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MARCELO HOLLANDA
Do alto dos seus 63 anos, 

o publicitário baiano Nizan Guanaes 
trocou o grande pelo pequeno.

JOÃO RICARDO CORREIA
Parnamirim está sendo chamada 

de clone do RJ, por causa de tantos 
políticos suspeitos de crimes.

O Brasil está muito perto de atingir a 
trágica marca de 500 mil mortes em 

decorrência da Covid-19. 

ALEX VIANA  
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Ezequiel dá sinal verde 
para gestão de Fátima 
ser investigada por CPI
POLÍTICA. 3| Presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, acatou a 
solicitação para que seja instaurada a Comissão que investigará, pelo menos, doze contratos. 

FIVBAGORA RN

Pesquisa do IBGE revela década 
perdida para a construção civil
CIDADES, 7 | A Pesquisa Anual da Indústria da Construção, feita pelo IBGE, 
revela a grandiosidade da crise da construção civil, no Rio Grande do Norte, 
de 2010 a 2019. Diretor do Sinduscon espera reação do setor ainda este ano.

OPERAÇÃO DO MPE

Dois vereadores e um 
ex-vereador presos 
em Parnamirim
POLÍTICA. 4 | Promotores de Justiça 
investigam falsidade ideológica, 
lavagem de dinheiro, peculato e 
associação criminosa.

NA ITÁLIA

Seleção de vôlei bate Coreia do Sul e garante 
vaga nas semifinais da Liga das Nações
ESPORTES. 16 | Foram três sets a zero. Com este resultado, a equipe comandada por 
José Roberto Guimarães já está entre as quatro melhores da competição.

IMUNIZAÇÃO

Natal aplica mais 
de 50 mil doses de 
vacinas em 8 dias
GERAL. 6 | A Prefeitura acelerou o ritmo 
da vacinação e comemora o índice de 
51.163 doses de vacinas contra a Covid 
aplicadas na faixa de 59 a 48 anos.

DIVULGAÇÃO

Atletas brasileiras “sobraram” na quadra e ficaram com a vaga antecipadamente

Atos administrativos da governadora Fátima Bezerra, durante a pandemia, viram “alvo” de deputados que comporão a CPI, na Assembleia 
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ALEXVIANAALEX

O ex-prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo, deu o start no rom-
pimento com seu aliado e seu 

ex-vice-prefeito Álvaro Dias. Disse que 
fazia tempo que sequer falava com o 
atual prefeito de Natal. Álvaro deu o 
troco com mais força e disse que não 
tem nenhum tipo de compromisso 
com o � lho de Agnelo. A brincadeira 
está só começando.

Álvaro Dias estava exercendo o 
mandato de deputado Estadual pelo 
MDB. Carlos Eduardo se aproximou 
do partido dos primos e pediu indica-
ção de vice em sua chapa de reeleição. 
O MDB indicou Álvaro Dias, que não 
tinha potencial eleitoral em Natal, pois 
suas bases principais estavam no inte-
rior, especialmente no Seridó.

Carlos Eduardo obteve, juntamen-
te com Álvaro Dias, 225.741 votos, ou 
63,42% dos votos válidos. A chapa der-
rotou outros seis candidatos e ganhou 
a eleição em primeiro turno.

Movido por uma avaliação equi-
vocada a respeito do pleito Estadual 
de 2018, Carlos Eduardo aventurou-se 
a repetir a saga de Wilma de Faria e 
renunciou ao mandato para concorrer 
ao Governo do Estado.

Entregou a Prefeitura de Natal ao 
seu então vice, Álvaro Dias e foi ao em-
bate das urnas. Perdeu nos dois turnos 
para Fátima Bezerra. Álvaro ganhou 
uma Prefeitura de presente e Carlos 
Eduardo � cou sem mandato.

Vem a eleição municipal de 2020. 
Álvaro Dias, que havia virado titular 
do mandato, estava bem avaliado, 
trabalhou bem sua imagem durante a 
Pandemia e foi candidato a reeleição. 
Carlos Eduardo indicou Aíla Cortez, � -

lha do saudoso ex-governador Cortez 
Pereira e prima de sua esposa, para ser 
vice de Álvaro. Indicação aceita.

Abertas as urnas, Álvaro Dias é 

reeleito prefeito de Natal no primeiro 
turno, com 194.764 votos, o que cor-
respondeu a 56,58% dos votos válidos.

Depois da eleição, Álvaro tratou 

de abandonar o partido que havia in-
dicado seu nome para vice de Carlos 
Eduardo, o MDB. Trocou pelo PSDB.

Carlos Eduardo, que não é de 

fácil temperamento, afastou-se do 
prefeito que havia ajudado a eleger. 
Manteve algumas indicações na ges-
tão municipal, mas o clima não é dos 
melhores.

Para 2022, Carlos Eduardo não 
consegue engolir que o nome de Ál-
varo aparece melhor situado para a 
disputa majoritária que o dele.

Para piorar a situação, Carlos 
Eduardo começou a bater nos aliados 
bolsonaristas de Álvaro e o marido 
de Amanda deu o troco. Disse que já 
cumpriu o compromisso com o � lho 
de Agnelo e que em 2022 a história é 
outra.

As chamas estão acesas na relação 
entre Álvaro Dias e Carlos Eduardo. 
Para se transformar em fogaréu não 
falta muita coisa.

O rompimento entre os dois atuais 
aliados prejudica muito mais Carlos 
Eduardo do que Álvaro Dias. O ex-pre-
feito está sem mandato e sem rumo 
para o pleito do próximo ano. O atual 
prefeito está em situação confortável, 
pois não pretende disputar a eleição 
de 2022 e caminha para fazer uma ges-
tão marcante na capital potiguar.

A língua de Carlos Eduardo, ali-
mentada por seu temperamento, 
vai conseguir juntar o combustível 
que falta para tocar fogo na aliança e 
transformar aliado em adversário. Diz 
o ditado popular que ‘quando um não 
quer, dois não brigam’. Nesse caso, pa-
rece que os dois querem brigar.

O rompimento é só uma questão 
de tempo. E de oportunidade.

Do Blog do jornalista Túlio Lemos

O rompimento de Carlos Eduardo e Álvaro Dias

Teatro renovado
A governadora Fátima Bezerra 

(PT) visitou a obra de reforma do 
Teatro Alberto Maranhão, com 
portas fechadas de 2015. Segundo 
ela, com recursos do Banco Mundial 
e investimento de R$ 2,5 milhões, é a 
primeira vez que o teatro recebe uma 
reforma desse tamanho. “Renovamos 
a parte elétrica, hidráulica e 
climatização, implantamos a 
acessibilidade, reestruturamos palco 
e camarins, � zemos o paisagismo, 
implementamos esgoto e combate a 
incêndio”, disse na oportunidade. 

DIVULGAÇÃO

Rompimento entre os dois prejudica muito mais o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, sem mandato e sem rumo, do que o prefeito Álvaro Dias

Voto impresso, não
Pré-candidato nas eleições do 

ano que vem, Carlos Eduardo tomou 
posição diversa da do presidente Jair 
Bolsonaro em relação ao retorno do 
voto impresso. “A simples hipótese 
de volta do voto impresso é, por si só, 
uma aberração. O sistema de urna 
eletrônica adotado no Brasil é modelo 
e exemplo mundial. Tecnologia 
rápida, segura e e� ciente”, disse. 

Erro fatal
O Brasil está prestes a atingir a 

trágica marca de 500 mil mortes em 
decorrência da Covid-19, um número 
que poderia ser muito menor se o 
presidente Jair Bolsonaro tivesse 
defendido a vacinação desde o início. 

Meio milhão 
A equipe de Jair Bolsonaro 

desdenhou das negociações para a 
compra de doses da farmacêutica 
P� zer. Se tivessem sido importadas 
antes, não estaríamos à beira da 
marca de meio milhão de famílias 
destroçadas.

