
www.agorarn.com.br

NATAL,  SÁBADO E DOMINGO,1º E 2 DE MAIO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 1.075 | ANO 5 | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

CIDADES. 7 | O Brasil avança na vacinação contra 
a pandemia. Somente entre sexta-feira, 30, e 
domingo, 2, estão sendo entregues no país 10,9 

milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19. 
O balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, em Brasília. A maior eficiência 

na entrega ocorre em meio a dificuldades para 
a compra de insumos e à redução do ritmo de 
imunização.

Fim de semana com 10,9 
milhões de doses de vacina

FORÇA E HABILIDADE Disputas da competição em Tóquio serão na mesma piscina em que ocorrerão as provas olímpicas; chefe da equipe brasileira, Ricardo 
Moreira, está confi ante na conquista das tão almejadas vagas olímpicas

SÁTIRO SODRÉ/CBDA

PAPÓDROMO É ENTREGUE RECUPERADO E AMPLIADO PELO GOVERNO DO RN
CULTURA VALORIZADA

TRINTA ANOS APÓS SUA CONSTRUÇÃO, PARA RECEPCIONAR O PAPA JOÃO PAULO II, EM 1991, O ESPAÇO RECEBE PRIMEIRA GRANDE OBRA DE 
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO. GOVERNADORA FÁTIMA BEZERRA VISTORIOU O LOCAL NESTA SEXTA-FEIRA Pág. 2

SELEÇÃO BRASILEIRA 
SALTA EM BUSCA 
DE VAGAS PARA AS 
OLIMPÍADAS

Oito atletas brasileiros estão em Tóquio, onde participarão, 
até 5 de maio, da Copa do Mundo de Saltos Ornamentais. 
Após a seletiva no Rio de Janeiro, o Brasil foi campeão sul-
americano na Argentina. Para assegurar a vaga olímpica, os 
brasileiros devem ficar entre  os 18 primeiros colocados na 
disputa individual. Pág. 8
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LISA ELSIE/ASSECOM RN

Trinta anos após a sua cons-
trução, o Espaço Cultural 
João Paulo II passou pela sua 

primeira grande obra de recupera-
ção e ampliação e foi entregue pelo 
Governo do RN à população, total-
mente recuperado. Conhecido como 
“Papódromo” por ter sido concebido 
para receber o Papa João Paulo II, em 
1991, o local foi vistoriado nesta sex-
ta-feira, 29, pela governadora Fátima 
Bezerra, ao lado do vice-governador, 
Antenor Roberto e de parte do seu 
secretariado.

“Em mais um resultado do esforço 
em prol da cultura potiguar, estamos 
entregando aos norte-rio-grandenses 
um importante equipamento para 
eventos com capacidade para receber 
até 1.500 pessoas, completamente re-
construído e ampliado”, comemorou 
a governadora.

O Governo investiu R$ 
11.017.098,23 milhões na reforma e 
ampliação da edi� cação que tinha 
� cado subutilizada por mais de uma 
década. Os recursos foram viabiliza-
dos pelo acordo de empréstimo com 
o Banco Mundial, por meio do Projeto 
Governo Cidadão e os serviços foi � s-
calizado pela Secretaria Estadual de 
Infraestrutura (SIN).  A obra integra 
a reforma do Centro Administrativo 
do Estado, em Natal, que recebeu no-
va iluminação e pórticos de entrada, 
além de ciclovias e projeto paisagís-
tico.

“Estamos colhendo mais um fru-
to do trabalho integrado orientado 
pela governadora. Encontramos esta 
obra, hoje concluída, com apenas 1% 
de execução e diversos entraves que a 
atrasavam. Buscamos soluções para 
dar celeridade ao serviço e para que 
este grande dia chegasse”, pontuou 
o secretário de Gestão de Projetos e 
Metas e coordenador do Governo Ci-
dadão, Fernando Mineiro.

O novo an� teatro do “Papódro-
mo” é totalmente equipado e possui 
palco, camarim, salas de ensaio, ca-
marote, arquibancadas, banheiros e 
estacionamento para 150 carros. Os 
setores internos têm refrigeração cen-
tral e total acessibilidade, com rampas 
e elevador e uma sala para ensaios da 
Orquestra Sinfônica do RN.

“Esse lugar será um relevante 
equipamento de lazer para a capital, 
fomentando a cultura potiguar, tão 
carente de locais adequados à ex-

pressão artística. E, especialmente, 
será um grande incentivo para a nossa 
orquestra, que vinha se apresentando 
com plateias lotadas, antes da pande-
mia”, comentou Crispiniano Neto, di-
retor-geral da Fundação José Augusto 
(FJA).

