 
pandemia, com o devido respeito, me 
parece uma conduta totalmente inde-
vida e inoportuna.

Todos precisam da vacina! O esforço 
para fazê-la chegar o quanto antes e ao 
maior número de pessoas deveria ser o 
grande sentimento nacional de articu-
lação e unidade envolvendo Governos, 
Parlamentos, Judiciário, Ministério Públi-
co e sociedade brasileira. Estamos – to-
dos – exaustos diante da pandemia… Os 

profissionais da saúde, sem dúvida, são 
heróis diante de tudo que ocorre há mais 
de 14 meses. Luta diária, imensa e tensa! 
Os empreendedores também estão dian-
te das últimas forças. São heróis da resis-
tência. Não tem sido fácil para ninguém, 
mas para os empreendedores tem sido 
ainda mais difícil diante de medidas que 
limitam o fluxo de pessoas, o funciona-
mento de estabelecimentos e, no quadro 
geral, a crise econômica que afeta seria-
mente o consumo e, consequentemente, 
os negócios em geral.

A vacina, além de salvar vidas huma-
nas, o que é a prioridade, possibilitará o 
retorno de várias atividades econômicas 
e fortalecerá outras tantas! É fundamen-
tal, em resumo, para a economia. Portan-
to, apresenta-se com, pelo menos, três 
grandes consequências: a vacina salva 
vidas, restabelece o ciclo virtuoso da eco-
nomia e abrirá, novamente, as portas de 
inúmeras famílias e amigos para o reen-

contro tão desejado nos últimos meses! 
A pandemia gravemente nos afastou da 
convivência de tantas pessoas de nossa 
estima e de hábitos que nos ajudavam a 
trazer felicidade aos nossos dias. Somen-
te a vacina, como medida eficaz, pode 
restabelecer o “nosso normal”, mesmo 
que ele seja “o novo normal”.

Neste sentido, enfim, reconhecendo 
o esforço que já resultou em quase 83 
milhões de doses distribuídas, fica a per-
gunta: dada a gravidade do momento e 
considerando que já temos uma solução, 
porque não envidar todos os esforços na 
direção de fortalecê-la? É necessário que 
cada um assuma sua parte nesta missão 
e atue como for possível. À exemplo do 
Sistema Indústria no Rio Grande do Nor-
te que, em parceria com as Prefeituras de 
Natal e Mossoró, estruturou 35 pontos de 
vacinação em um modelo que é referên-
cia de qualidade para todo país. O “Ação 
pela Vida” conta com a expertise do SESI-
-RN atuando na coordenação dos postos; 
o SENAI-RN com a infraestrutura, cessão 
de espaço, pessoal de apoio e protetores 
faciais; além do IEL-RN que intermediou 
estagiários para a Ação e a FIERN na 
coordenação institucional. A Ação Pela 
Vida já imunizou mais de 17 mil pessoas 
e segue em seu compromisso de acelerar 
o processo de vacinação.

Questionamentos, equívocos, in-
terpretações diferentes, aprendizados, 
isto é, existem falhas em tudo e não se-
ria diferente diante de uma pandemia 
para a qual o mundo não estava prepa-
rado. Mas, o momento exige olhar para 
frente, corrigir eventuais equívocos e 
resolver! Politizar a solução, montan-
do palanques diante da pandemia, não 
é postura que ajude o Brasil. Pensemos 
nisso! E que Deus nos ajude!”

Fiern critica uso político e 
ideológico da pandemia
POSTAGEM| Em artigo, presidente da entidade, Amaro Sales, reconhece que todos já estão exauridos com a doença, especialmente os 
profissionais de saúde, e que a prioridade absoluta agora deveria estar voltada à vacinação e não a “indevida e inoportuna” divergências

Para o presidente da Fiern, Amaro Sales, os empreendedores são “heróis da resistência”

RESPONSABILIDADE

A Federação do Comércio, 
Bens, Serviços e Turismo lança, 
na semana que vem, em parce-
ria com outras entidades, o Pla-
no de Retomada dos Setores de 
Eventos, Casas de Recepções, 
Teatros e Afi ns e, na sequência, 
uma ação permanente  de cons-
cientização de empreendedores 
e clientes de bares e restauran-
tes para os cuidados com a pan-
demia.

A ação batizada de “Lazer 
com Responsabilidade” será 
conduzida junto com o Sebrae 
e outras entidades do setor de 
Turismo, como Abrasel, ABIH, 
SHRBS, Natal Convention Bure-
au, Mossoró Convention, Sinde-
tur, Preserve Pipa e Abav).

A ideia é que equipes trei-
nadas pelo Sebrae visitem os 
principais pólos de bares e res-
taurantes abordando clientes e 
empreendedores e distribuindo 
álcool em gel, máscaras e uma 
folheteria que ressalta os cui-
dados a serem tomados nestes 
estabelecimentos.

As equipes também fi xarão 
adesivos nos locais visitados, 
destacando que eles receberam 
a ação e que estão na rota desta 
conscientização, que deverá ser 
perene, com reforço nos fi nais 
de semana. Já o Plano de Reto-
mada dos Setores de Eventos, 
Casas de Recepções, Teatros 
e Afi ns está sendo elaborado 
por uma equipe técnica multi-
disciplinar, liderada pelo Senac 
e conta com a parceria das 
federações das Indústrias, dos 
Transportes, da Agricultura, das 
CDLs e das Associações Comer-
ciais, além das demais entida-
des ligadas ao turismo.

FECOMÉRCIO 
LANÇA PLANO PARA 
RETOMADA DO 
TURISMO

próprios parlamentares do 
Centrão por seu excesso de 
sinceridade.

Em outras palavras
Neste fi m de semana, 

no mesmo jornal O Globo, o 
colunista Lauro Jardim afi rmou 
que o próprio presidente 
Bolsonaro informou a Rogério 
Marinho que o Centrão queria 
sua cabeça. Independentemente 
do que vai acontecer, a 
sinceridade sempre tem seus 
limites.
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SANDRO MENEZES

Em reunião realizada na tarde 
desta segunda-feira, 17, a gover-
nadora Fátima Bezerra assinou 

a cessão de imóvel que pertence à 
Fundação de Atendimento Socio-
educativo do Rio Grande do Norte 
(Fundase), localizado em Natal, para 
implementação do projeto da Casa de 
Apoio para Pacientes Transplantados 
Hepáticos e Renais. O prédio será des-
tinado ao acolhimento de pacientes, 
familiares e acompanhantes encami-
nhados pelos hospitais de referência 
do interior do Estado. O imóvel está lo-
calizado na rua Presidente Quaresma 
n° 889, no bairro de Lagoa Seca, imóvel 
onde já funcionou a Casa Abrigo Me-
nino Jesus.

 Para a governadora Fátima Bezer-
ra, a gestão atende cada vez mais às 
necessidades da sociedade civil, com 
a cessão de prédios que não estão sen-
do utilizados por órgãos estaduais. “É 
com muita alegria que confirmamos, 
neste momento, o acordo para o uso 
do prédio da Fundase. Teremos, ago-
ra, uma casa de apoio que vai atender 
estas pessoas de forma humanizada e 
com todo o acolhimento que se faz ne-
cessário”, destacou, lembrando tam-
bém do acordo recente firmado entre 
Governo e a Liga Norte-Rio-Granden-
se Contra o Câncer de Mossoró, que 
possibilitará ampliar o atendimento 
de pacientes em tratamento oncológi-
co naquela região.

 A presidente do Instituto Vida e 
Esperança (Ives), Patrícia Carla, lem-
brou da importância desta parceria. 
“O Instituto tem 13 anos de existência 
e, vale destacar, que todo apoio ao 
paciente renal é indispensável. Uma 
casa de apoio vai reduzir o sofrimento 
para quem permanece em fila por um 
transplante, ao mesmo tempo em que 

vai contribuir para nossa principal luta 
que é reduzir o tempo de diagnóstico 
da doença”, afirmou Patrícia, ao desta-
car a importância do ato ao presidente 
da Fundase, Herculano Campos, e à 
chefe de gabinete da Fundação, Vera 
Oliveira.

Aproximadamente 14 mil pesso-
as, oriundas do interior do Rio Gran-

de do Norte, são cadastradas com 
doenças hepáticas. Muitos pacientes 
não conseguem manter o tratamen-
to porque precisam estar em Natal, 
mas não têm condições financeiras. 
Ao entrar na fila de transplante, 
que é nacional, o paciente precisa 
estar pronto quando um órgão fica 
disponível ou ele será destinado ao 

próximo paciente da fila, visto que o 
transplante deve ser realizado com a 
maior brevidade possível. 

 O imóvel, após reformado, funcio-
nará como uma extensão do hospital, 
mas sem procedimentos médicos. 

Haverá serviço social, de enfermagem, 
apoio psicológico, fisioterapia e ali-
mentação. O Instituto Vida e Esperan-
ça busca apoio de empresas privadas 
e emendas parlamentares para cap-
tação de recursos. O orçamento está 
sendo feito e o Instituto espera que a 
restauração possa ser realizada ainda 
em 2021.