Vacina salva
Estudos das universidades 

Federal de Pelotas e de Harvard 
mostra que desempenho das 
vacinas, mesmo com variantes, foi 
crucial para salvar vidas de idosos 
nos país. Foram avaliados 235 mil 
óbitos de 3 de janeiro a 27 de maio. 

Prumo, fi nalmente 
Próximo de completar meio 

milhão de vidas perdidas, o Brasil 
parece, � nalmente, recuperar o 
prumo. O país conseguiu vacinar 

2,2 milhões de pessoas em um só 
dia. 

Efeito vacinas
O governador de Nova York, 

Andrew Cuomo, anunciou o 
� m das restrições contra a 
Covid-19 no Estado. “Podemos 
voltar à normalidade tal qual 
a conhecemos”, disse ele. Em 
Tóquio, a pouco mais de um mês 
das Olimpíadas, foi decretado 
o � m do estado de emergência, 
após queda de 48% dos casos.
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AGORA RN

O pedido de abertura da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid-19 na Assem-

bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte (ALRN) atingiu os requisitos e 
está confirmada para iniciar terça-
-feira 22. A solicitação foi aceita pelo 
presidente da Casa, Ezequiel Ferreira 
(PSDB). A informação foi divulgada 
nesta sexta-feira, 18.

“Da leitura que fiz, em comunhão 
com o parecer jurídico, a esta Presi-
dência cabe apenas a averiguação dos 
três requisitos: quantidade mínima de 
assinaturas, prazo de funcionamento e 
fato certo e determinado a ser investi-
gado. Não cabe, portanto, como bem 
disse a Procuradoria, ‘a averiguação do 
mérito da própria investigação, muito 
menos a antecipação, pelo Presiden-
te, de opinião sobre os fatos a serem 
apurados’”, comentou o presidente no 
despacho emitido.

A pauta comporá a reunião da 
Mesa da próxima terça- feira “a fim de 
que fixe a quantidade de membros da 
Comissão, em cumprimento ao art. 
71 do Regimento Interno desta Casa”, 
destacou o deputado.

A CPI foi protocolada na ALRN no 
dia 27 de maio. A ação tem por objeti-
vo investigar supostas irregularidades 
nos contratos feitos pelo Governo do 
Estado, sob a gestão de Fátima Bezerra 
(PT), no período da pandemia causa-
da pela Covid-19.

O protocolo tem a assinatura de 10 
dos 24 deputados estaduais da ALRN. 
São eles: Gustavo Carvalho (PSDB), 
José Dias (PSDB), Kelps Lima (SDD), 
Cristiane Dantas (SDD), Getúlio Rêgo 
(DEM), Tomba Farias (PSDB), Coro-
nel Azevedo (PSC), Subtenente Eliabe 
(SDD), Nelter Queiroz (MDB) e Galeno 
Torquato (PSD).

Os parlamentares que fizeram o 
requerimento revelam que foi reali-
zada uma auditoria, pela qual foram 
constatadas possíveis irregularidades 
em 12 contratos envolvendo o Gover-
no do RN que “tem um alto volume de 
recursos públicos”. “Há contrato para 
compra de sacos de lixo, EPI’s, contra-
tação de empresa para administrar o 
Hospital João Machado. Para que tudo 
possa ser fiscalizado, precisamos ana-
lisar esses processos por meio da CPI”, 
declara de deputada estadual Cristia-
ne Dantas (Solidariedade).

Em sua decisão, o presidente da 
ALRN pondera que “é direito garan-
tido aos subscritores a instalação da 
Comissão, sem obstrução por parte de 
qualquer maioria, muito menos por 
vontade desta Presidência – desde, é 
claro, que preenchidos os pressupos-
tos que, no caso, estão presentes, e 
desde que, também, se observem os 
limites do objeto a ser investigado já 
definidos nos §§ 4o e 5o do art. 70 do 
Regimento Interno desta Casa”.

E continua: “Por isso, faço do 
parecer as minhas razões de decidir 
e, na forma do art. 70, § 2o, do nosso 
Regimento, recebo o requerimento de 
instauração da CPI e determino sua 
imediata publicação, juntamente com 
este despacho e o parecer.”

CPI NA ALRN

A CPI é uma comissão temporá-
ria, destinada a investigar fato certo e 
determinado, que tem fundamento no 
art. 43 da Constituição Estadual. De 
acordo com o Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, ao presidente cabe a análise 
inicial do requerimento para verifica-
ção dos requisitos: 1) fato certo e de-

terminado bem detalhado, referente 
a um acontecimento relevante para 
a vida pública, econômica e social, 
mas excluídos os fatos relacionados 
ao Governo Federal e aos Municípios 
em situação de intervenção; 2) quan-
tidade mínima de assinaturas: 8 de-
putados; 3) prazo certo e não superior 
a 120 dias; Após a análise dos fatos, o 

presidente deverá despachar: a) man-
dando para publicação (se presentes 
os requisitos); b) ou devolvendo ao 
deputado autor do requerimento por 
não ter descrito fato relevante, certo e 
determinado.

Se aprovado, o requerimento vai 
para Mesa Diretora fixar a quantidade 
de membros. Os integrantes da CPI se-
rão nomeados por resolução, ouvidos 
os líderes e suas indicações. O presi-
dente da CPI deverá ser eleito, a quem 
caberá a indicação do relator. Se o pre-
sidente for da maioria, deverá indicar 
o relator pela minoria, e vice-versa.

Os encaminhamentos da CPI da 
Covid serão divulgados através dos ca-
nais oficiais da Assembleia como o site 
al.rn.leg.br e nas redes sociais @assem-
bleiarn e na Tv Assembleia RN, 10.3.

O prejuízo potencial de contratos 
do Governo Fátima durante a pande-
mia chega a R$ 72 milhões, segundo 
levantamento feito pelos deputados 
estaduais para justificar o pedido de 
abertuda da CPI da Covid.

Este valor equivale a soma dos 
valores de 12 contratos que serão 
apurados pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito. Alguns destes contratos 
foram suspensos ou não chegaram a 
ser firmados.

O requerimento solicitando a 
abertura da CPI, encaminhado a pre-
sidente da Assembleia Legislativa 
Ezequiel Ferreira de Souza, possui 68 
páginas e visa apurar atos adminis-
trativos por ação e possível omissão 
da governadora Fátima Bezerra e do 
secretário de Saúde Cripriano Maia 
durante a pandemia.

A CPI pretende apurar supostos 
crimes de responsabilidade, indícios 
de irregularidades em processos de 
contratação, como por exemplo, na 
aquisição de sacos de lixos hospitala-
res, no contrato da locação de ambu-
lâncias para transporte de pacientes 
covid, no contrato com um instituto 
de pesquisa de opinião pública.

CPI vai investigar contratos da gestão 
de Fátima Bezerra durante pandemia
REQUERIMENTO| Protocolo, com assinaturas de dez dos 24 deputados, aconteceu na ALRN dia 27 de maio. Parlamentares revelam que foi feita uma auditoria, que constatou possíveis 
irregularidades em 12 contratos assinados pelo governo do Estado que “tem um alto volume de recursos públicos”. Pauta comporá reunião da Mesa Diretora na próxima terça-feira. 

Comissão vai apurar atos administrativos da governadora Fátima Bezerra e do secretário estadual da Saúde, Cipriano Maia, durante a pandemia

É direito garantido aos 
subscritores a instalação da 
Comissão, sem obstrução 
por parte de qualquer 
maioria, muito menos por 
parte desta Presidência”

“
EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA
PTE. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) deflagrou 
nesta sexta-feira, 18,  a operação 

Terceiro Mandamento. O objetivo é 
apurar fraudes em contratos da Prefei-
tura de Porto do Mangue. O prefeito Hi-
politon Sael Holanda Melo e o gerente 
contábil do Município, Elizeu Dantas 
de Melo Neto, foram afastados de seus 
cargos.