ESPAÇO SERÁ MULTIUSO
De uso plural, além de eventos 

culturais, o local voltará a abrigar um 
Restaurante Popular e a Escola da Po-
lícia Penitenciária. Esta, no segundo 
pavimento, terá salas de aula, aten-
dimento psicossocial, laboratório de 

informática e dormitórios. Contando 
com todas essas frentes, o equipa-
mento será administrado em uma 
parceria entre a FJA e as secretarias 
de Estado do Trabalho, da Habitação 
e da Assistência Social (Sethas) e da 
Administração Penitenciária (SEAP).

Gustavo Coelho, titular da SIN, 
ressaltou na ocasião “o empenho 
das equipes das secretarias e todos 
os esforços feitos para entregar o 
prédio recuperado, mesmo com a 
pandemia”. Já a secretária da Sethas, 
Iris Oliveira, destacou o “ambiente 
espaçoso e totalmente adequado aos 
serviços de refeições populares que os 
mais carentes terão acesso, assim que 
o arrefecimento desta crise de saúde 
permitir”. A secretária adjunta da 
SEAP, Ivanilma Carla, agradeceu por 
“� nalmente a escola poder bene� ciar 
os policiais do interior em treinamen-
to na capital, com alojamento digno 
para mulheres e homens que prestam 
serviço direto à população”.

OBRAS NA PANDEMIA
Para que a execução das obras fos-

se mantida neste período de pande-
mia, a Certa Engenharia assinou um 
termo de compromisso com o Gover-
no do Estado, via Governo Cidadão, 
para proteger seus operários com EPIs 
necessários, exigindo distanciamento 
de segurança entre eles e garantindo 
álcool 70% e sabão líquido para a hi-
giene das mãos.

Também estiveram presentes na 
ocasião a secretária adjunta do Gabi-
nete Civil, Socorro Batista; a diretora 

da escola penal, Pascoaliana Alves, 
além de técnicos do Governo Cidadão. 
Representando a Certa Construções 
estavam José Walter Carvalho (dire-
tor-presidente), Fredson Fernandes 
(engenheiro responsável pela obra) e 
Marcus Aguiar (diretor-técnico).

Papódromo é entregue recuperado e 
ampliado pelo Governo do Estado
VISTORIA | Governadora Fátima Bezerra, vice-governador Antenor Roberto e diversos secretários estaduais foram ao local, nesta sexta-feira; Papódromo assim ficou conhecido por ter 
sido concebido para receber o Papa João Paulo II, em 1991, e somente agora, 30 anos após sua construção que passou pela primeira grande obra de recuperação e ampliação

Novo anfiteatro é totalmente equipado com palco, camarim, salas de ensaio, camarote, arquibancadas, banheiros e amplo estacionamento

Governadora Fátima Bezerra comemorou a entrega do equipamento, ressaltando o esforço da sua gestão em prol da cultura potiguar

Em mais um resultado 
do esforço em prol da 
cultura potiguar, estamos 
entregando aos norte-rio-
grandenses um importante 
equipamento para eventos 
com capacidade para 
receber até 1.500 pessoas”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN
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CORREIO BRAZILIENSE

O Tribunal Especial Misto (TEM) 
aprovou nesta sexta-feira (30) 
o impeachment do governador 

do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), 
que já estava afastado e perdeu o car-
go de forma definitiva com a decisão. 
Como consequência, o governador em 
exercício, Cláudio Castro, se tornará o 
governador de fato.

Até o fechamento desta edição, o 
impedimento recebeu oito votos favo-
ráveis e nenhum contrário. Dois votos 
ainda seriam concluídos, e o tribunal 
também definiria por quanto tempo 
Witzel perderá seus direitos políticos.

Witzel está afastado do cargo desde 
agosto do ano passado e foi denunciado 
pelo Ministério Público Federal por par-
ticipação em um esquema de desvios de 
recursos na área da saúde, que seriam 
aplicados no combate à pandemia de 
covid-19. 

No processo de impeachment, Wit-
zel foi condenado por crimes de respon-
sabilidade na resposta do governo do 
estado à pandemia, e, especificamente, 
pela requalificação da organização 
social (OS) Instituto Unir Saúde ao as-
sumir contratos com a administração 
pública e a contratação da OS Instituto 
de Atenção Básica e Avançada à Saúde 
(Iabas) para a construção e gestão de 
hospitais de campanha no ano passado. 

Para ser condenado, Witzel pre-
cisava receber sete dos dez votos no 
tribunal misto, que era composto pelos 
desembargadores Teresa Castro Neves, 
Maria da Glória Bandeira de Mello, Inês 
da Trindade, José Carlos Maldonado e 
Fernando Foch e pelos deputados es-
taduais Waldeck Carneiro (PT), relator 
do processo, Alexandre Freitas (Novo), 
Chico Machado (PSD), Dani Monteiro 
(PSol) e Carlos Macedo (REP).