Governo cede prédio para implantar 
Casa de Apoio para Transplantados
ACOLHIMENTO | Acordo de cooperação destina imóvel da Fundase para Casa de Apoio para Pacientes Hepáticos e Renais do RN; imóvel fica na rua Presidente Quaresma, no bairro de 
Lagoa Seca, ónde funcionou a Casa Abrigo Menino Jesus, e após a reforma em sua estrutura servirá como uma extensão do hospital, mas sem os procedimentos médicos

Fátima Bezerra, depois da assinatura da cessão, reforçou que a gestão estadual atende, cada vez mais, necessidades da sociedade civil

Uma casa de apoio vai 
reduzir o sofrimento para 
quem permanece na fila 
por um transplante, ao 
mesmo tempo em que vai 
contribuir para nossa luta, 
que é reduzir o tempo de 
diagnóstico da doença”

“
PATRÍCIA CARLA
PRESIDENTE DO IVES

As obras de drenagem e pavimen-
tação do bairro Planalto, zona 
Oeste de Natal, alcançaram 

mais de 30% de execução. O projeto da 
Prefeitura em parceira com o Governo 
Federal prevê, nesta primeira etapa, a 
execução de melhorias em 18 ruas e a 
construção de uma lagoa de captação. 
Estão sendo investidos pouco mais de 
R$ 16,3 milhões. O prefeito Álvaro Dias 
e o ministro do Desenvolvimento Re-
gional, Rogério Marinho, vistoriaram 
os serviços na manhã desta segunda-
-feira, 17. A previsão para a conclusão 
dos trabalhos é de 14 meses. 

O prefeito Álvaro Dias e o ministro 
Rogério Marinho estiveram no cantei-
ro de obras, verificando os serviços da 
lagoa de captação, que terá a capacida-
de de armazenamento de mais de 11 
mil litros, bem como viram de perto a 
construção da galeria de águas pluviais 
que vai dar suporte ao sistema de dre-

nagem do projeto.
“Essa é uma obra robusta e repre-

senta a concretização de um sonho 

antigo dos moradores do bairro. Nós 
estamos proporcionando a melhoria 
na infraestrutura da região, valori-
zando os imóveis, ampliando a oferta 
dos serviços públicos e melhorando 
a qualidade de vida da população. Ao 
final dos trabalhos, os transtornos com 
os alagamentos no período chuvoso e 
com a poeira em tempos de estiagem 
ficarão no passado”, destacou o prefei-
to Álvaro Dias. Ele lembrou ainda que 
vai buscar garantir os recursos para 
a sequência das outras duas etapas, 
projetando calçar, drenar e pavimentar 
90% do Planalto e a construção de mais 
três lagoas de captação. 

O chefe do Executivo municipal 
também ressaltou a importância da 
parceria entre as gestões da Prefeitu-
ra e do Governo Federal, sobretudo o 
empenho do ministro Rogério Mari-
nho em atender os pleitos levados até 
Brasília. 

ALEX RÉGIS/SECOM

Prefeito e ministro foram ao bairro Planalto

Álvaro Dias e Rogério Marinho 
vistoriam obras de drenagem

NO PLANALTO

Dos 463 imóveis que diferentes 
bancos leiloam até o fim deste 
mês em todo o País, três estão 

no Rio Grande do Norte - em Umari-
zal, Campo Redondo e Assu - os dois 
primeiros com lances iniciais de R$ 
31.778,00 e o último de R$ 55.052,00, 
todos residenciais.  

Ficam, respectivamente, nos 
bairros de Quinta do Farto, Conjun-
tos Laura Maia e Farol. As ofertas es-
tão na plataforma Zukerman Leilões 
e as melhores e mais numerosas es-
tão entre apartamentos residenciais 
na cidade de São Paulo.

Há, entre as muitas opções de ca-
sas, apartamentos, terrenos, áreas ru-
rais e prédios comerciais com lances 
a partir R $ 15,8 mil a R $ 92 milhões.

Trata-se de uma venda pública 
onde qualquer pessoa física ou jurí-
dica com mais de 18 anos pode par-
ticipar. Vence quem ofertar o maior 
lance acima do valor mínimo defini-

do em cada lote.
Tem imóveis na Bahia, Ceará, Es-

pírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte , Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe.

Para participar, os interessados 
devem se cadastrar no site da Zuker-
man Leilões , ler o edital do lote dese-
jado, se habilitar para fazer os lances 
e ter a chance de arrematar a proprie-
dade que deseja.

Todos os bens leiloados têm ori-
gem em processos judiciais e são de 
particulares (pessoa física, jurídica 
ou instituição bancária) ou alienação 
fiduciária, quando o bem foi dado 
como garantia para uma instituição 
financeira.

Os lances podem ser feitos de 
três maneiras: manual, automático e 
condicional.

Bancos leiloam 463 imóveis 
até o fim do mês no País

NEGÓCIOS
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AGÊNCIA SEBRAE

Tendências de mercado e infor-
mações para fortalecer o empre-
endedorismo inovador do país 

a partir da troca de conhecimento e 
de experiência. Isso é o que promete a 
sétima edição do Startup Day 2021, um 
evento idealizado pelo Sebrae e cocria-
do com o ecossistema de inovação que 
volta a acontecer, simultaneamente, em 
todo o Brasil de forma virtual. O evento 
vai ser realizado no próximo dia 22, um 
sábado, e visa transformar projetos em 
negócios lucrativos e inovadores. As 
inscrições já estão abertas e são inteira-
mente gratuitas pelo site https://www.
sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/star-
tupday2021/.

Este ano, o Startup Day vai abordar 
as demandas e necessidades das star-
tups do Brasil e, para isso, planejou uma 
série de atividades, que vão das 13h às 
17h. O evento vai oferecer aos partici-
pantes, várias oportunidades de negó-
cios, conteúdos para acelerar projetos, 
conexões com investidores e potenciais 
clientes, além de diversas palestras mi-
nistradas por empreendedores conso-
lidados que são referência no mercado. 
A palestra principal será com Carol 
Paiffer, que, além de empreendedora e 
investidora, é atualmente a nova jurada 
do Shark Tank, além de muitos outros 
palestrantes renomados.

O evento será 100% online, visan-
do fomentar o ecossistema inovador 
brasileiro e apresentar a experiência 

Sebrae Like a Boss de atendimento às 
startups em todo o Brasil. De acordo 
com Carlos von Sohsten, analista técni-
co da Unidade de Negócios, Inovação e 
Tecnologia do Sebrae-RN, o Like a Boss 
é o programa do Sebrae que concentra 
todos os projetos de startups do Brasil e 
outras ações específicas da instituição 
voltadas para essas comunidades de 

empreendedores.
“É uma oportunidade para os in-

tegrantes da comunidade de startup 
do estado, assim como o ecossistema 
de inovação do RN, conectar-se com o 
ecossistema de todo o país, informar-se, 
integrar-se e estabelecer conexões ou 
até parcerias com outros empreende-
dores e investidores. Hoje, o relaciona-

mento com o mercado é fundamental 
para se ter um negócio bem sucedido, e 
o evento pode proporcionar isso”, desta-
ca Carlos von Sohsten.

O evento pretende interligar todo o 
ecossistema de inovação do Rio Grande 
do Norte e do país por meio de uma pro-
gramação pensada para refletir sobre 
o paralelo entre empreendedorismo 

e inovação, que cada vez estão mais 
atrelados. No evento, estão previstos 
bate-papos, oficinas e palestras, com 
interação e muito conhecimento prá-
tico para os empreendedores de forma 
virtual. E a dinâmica de construção é 
toda de forma colaborativa, privilegian-
do sempre as demandas e necessidades 
de quem atua ou tem pretensão de criar 
um negócio na área digital.

Podem participar do Startup Day 
2021 os chamados geeks, amantes da 
tecnologia, estudantes e sobretudo 
aqueles empreendedores que estão à 
frente de startups em diferentes fases 
desse tipo de empreendimento. Os es-
tágios de uma startup são curiosidade, 
ideação, operação e tração. Por isso, o 
Startup Day pensou em uma progra-
mação capaz de abranger negócios que 
se encontram em qualquer um desses 
momentos.

A fase de Curiosidade tem como 
perfil pessoas que demonstram curio-
sidade pela atividade empresarial, mas 
ainda não têm um negócio. Já a Ideação 
é aquela em que o empreendedor já 
tem uma ideia e deseja transformá-la 
em um modelo de negócio sustentável, 
explorando uma oportunidade. O está-
gio de Operação é a fase em que o mais 
importante é aprender a gerenciar o ne-
gócio e, por isso, precisa de ferramentas 
técnicas que possam ser implantadas 
imediatamente na operação do negócio 
e forte visão estratégica. 

Startup Day conecta e integra 
empreendedores inovadores do país
EM 2021| Evento vai abordar as demandas e necessidades das startups do Brasil e, para isso, já planejou diversas atividades, oferecendo aos participantes várias oportunidades de 
negócios, conteúdos para acelerar projetos, conexões com investidores e potenciais clientes, além de palestras ministradas por empreendedores consolidados no mercado

Carlos von Sohsten: “Oportunidade para os integrantes da comunidade de startup do estado conectar-se com o ecossistema de todo o país”

O Projeto da Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para a 
elaboração do orçamento do 

município correspondente ao exer-
cício financeiro de 2022 foi aprovado 
na Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final da Câmara Municipal 
de Natal, em reunião nesta segunda-
-feira, 17. Na ocasião, os vereadores 
também aprovaram outros projetos 
que seguem tramitando nas comis-
sões da Casa.