A operação cumpriu nove manda-
dos de busca e apreensão nas cidades de 
Porto do Mangue, Mossoró, Parnami-
rim e Macaíba. Ao todo, 9 promotores 
de Justiça, 20 servidores do MPRN e 56 
policiais militares participaram da ação.

As investigações sobre o suposto 
esquema fraudulento foram iniciadas 
em 2020. A suspeita é que uma empre-

sa do ramo de comércio de materiais 
de construção, de nome fantasia “Deus 
é Amor”, estaria sendo utilizada pelo 
prefeito, pelo gerente contábil e por ou-
tras pessoas cometimento de fraudes. 
Desde 2018, essa empresa de material 
de construção foi contratada por pelo 
menos 8 ocasiões pela Prefeitura, rece-
bendo a quantia de R$ 2.342.005,67 a 
título de remuneração decorrente dos 
contratos públicos firmados.

As suspeitas de fraudes ganham 
força quando se observa o local se situa 
o estabelecimento da empresa: uma 
casa simples com um improvisado le-
treiro “Material de Construção Deus é 
amor”. 

As investigações do MPRN apon-
tam para a suspeita da existência de 

um grupo criminoso, gerido pela alta 
cúpula da Administração Municipal, 
voltado à utilização de empresa de fa-
chada para o firmamento de vultosos 
contratos com o Município de Porto do 
Mangue.

Além disso, o prefeito e gerente 
contábil do Município de Porto do 
Mangue têm conseguido prejudicar/
retardar as investigações. Isso porque 
reiteradamente se recusam a fornecer 
os documentos requisitados, relativos 
aos contratos sob suspeita – fatos que, 
em si mesmos, podem inclusive confi-
gurar crime.

Além do afastamento de seus 
cargos, Hipoliton Sael Holanda Melo 
e Elizeu Dantas de Melo Neto foram 
proibidos pelo Tribunal de Justiça de 

entrar ou permanecer, ainda que para 
visitação, nas dependências da sede do 
Poder Executivo Municipal de Porto do 
Mangue, bem como quaisquer órgãos 
ou secretarias municipais situadas em 
prédios diversos.

Também foi determinada a sus-
pensão das atividades da empresa de 
material de construção Deus é Amor 
e de todos os contratos firmados pela 
empresa com o Município de Porto do 
Mangue. Da mesma forma, o Muni-
cípio está proibido de fazer qualquer 
pagamento à essa empresa.

O vice-prefeito deverá ser intimado 
para tomar posse no cargo de prefeito 
em até 48 horas ou comunicar, no mes-
mo prazo, sua renúncia ou outra causa 
de impedimento legalmente prevista.
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OO Ministério Público Eleitoral 
deflagrou nesta sexta-feira, 18, 
a operação Dízimo. O objetivo 

é investigar o cometimento de falsi-
dade ideológica eleitoral, lavagem 
de dinheiro, peculato e associação 
criminosa na cidade de Parnamirim. 
Dois vereadores e um ex-vereador fo-
ram presos na ação.

Ao todo, a operação Dízimo 
cumpriu cinco mandados de prisão 
temporária e outros dez, de busca e 
apreensão em Parnamirim. A ação 
contou com a participação de 15 
promotores de Justiça do Ministé-
rio Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN), 17 servidores do MPRN e 68 
policiais militares.

Foram presos os vereadores Ítalo 
de Brito Siqueira e Rhalessa Cledyla-
ne Freire dos Santos, o ex-vereador 
Alex Sandro da Conceição Nunes da 
Silva, o ex-chefe de gabinete do ve-
reador e presidente do Partido Soli-
dariedade em Parnamirim Sandoval 
Gonçalves de Melo e o diretor do Clu-
be de Futebol Visão Celeste, Danilo 
Rodrigues Peixoto de Vasconcelos.

Além de presos, os vereadores 
Ítalo de Brito Siqueira e Rhalessa Cle-
dylane Freire dos Santos foam afasta-
dos dos cargos por 180 dias.  

Para o MP Eleitoral, o ex-vere-
ador Alex Sandro, na condição de 
presidente de fato da Associação 
Proamfa, juntamente com vereado-

res Ítalo de Brito Siqueira e Rhalessa 
Cledylane Freire dos Santos, atuavam 
diretamente na busca de fontes de 
recursos para entidade, convencen-
do vereadores a destinarem emendas 
parlamentares à Associação, a fim de 
transferir os valores das subvenções 
sociais e efetuar ajudas de custo, com 
finalidade de desviar os recursos pú-
blicos para finalidade eleitoral.

A atuação do grupo já havia sido 
alvo de uma outra operação do MP 
Eleitoral. Dos cinco presos nesta sex-
ta, três já haviam sido denunciados 
por crimes eleitorais e associação 
criminosa: Alex Sandro da Concei-
ção Nunes da Silva, conhecido por 
Pastor Alex; Sandoval Gonçalves de 

Melo, conhecido com Pastor Sando-
val; e Danilo Rodrigues Peixoto de 
Vasconcelos, também denominado 
de Pastor Danilo.

Esses três foram alvos da opera-
ção Mateus 7:15, deflagrada em no-
vembro do ano passado. Com auxílio 
do MPRN, foram apreendidos aproxi-
madamente R$ 70 mil em espécie a 
poucos dias das eleições municipais 
em endereços vinculados ao ex-vere-
ador.

O MPE vinha investigando su-
postos abusos dos poderes político e 
econômico cometidos por pré-candi-
datos a cargos eletivos no Município 
de Parnamirim. Foi constado que a 
entrega das cestas na Proamfa era 

condicionada à apresentação do títu-
lo eleitoral, justamente, para quanti-
ficar os eleitores por local de votação 
e facilitar visitas aos eleitores poste-
riormente. Ficou evidenciado o gran-
de número de pessoas cooptadas.

Além disso, a Associação Proam-
fa recebeu recursos públicos do Mu-
nicípio de Parnamirim, diretamente 
e através de emendas parlamentares 
de vários vereadores. A suspeita é 
que os políticos investigados desvia-
vam verba em benefício da campa-
nha eleitoral deles, em detrimento 
dos demais adversários, causando 
forte desequilíbrio da disputa elei-
toral e influência na legitimidade do 
pleito.

Operação prende dois vereadores 
e um ex-vereador de Parnamirim
INVESTIGAÇÃO | Objetivo da operação do Ministério Público Eleitoral é apurar o cometimento de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa. 
Ação contou com a participação de 15 promotores de Justiça do MPRN, 17 servidores da mesma instituição, além de 68 policiais militares

Vereador Ítalo Siqueira foi um dos presos na operação deflagrada pelo MPE Vereadora Rhalessa Cledylane Freire foi presa e afastada do cargo Ex-vereador Pastor Alex, presidente da Associação Proamfa, também foi preso

MPRN apura fraudes em Porto do Mangue
TERCEIRO MANDAMENTO

Prefeito Sael Neto foi afastado do cargo

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO REPRODUÇÃO AGORA RN
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O Presidente do Sinmed RN, Geraldo Ferreira, 
participa de reunião com empresas de tecnologias 
médicas em viagem à São Paulo, com demonstração 
de novos softwares e equipamentos desenvolvidos 
para o avanço da medicina.
As empresas Sínteses, Csanmek e Saúde One 
apresentaram soluções modernas sobre prontuário 
eletrônico, plataforma de insumos e equipamentos e 
outras tecnologias que podem auxiliar no trabalho 
da medicina. 
Também participou da reunião o Presidente da 
Organização das Cooperativas do Estado do RN 
(OCERN), Roberto Coelho.