ACUSAÇÃO
O julgamento pelo Tribunal Espe-

cial Misto (TEM) teve início às 9h33, 
com a manifestação da acusação, feita 
pelo deputado estadual Luiz Paulo (Ci-
dadania), co-autor da denúncia feita na 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj), junto com a deputada Lucinha 
(PSDB). Segundo ele, foi comprovado 
que Witzel cometeu crime de respon-
sabilidade punível, “visto a existência de 
atos ímprobos cometidos contra a ad-
ministração pública estadual e a tipifi-
cação dos mesmos conforme prescreve 
a lei federal 1.079/50”.

As acusações são a respeito da 
contratação das OSs Unir e Iabas para 
a prestação de serviços de saúde no âm-
bito das ações de combate à pandemia 
de covid-19 com a criação de uma “cai-
xinha da propina” de 20% dos valores 
dos contratos.

Segundo o deputado Luiz Paulo, os 
fortes indícios de fraudes levaram a três 
operações do Ministério Público Fede-
ral: Placebo, Favorito e Filhote de Cuco. 

Sobre a OS Unir, o deputado destacou 
que ela foi desqualificada em outubro 
de 2019 e teve os contratos rescindidos. 
Porém, no dia 24 de março de 2020, 
depois da decretação da emergência sa-
nitária no estado, a desqualificação foi 
revogada, sendo novamente desqualifi-
cada no dia 15 de maio, após a Operação 
Favorito”.

“A requalificação da Unir foi ato ím-
probo, que não atendeu o interesse pú-
blico e a sua desqualificação em seguida 
foi uma tentativa de se dar uma falsa 
aparência de imparcialidade, quando 
os atos ímprobos já haviam sido des-
cobertos pelas operações”, afirmou a 
acusação.

Sobre o Iabas, Luiz Paulo destacou 
que a OS tinha 96% dos contratos com 

o Estado com avaliação de desempenho 
com conceito C, ou seja, o pior de todos. 
E, mesmo assim, celebrou em abril de 
2020 contrato de R$835,8 milhões para 
a construção e gestão de sete hospitais 
de campanha.

“Não houve justificativa pertinente 
para a sua escolha. O montante inicial 
de R$256,6 milhões foi empenhado e 
pago, sendo que foram entregues ape-
nas dois hospitais – Maracanã e São 
Gonçalo – e apenas o do Maracanã fun-
cionou por breve tempo e sob muitas 
ilegalidades, como sobrepreço e super-
faturamento”.

DEFESA
A defesa de Witzel, relatou a Agên-

cia Brasil,  teve 30 minutos para fazer 
as considerações e negou todas as acu-
sações. Os advogados Bruno Albernaz 
e Eric de Sá Trote afirmaram que o go-
vernador não foi o responsável pelas de-
cisões de contratação das organizações 
sociais tomadas por seus secretários e 
sub-secretários e pediram a anulação 
do processo.

“Se socorreu a todo o tempo de 
elementos estranhos aos autos, de-
núncias do MPF que sequer passaram 
pelo crivo do contraditório no proces-
so originário, elementos alienígenas à 
demanda. O que foi até difícil para o 
governador se defender dos atos aos 
quais estão sendo imputados a ele”, 
afirmou a defesa.

Os advogados fizeram três alega-
ções preliminares para pedir a nulidade 
do impeachment. A primeira pedia que 
fosse decretada a inépcia da denúncia, 
por “falta de clareza na delimitação das 
acusações”, além da nulidade absoluta 
do processo por “falta de apresentação 
do libelo acusatório”, que é a delimita-
ção do fato que está sendo julgado.

A segunda dizia que a Súmula Vin-
culante nº 14 do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) não foi respeitada, que fala 
sobre a imprescindibilidade de acesso 
a todas as provas relevantes. Para a de-
fesa, o desrespeito se deu pelo falta de 
juntar ao processo a íntegra da delação 
premiada do ex-secretário de Saúde 
Edmar Santos. A terceira preliminar 
alegou cerceamento de defesa por ter 
sido negada a produção de prova peri-
cial prática, com relação à contabilida-
de dos pagamentos feitos à Unir e das 
obras e serviços de hospitais de campa-
nha pelo Iabas.

Todas as preliminares foram re-
jeitadas por unanimidade, seguindo o 
relator.

WITZEL
Em sua conta no microblog Twitter, 

logo após o início do julgamento pelo 
Tribunal Especial Misto (TEM), o gover-
nador afastado Wilson Witzel afirmou 
que não desistirá do cargo e acusou o 
processo de ter motivação política.