De autoria do Executivo Muni-
cipal, o Projeto de Lei (PL) 249/2021 
reúne detalhes sobre o uso dos recur-
sos públicos com metas e prioridades, 
definindo as ações para o próximo 
ano. “Aprovamos na comissão e não 
constatei nenhum impedimento à sua 
tramitação, que segue na Comissão 
de Finanças, para que seja aprecia-
da com agilidade e encaminhada ao 
plenário, visto que precisaremos de 

tempo hábil para a apresentação de 
emendas”, destacou a vereadora Nina 
Souza (PDT), relatora da matéria.

Outro projeto de destaque foi 
o Projeto de Lei Complementar 
05/2021, do Chefe do Executivo, que 
dispõe sobre as funções gratificadas 
dos servidores da Secretaria Munici-
pal de Trabalho e Assistência Social 
- Semtas, na função de assessor técni-
co, coordenador de programa socio-
assistencial, Comissões de Gestão e 
Monitoramento de Jornada Ampliada 
Cuidador.

Na reunião, foram aprovados 
projetos com diferentes temáticas, 
como o PL n° 158/202, de autoria do 
vereador Kleber Fernandes (PSDB). 
“O estatuto da OAB já prevê que os 
advogados tenham acesso aos proces-
sos administrativos dos seus clientes. 
Essa lei evitará que eles precisem se 
deslocar e solicitar o conteúdo nas 
secretarias, podendo ter o acesso ao 
processo eletrônico”, explicou o autor, 
que preside a comissão.

VERÔNICA MACÊDO

Vereadora Nina Souza foi relatora da matéria

Comissão de Justiça aprova projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL

No dia 18 de maio, o Brasil abre 
espaço para falar de um te-
ma muito importante e que 

merece a atenção de todos nós: o 
Abuso e à Exploração Sexual contra 
crianças e Adolescentes. A data, que 
faz referência ao terrível caso de uma 
menina vítima dessa violência, em 
Vitória/ES, busca conscientizar a po-
pulação sobre a importância de pro-
teger, cuidar e ficar atento às crianças 
e adolescentes.

Em São Gonçalo, a Secretaria 
Municipal do Trabalho, Assistência 
Social e Cidadania (Semtasc), pre-
parou ações para dar visibilidade ao 
tema. Entre elas, a produção de vídeo 
alusivo à campanha, entrevista com 
profissionais dos CREAS na rádio 
comunitária 87,9 FM, reunião com 
o Conselho Municipal dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes (Com-
dica) para alinhar a construção de 
um fluxo de atendimento municipal 

para as vítimas desse tipo de abuso. 
Além disso, desde o último dia 12, a 
Semtasc vem realizando atividades 
socioeducativas com as crianças e 
adolescentes do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) sobre a temática. Desde esse 
dia, também, os profissionais dos 
CREAS e CRAS têm feito divulgação 
nas unidades de saúde e de ensino, 
alertando sobre a importância da 
campanha. As ações de divulgação e 
conscientização seguem até o próxi-
mo dia 28.

Nesta terça-feira, 18, às 10h, os 
profissionais do CREAS e do COM-
DICA estarão em uma live na página 
do facebook da Prefeitura de São 
Gonçalo para discutir essas e outras 
ações realizadas. No dia 20, aconte-
ce reunião da Rede de Atendimento 
à Criança e ao Adolescente para a 
construção do Fluxo de Atendimento 
às vítimas desse tipo de violência. 

Ações lembram Dia Nacional 
de Combate ao Abuso 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE



9Geral|  Terça-feira, 18 de maio de 2021

Anvisa conclui que frascos de 
Coronavac não têm menos doses
A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) elaborou 
ofício concluindo que não 

há indícios de que frascos da vacina 
Coronavac estejam sendo fabricados 
com volume menor de doses. Uma 
investigação foi realizada pela Anvisa 
após queixas de que as vacinas produ-
zidas pelo Instituto Butantan estavam 
sendo entregues em frascos contendo 
quantidades menores que as dez doses 
previstas.

Avaliação sobre a aspiração da va-
cina Coronavac realizada pelo Conse-
lho de Secretários Municipais de Saúde 
do Estado de São Paulo (Cosems-SP) 
apontou que 44,4% dos frascos analisa-
dos renderam menos que as dez doses. 
A experiência contou com participação 
de profissionais de nove municípios.

No ofício, a Anvisa relata que, para 
o caso específico da Coronavac, que 
tem um volume declarado de 5 mL, 
deve haver 0,5 mL de excesso em cada 
frasco. Diante disso e com a justificati-
va de aumentar o rendimento do pro-
cesso produtivo em até 8%, no início de 

março, o Butantan fez uma redução no 
volume de enchimento do frasco de 6,2 
mL para 5,7 mL, com uma tolerância 
de 0,2 mL, representando uma faixa de 
5,5 a 5,9 mL.

“Os lotes fabricados a partir desta 
data apresentam-se visualmente com 
volume inferior aos lotes fabricados 
anteriormente. Tal alteração foi pron-
tamente notada pelos profissionais 
de saúde, que observaram a redução 
visual no volume do frasco. Contudo, 
tal redução não necessariamente re-
presenta um desvio no produto”, disse 
a Anvisa no documento.

A Anvisa realizou uma inspeção 
no Butantan, em abril, e concluiu que 
os resultados estavam dentro das es-
pecificações. “Com base no resultado 
da inspeção investigava concluiu-se 
que falhas no processo de envase não 
parecem ser a causa do volume inferior 
reportado nas queixas técnicas”, con-
cluiu a Anvisa.

Resposta do Butantan
O Instituto Butantan informou, 

em nota, que a inspeção da Vigilância 
Sanitária Municipal de São Paulo, com 
apoio remoto do Centro de Vigilância 
Sanitária (CVS) do Estado e da Anvisa 
realizada em 20 de abril não encontrou 
nenhuma inadequação na linha de 
envase da CoronaVac, confirmando as 
boas práticas de fabricação.

Segundo explicou o instituto, 
cada frasco da vacina contra o novo 
coronavírus contém nominalmente 
10 doses de 0,5 ml cada, totalizando 5 
ml, e adicionalmente ainda é envasado 
conteúdo extra, chegando a 5,7 ml por 
ampola. Esse volume, aprovado pela 
Anvisa, é suficiente para a extração das 
dez doses.

“Todas as notificações recebidas 
pelo instituto até o momento relatando 
suposto rendimento menor das ampo-
las foram devidamente investigadas, 
e identificou-se, em todos os casos, 
prática incorreta na extração das doses 
nos serviços de vacinação. Portanto, 
não se trata de falha nos processos de 
produção ou liberação dos lotes pelo 
Butantan”, diz a nota do instituto.

ANÁLISE 

BRUNO KELLY/REUTERS

ROVENA ROSA

O Brasil registrou 1.039 novas 
mortes pela Covid-19 nesta se-
gunda-feira, 17. A média sema-

nal de vítimas, que elimina distorções 
entre dias úteis e fim de semana, subiu 
pelo segundo dia seguido e ficou em 
1.918.

A média móvel de óbitos vinha 
numa sequência grande de quedas 
durante este mês de maio, mas no do-
mingo houve uma pequena alta (1.915, 
contra 1.910 do número registrado no 
dia anterior) e nesta segunda chegou a 
1.918. Ainda não dá para saber se isso 
é reflexo da flexibilização das medidas 
restritivas em muitos lugares ou por 
causa de recentes aglomerações pelo 
feriado do Dia do Trabalho ou pelo Dia 
das Mães.

Nesta segunda-feira, o número 
de novas infecções notificadas foi de 
35.888. No total, o Brasil tem 436.862 
mortos e 15.661.106 casos da doença, 
a segunda nação com mais registros 
de óbitos, atrás apenas dos Estados 
Unidos. Os dados diários do Brasil são 
do consórcio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de Saúde, em 
balanço divulgado às 20h. Segundo os 
números do governo, 14.152.433 pes-

soas estão recuperadas.
Apenas o Ceará registrou mais 

de 100 óbitos no dia, alcançando 159. 
Outros Estados que costumam ter nú-
meros altos de vítimas registraram va-

lores inferiores ao que vinham tendo, 
algo comum para uma segunda-feira. 
Foi o caso de São Paulo (76), Rio de Ja-
neiro (18) e Minas Gerais (49).

Nesta segunda-feira, o Ministério 

da Saúde informou que foram regis-
trados 29.916 novos casos e mais 786 
mortes pela covid-19 nas últimas 
24 horas. No total, segundo a pasta, 
são 15.667.391 pessoas infectadas e 

436.537 óbitos. Os números são dife-
rentes do compilado pelo consórcio de 
veículos de imprensa principalmente 
por causa do horário de coleta dos 
dados.

ESTADOS
O ranking de estados com mais 

mortes pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (104.295). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (48.024), Minas Gerais 
(37.557), Rio Grande do Sul (26.724) 
e Paraná (24.792). Já na parte de bai-
xo da lista, com menos óbitos, estão 
Roraima (1.571), Acre (1.620), Amapá 
(1.622), Tocantins (2.727) e Alagoas 
(4.508).