 

semanal
informativo

RN
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

PRESIDENTE DO SINMED RN SE REUNE 
C O M  E M P R E S A S  D E  T E C N O L O G I A S 
MÉDICAS EM SÃO PAULO 

CONTINUE DOANDO PARA A CAMPANHA 
RN SEM FOME 

DEPOIMENTOS | Os dois, segundo senadores, são suspeitos de integrar um gabinete paralelo, que teria 
aconselhado o presidente Jair Bolsonaro sobre como ele se comportar diante da pandemia da Covid-19

A CPI da Pandemia marcou 
para a próxima semana os de-
poimentos do ex-ministro da 

Cidadania e deputado federal Osmar 
Terra (MDB-RS) e do assessor inter-
nacional da Presidência da República 
Filipe Martins. De acordo com sena-
dores que pediram as oitivas, os dois 
são suspeitos de integrar um gabinete 
paralelo (ou “gabinete das sombras”), 
grupo extraofi cial que aconselharia 
o presidente Jair Bolsonaro sobre a 
covid-19. O depoimento de Terra es-
tá previsto para terça-feira, 22,  e o de 
Martins, para quinta-feira,  24. 

Senadores aprovaram inicialmen-
te a convocação do deputado federal 
Osmar Terra, mas a convocação foi 
convertida em convite após pedido do 
presidente da Câmara, Arthur Lira, à 
CPI. O convite permite que Osmar Ter-
ra decida por não comparecer ou dei-
xar a reunião a qualquer momento. A 
oitiva de Terra atende a requerimentos 
dos senadores Alessandro Vieira (Cida-
dania-SE), Humberto Costa (PT-PE), 
Rogério Carvalho (PT-SE) e Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).

O convite foi aprovado depois da 
divulgação, pelo site Metrópoles, de 
um vídeo que mostra uma reunião en-
tre defensores do tratamento precoce 
para a covid-19 e o presidente Jair Bol-
sonaro. Segundo os senadores, as ima-
gens apontam que Osmar Terra seria o 
mentor intelectual do grupo.

Em entrevista nesta sexta-feira, 18,  
Randolfe, que é vice-presidente da CPI, 
afi rmou que o colegiado já tem algu-
mas certezas — entre elas, a existência 
desse gabinete paralelo: “O “ministro” 
desse gabinete vai estar aqui na terça-
-feira”, disse Randolfe. 

Além disso, senadores destacam 
que o deputado, próximo ao presiden-
te, fez manifestações públicas mini-
mizando os impactos da covid-19 e 
defendeu medidas como “imunização 
de rebanho” como forma de enfrenta-

mento da pandemia. 

Já Filipe Martins, segundo a 
Agência Senado, terá que explicar 
aos senadores sua participação em 
uma reunião com representantes 
da farmacêutica Pfi zer. Em depoi-
mento à CPI, o ex-CEO da empresa 
na América Latina, Carlos Murillo, 
revelou que representantes da 
Pfi zer tiveram uma reunião com 
o ex-secretário de Comunicação 
da Presidência da República Fa-
bio Wanjgarten, da qual também 
participaram o vereador Carlos 
Bolsonaro e Filipe Martins. Se-
gundo Humberto Costa e Rogério 
Carvalho, a participação do asses-
sor nessa negociação reforça a tese 
da existência de um “ministério 
paralelo” ao Ministério da Saúde. 
Alessandro Vieira também assina 
pedido para ouvir Martins.

“Ele também é um dos inte-
grantes do gabinete do ódio, das 

fake news. Os personagens se repe-
tem. Causa-nos estranheza a parti-
cipação do assessor na negociação 
de vacinas”, apontou Randolfe nes-
ta sexta.

COVAXIN
Entre os dois depoimentos, a 

CPI da Pandemia agendou para 
quarta-feira, 23,  a oitiva de Fran-
cisco Emerson Maximiano, sócio 
da Precisa Medicamentos, empre-
sa investigada por intermediar a 
compra da Covaxin pelo governo 
federal. O processo de aquisição do 
imunizante fabricado pela indiana 
Bharat Biotech foi o mais célere 
de todos, mesmo com dúvidas em 
relação à efi cácia. Segundo Ales-
sandro Vieira, é necessário apurar 
se houve algum tipo de benefi cia-
mento ilícito na negociação. 

Na sexta, 25,  estão agendados 
os depoimentos de Jurema Wer-
neck, diretora-executiva da Anistia 
Internacional e representante do 
Movimento Alerta, e Pedro Hallal, 
pesquisador e professor da Univer-
sidade Federal de Pelotas.

Ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra será ouvido na terça-feira, dia 22

CPI: Osmar Terra e Filipe Martins 
são esperados na próxima semana

JOVEM PAN

O vice-presidente da CPI da 
Pandemia, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), requereu 

nesta sexta, 18,  a convocação de re-
presentantes do Google e do Facebook 
para prestar esclarecimentos sobre de-
clarações do presidente Jair Bolsonaro 
divulgadas nas redes sociais.

Em vídeo publicado no YouTube 
(pertencente ao Google) e no Face-
book, Bolsonaro afi rmou que contrair 
o novo coronavírus confere maior 
imunidade contra a covid-19 que as va-
cinas. O comentário vai contra o con-

senso atual da comunidade científi ca, 
um ano e chamar

Randolfe não chegou a dizer que 
pedirá a retirada do ar do conteúdo, 
mas lembrou que nos Estados Unidos 
o Facebook baniu as contas do ex-pre-
sidente Donald Trump, em razão de 
seguidas suspeitas sem evidências lan-
çadas sobre o resultado da eleição pre-
sidencial americana de 2020. A divulga-
ção de conteúdos sabidamente falsos 
viola as políticas dessas empresas.

“Não vamos pedir nada. Queremos 
saber qual a providência, qual o pro-

cedimento, se tem um padrão para os 
EUA, sede da empresa, e outro para o 
Brasil. Não é aceitável que qualquer um 
vá para a rede social, dizer que é me-
lhor se contaminar do que se vacinar, e 
continuar impune”, explicou Randolfe.

Para o senador Humberto Costa 
(PT-PE), as declarações de Bolsonaro 
equivalem a confessar um crime: “O 
presidente da República fez uma decla-
ração formal de culpa. Ele já tinha dito 
isso de várias formas, de maneira vela-
da, mas ontem afi rmou claramente”, 
disse o pestista.

Randolfe interpela Facebook e 
Google por falas de Jair Bolsonaro 

POLÊMICA NAS REDES

NEGOCIAÇÕES 
COM PFIZER
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A vacinação realizada pela Pre-
feitura do Natal está em ritmo 
acelerado. Nesta sexta-feira, 18, 

com o início da aplicação da primeira 
dose contra a Covid-19 da população 
com 48 anos ou mais, sem comorbi-
dades, Natal avançou 11 anos em oito 
dias.  Em uma semana, foram aplica-
das 51.163 doses, entre as faixas de 
idade de 59 e 48 anos. A diminuição da 
faixa etária durante toda a semana e 
a imunização desses grupos veio com 
uma boa dose de emoção e esperança 
na vida pós-pandemia. 

“A ideia da Prefeitura do Natal de 
reduzir as idades da campanha para o 
público em geral deu certo. Na quinta 
passada a faixa etária de imunização 
diminuiu para 59 anos ou mais sem 
comorbidades e nesta sexta, para 48 
anos. Isto sem citar os grupos prioritá-
rios que também avançaram paralela-
mente. Estamos fazendo a nossa par-
te”, comemora o prefeito Álvaro Dias.

Os dados da Secretaria Municipal 
de Saúde confi rmam a efi cácia do 
avanço da imunização. Desde a quin-
ta-feira passada,  10, com a vacinação 
de 3.444 pessoas até quinta, 17, com 
destaque para terça-feira, 15,  de 12.219 
pessoas imunizadas, Natal contabiliza 
um signifi cativo volume de doses apli-
cadas nestes últimos oito dias. Confi ra 
os dados no fi nal da matéria.