Witzel perde definitivamente cargo 
de governador do Rio de Janeiro 
IMPEDIDO | No processo, o político foi condenado por crimes de responsabilidade na resposta à pandemia, e especificamente pela requalificação da organização social Instituto Unir 
Saúde ao assumir contratos com  a administração pública e a contratação da OS Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde para construção e gestão de hospitais

Wilson Witzel, por meio do Twitter, avisa que não desistirá do cargo de governador do Rio de Janeiro e acusa processo de ter motivação política

Tribunal Especial Misto decidiu o destino do, agora, ex-governador nesta sexta-feira, 30
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MARCELO HOLLANDA

MARCELO HOLLANDA

MARCELO HOLLANDA

Em meio ao comércio de rua mori-
bundo pelos efeitos da pandemia, 
tem um ambulante no centro de 

Natal que está rindo à toa. E nada me-
lhor que neste 1º de maio, Dia do Traba-
lho, contar sua saga.

Depois de anos vendendo geléia 
de coco no cruzamento da João Pessoa 
com a Princesa Isabel, Adailton se ren-
deu à pandemia e foi vender máscaras 
de proteção.

Arrumou uma costureira perto de 
casa, pôs tudo numa caixa de papelão e 
levou para sua esquina.

Não, não é um negócio de sucesso, 
mas, hoje com quatro costureiras pro-
duzindo para ele, Adailton consegue 
brigar com a crise sanitária que já der-
rubou muita gente.

“Vendo em média 80 máscaras por 
dia e faço um dinheiro que nunca fiz em 
10 anos vendendo compota”, relata.

Só o apelido dele não desapareceu: 
em vez de “máscara”, ele continua co-
nhecido nas redondezas como “Geléia”.

Como ele, centenas de outras pes-
soas em Natal – para não dizer milha-
res – resolveram vender máscaras de 
proteção para sobreviver em tempos de 
pandemia.

Marinete, que é cabeleireira, leva 
um punhado dentro da bolsa para ofe-
recer aos clientes. Afinal, o comprador 
está ali, o produto está na bolsa, o que 
custa tentar?

Mas no caso do Adailton a coisa é 
diferente. As pessoas estão passando 
por ele e precisam se dispor a parar e 
examinar o produto.

Então, além da necessidade, que 
é a mãe de todas as coisas, o vendedor 

precisa ter certo carisma e oferecer faci-
lidades ao cliente.

Carisma, ao que parece, o Adailton 
tem, porque em apenas 10 minutos seis 
ou sete pes           soas pararam para ver 
as máscaras, hoje dispostas em várias 
caixas por tipo e cor.

Mas, olhando ao redor, é possível 
entender um casamento de fatores que 
contribuem para que ele venda muito.

Um cartaz ao lado diz: “Aceitamos 
PIX”. E sobre um das caixas é possível 
ver a maquininha verde do PagSeguro.

Sim, Adailton vende qualquer valor, 
por menos que seja, no débito e no cré-
dito, sem fazer distinção de credo, cor e 

raça. E ainda ensina a melhor maneira 
de usar.

Não é novidade, já que até os ambu-
lantes de praia já aceitam Pix e muitos 
têm maquinetas para compras no débi-
to; é a compreensão de mundo que faz 
a diferença.

Mas não é fácil. O volume de ser-
viços do Rio Grande do Norte recuou 
1,2% em fevereiro na comparação com 
o mês anterior, segundo a Pesquisa 
Mensal de Serviços do IBGE de feverei-
ro último.

Agora, comparando fevereiro de 
2021 com fevereiro de 2020, o tombo 
do RN chega a 14%, o maior do Brasil, 

o que justifica Adailton da sua esquina 
comemorar o seu pequeno  recorde de 
vendas.

Para quem depende de um auxílio 
emergencial que chegou tarde e bas-
tante reduzido em relação aos 600 Reais 
médios do ano passado, pequenas vitó-
rias com a de Adailton contam e muito.

Há um desânimo no ar por onde 
se anda. Tirando os setores que estão 
crescendo durante a crise sanitária, o 
sumiço da clientela por causa do distan-
ciamento social cortou em mais de 60% 
a renda dos trabalhadores autônomos.

Essa gente que já andava muito mal 
antes da pandemia, agora foi parar na 

“Bacia das Almas”, uma expressão utili-
zada até hoje como metáfora para algo 
sem muito valor.

O problema é que as pessoas que 
trabalham na rua têm valor.

Durante a pandemia que já 
entrou no seu segundo ano, os tra-
balhadores informais foram os que 
mais sofreram com a falta de traba-
lho e renda.

Dados divulgados nesta sex-
ta-feira, 30, da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad 
Contínua) do IBGE, apontam uma 
queda de 15,9% no número de tra-
balhadores sem carteira.