Em número de casos, São Paulo 
lidera com 3.096.845, seguido por Mi-
nas Gerais (1.465.668), Rio Grande do 
Sul (1.032.330) e Paraná (1.025.645). Os 
estados com menor número de casos 
são Acre (80.561), Roraima (100.084) e 
Amapá (109.272).

VACINAÇÃO
Até o momento, foram distri-

buídos a estados e municípios 85,2 
milhões de doses de vacinas contra a 
covid-19. Deste total, foram aplicadas 
53,2 milhões de doses, sendo 36 mi-
lhões da 1ª dose e 17,1 milhões da 2ª.

Brasil registra mais 1.039 mortes 
por Covid-19 nas últimas 24 horas 
BALANÇO | Média semanal de vítimas do coronavírus fica em 1.918 e tem leve alta pelo segundo dia seguido após mais de duas semanas de queda. Ranking de estados com mais 
mortes pela doença é liderado por São Paulo (104.295). Em seguida, vêm Rio de Janeiro (48.024), Minas (37.557) e Rio Grande do Sul (26.724). Roraima (1.571) tem menor número

Já o Ministério da Saúde informou que foram registrados ao todo 29.916 novos casos e mais 786 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas

“Redução não necessariamente representa um desvio no produto”, destaca documento



10 Geral Terça-feira, 18  de maio de 2021   |

WERTHER SANTANA/ ESTADÃO

As inscrições para o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
precisariam começar no come-

ço de junho para que a prova fosse feita 
em novembro, quando normalmente 
acontece. A presidência do órgão igno-
ra desde abril diversos alertas de rela-
tórios de gestão de risco indicando a 
falta de definição e de documentos que 
fazem parte do processo. Segundo ser-
vidores do próprio Instituto Nacional 
de Pesquisas e Estudos Educacionais 
(Inep), o cronograma está tão atrasado 
que é praticamente impossível realizar 
o exame em 2021.

Mesmo com os atrasos e sem orça-
mento suficiente, o governo Bolsonaro 
vem insistindo que se organiza para 
realizar o Enem este ano. Os alertas 
enviados para a direção do Inep mos-
traram nível “elevado” de risco em 13 
de abril para a não realização da prova, 
já que o edital do Enem ainda não ha-
via sido publicado - o que não ocorreu 
até hoje. Normalmente, o edital sai 
em março e as inscrições ocorrem em 
maio. O Relatório de Monitoramento e 
Gestão de Riscos, feito por uma empre-
sa contratada para isso, a Modulo, diz 
que pode haver “insuficiência de tem-
po para preparação do exame”.

São necessários 170 dias entre o 
fim de inscrições e o dia da prova pa-
ra que todo o processo de elaboração, 

distribuição e logística seja cumprido. 
Quando esse prazo não foi cumprido, 
em 2009, e os processos tiveram de ser 
acelerados, houve o escândalo do rou-
bo do Enem, noticiado pelo Estadão.

Neste momento, o Inep apenas pu-
blicou o edital para que os alunos que 

precisam de isenção da taxa de inscri-
ção façam seus pedidos. Esse processo 
termina em 25 de junho e só depois 
dele, segundo servidores, as inscrições 
de fato poderiam começar. “Em con-
dições normais não dá para fazer, caso 
contrário vamos aumentar os riscos 

absurdamente, comprimindo prazos 
que a gente não pode comprimir”, diz 
um servidor que pediu para não ser 
identificado.

Se as inscrições começarem em 30 
de junho, por exemplo, a prova só po-
deria ser realizada em 26 de dezembro. 

A data é considerada inexequível por 
servidores, já que é logo após o Natal. 
Nessa época, os Correios, que traba-
lham na distribuição do Enem, estão 
em seu momento de maior atividade 
por causa dos presentes.

Os relatórios também apontam 
risco elevado para o fato de vários car-
gos terem sido trocados nas últimas 
semanas no Inep, o que levaria a “pos-
sibilidade de atrasos nas tomadas de 
decisões das atividades do exame, com 
ações planejadas e em andamento”. O 
Inep no governo Bolsonaro já está em 
seu quinto presidente. O documento 

alerta ainda para a indefinição dos lo-
cais de prova, o que pode atrasar mais 
ainda o processo.

Fora isso, há o prazo para a cor-
reção e depois liberação das notas. O 
Enem se tornou o grande vestibular do 
País. 

Enem: inscrições precisam começar 
para que a prova seja feita este ano
EDUCAÇÃO | Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep)  ignorou vários alertas de gestão de risco sobre atrasos nos prazos; nem o Edital da prova foi publicado até 
este momento. Segundo servidores do próprio instituto, o cronograma está tão atrasado que é praticamente impossível realizar o exame em 2021- ainda que Governo Federal negue

Inep apenas publicou o edital para que os alunos que precisam de isenção da taxa de inscrição façam seus pedidos. Processo termina em junho 
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dias necessários entre fim da 
inscrição e início das provas

MARCELO CAMARGO

Estudantes já podem solicitar a 
isenção da taxa de inscrição do 
Exame Nacional do Ensino Mé-

dio (Enem) 2021. O pedido deve ser fei-
to na Página do Participante (https://
enem.inep.gov.br/participante/#!/) até 
o dia 28 de maio. Quem obteve a isen-
ção no Enem 2020 e não compareceu 
à prova deve justificar a ausência tam-
bém pela internet.

Têm direito a não pagar a taxa do 
exame aqueles que estão cursando a 
última série do ensino médio no ano 
de 2021, em qualquer modalidade de 
ensino, em escola da rede pública; e 
aqueles que cursaram todo o ensino 
médio em escola da rede pública ou fo-
ram bolsistas integrais na rede privada 
e têm renda familiar igual ou inferior a 
um salário mínimo e meio por pessoa.

Poderão pedir a isenção também 
aqueles estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, que 
sejam membros de família de baixa 
renda inscrita no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico). Para isso, devem informar 
Número de Identificação Social (NIS) 
único e válido.

DOCUMENTAÇÃO
Na hora do pedido, os participan-

tes devem informar número do CPF, 
data de nascimento, endereço de 
e-mail e número de telefone válidos. 
Devem ainda enviar documentos que 
comprovem que se enquadram nos 
critérios de isenção da taxa de ins-
crição do exame, tais como: Cédula 
de Identidade do participante e dos 
demais membros que compõem o 
núcleo familiar; cópia do cartão com 
o NIS válido, no qual está a inscrição 
no CadÚnico; declaração que com-
prove a realização de todo o ensino 
médio em escola pública ou histórico 
escolar do ensino médio, com assina-
tura e carimbo da escola. No caso de 
participante bolsista, deve acrescen-
tar a declaração da escola que com-
prove a condição de bolsista integral 
em todo o ensino médio. Quem obteve isenção no Enem 2020 e não compareceu à prova terá que  justificar ausência 

Estudantes têm 10 dias para 
pedir isenção de inscrição 

PRAZO
MAIO LARANJA

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou nesta segunda-feira, 17,  
o decreto que institui o Progra-
ma Nacional de Enfrentamento 
da Violência contra Crianças e 
Adolescentes. A assinatura do 
documento ocorreu durante 
evento de lançamento de uma 
campanha nacional de comba-
te ao abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, na 
sede do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Huma-
nos. A iniciativa é parte do Maio 
Laranja, movimento criado 
para chamar atenção da socie-
dade para o problema.

“Nós estamos aqui pra dizer 
que a gente tem agora um Maio 
Laranja, mas nosso sonho é que 
todos os meses fossem laranja e 
que todos os dias fossem laran-
ja”, afirmou ministra Damares.

LANÇADA CAMPANHA 
DE COMBATE À 
VIOLÊNCIA CONTRA 
CRIANÇAS 
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FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM

CIÊNCIA | Estudo liderado por USP e Fiocruz avaliou 178 mil pacientes no Brasil, sendo 33 mil com 
diagnóstico confirmado para a doença. Resultados foram descritos no International Journal of Infectious 

Homens e idosos são as princi-
pais vítimas de casos graves e 
mortes por covid-19, segundo 

estudo que avaliou 178 mil pacientes 
no Brasil, sendo 33 mil com diagnósti-
co confi rmado para a doença. Embora 
já fosse sabido que esses dois grupos 
eram mais suscetíveis ao novo coro-
navírus, é a primeira vez que essas 
constatações são apresentadas de 
maneira sistematizada, com análise 
de parâmetros laboratoriais de amos-
tras de uma grande quantidade de 
pessoas em uma única pesquisa.

Os resultados do estudo, liderado 
pelo professor da Universidade de 
São Paulo (USP), Helder Nakaya, e 
com a participação do pesquisador 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
Bahia, Bruno Bezerril, foram descritos 
em artigo publicado no International 
Journal of Infectious Diseases. Além 
deles, a pesquisa também contou com 
especialistas de diversas instituições 
nacionais e internacionais.