Nesta sexta, além deste público 
sem comorbidades, continuou a va-
cinação dos grupos prioritários das 
pessoas a partir de 18 anos com co-
morbidades; trabalhadores industriais 
a partir dos 38 anos; grávidas e puér-
peras; os profi ssionais que atuam na 
educação do ensino fundamental I e II 

de escolas públicas e privadas de Natal, 
e demais grupos prioritários.

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal reforça ainda a importância 
da segunda dose do imunizante. “Pe-
dimos à população que olhe seu cartão 
de vacina e veja a data aprazada para 
receber a segunda dose”, solicita Ge-
orge Antunes, Secretário de Saúde de 
Natal. 

Além dos seis pontos de drive da ci-
dade, a população tem 35 unidades bá-
sicas de saúde para buscar o imunizan-
te. Para os profi ssionais da educação a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS/
Natal)  disponibiliza o Palácio dos Es-
portes e mais dois pontos exclusivos: o 
ginásio do colégio Expansivo, na Zona 
Norte (Rua Wiliam Marinho de Leiros, 
50 - Pajuçara); e o ginásio do Instituto 
Sagrada Família, no Alecrim (R. Olinto 
Meira, 1076. Alecrim). Os locais fun-
cionarão diariamente das 08h às 16h, 
inclusive aos domingos.

Doses Aplicadas nos últimos oito 
dias: 10/06 - 3.444; 11/06 - 6.568; 12/06 - 
5.686; 13/06 - 1.438; 14/06 - 8.814; 15/06 
- 12.219; 16/06 - 8.072 e 17/06 - 4.922. 
Total de doses aplicadas nos oito dias 
- 51.163 .

Natal aplica mais de 50 mil doses de 
vacinas contra Covid-19 em oito dias 
RITMO ACELERADO | Em uma semana, foram aplicadas 51.163 doses, entre as faixas de idade de 59 a 48 anos. Redução da faixa etária durante este período e a imunização desses 
grupos veio, segundo a Prefeitura de Natal, com uma boa dose de emoção e esperança na vida pós-pandemia. Dados confirmam eficácia do avanço da imunização na capital do RN.

Ideia da Prefeitura de Natal, segundo o prefeito Álvaro Dias, de reduzir as idades da campanha para o público geral tem resultado satisfatório

35
Unidades Básicas de Saúde 
disponibilizam os imunizantes

O publicitário Nizan Guanaes é um 
sujeito esperto. Sempre soube 
sair de seus negócios um pouco 

mais rico do que entrou. À medida que 
as agências de propaganda que ele criava 
se agigantavam em prestígio, contas e 
faturamento, eram passadas para frente 
com lucros que chegavam a dez dígitos.

E retornava à simplicidade. Afinal, 
quem tem muito dinheiro e sabe gastar 
pouco está no paraíso. Foge de sofistica-
ções inúteis e atinge seus objetivos asser-

tivamente. Foi com esse espírito que, dias 
atrás, Nizan comunicou sua última pro-
vidência na vida: cortou a palavra “agên-
cia”. “Não quero ofender meus colegas da 
publicidade, indústria que amo tanto e 
me deu tudo que tenho, nem ser ave de 
mau agouro, mas tudo que tem agência 
no nome vai acabar: agência bancária, 
agência de viagens...”- declarou ele dias 
atrás durante um evento do Valor. Do 
alto de seus 63 anos e ainda com muita 
madeira para queimar, o baiano Guana-

es resolveu trocar o grande pelo pequeno, 
esperar que voltasse a ser grande e trocar 
de novo com uma boa grana em cima.

Morador do Jardim Europa, Nizan 
não hesitou em refugiar-se num aparta-
mento uma fração da morada anterior 
para se dedicar ao seu pequeno negócio. 
Motivo, segundo ele: agências com mui-
tos funcionários e alto custo têm dificul-
dade de dizer não para os clientes que 
pagam as contas.

E, como ele disse ao Valor, “não ter 

custo me dá uma liberdade enorme. É 
como a liberdade editorial.” Para Nizan 
Guanaes, o futuro aos pequenos perten-
ce. Afinal – argumenta - eles são mais 
ágeis que os grandes e não têm medo de 
aprender com os próprios erros, coisa 
que costuma gerar demissões nas estru-
turas maiores. 

Quando a internet não existia, mas 
as vaidades sim, um grande fazendeiro 
ficou esperando por uma hora para ser 
atendido por seu gerente do banco. Na 

frente dele havia um pequeno fabricante 
de tampinha de garrafa. 

A razão óbvia para esse atendimento 
privilegiado era o tamanho financeiro da 
pequena indústria diante das dimensões 
das terras improdutivas do outro, que 
vivia de financiamentos oficiais para 
trocar a caminhonete ou comprar apar-
tamentos.

Com a tecnologia no grau em que 
está não há como recusar o fato de que o 
mundo mudou.

O futuro aos pequenos pertence



O Instituto SENAI de Inovação 
em Energias Renováveis (ISI-
-ER) foi oficialmente inaugu-

rado no Rio Grande do Norte como 
“impulso à competitividade brasilei-
ra” e com perspectivas no horizonte 
de “duplicar, triplicar a carteira de 
projetos com indústrias do setor”, se-
gundo o diretor do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial no esta-
do (SENAI-RN), Emerson da Cunha 
Batista.  

“Iniciamos com quatro labora-
tórios principais implantados espe-
cialmente para atender as demandas 
dessas indústrias e à medida que no-
vos projetos forem se incorporando 
ao Instituto, a perspectiva é de cres-
cimento cada vez maior”, disse ele. 
“Em dois anos, em que já atuávamos 
antes da solenidade de inauguração 
oficial, formamos uma carteira de R$ 
20 milhões em projetos e essa cartei-
ra poderá duplicar, triplicar ao longo 
dos anos à medida em que formos 
fortalecendo o Instituto e em que o 
setor também for avançando”, acres-
centou ainda.

Principal referência do SENAI no 
Brasil para pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação para as indústrias de 
energia eólica e solar, o ISI-ER atua 
no desenvolvimento de pesquisas 
aplicadas, de tecnologias e serviços 
a partir de demandas apresentadas 
por diferentes elos da cadeia produ-
tiva.  

São soluções que, segundo lide-
ranças empresariais e políticas que 
participaram da inauguração, pro-
metem “catapultar a sustentabilida-
de do país, com redução de custos, 
mais eficiência e geração de energias 
limpas”. 

O evento de inauguração marcou 
a conclusão das instalações e o início 
da operação plena dos laboratórios 
no “Dia Mundial do Vento”, come-
morado em 15 de junho para reforçar 
a importância da energia eólica. A 
transmissão da cerimônia está dispo-
nível no YouTube, no canal HIT - Hub 
de Inovação e Tecnologia. 

SOLUÇÕES 
O presidente do Conselho Regio-

nal do SENAI-RN e do Sistema FIERN, 
Amaro Sales de Araújo, ressaltou na 
inauguração que “a criação do ISI-ER 
tem o objetivo de tornar as indústrias 
mais competitivas, com produtos di-
ferenciados, independentemente do 
porte que elas tenham”. 

“O Rio Grande do Norte é líder 
nacional na geração de energia eóli-
ca, tem os maiores players do setor 
instalados em seu território, e no 
campo da energia solar, também tem 
muito espaço para crescimento”, fri-
sou ele, acrescentando que “o ISI-ER 
vem apoiar empresas não só do esta-

do, mas de todo o Brasil, trazendo o 
que há de mais moderno para agre-
gação de valor, capacidade de discu-
tir e transformar projetos que antes 
tinham gargalos, agora em soluções”. 

MERCADO 
A carteira de projetos com servi-

ços já contratados ao Instituto ultra-
passa R$ 20 milhões e a expectativa 
é que o valor avance pelo menos 50% 
até o final do ano. A estimativa de ex-
pansão se baseia nas perspectivas de 
crescimento do setor e do avanço das 
energias renováveis na matriz ener-

gética brasileira. 
“Parcerias voltadas à instalação e 

evolução dessa indústria encontram-
-se firmadas ou em contatos avan-
çados com empresas e instituições 
nacionais e estrangeiras de peso”, 
disse o diretor regional do SENAI RN, 
Emerson Batista. 