Significa que 1,8 milhões de 
pessoas perderam seus ganhos na 
comparação com o primeiro tri-
mestre de 2020. Já no mercado for-
mal, a queda foi um pouco menor 
em termos percentuais e quase o 
dobro em valores absolutos. São 3,9 
milhões de pessoas com carteira a 
menos do que um ano antes, uma 
retração de 11,7%. O desalento, ex-
pressão usada para definir as pesso-
as que já nem procuram mais traba-
lho, foi recorde: atingiu seis milhões, 
o maior patamar da série.

Do total de brasileiros em ida-
de de trabalhar (isso compreende 
acima de 14 anos), 48,6% estão sem 
emprego ou fora do mercado de 
trabalho.

Vendedor troca geléia por máscara 
para faturar durante a pandemia
DOIS LADOS | O vendedor ambulante Adailton elegeu o centro de Natal como “escritório” e fatura com um negócio que só exige empatia e bom humor: vender proteção contra um vírus 
que já matou mais 400 mil brasileiros, desde o início da pandemia, no ano passado; os “mascarados” são sinônimo de bons negócios para vários pequenos comerciantes

Vale tudo para não perder os clientes e, em época de ataque do novco cooronavírus, oportunidades de negócios são criadas no comércio

Adailton revela que está ganhando mais dinheiro, atualmente, que durante os dez anos que vendeu outro produto e negocia com PIX, cartão de crédito e tem usado  sua experiência para atrair a clientela no Centro da capital do RN

OS INFORMAIS 
SÃO OS QUE 
MAIS SOFREM COM A 
FALTA DE TRABALHO
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O banco de todos os brasileiros trabalha
pela manutenção e geração de emprego e renda

no estado do Rio Grande do Norte.

A CAIXA parabeniza todos os trabalhadores
do Rio Grande do Norte e se orgulha dos seus

851 FUNCIONÁRIOS
que atuam no Estado.

Volumes aproximados desde Jan./2020.

R$ 5,3 BI
EM BENEFÍCIOS

SOCIAIS, INSS E FGTS

R$1,5 BI
DE CRÉDITO 

HABITACIONAL

R$ 972 MM
DE CRÉDITO PARA
PESSOAS FÍSICAS

R$5,7 BI
DE AUXÍLIO 

EMERGENCIAL

R$ 677 MM
EM CRÉDITO PARA MICROS

E PEQUENAS EMPRESAS

R$ 147 MM
EM CRÉDITO PARA 
INFRAESTRUTURA 
E SANEAMENTO



O Governo do Rio Grande do 
Norte revogou o decreto que 
liberava o retorno presencial 

nas aulas das redes privada e pública 
de educação no estado. O motivo foi a 
decisão do ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal Federal, que 
acatou pedido do Sindicato dos Traba-
lhadores de Educação do Rio Grande 
do Norte (Sinte/RN).

Pelo decreto, a abertura e funcio-
namento das escolas das redes públi-
cas municipais ficaria submetida aos 
respectivos Planos de Retomada de 
Atividades Escolares Presenciais que 
contemplem os protocolos sanitários 
e pedagógico de cada cidade, assim 
como o funcionamento das escolas da 
rede pública estadual ficaria submeti-
da à elaboração do plano que deveria 
ser publicado até o dia 12 de maio.

Porém, após a decisão de Alexan-
dre de Moraes, que cassou a liminar 
proferida pelo juiz da 2ª Vara da Fa-
zenda Pública da Comarca de Natal, 
o Governo decidiu revogar o decreto 
anterior e volta a vigorar a regra de-

terminada em 22 de abril, que liberou 
o funcionamento em sistema híbrido 
para alunos até o 5º ano do ensino fun-
damental I e 3ª série do ensino médio. 
No entanto, para Natal, está em vigor 
o texto do decreto municipal sobre as 
aulas, que liberam para todos os níveis 

da rede privada.
Pela regra que volta a vigorar, per-

manecem suspensas as aulas presen-
ciais, para os demais os “níveis, etapas e 
modalidades educacionais”, incluindo 
instituições de ensino superior, técnico 
e especializante.
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A Sexta Vara da Fazenda Públi-
ca da Comarca de Natal sus-
pendeu, até o dia 31 de maio 

deste ano, a eficácia da decisão que 
determinou o restabelecimento, de 
forma integral, da circulação de toda 
a frota de ônibus e opcionais, para 
que passasse a operar com 100% dos 
veículos.

O juiz Francisco Seráphico da Nó-
brega acolheu pedido do Município 
do Natal. O ente público informou 
que, após reunião extrajudicial com a 
Defensoria Pública e o Ministério Pú-
blico Estadual, chegou ao consenso 

entre as partes acerca da necessida-
de de suspensão da decisão para que 
fosse possível a adoção das medidas 
administrativas preparatórias e pos-
terior cumprimento das obrigações 

de fazer constantes da versão atuali-
zada da Nota Técnica/STTU.