Os resultados do estudo foram 
divulgados nesta segunda-feira, 17, na 
página da Fiocruz. Os cientistas esta-
beleceram um perfi l laboratorial dos 
pacientes, com a contagem comple-
ta de células sanguíneas, eletrólitos, 
metabólitos, gases no sangue arterial, 
enzimas, hormônios, biomarcadores 
de câncer, dentre outros.

Os resultados revelaram que pa-
cientes idosos do sexo masculino têm 
valores laboratoriais signifi cativa-
mente anormais, incluindo marcado-
res infl amatórios mais elevados, em 
comparação com mulheres idosas. 
Biomarcadores de infl amação, como 
a proteína C reativa e ferritina, eram 
mais altos especialmente em homens 
mais velhos, enquanto outros marca-
dores, como testes de função hepática 
anormais, eram comuns em várias 
faixas etárias, exceto para mulheres 
jovens.

Segundo os autores do estudo, 
por ser uma infecção multissistêmi-
ca, os pacientes com a forma grave 
da covid-19 passam por um processo 
chamado tempestade de citocinas, 
que é um indicativo de descontrole 
da infl amação. Isso acontece quando 
o corpo perde a capacidade de pa-
rar esse processo que combateria a 
doença, desencadeando problemas 
gravíssimos. Uma hipótese levantada 
é a de que pacientes mais idosos e do 
sexo masculino têm tendência a ter 
um descontrole maior da infl amação. 

Covid-19: homens e idosos são 
principais vítimas de casos graves

Pacientes idosos do sexo masculino têm valores laboratoriais significativamente anormais

Ministro visitou ontem às instalações da fábrica do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: o Sr. CARLOS FABIAN GRAGLIA, argentino, casado, Chef de Cozinha, portando o Passaporte de n° 
AAA533652, com validade até 14/01/2023, inscrito no CPF/MF sob o n° 671.784.483-34, e a Sra. MARTA PINTO COELHO 
ROSA DIAS DE GRAGLIA, portuguesa, casada, Coordenadora do Gabinete de Comunicação, Informação, Imagem e 
Marketing da Junta de Freguesia da Misericórdia de Lisboa, portando o Passaporte de n° C685543, com validade até 
08/01/2023, inscrita no CPF/MF sob o n° 671.784.133-87, ambos, residentes e domiciliados na Rua Dom João de Castro, 
n°5, 2° Alges, Código Postal: 1495-075, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Gaivotas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 288,99m²(duzentos e oitenta e oito metros e noventa e nove decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.002.14.2833.0000.6 e sequencial n° 
1.006182.78. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.310.925,78m e E 272.813,85m; 
deste segue confrontando com azimute de 53°27'10" por uma distância de 16,27m, até o ponto M02, de coordenadas N 
9.310.935,47m e E 272.826,93m ; deste segue com azimute de 136°55'50" por uma distância de 18,22m, até o ponto M03, 
de coordenadas N 9.310.922,16m e E 272.839,36m ; deste segue com azimute de 233°47'14" por uma distância de 
15,76m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.310.912,85m e E 272.826,65m ; deste segue com azimute de 315°16'32" 
por uma distância de 18,19m, até o ponto M01, onde teve inicio essa descrição.  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 259.671,50. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Éverton Freire Barbosa, o Sr. Helton Luis Freire 
Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 27.04.2021. 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
DUNA ENERGIA S.A., CNPJ: 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para Perfuração – LPPER para o poço 7-PML-46-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona 
rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-PML-46-RN, com 1000 m de 
extensão, localizada no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Simplificada – LS para acesso ao poço 7-PML-46-RN, com extensão de 340 metros, localizado no Campo 
de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia para Perfuração – LPPER para o poço 7-PML-51-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona 
rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-PML-51-RN, com 1.249 m de 
extensão, localizada no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Simplificada – LS para acesso ao poço 7-PML-51-RN, com extensão de 180 m, localizado no Campo de 
Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia para Perfuração – LPPER para o poço 7-PML-52-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona 
rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-PML-52-RN, com extensão de 1185 
m, localizada no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Simplificada – LS para acesso ao poço 7-PML-52-RN, com extensão de 90 m, localizado no Campo de 
Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia para Perfuração – LPPER para o poço 7-PML-54-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona 
rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-PML-54-RN, com 716 m de extensão, 
localizada no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Simplificada – LS para acesso ao poço 7-PML-54-RN, com extensão de 226 m, localizado no Campo de 
Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia para Perfuração – LPPER para o poço 7-PML-56-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona 
rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-PML-56-RN, com 1.239 m de 
extensão, localizada no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Simplificada – LS para acesso ao poço 7-PML-56-RN, com extensão de 180 m, localizado no Campo de 
Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia para Perfuração – LPPER para o poço 7-PML-58-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona 
rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-PML-58-RN, com 1.752 m de 
extensão, localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Simplificada – LS para acesso ao poço 7-PML-58-RN, com extensão de 220 m, localizado no Campo de 
Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia para Perfuração – LPPER para o poço 7-RE-50-RN localizado no Campo de Redonda, zona rural do 
município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-RE-50-RN, com 960 m de extensão, 
localizada no Campo de Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Simplificada – LS para acesso ao poço 7-RE-50-RN, com extensão de 314 m, localizado no Campo de 
Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia para Perfuração – LPPER para o poço 7-RE-52-RN localizado no Campo de Redonda, zona rural do 
município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-RE-52-RN, com 190 m de extensão, 
localizada no Campo de Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-RE-58-RN, com 1.225 m de extensão, 
localizado no Campo de Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Simplificada – LS para acesso ao poço 7-RE-58-RN, com extensão de 375 m, localizado no Campo de 
Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Prévia para Perfuração – LPPER para o poço 7-RE-59-RN localizado no Campo de Redonda, zona rural do 
município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação e Operação – LIO para linha de surgência do poço 7-RE-59-RN, com 950 m de extensão, 
localizada no Campo de Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 
 Licença Simplificada – LS para acesso ao poço 7-RE-59-RN, com extensão de 95 m, localizado no Campo de 
Redonda, zona rural do município de Areia Branca / RN. 

Harvey David Gardiner 
DIRETOR 
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O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, em visita às instala-
ções da fábrica do Instituto de 

Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
-Manguinhos), na Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), reconheceu a impor-
tância do imunizante para abreviar a 
pandemia da covi-19, que já dura mais 
de um ano. “É a esperança para a po-
pulação e para pôr fi m à pandemia”, 
comentou o ministro sobre a vacina 
contra a covid-19.

A Fiocruz trabalha para começar a 
produção do IFA ainda este mês. A dis-
tribuição das doses 100% nacional da 
vacina contra a covid-19 está prevista 
para o segundo semestre deste ano.

Queiroga também pediu a colabo-
ração da indústria para a compra de 
insumos para aumentar a testagem no 
Brasil e para adquirir equipamentos de 
proteção individual, como máscaras e 
álcool em gel.

A presidente da Fiocruz, Nísia Trin-
dade, explicou que a fundação criou 
uma estrutura para enfrentar a doença. 
“Com a covid-19, estamos construindo 
um biobanco que será muito impor-
tante nas ações futuras”, afi rmou. 

Ministro da 
Saúde : “Vacina é 
esperança”

PANDEMIA
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Concurso

A 3ª Câmara Cível do TJRN 
manteve determinação ao município 
de Carnaubais para que, no prazo de 
oito meses, proceda a realização e 
conclusão de concurso público para 
contratação de servidores efetivos, 
com a consequente dispensa dos 
servidores temporários que haviam 
sido admitidos sem a realização de 
concurso prévio.

Assembleia
A Polícia Federal de� agrou na 

sexta-feira, 14, a Operação Terça 

Parte, para apurar a existência de 
organização criminosa atuante na 
Assembleia Legislativa do Amapá que, 
dentre outras condutas, é suspeita por 
nomeação de funcionários fantasmas, 
retenção de parte da remuneração de 
assessores e compra de votos.

Assembleia 2
Cerca de 30 policiais federais 

cumpriram 12 mandados de busca e 
apreensão, expedidos pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá, nas 
residências dos investigados, na sede 
de empresa envolvida no esquema, 

responsável pela contabilidade do 
grupo, garantindo a aparência de 
legalidade da vantagem ilicitamente 
auferida.

Hitler
“O mundo hoje precisa de um 

Hitler”, escreveu o paquistanês Adeel 
Raja, jornalista freelancer da CNN, em 
seu per� l veri� cado pelo Twitter. Ele 
apagou o comentário, logo depois, 
mas já era tarde. ada por Raja, que 
é do Paquistão, mas participou de 
algumas matérias da CNN ao longo 
dos últimos anos.

Hitler 2
A mensagem foi publicada pelo 

jornalista ao comentar sobre a crise 
recente entre Palestina e Israel. Após 
tomar conhecimento da publicação 
feita por Raja, a emissora dos Estados 
Unidos cortou os laços com o 
jornalista. “À luz dessas declarações 
abomináveis, ele não trabalhará 
com a CNN novamente em qualquer 
posição”, a empresa jornalística.

Estrelismo
A guerra de egos é repugnante; 

muito mais quando é propagada para 

ouvintes, telespectadores, leitores 
e internautas. É a baixaria entre a 
“rainha da cocada preta” e a “última 
Coca-Cola do deserto”. Em vários 
palcos Brasil afora.