A governadora Fátima Bezerra, 
presente à cerimônia, destacou que o 
Instituto também vem atuando junto 
ao governo, como entidade execu-
tora da elaboração do Atlas eólico 
e solar do Rio Grande do Norte, um 
projeto que está em curso e deverá 

apresentar até o próximo ano um 
mapeamento completo sobre o po-
tencial de geração de energia eólica e 
solar em diferentes áreas do estado, 
como uma espécie de guia para atu-
ais e futuros investidores. 

“A chegada do ISI-ER só vem 
fortalecer cada vez mais esse mer-
cado tão promissor. Esse Instituto 
significa tecnologia de ponta para 
que possamos avançar cada vez mais 
na produção das energias, trazendo 
desenvolvimento e geração de em-
pregos”, analisou ela, afirmando que 
o Rio Grande do Norte tem assegura-

dos, até 2026, ao menos R$ 7 bilhões 
em investimentos em energia eólica 
e R$ 2,3 bilhões em energia solar fo-
tovoltaica. 

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
avaliou a inauguração do Instituto 
em Natal como “momento ímpar 
na história” e como “um projeto de 
grande alcance social e desenvolvi-
mentista”. “Se nós sonhávamos com 
esse tipo de energia, renovável, ago-
ra temos essa realidade e o Instituto 
chega para contribuir com esse pro-
gresso”, disse. 

IMPULSO 
Em vídeo exibido na cerimônia, 

o presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Robson Braga 
de Andrade, também ressaltou que o 
ISI-ER vai contribuir para a expansão 
das energias renováveis na matriz 
energética nacional, com o desen-
volvimento da indústria potiguar e 
da indústria brasileira. “A unidade”, 
lembrou ele, “faz parte do conjunto 
de 60 Institutos de Tecnologia e 27 
Institutos de Inovação mantidos 
pelo SENAI no Brasil, que formam a 
maior rede de pesquisa aplicada da 
América Latina - e cujos resultados 
mostram que o SENAI vem se conso-
lidando como aliado decisivo para o 
Brasil dar um salto tecnológico”. 

Entre os diferenciais do ISI-ER, um 
dos destaques é o Túnel de Vento, pri-
meiro laboratório do Brasil projetado 
para atender a demanda da indústria 
eólica. O início da operação comer-
cial do laboratório permitirá reduzir 
em pelo menos 3 meses o tempo de 
logística que as empresas gastam 
atualmente para realizar serviços  no 
exterior, em países como Alemanha 
e Espanha, explica o coordenador do 
ISI-ER, Antônio Medeiros.  

O Túnel de Vento integra o cha-
mado “Laboratório de energia eólica” 
e se soma a laboratórios nas áreas de 
energia solar e de sustentabilidade 
do Instituto.  

7Cidades|  Sexta-feira, 18 de junho de 2021

Instituto SENAI impulsiona a indústria 
de energia limpa no Brasil 
INOVAÇÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS | Centro é referência no Brasil em pesquisa aplicada, tecnologias e inovação voltada para energia eólica e solar, atuando em serviços a partir de 
demandas apresentadas por diferentes elos da cadeia produtiva; são soluções que prometem catapultar a sustentabilidade do país com redução de custos e mais energias limpas

 Instituto foi inaugurado esta semana com primeiro laboratório do Brasil projetado para atender a demanda da indústria de energia eólica

Presidente da FIERN, diretor regional do SENAI-RN governadora e prefeito participaram da inauguração do ISI-ER

Criação do Instituto SENAI 
de Inovação em Energias 
Renováveis tem o objetivo 
de tornar as indústrias 
mais competitivas, com 
produtos diferenciados, 
independentemente do porte 
que elas tenham”

“
AMARO SALES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA FIERN

FOTOS: MORAES NETO
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THIAGO HIPÓLITO

A Prefeitura de Mossoró, através 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (SEADRU) construiu uma adu-
tora no Bom Destino, na zona rural 
de Mossoró. O equipamento de apro-
ximadamente 150 metros vai encerrar 
um problema que há anos atormenta-
va as mais de 120 famílias da localida-
de: a falta de água doce.

O diretor de Unidade da SEADRU, 
Vlademir de Paula Tavares, informou 
que a secretaria acatou a ideia da co-
munidade para solucionar o problema 
que perdurava há pelo menos seis 
anos e que num curto espaço de tem-
po está sendo resolvido.

“A gente começou a conversar com 
a população e acatamos a ideia deles 
que há vários anos eles estavam com 
problema de água doce. A gente fez 
aqui a adutora e já vamos instalar o 
dessalinizador. Uma demanda de seis, 
sete anos nós estamos resolvendo em 
apenas cinco meses”.

Vlademir explicou que a água sai 
direto do poço e entrará no dessalini-
zador que será instalado ao lado da 
caixa d’água. Ele disse que a água que 
chega 70% dela é composta de rejeito, 
que é a água salgada e os 30% restante 
o equipamento trabalha para transfor-
mar em água doce. “A população terá 
uma água de boa qualidade”, enfatiza.

“Situações que são importantíssi-
mas para dar dignidade ao morador 
da zona rural em ter água doce, próxi-

mo da sua residência, na sua própria 
comunidade. A equipe da Seadru está 
atenta para tentar resolver problemas 
que são demandados pela zona rural”, 

destaca o titular da Secretaria da Agri-
cultura, Faviano Moreira. Lindemberg 
Mirindanha, morador do Bom Desti-
no, comentou que a adutora vai bene-

ficiar a população da comunidade. Ele 
disse que vários moradores andavam 
até 8 quilômetros para ter água doce.

“A gente ia pegar água na comu-

nidade do Arisco. A construção dessa 
adutora vai melhorar 100%. Faz mui-
tos anos que nós não tínhamos água 
doce aqui”, disse.

Mosssoró: adutora no Bom Destino 
termina a espera por água doce
ASSISTÊNCIA | Há, pelo menos, seis anos a comunidade sofria com a dificuldade de acesso à água doce e a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural atendeu ao 
pleito dos populares e está construindo uma adutora com 150 metros, que resolverá problema enfrentado por mais de 120 famílias da comunidade rural do Bom Destino

Segundo diretor de Unidade da Secretaria, Vlademir de Paula Tavares, água sai de poço e entrará no dessanilizador que será instalado ao lado  da caixa d’água

Pesquisadores do Instituto Se-
nai de Inovação em Energias 
Renováveis (ISI-ER) concluí-

ram nesta sexta-feira, 18,  a instala-
ção de estações que farão a medição 
do potencial solar do estado, para o 
Atlas Eólico e Solar contratado pelo 
governo.

Em julho eles começam a medir 
também o potencial para geração de 
energia eólica offshore. A expectati-
va é que as estimativas de potencial 
para as duas fontes de energia sejam 
apresentadas ao governo em feverei-
ro do próximo ano

O Rio Grande do Norte, que já é 
o maior produtor de energia eólica 
em terra no Brasil, está de olho em 
novas frentes de investimentos e na 
expectativa de captar negócios – e 
empregos – com a implantação de 
parques eólicos também no mar.

O estado tem atualmente quatro 
projetos em desenvolvimento na 

costa, à espera de licenças ambien-
tais, e vê pesquisas e inovação na 
área como estratégicas para atrair 

novas oportunidades, com foco, po-
rém, não só na energia dos ventos.

“Temos capacidade de produzir 

também hidrogênio verde, o chama-
do ‘combustível do futuro’, com os 
menores custos do mundo”, avalia 
o secretário estadual de desenvolvi-
mento econômico, Jaime Calado.