A Nota Técnica propõe o aumen-
to inicial da frota de veículos operan-
tes de 353 para 396, com reforço extra 

do número de viagens nos horários 
de pico e disponibilização dos da-
dos em portal de transparência para 
acompanhamento do dimensiona-
mento periódico da frota.

O magistrado também determi-
nou a intimação do Município do Na-
tal para que, no prazo de cinco dias, 
complemente as informações cons-
tantes na Nota Técnica nº 01/21 – ST-

TU, com as especificações linha por 
linha do transporte coletivo urbano, 
o número de veículos operantes an-
tes da implementação da proposta e 
os que passarão a operar efetivamen-
te. Além disso, no prazo de sete dias, 
implemente as medidas previstas na 
proposta, com o aumento do número 
de veículos em operação.

A Justiça havia determinado no 
dia 08 de março que os ônibus de Na-
tal circulassem com 100% da frota. A 
decisão não foi cumprida. O Seturn 
informou à prefeitura que não iria 
cumprir a determinação, alegando 

que, por conta da pandemia, o fluxo 
de passageiros acabou reduzido em 
cerca de 65% e que há dificuldades 
para cobrir despesas

Justiça suspende restabelecimento 
de 100% da frota de ônibus em Natal
TRANSPORTE | Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega acolheu pedido do Município de Natal e Nota Técnica da STTU propõe o aumento inicial da frota de veículos operantes de 353 
para 396, com reforço extra do número de viagens nos horários de pico e disponibilização dos dados em portal de transparência para acompanhamento do dimensionamento da frota

Frota de ônibus e opcionais: Município informou que Defensoria Pública e Ministério Público chegaram a um acordo durante uma reunião

31
de maio é a data até quando está 

suspenso o restabelecimento

65%
do fluxo de passageiros foram 

reduzidos na pandemia

O Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte 

(Idema) realizou uma força-tarefa, 
no período de janeiro a abril, para 
analisar processos referentes às ativi-
dades de energias renováveis. Resul-
tante do trabalho, o órgão ambiental 
emitiu 52 Licenças para Setores de 
Energias Eólica e Solar no RN, com 
isso habilitou diversas empresas para 
participarem dos Leilões de Compra 
de Energia Elétrica Proveniente de 
Novos Empreendimentos de Gera-
ção, denominados Leilões de Energia 
Nova “A-3” e “A-4” de 2021, que será 
realizado pelo Ministério de Minas e 
Energia, por meio da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (ANEEL).

Dos documentos emitidos pelo 
órgão ambiental, 50 são Licenças 
Prévias e duas são Licenças de Insta-
lação. Para o supervisor do Núcleo de 
Energias e Telecomunicação do Ide-
ma, Felipe Fernandes, “essas licenças 
garantem que as empresas possam 
concorrer nos próximos leilões, sina-
lizando a continuidade da expansão 

da atividade de energias renováveis 
no Estado, com a chegada de novos 
projetos em diversos municípios. O 
mutirão contou com o esforço da 
equipe do Núcleo de Energia com 
o auxílio fundamental do setor de 
Geoprocessamento, da Assessoria 
Jurídica para tratar casos específicos, 
da equipe da Coordenação e do Meio 
Ambiente (CMA) e da Diretoria para 
revisão dos pareceres e assinatura 
das licenças”, esclareceu o supervisor.

De acordo com o diretor-geral 
do Idema, Leon Aguiar, “sabemos da 
importância desses Leilões para o 
país e para o nosso estado. Mesmo 
em meio a uma pandemia, estamos 
trabalhando para garantir que os 
empreendimentos possam partici-
par dos certames. O empenho de 
todos fez a diferença e podemos hoje 
apresentar um ótimo resultado, com 
o maior número de processos que o 
Idema já emitiu. E a partir de maio, 
iniciaremos outra força-tarefa para 
o leilão de setembro. O Estado tem 
um potencial extraordinário para a 
produção dessas atividades”.

Investidores são habilitados 
para disputar leilões no RN

ENERGIA ELÉTRICA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, concordou com solicitação feita pelo Sinte-RN

Governo revoga decreto que liberava 
o retorno das aulas presenciais

EDUCAÇÃO



7Cidades|  Sábado e domingo, 1º e 2 de maio de 2021

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Entre esta sexta-feira (30) e o 
domingo (2) estão sendo dispo-
nibilizadas no país 10,9 milhões 

de doses de vacinas contra a covid-19. 
Ontem foram entregues 6,5 milhões de 
doses da vacina Oxford/AstraZeneca, 
produzida pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), além de 420 mil da 
CoronaVac, parceria entre o Instituto 
Butantan e a farmacêutica chinesa 
Sinovac.