Oportunidade
O Globalizando é uma 

organização sem � ns lucrativos 
que visa o ingresso ao ensino de 
idiomas de maneira gratuita e 
acessível em todo o Brasil. Tem 
processo seletivo em andamento. 
Quer saber mais? Acesse: https://
campsite.bio/globalizando.

JOÃORICARDO

A menos de duas semanas para 
o � m do prazo de entrega da 
declaração do Imposto de 

Renda, 11,4 milhões de pessoas ain-
da não prestaram contas ao Fisco. 
Segundo dados da Receita Federal, 
fechados no � m da manhã desta 
segunda-feira, 17, das 32 milhões de 
declarações previstas para este ano, 
20,5 milhões já haviam sido feitas. 

O último dia para a declaração é 
31 de maio, prazo que foi prorrogado 
para “suavizar os efeitos da pande-
mia”. Antes, o calendário terminava 
em 30 de abril. O presidente Jair Bol-
sonaro decidiu vetar o projeto de lei 
que prorrogava o prazo para o dia 31 
de julho para não causar um “dese-
quilíbrio do � uxo de recursos”. Este é 
o segundo ano consecutivo que a Re-
ceita adia a data � nal para prestação 
de contas.

É bom não deixar a declaração 
para a última hora, alerta a Receita, 
pois quem perder o prazo está sujei-
to à multa de no mínimo R$ 165,74 
e máximo de 20% sobre o imposto 
devido. 

Entre as novidades deste ano, es-
tá o campo para devolução do auxílio 
emergencial. Ele deve ser preenchido 
por quem recebeu o benefício no ano 
passado e ainda recebeu rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 22.847,76. 

Com tudo em mãos, o pri-
meiro passo é baixar o Programa 
Gerador da Declaração (PGD 
IRPF 2021) no site da Receita 
Federal. 

O contribuinte que quiser 
fazer a declaração por meio de 
smartphones ou tablets também 
pode baixar o aplicativo “Meu 

Imposto de Renda” no Google 
Play (para Android) ou na AppS-
tore (iOS).

Quem possuir certi� cado 
digital, poderá acessar o Centro 
Virtual de Atendimento e-CAC 
no site da Receita. 

Segundo a Receita, o siste-
ma de recepção de declarações 
funciona 20 horas por dia. Fica 
indisponível somente da 1 hora 
às 5 horas. Fora desse período, 
o contribuinte consegue preen-
cher normalmente as suas infor-
mações. 

MARCELLO CASAL JR

A atividade econômica cresceu 
1,7% no primeiro trimestre de 
2021, na série dessazonalizada, 

em comparação com o quarto trimes-
tre de 2020. Na comparação com o 
primeiro trimestre do ano passado, o 
crescimento foi de 1,6%. Levando em 
conta o mês de março, houve queda 
de 2,1% em relação a fevereiro e cres-
cimento de 5,2% na comparação com 
março de 2020.

Os dados são do Monitor do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), divulgado 
ontem, 17, pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV). De acordo com o 
coordenador do Monitor do PIB-FGV, 

Claudio Considera, o desempenho 
positivo na comparação com o tri-
mestre anterior surpreendeu, embora 
mostre a fragilidade do crescimento 
na comparação mensal, em decorrên-
cia da pandemia de covid-19.

“Este crescimento foi observado 
tanto nos três grandes setores de 
atividade, quanto nos componentes 
da demanda. No entanto, na compa-
ração mensal, o fraco desempenho 
de março, frente a fevereiro mostra a 
fragilidade deste crescimento, dado 
o acirramento das medidas de iso-
lamento social em diversas cidades 
brasileiras. A necessidade de adoção 
de novas medidas de isolamento foi 

devida à piora da pandemia no Brasil, 
com o aumento do número de casos 
de contágio e de mortes a partir do 
� nal de fevereiro”. Para o economista, 
os resultados evidenciam a impor-
tância de se acelerar a vacinação da 
população contra a covid-19, como 
primeiro passo “para que a economia 
possa crescer de forma mais sus-
tentável a longo prazo”. O Ibre/FGV 
informa que houve a necessidade de 
se fazer um ajuste sazonal adicional 
na análise apresentada hoje, devido à 
in� uência da pandemia em 2020 e em 
2021. Caso contrário, o resultado do 
trimestre seria de 1%, se fossem usa-
dos os mesmos fatores sazonais.

FGV: atividade econômica cresce 
1,7% no 1º trimestre de 2021
ESTIMATIVA| Crescimento leva em conta comparação com o quarto trimestre de 2020. Já quando se 
compara com o primeiro trimestre, crescimento foi de 1,6%. Dados são do Monitor do Produto Interno Bruto 

Levando em conta o mês de março, houve queda de 2,1% em relação a fevereiro e crescimento de 5,2% na comparação com março de 2020

Receita não recebeu 11,4 
milhões de declarações 

IMPOSTO DE RENDA

COMO DECLARAR O 
IMPOSTO DE RENDA

QUEM PRECISA DECLARAR 
O IMPOSTO DE RENDA

Renda tributável em 2020 superior a 
R$ 28.559,70

Receita bruta rural em 2020 superior a 
R$ 142.798,50

Renda não tributável em 2020 superior 
a R$ 40.000,00

Encerrou 2020 com patrimônio 
superior a R$ 300.000,00

Recebeu auxílio emergencial em 
qualquer valor e outro rendimento 
tributável superior a R$ 22.847,76

Teve ganho de capital com venda de 
bens, realizou operações na Bolsa 

ou pretende compensar prejuízo com 
atividade rural 

32
milhões de declarações são 

previstas para este ano
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IMUNIZAÇÃO | Matéria-prima chega da China a partir de sábado e poderá aliviar a escassez de imunizante no 
País. Fora essa remessa, serão entregues mais 30 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde 

O Ministério da Saúde e o governo 
de São Paulo deram boas no-
tícias nesta segunda-feira, 17, 

sobre a chegada de novos lotes do in-
sumo farmacêutico ativo de duas vaci-
nas contra a covid-19 no Brasil. Com a 
matéria-prima poderão ser feitas mais 
25 milhões de doses de imunizantes e 
aliviar um pouco escassez do produto 
na Campanha de Vacinação.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) receberá no sábado dois lotes do 
insumo farmacêutico ativo (IFA) da 
vacina de Oxford/AstraZeneca, com 
quantidade sufi ciente para envasar 18 
milhões de doses, afi rmou nesta se-
gunda-feira, 17, o secretário-executivo 
do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. 
Segundo ele, o governo federal recebeu 
a confi rmação nesta segunda de que a 
China embarcará no dia 21, com che-
gada ao Brasil no dia seguinte, dois lo-
tes que originalmente seriam enviados 
separadamente nos dias 21 e 28.

“A boa notícia é que hoje recebi a 
confi rmação de que esses dois lotes 
vão ser embarcados no dia 21 de maio. 
Então, é uma quantidade sufi ciente 
para produção de aproximadamente 
18 milhões de doses”, disse Cruz em 
audiência da comissão temporária 
de acompanhamento da covid-19 no 
Congresso.

Já a quantidade de IFA para a Coro-
navac foi anunciada pelo governo pau-
lista. O Instituto Butantan deve receber 
no dia 26 a próxima remessa de IFA da 
Coronavac, com 4 mil litros de insumos 
na China para a produção de cerca de 7 
milhões de doses. “O Butantan recebeu 
nesta manhã da China a previsão do 
envio de nova remessa de insumos ao 
Brasil para produção da vacina do Bu-
tantan. A chegada do novo lote com 4 
mil litros de insumos está prevista para 
o dia 26”, afi rmou João Doria, governa-
dor de São Paulo.

O governo estadual explica que o 
quantitativo entregue na sexta-feira já 
contempla o início do segundo contra-
to fi rmado com o Ministério da Saúde 
para mais 54 milhões de vacinas. “Além 
das novas doses da vacina contra a co-
vid-19, serão entregues em maio mais 

30 milhões de doses da vacina contra 
a gripe ao Ministério da Saúde, para 
distribuição em todo o País”, diz o go-
verno.

Tanto a Fiocruz como o Butantan 
dependem da chegada de IFA enviado 
pela China para continuar o processo 
de fabricação dos dois imunizantes 
mais usados no país contra a covid-19. 
No caso do Butantan, o envase foi in-
terrompido na semana passada por 
falta de insumos da vacina da chinesa 
Sinovac, enquanto a Fiocruz anunciou 
que interromperia o envase da vacina 
da AstraZeneca esta semana até a che-
gada de um novo lote.

O Butantan, ligado ao governo de 
São Paulo - cujo governador, João Do-
ria (PSDB), é desafeto do presidente 
Jair Bolsonaro - afi rma que recentes 
ataques de Bolsonaro à China têm in-
terferido diretamente no cronograma 
de liberação de novos lotes de insumos 
pelos chineses. Nesta segunda-feira, 
Doria reiterou que o atraso se deve a 
uma “questão política e diplomática”.

As vacinas da AstraZeneca e Co-
ronaVac são as duas principais em 
uso no País contra a Covid, sendo res-
ponsáveis por 99% de todas as doses 
aplicadas no país, sendo 69% da Coro-
naVac e 30% da AstraZeneca. A Pfi zer 
representa o 1% restante.