O estudo é qualificado por ele 
como um dos mais importantes em 
curso para futuros investimentos no 
Rio Grande do Norte e tem como ob-
jetivo mostrar em terra e no mar as 
melhores áreas para geração dessas 
duas fontes de energia.

“No mar o potencial é acima de 
10 Gigawatts (GW). Para vocês te-
rem ideia, a Itaipu – segunda maior 
hidrelétrica do mundo, na fronteira 
entre o Brasil e o Paraguai – tem po-
tencial de 16 GW”, lembra Calado.

A equipe de pesquisadores do 
SENAI RN – que engloba o CTGAS-
-ER e o ISI-ER – desenvolve pesqui-
sas desde 2012 em busca de rotas 
verdes de produção de hidrogênio, 
aquelas que não geram emissão de 

carbono no processo industrial. E 
têm como objeto a produção de 
hidrogênio a partir do etanol, uma 
solução buscada por indústrias do 
setor de óleo e gás.

Já no campo da energia eólica 
offshore, as pesquisas acontecem 
desde 2011 e já resultaram, por 
exemplo, na elaboração do primeiro 
Atlas eólico offshore do RN e Ceará, 
um mapeamento do potencial de 
geração de energia na costa dos dois 
estados nordestinos. O trabalho teve 
financiamento da Petrobras.

No caso da energia eólica offsho-
re – a indústria de parques eólicos 
montados no mar – dados apresen-
tados mostram alto potencial de 
geração de energia próximo à costa 
do RN e Ceará e em profundidades 
de água menores que em regiões 
como Sul e Sudeste, o que tornaria 
o custo de geração menor para os 
investidores.

Estado quer detalhes sobre seu potencial solar
ENERGIA EÓLICA

Rio Grande do Norte visa novas frentes de investimentos e expectativa de captar negócios

BLOG DA BELGO BEKAERT
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ROOSEVELT CASSIO/REUTERS

Se no primeiro ano da pandemia 
de covid-19 no Brasil, que come-
çou em março de 2020, de 70% a 

80% dos óbitos estavam concentrados 
entre pessoas com mais de 60 anos, em 
março deste ano os números começa-
ram a mudar e as mortes de pessoas 
mais novas, até 59 anos, já passam da 
metade.

É o que mostram os dados do 
Portal da Transparência do Registro 
Civil, que agrupa as informações sobre 
o número de mortes por suspeita ou 
confirmação de covid-19. Os dados 
dos cartórios sobre a pandemia co-
meçam no dia 16 de março de 2020. O 
levantamento feito pela reportagem 
da Agência Brasil inclui as informa-
ções lançadas até o início da tarde de 
ontem, 18.

O coordenador do sistema In-
foGripe da Fundação Osvaldo Cruz 
(Fiocruz), Marcelo Gomes, explica que 
essa tendência de redução da idade 
dos óbitos é influenciada por dois fa-
tores. O primeiro deles é o avanço da 
vacinação no país, que iniciou no fim 
de janeiro pelas pessoas mais velhas.

“Agora a gente já está, felizmente, 
com uma população acima de 70 anos 
com uma cobertura de segunda dose 
bastante expressiva, acima de 80 anos 
já temos 80% da população com a se-
gunda dose e passados mais de 20 dias 
da imunização. Pessoas de 60 anos já 
estão com uma cobertura de primeira 
dose bastante significativa, mas de 
segunda dose ainda não. Mas como 
as pessoas de 70 anos ou mais eram 
uma parcela importante dos óbitos, já 
começa, felizmente, a surtir um efeito”, 
afirmou Gomes em entrevista à Agên-
cia Brasil.

O outro fator apontado por ele pa-
ra a redução da faixa etária dos óbitos 
é a maior circulação das pessoas em 
idades mais ativas.

“A outra parte se explica porque, 
quando a gente teve aquela subida [de 
casos e óbitos por covid-19] fortíssima 

a partir de fevereiro, nessas fases de 
crescimento muito acelerado, é usual 
a gente observar um aumento propor-
cional, relativo, da população mais ex-
posta, ou seja, a que circula mais, que 
é a mais jovem. Teve um efeito desse 
período de transmissão acelerada, que 
afeta a população mais ativa.”

O InfoGripe monitora os casos de 
internação por síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) e, desde o ano 
passado, o indicador contabiliza os 
casos de covid-19. Entre os pacientes 
testados e com resultado positivo para 
vírus respiratórios, 96,1% constataram 
SARS-CoV-2 em 2021. No ano passado, 
foram 98% dos casos positivos para o 

novo coronavírus.
Segundo Gomes, o indicador de 

transmissibilidade de vírus respirató-
rios, que entrou no boletim do grupo 
de pesquisa esta semana, aponta que o 
vírus causador da pandemia está com 
circulação extremamente elevada na 
maior parte do país, o que impacta nos 
óbitos de pessoas mais jovens.

“O vírus em si, por mais que te-
nhamos novas cepas circulando, não 
tem nenhum dado sólido que mostre 
maior letalidade ou maior agrava-
mento para a população mais jovem. 
A gente tem algumas cepas que estão 
com indício de serem mais transmis-
síveis, mas não com uma diferença 

significativa em termos de público afe-
tado, de gravidade. Então, se a gente 
está com número agora relativamente 
maior em pessoas mais jovens, parte 
disso é justamente porque o número 
de infecções realmente está em um 
patamar extremamente elevado, é 
uma consequência disso.”

TRANSMISSÃO
O pesquisador considera que os 

níveis de transmissão estão “inaceitá-
veis” e afirma que a queda na contami-
nação e nos óbitos verificada depois 
de abril não deve servir de parâmetro 
para diminuir a vigilância contra a co-
vid-19.

“Nós melhoramos em relação a 
março deste ano. Só que março não é 
um referencial, porque março foi um 
pico completamente catastrófico, era 
uma situação completamente fora de 
escala. Então, a gente saiu de uma si-
tuação completamente absurda, mas 
a gente ainda não chegou em uma 
situação que a gente possa considerar 
sequer razoável.”

Ele alerta que, mesmo com a va-
cinação avançando, ainda não é o 
momento de voltar à “vida normal”. 
Segundo o pesquisador, se as pessoas 
vacinadas não continuarem tomando 
cuidado, podem acabar mais expostas 
do que quem ainda não se imunizou.

Mortes de mais jovens por Covid-19 
indicam avanço de vacina no país 
TRANSIÇÃO  | Faixa etária das vítimas vem mudando nos últimos dois meses; em março de 2020, cerca de 70% a 80% dos óbitos estavam concentrados entre pessoas com mais de 
60 anos. Já em março deste ano, quase três meses após início da vacinação, números começaram a mudar e as mortes de pessoas mais novas, até 59 anos, já passam da metade

Tendência de redução da idade dos óbitos é influenciada por dois fatores. O primeiro deles é o avanço da vacinação no país, que iniciou no fim de janeiro pelas pessoas mais velhas.

REUTERS

6,5 mil metros cúbicos de óleo combustível fora da especificação para termica serão vendidos

ANP autoriza  Petrobras a vender 6,5 
mil m³ de óleo fora de especificação 
A Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) autorizou pedido feito 

pela Petrobras para comercialização 
excepcional de 6,5 mil metros cúbicos 
de óleo combustível fora de especifi-
cação para térmicas - mas com aten-
dimento às especificações de bunker -, 
para as usinas Termelétricas Geramar, 

localizadas no município de Miranda 
do Norte, no Maranhão.

A unidade faz parte do plano de 
contingência da matriz energética bra-
sileira, ficando parada na maior parte 
do tempo, mas tendo que estar prepa-
rada para gerar energia na eventuali-
dade de qualquer escassez. O empre-
endimento pertence a um consórcio 

formado por Servtec, Equatorial, Ligna 
e Fundo Brasil Energia, que dividem o 
ativo igualmente.