Nests sábado (1º), está prevista a 
chegada de 220 mil doses da Oxford/
AstraZeneca importadas por intermé-
dio do consórcio Covax Facility, coor-
denado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

No domingo, uma nova remessa 
desse imunizante, também obtida 
junto ao consórcio Covax Facility, che-
ga a São Paulo, com mais 3,8 milhões 
de doses. Com isso, completam-se os 4 
milhões de doses previstos para maio 
anunciados pelo Ministério da Saúde.

O balanço foi apresentado pelo 
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
em pronunciamento feito ontem em 
Brasília e transmitido pelos canais da 
pasta. Não houve abertura para per-
guntas de jornalistas.

De acordo com Queiroga, consi-
derando o período desde quarta-feira 
(28), 17,1 milhões de doses de vacina 
contra a covid-19 das adquiridas pelo 
governo estão sendo entregues. No dia 
28, foram disponibilizados 5,2 milhões 
de doses, sendo 5,1 milhões da Oxford/

AstraZeneca e Fiocruz e 104,8 mil da 
CoronaVac.

Na quinta-feira (29), chegaram 1 
milhão de doses da Pfizer., que serão 
distribuídas a partir de segunda-feira. 
Segundo o Ministério da Saúde, essa 
dinâmica foi definida a pedido de 
estados e municípios. Como o imuni-
zante da Pfizer demanda estrutura de 
armazenamento com temperaturas 

baixas (entre -25º e -15º), a orientação 
do ministério foi que as doses fossem 
direcionadas sobretudo a capitais.

A agilização da entrega de vacinas 
ocorre em meio a dificuldades para 
obtenção de insumos e à redução do 
ritmo da imunização contra a co-
vid-19. Pesquisa divulgada nesta sex-
ta-feira pela Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) indica que 673 

cidades ficaram sem aplicar vacinas 
nesta semana.

FIOCRUZ
A presidente da Fiocruz, Nísia 

Trindade, disse que a fundação atingiu 
a capacidade de produção de 1 milhão 
de doses por dia e que já tem ingre-
dientes farmacêuticos ativos (IFAs) su-
ficientes para a primeira leva prevista, 

de 100,4 milhões.
Nísia disse que foi finalizada a 

estrutura para produção da vacina. 
Contudo, esta ainda deverá ser passar 
por processos de análise e certificação 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

PROTOCOLOS
No pronunciamento de ontem, 

o ministro da Saúde informou que a 
pasta vem desenvolvendo protocolos 
para os procedimentos em caso de ne-
cessidade de intubação de pacientes. 
O professor da Universidade de São 
Paulo Carlos Carvalho, que coordena 
o trabalho, explicou que os protocolos 
devem abarcar as condutas adequa-
das no processo de intubação, incluin-
do o uso racional do oxigênio neste 
processo.

“A intubação deve garantir segu-
rança para paciente e equipe. Haverá 
um protocolo chamado de sequência 
rápida de intubação e um protocolo  
específico”, sublinhou o professor.

Outro protocolo deve definir o uso 
de tecnologias para realizar procedi-
mentos em UTIs por meio do sistema 
telessaúde. “Haverá uma parte inicial 
de treinamento e capacitação da equi-
pe e de hospitais que estão atendendo 
na ponta. A partir daí, começaremos a 
fazer visitas e discussões diárias para 
apoiar a assistência que esses profis-
sionais estão prestando à população”, 
acrescentou Carvalho.

Fim de semana tem entrega de 10,9 
milhões de doses de vacina no Brasil
IMUNIZAÇÃO| Balanço da chegada das remessas de imunizantes, mostrando ação do governo federal no combate à pandemia da Covid-19, foi apresentado pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, durante pronunciamento feito em Brasília; ele contabilizou que 17,1 milhões de doses de vacina das adquiridas pela gestão Bolsonaro estão sendo entregues

Neste domingo, 2, nova remessa de imunizante chegará a SP, com mais 3,8 milhões doses, completando os 4 milhões previstos para maio

TIAGO CALDAS/FOTOARENA

Eventuais golpes que ocorram por 
meio do Pix decorrem da mani-
pulação de contextos sociais por 

fraudadores, não de falhas de seguran-
ça no sistema, advertiu ontem (30) o 
Banco Central (BC), no encerramento 
da campanha O Pix é novo, mas os gol-
pes são antigos. Segundo a autoridade 
monetária, cabe ao usuário precaver-
-se para não ser lesado.