O Butantan já entregou ao Ministé-

rio da Saúde 47,2 milhões de doses da 
Coronavac de um total contratado de 
100 milhões, enquanto a Fiocruz entre-
gou 30,1 milhões de um primeiro con-
trato de 104,5 milhões. Até o momento, 
o Brasil vacinou 35,8 milhões de pesso-
as com a primeira dose, o equivalente a 
17% da população, e 17 milhões com as 
duas doses (8% da população).

SPUTNIK V
O embaixador da Rússia no Bra-

sil, Alexey Labetskiy, que já recebeu 
as duas doses da vacina Sputnik V, 
em Moscou, defendeu na audiência 
pública a segurança e efi ciência do 
imunizante.

“É uma vacina que dá efeito e ga-
rante a proteção de mais de 91%”, disse. 
Sob a justifi cativa de falta de documen-
tação com garantias exigidas pela An-
visa, a agência brasileira negou pedidos 
de autorização de uso emergencial do 
imunizante russo. Sem mencionar as 
pendências, o embaixador disse que, 
caso necessário, ele e a família seriam 
“coelhos de experimentos” para atestar 
a segurança da vacina.

O Ministério da Saúde tem um 
contrato assinado para compra de 
10 milhões de doses do imunizante 
Sputnik V. Outras 38 milhões de doses 
foram encomendadas por governos 
estaduais.

Brasil receberá insumos para 25 mi 
de doses AstraZeneca e Coronavac

Com matéria-prima que chegará na próxima semana, poderão ser feitas novas doses de imunizantes, em falta na Campanha de Vacinação

RAFIQ MAQBOOL/AP

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada – LS, 
com prazo de validade até 13/05/2027 em favor da Rede de Média Tensão (Acessos Externos) do 
Complexo Eólico Acauã com extensão de aproximadamente 1,751 km que interligará o Complexo Eólico 
Acauã a SE Acauã, localizada na Zona Rural do município de São Vicente /RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 
A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os atletas e clubes filiados, 
diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interessar, para a Assembleia Geral Ordinária que 
realizar-se-á no dia 28/05/2021, em 1ª chamada às 14:30h e em 2ª chamada às 15h, na Rua Raimundo 
Chaves, 2182, Sala 501, Candelária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes 
assuntos: apreciação da prestação de contas, balanço e relatório de atividades realizadas no ano de 2020; 
apresentação do calendário esportivo 2021; apresentação dos valores de inscrições dos eventos da federação 
para 2021. Será permitida a participação remota na sessão, sendo que a solicitação dos dados para acesso 
remoto deve ser encaminhada para o endereço fedrn@cbtm.org.br.  

 
Natal, 17 de maio de 2021. 

 
Tiago J. Martins P. Silva  

Presidente - FPOTM Natal 

 

2x4,5 

 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S.A., CNPJ: 08.248.940/0004-59, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO com 
validade até 13/05/2027 para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Estrada 
Velha de Grossos, Km 03, Salina Maranhão, Zona Rural, Município de Grossos/RN. 
 

Narciso Ferreira Souto Filho 
Proprietário 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 

MARMORARIA S & S LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 01.757.307/0001-02, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS da atividade de Indústria e beneficiamento de mármore, localizada no Distrito 
Agroindustrial Barrinha, 2001, Zona Rural, Mossoró - RN. 

MARMORARIA S & S LTDA 
Representante Legal 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
M SEABRA ALVES EPP, CNPJ: 23.902.201/0001-80, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada - 
LS, 2020-154084/TEC/LS-0411 com validade em 04/05/2027 para extração mineral de AREIA em uma área de 
20,00 (há), volume mensal de 1.500,00 m³/mês. Localizado no Distritor de Aningas, Zona Rural, Ceará Mirim-
RN. 
 

M SEABRA ALVES EPP 
Requerente/Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A Potiguar Construtora, CNPJ: 10.791.675/0001-50, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte a LO (Licença de Operação), para 
Extração e Beneficiamento de Granito, em uma área de 10 hectares e volume de 11.500 m³/mês, localizada na 
Fazenda Lagoinha, no município de Itajá/RN. 
 

João Gabriel Arantes Horto 
Administrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
UNIÃO REFINARIA NACIONAL DE SAL LTDA, CNPJ: 04.406.714/0005-89, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Operação – 
LO, para extração de sal marinho em uma área de 689,19ha, localizada no Sítio Logradouro, Zona Rural, do 
município de Porto do Mangue/RN. 
 

Davi Alves de Lima - Proprietário 

 

Anúncio foi feito durante audiência da comissão temporária de acompanhamento da Covid-19
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Os uniformes que a delegação do 
Brasil utilizará na Paralimpíada 
de Tóquio (Japão) foram lan-

çados nesta segunda-feira, 17, em live 
(transmissão ao vivo) do Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB) em suas pági-
nas no Facebook e no YouTube. Assim 
como nos Jogos Parapan-Americanos 
de Lima (Peru) em 2019, os trajes foram 
desenvolvidos pelo próprio Comitê. Os 
equipamentos têm itens de acessibili-
dade, como um zíper ergonômico para 
atletas com limitação motora e articu-
lar nas mãos ou calças com abertura la-
teral na barra para facilitar a passagem 
da prótese nos membros inferiores. Os 
tops, por sua vez, possuem alças retas e 
sem o cruzamento nas costas, para au-
xiliar a vestimenta dos esportistas com 
deficiências visuais.

“A etiqueta em braile [interna] foi 
um grande diferencial nesta coleção. 
Com certeza, vai dar mais autonomia 
para os atletas com deficiência visual. 
Geralmente, tínhamos que pedir para 

os nossos guias me auxiliarem no mo-
mento de me arrumar. Agora, vou con-
seguir preparar o uniforme sozinha”, 
disse a velocista Lorena Spoladore, da 
classe T11 (cego total), em nota à im-

prensa do CPB.
A estimativa do CPB é que o Brasil 

tenha uma delegação com 230 repre-
sentantes em Tóquio. 178 atletas de 14 
modalidades já garantiram vaga.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0928/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Leis nº 8.666/93, e 
suas alterações posteriores;
Considerando que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é 
suscetível de revogação por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 e 
das Súmulas 346 e 473/STF.
Considerando a Justificativa da Secretária Competente tal pedido se dá em virtude do erro de 
quantitativo, visto que, não dá para atender a demanda pelo prazo de 12 meses, é fato que existe 
um alto consumo de medicamentos injetáveis diante da elevada demanda de atendimentos nas 
unidades básicas de saúde e unidade hospitalar, uma vez que são utilizados para garantir a eficácia 
nos serviços de atendimento aos pacientes, e para que isto ocorra precisamos que eles estejam 
disponíveis em quantidade e a disposição dos munícipes. Sendo assim se faz necessário o 
aumento do referido quantitativo, para atender a demanda da secretaria.
RESOLVE,
REVOGAR, o Pregão Eletrônico Nº 002/2021, Processo Administrativo Nº 0928/2021, Registro de 
Preços Nº 004/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN.

Afonso Bezerra/RN, 17 de maio de 2021
João Batista da Cunha Neto

Prefeito Municipal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SANTA ÚRSULA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.053.891/0001-23, torna público 

que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte - IDEMA, a Licença de Operação para o Parque Eólico Santa Úrsula e 

nova Rede de Média Tensão, localizado na Zona Rural, Touros/RN. 

Francisco João Di Mase Galvão Junior

Diretor de Operação e Manutenção

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SANTA MÔNICA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.053.687/0001-02, torna público 

que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte - Idema a Licença de Operação para o Parque Eólico Santa Mônica e nova 

Rede de Média Tensão, localizado na Zona Rural, Touros/RN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior

Diretor de Operação e Manutenção

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

FUTEBOL| No dia 4 de junho, Brasil recebe o Equador, em Porto Alegre, e três dias depois enfrenta o 
Paraguai, em Assunção. Nos dias 27, 28, 29 e 30, são aguardados jogadores que atuam na Europa 

A CBF divulgou nesta segunda-
-feira, 17, a programação da 
seleção brasileira para os dois 

próximos compromissos pelas Elimi-
natórias Sul-Americanas da Copa do 
Mundo do Catar. A comissão técnica se 
reunirá na Granja Comary, em Teresó-
polis, no dia 26 de maio. Como de praxe 
em períodos que antecedem competi-
ções, nos dias 27, 28, 29 e 30 são aguar-
dadas as chegadas de jogadores que 
atuam na Europa cujas competições já 
estiverem definidas.

A partir disso, o departamento fí-
sico e médico da seleção brasileira vai 
realizar avaliações individualizadas 
nos atletas. Depois, no dia 31, uma se-

gunda-feira, primeiro dia desta Data 
Fifa, chegarão a Teresópolis jogadores 
que atuam no Brasil e os convocados 
por Tite de Chelsea e Manchester City, 
finalistas da Liga dos Campeões - a fi-
nal será disputada no dia 29.

Com o grupo completo, o técni-
co Tite comandará treinos na Granja 
Comary até o dia 2 de junho, data da 
viagem para Porto Alegre. Na capital 
gaúcha, a seleção brasileira fará no dia 
seguinte o treino oficial no Beira-Rio. 
Às 21h30 do dia 4, Brasil e Equador 
entram em campo pela sétima rodada 
das Eliminatórias.

Após a partida, o elenco ficará 
durante mais três dias treinando em 

Porto Alegre, no CT do Internacional. 
No dia 7, a delegação viaja para As-
sunção, onde, no dia seguinte, o Brasil 
enfrenta o Paraguai às 21h30 (horário 
de Brasília).

A imprensa segue proibida de 
acompanhar os treinos in loco em 
razão da pandemia de covid-19. Os 
treinamentos serão transmitidos pela 
CBF TV e as coletivas de imprensa con-
tinuam sendo realizadas virtualmente.

O Brasil lidera as Eliminatórias 
com 12 pontos conquistados em qua-
tro rodadas e é a única equipe com 
100% de aproveitamento na compe-
tição. Nas primeiras partidas, venceu 
Bolívia, Peru, Venezuela e Uruguai.

Com grupo completo, Tite comandará treinos na Granja Comary até dia 2 de junho, data da viagem para Porto Alegre, onde elenco fica 3 dias 

Convocados de Tite se apresentam à 
seleção brasileira a partir do dia 27

ALEXANDRE URCH

As calças têm abertura lateral para facilitar a passagem da prótese nos membros inferiores

Paralimpíadas: CPB lança uniformes 
adaptados com etiqueta em braile

ACESSIBILIDADE
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Dê um passo maior na carreira. A semana começará 
com proposta fi nanceira e será positiva para mudanças 
e aumento de poder. Você poderá assumir papel 
profi ssional diferente, ou iniciar um empreendimento 
ambicioso.

Encontre soluções práticas e viabilize planos da 
vida familiar. A semana será positiva para acertar a 
documentação, criar estratégias no trabalho, planejar 
uma viagem e estabilizar os relacionamentos. Implante 
hábitos saudáveis e fortaleça a saúde. 

Aproveite os últimos dias da passagem do Sol por seu 
signo para concretizar projetos, decidir rumos e iniciar 
novo ciclo de vida. A semana trará boas notícias na área 
fi nanceira e consolidação da carreira. Se estiver em busca 
de trabalho, espere por resposta positiva.

Resolva diferenças e aprofunde uma relação especial. 
A semana trará decisões da vida íntima e familiar. 
Supere inseguranças com posicionamentos claros e 
entendimento nos relacionamentos. Conquiste novos 
espaços, brilhe e movimente a vida numa nova direção.

Encerre um longo ciclo e comece outro nesta semana. 
Com a entrada do Sol em seu signo, caminhos e projeto 
de vida fi carão iluminados. Conte também com mais 
vitalidade e poder pessoal. Portas abertas na carreira. 
Espere por oportunidades de crescimento profi ssional.

Assuma mais poder no trabalho e reestruture a rotina. 
A semana trará sucesso dos empreendimentos e 
segurança nos relacionamentos. Decisões de moradia 
ou de assuntos de família cobrarão refl exões e bom 
planejamento. Avalie prazos, custos e riscos.

Aprofunde vínculos de amizade e fortaleça a posição 
na equipe A semana trará mudanças signifi cativas na 
maneira de se relacionar. Transforme antigos padrões e 
deixe o passado para trás. Fase de crescimento interior, 
de ligação com a espiritualidade e de conquistas.

Um imprevisto fi nanceiro cobrará resposta rápida. A 
semana será positiva no trabalho. Espere por bons 
resultados e harmonia com parceiros. No amor, assuntos de 
família poderão gerar confl ito. Temas delicados e diferenças 
cobrarão dose maior de paciência. 

Rompa barreiras nos relacionamentos e amplie a 
presença nas redes. A semana trará investimentos no 
seu futuro e sucesso na carreira. Coloque a conversa em 
dia com amizades e fi rme relações. Fase positiva para 
aumentar participação social, ações solidárias.

Novos projetos terão andamento positivo nesta 
semana, que será agitada no trabalho e com aumento 
de demandas da família e da casa. Expectativas de 
crescimento fi nanceiro se confi rmarão. Conte com 
oportunidades atraentes e com sorte.

A semana trará poder, prestígio e visibilidade na carreira. 
Abrace a missão e brilhe publicamente. Tensões com 
alguém da equipe ou amizade reforçarão desejos de 
mudanças. Assuma maior protagonismo num tema 
social relevante e exerça sua autoridade. 

Aprenda com os erros e não se abale com pequenas 
disputas. Você estará com tudo para estabilizar a vida 
e construir bases fortes para o futuro. Semana positiva 
para se expor, conquistar novos espaços e atrair 
oportunidades. Conte com carisma, empatia e poder.

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)

Televisão aberta está mais poderosa do que nunca
Vez ou outra surgem 

questionamentos sobre a força 
da televisão aberta, que está aí, 
desde sempre, disponível para 
toda a população brasileira sem 
cobrar nada pelos seus serviços.

O mundo mudou, avançou 
e, hoje, entre videogame, celular 
e streaming, são muitas as 
opções, mas nenhuma com a 
mesma intensidade da televisão 
convencional.

É ela quem alavanca 
ou chama atenção para os 

lançamentos da TV paga, assim 
como é a mais comentada nas 
mídias sociais, como Twitter, 
Facebook ou Instagram  e, 
também, aquela que possui o 
maior poder transformador.

Não raramente os 
participantes de realities 
shows, de um momento para 
o outro, são transformados em 
celebridades.

O exemplo de agora é Juliette 
Freire, que saiu do “BBB21” com 
29 milhões de seguidores. Tinha 

pouco mais de 3 mil quando 
entrou. Ou então Gil do Vigor, que 
pelo espaço que tem conquistado 
depois de sair do mesmo 
programa, parece até que foi o 
campeão. Ou as transformações 
na carreira de tantos outros, 
como foi com a Jojo Todynho, 
depois da última “Fazenda”.

Todos em consequência da 
velha e boa TV aberta, sempre 
em primeiro lugar na preferência 
de todos, quando se trata de 
Entretenimento ou Jornalismo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Juraci Gomes, pessoa querida 
do meio, amiga e profi ssional, 
nos deixou ontem...Produtora 
das mais competentes, sempre 
foi alguém muito segura nos 

bastidores...Mais uma vítima 
da Covid, depois de uma luta nos 
últimos meses. Infelizmente não 
deu. Triste.Seleções masculina 
e feminina de vôlei disputam 

a Liga das Nações, último 
torneio antes da Olimpíada...O 
SporTV transmite as mais de 60 
partidas com exclusividade entre 
o próximo dia 25 e 27 de junho.
Cabe sempre lembrar que 

teremos a Olimpíada do Japão 
ou Jogos Olímpicos do Japão...
Olimpíada, vale salientar, 
será só uma. Assim como a 

Paraolimpíada.“Carnaval”, 
lançamento da Netfl ix, com 
fi lmagens encerradas, tem a 
atriz Flávia Pavanelli como 
protagonista...Foi todo 

rodado em Salvador, antes da 
pandemia.

Nesta terça-feira, às 22h30, em 
“Que História É Essa, Porchat?”, 
no GNT, o público vai conhecer 
as histórias vividas por Vanessa 
Giácomo, Thaynara OG e 
Marcello Melo Jr. Vanessa, por 
exemplo, fala sobre o começo 
de sua carreira como atriz e do 
momento em que um urubu caiu 
e bateu em suas costas e fez sua 
sorte mudar.

Assunto encerrado
Se ainda existia certa expectativa 

em reverter o caso, agora a decisão 
é defi nitiva: a Band não vai mesmo 
renovar contrato para transmissões 
do campeonato italiano. Segundo se 
informa, a conta não fecha.

Louco isso
Já tem gente especulando e 

soltando lista sobre os participantes 
da “Fazenda”. Calma nessa hora. Nem 
apresentador foi defi nido ainda. Além 
do que tem a “Ilha dos Famosos” pela 
frente. Atenções nela.

 

Gostei de ver
No domingo, a TV Gazeta fez 

várias entradas, ao vivo, informando 
sobre o falecimento de Bruno Covas. 
Muito bom. Tem que ser daí para 
muito mais, especialmente para 
uma emissora fi ncada em bases 
jornalísticas.

Não pode

DIVULGAÇÃO

São muitos, até insistentes 
os pedidos para que o SBT 
coloque na lista das suas 
exibições a novela “Rebelde”. De 
uma vez por todas, vale avisar: 
isso não vai acontecer, porque 
não tem mais os direitos.

 

Quem vai fi car?
Toda novela tem lá o seu 

“quem matou?” ou “quem vai 
fi car com tal pessoa?”. No caso 
de “Salve-se Quem Puder”, agora 
com capítulos inéditos, surge 
uma inusitada questão: “quem 
vai fi car com a Filipa?”. Filipa, 
para quem não sabe, é a galinha 
da novela. Tudo indica que fi cará 
com uma das três protagonistas.  

 Nada diferente
Prática de sempre: quem 

chega, chega sempre querendo 
colocar a sua marca e se apressa 
em desmontar todo trabalho 
do seu antecessor. Nada mais 
antigo e inconsequente.  
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