“Em situações de medo ou ganân-
cia, pare e pense no contexto e se faz 
sentido. Então, tome domínio da situ-
ação”, disse o chefe-adjunto do Depar-
tamento de Competição e de Estrutura 
do Mercado Financeiro do Banco Cen-
tral, Carlos Eduardo Brandt, no painel 
de encerramento da campanha, trans-
mitido ao vivo pela internet.

Segundo os participantes do even-
to, o Pix representa apenas um meio de 
pagamento, que não está relacionado 

diretamente ao descuido de quem 
cai numa fraude. Os participantes do 
evento listaram os principais golpes: 
pedido de dinheiro por aplicativo de 
mensagem clonado (Whatsapp ou Te-
legram) de amigos e conhecidos; SMS, 
e-mail ou ligações que pedem atualiza-
ção de cadastros com links para pági-
nas falsas e lojas virtuais falsas que ja-
mais enviam os produtos comprados.

Nessas situações, o Pix, informou 
o Banco Central, é mais seguro que 
os mecanismos tradicionais de trans-
ferência. Isso porque a ferramenta 
fornece as informações do receptor 
do pagamento, como nome comple-
to e parte do número do Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
Cabe ao usuário conferir os dados de 
quem recebe a transferência, informou 
a Agência Brasil. Banco Central informou que o Pix é mais seguro que tradcionais mecanismos de transferência

BC nega falha de segurança no Pix 
e adverte contra a ação de golpistas

ALERTA

DICAS
Os participantes do painel deram 

dicas para evitar cair em golpes. No 
caso de clonagem de aplicativos de 
mensagens, deve-se telefonar para a 
pessoa para confirmar o pedido de 
dinheiro. No caso de atualizações 
cadastrais que resultem na clonagem 
da conta bancária, o cliente jamais 
deve clicar em links enviados e deve 
ligar de volta para a instituição fi-
nanceira para perguntar se os dados 
bancários estão em dia.

Em relação a lojas virtuais falsas, 
o usuário deve primeiramente verifi-
car se o endereço da página, que se 
parece com o da loja original, tem 
alguma letra trocada e desconfiar de 
produtos e de serviços em condições 
supervantajosas. Por fim, o consumi-
dor pode tentar navegar no site para 
ver se a página é verdadeira.



8 Esportes Sábado e domingo, 1º e 2 de maio de 2021   |      

/BANDNATAL

DOMINGO  22 | 16H
ARENA DAS DUNAS

TRANSMISSÃO:

SÁTIRO SODRÉ/CBDA SÁTIRO SODRÉ/CBDA

A seleção brasileira de saltos orna-
mentais iniciou às 22h (horário 
de Brasília) desta sexta-feira (30) 

sua busca pelas primeiras vagas olímpi-
cas da modalidade na Copa do Mundo, 
em Tóquio (Japão). No evento, que vale 
como Pré-Olímpico dos Santos Orna-
mentais, oito atletas que se classificaram 
em fevereiro na seletiva nacional, no Rio 
de Janeiro. As disputas da Copa do Mun-
do ocorrerão até o dia 5 de maio.

A delegação brasileira conta com 
Ingrid Oliveira, Giovanna Pedroso, An-
na Lucia Santos, Luana Lira, Ian Matos, 
Isaac Souza, Kawan Pereira e Luis Felipe 
Moura. As disputas da competição em 
Tóquio, serão na mesma piscina em que 
ocorrerão as provas olímpicas.

Após a seletiva no Rio, o Brasil foi 
campeão sul-americano, em Buenos 
Aires. Um dos destaques da competição 
foi Giovanna Pedroso, que busca a clas-
sificação para a segunda Olimpíada na 

carreira. 
Para assegurar a vaga olímpica, infor-

ma a Agência Brasil, os brasileiros preci-

sam ficar entre os 18 primeiros colocados 
na disputa individual e, na sincronizada, 
estar nas três primeiras posições ao final 

da competição. 
“Para classificar para os Jogos Olím-

picos, depende da competição que eles 

[atletas] vão fazer aqui. Vamos fazer nos-
sa parte ”, afirmou Ricardo Moreira, chefe 
da equipe brasileira.

Seleção luta por vagas olímpicas 
na Copa do Mundo de Saltos 
MELHORES| Delegação brasileira está composta por Igrid Oliveira, Giovanna Pedroso, Anna Lucia Santos, Luana Lira, Ian Matos, Isaac Souza, Kawan Pereira e Luis Felipe Moura e as 
disputas da competição em Tóquio serão na mesma piscina em que ocorrerão as provas olímpicas; para assegurar vaga os brasileiros precisam ficar entre 18 primeiros na prova solo

Oito atletas se classificaram em fevereiro, na seletiva nacional, disputada no Rio de Janeiro Giovanna Pedroso busca a classificação para a segunda Olimpíada, sendo um dos destaques