A capacidade da usina é de cerca de 
300 megawatts e vai ajudar o esforço do 
Operador Nacional do Sistema (ONS) 
para abastecer o País em meio à pior 
crise hídrica em 91 anos. Praticamente 
todas as térmicas serão acionadas.

ENERGIA
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Nesta sexta-feira, 18, se comemorou o Dia do Orgulho Autista. 
Mas o que você sabe sobre esse transtorno? Descubra quais 
são os principais mitos sobre ele e o que dizem os especialis-

tas em relação ao tratamento.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que há 70 mi-

lhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões 
somente no Brasil. De acordo com o CDC (Centro de Controle de 
Doenças e Prevenção do governo dos EUA), uma em cada 59 crian-
ças apresenta traços de autismo.

Conheça alguns fatos pouco conhecidos sobre o autismo:

coisas sobre 
o autismo que 
ninguém te contou5

CADA INDIVÍDUO TEM 
DIFERENTES DIFICULDADES

Quando falamos de autismo, nos referimos a um 
transtorno do neurodesenvolvimento que faz parte de 

um espectro, ou seja, ele pode se manifestar de diversas 
formas em pessoas diferentes, que podem necessitar de 
mais ou menos suporte.A psicóloga Julia Sargi, analista 
do comportamento e supervisora do Grupo Conduzir, 
menciona a importância de enfatizar que o transtorno 
do espectro autista evidencia algumas características 

comuns, mas que cada indivíduo é único e apresenta suas 
próprias habilidades e dificuldades:“Alguns indivíduos 

têm, sim, uma habilidade incrível para algo em específico, 
e muitas vezes isso pode se dar devido ao hiperfoco, ou 

seja, o interesse restrito por determinado assunto. Mas uma 
grande porcentagem das pessoas que se encontram no 
espectro apresenta déficits cognitivos significativos, que 

dificultam a aquisição de novos repertórios”, afirma.

 NÃO É VERDADE QUE O AUTISTA 
NÃO GOSTA DE SOCIALIZAR

A especialista ressalta que uma outra expressão, 
considerada mito, é de que o autista “vive no seu 
próprio mundo”, e não gosta de estar com outras 

pessoas. “A verdade é que a dificuldade na interação 
social é uma característica significativa muito comum 

aos indivíduos com autismo, mas isso não significa que 
eles não queiram se relacionar com outras pessoas, e 
sim que apresentam dificuldades em iniciar ou manter 

a interação, entender algumas regras sociais, entre 
outras habilidades que são extremamente importantes 

nas relações”, esclarece a psicóloga.“E. mais uma 
vez, precisamos olhar individualmente para cada um 
e entender qual a dificuldade e qual a motivação para 

se relacionar com os outros. Lembrando que isso 
representa uma parte do todo quando

 tratamos do espectro”, aponta.

NÃO HÁ CURA, APENAS INTERVENÇÕES
Muito tem se disseminado sobre a “cura do autismo”, reforçando 
o mito de que se trata de uma doença. Sem contar que é possível 
encontrar profissionais vendendo “fórmulas mágicas” e soluções 

para cessar ou diminuir o transtorno. Já se sabe que isso não 
existe. São informações falsas que devem ser desmentidas 
e rebatidas por toda a sociedade, meios de comunicação e 

especialistas da área.O que existe são intervenções que ajudam 
a desenvolver e aprimorar repertórios importantes que vão 

auxiliar os indivíduos no espectro a terem melhores condições 
para interações sociais e habilidades para atingir o máximo 

de independência possível e qualidade de vida.“Não existem 
estudos que comprovam a cura do diagnóstico por meio de 

qualquer tratamento, e qualquer afirmação diferente a essa pode 
gerar confusão e expectativas frustradas aos pacientes e seus 
responsáveis. Porém, a Análise do Comportamento Aplicada 

(ABA) é uma intervenção que maximiza o potencial do indivíduo, 
através da ampliação de habilidades e redução de possíveis 

barreiras comportamentais que podem dificultar o aprendizado, 
tendo em vista que, a partir da avaliação, é possível mapear e 

respeitar a singularidade de cada um”, conclui Julia Sargi.

A CAMINHADA É LENTA, 
COM “PEQUENOS ORGULHOS”

Josiane Mariano, 36, é mãe do Heitor, 10, que 
foi diagnosticado com autismo aos 2 anos. Ela 

conta que o dia a dia com o filho é vivenciado de 
“pequenos orgulhos”, e isso torna a caminhada cheia 

de superações e vitórias.“Todos os dias, quando 
avançamos um passinho rumo a uma qualidade de 

vida melhor, quando ele aceita experimentar algo novo, 
quando se sente à vontade em locais que antes talvez 
despertasse uma agitação maior, quando responde a 

uma interação social de forma adequada, por exemplo, 
temos um grande sentimento de vitória. Meu filho, 

assim como qualquer filho para uma mãe, me enche de 
orgulho. E eu só conheço ele dentro do espectro 
autista, não existe um Heitor dissociado disso, 

ele é assim e está tudo bem”, revela.

A ‘’GENIALIDADE’’ NÃO É REGRA
No Transtorno do Espectro Autista, todos os indivíduos 

têm potencial para aprender e desenvolver novos 
repertórios, e, para isso, basta saber a forma correta 

de ensiná-los. Ao serem observadas as características 
dessas pessoas, algumas podem até ser interpretadas 

como vantagens competitivas.Há alguns indivíduos com 
TEA que têm uma condição diferente (e rara) conhecida 

como “savantismo” ou Síndrome de Savant, que é 
uma “grande capacidade intelectual”, entendida como 
genialidade. A psicóloga explica que “savants”, apesar 

de apresentarem uma inteligência acima da média e 
talentos notáveis em alguns aspectos, como cálculos ou 
memorização, podem também enfrentar dificuldades e 
limitações em outros, como dificuldades nos repertórios 

sociais ou de independência. “Vale ressaltar que a 
inteligência acima da média não é uma regra”, aponta a 

profissional.
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FERNANDO BRITO

Pesquisa da Confederação Na-
cional dos Municípios (CNM) 
sobre a pandemia mostra que 

em 1.217 cidades houve aumento do 
número de casos de covid-19 nesta se-
mana. O número corresponde a 33,9% 
das 3.591 prefeituras ouvidas na 13ª 
edição da pesquisa. 

Em 1.030 municípios (30,7%) a si-
tuação ficou estável. E em 669 (18,6%) 
foi apontado pelas administrações 
municipais a redução do número de 
pessoas infectadas pelo novo corona-
vírus (covid-19). Entre as prefeituras 
consultadas, 602 não responderam à 
consulta. O maior índice de ampliação 
de casos ocorreu em municípios mé-
dios (34%).

Já quando analisados os óbitos de-
correntes da covid-19, em 657 (18,3%) 
cidades houve acréscimo, em 716 
(19,9%) foi registrada queda e em 1.611 
(44,9%) a situação ficou estável. Outras 
607 não responderam a pesquisa.

Do universo de prefeituras con-
sultadas, 2.355 (65,9%) disseram estar 
mantendo alguma forma de fecha-
mento ou restrição de horário das 
atividades não essenciais. Outras 624 
(17,5%) responderam não ter lançado 
mão de restrições durante a pande-
mia. 

VACINAS
Entre as cidades que participa-

ram do levantamento, 563 (15,7%) 
disseram ter ficado sem a primeira 
ou a segunda dose da vacina contra a 
covid-19 nesta semana. Do total, 2.406 
(67%) manifestaram não ter passado 
por essa situação.

Das cidades que não receberam 
imunizante, 409 (72,6%) ficaram sem 
a 1ª dose e 244 (43,3%) ficaram sem a 
2ª dose. Nos municípios nesta última 
situação, 220 (90,2%) não receberam 
a CoronVac e 53 (21,7%) o imunizante 
Oxford/AstraZeneca.  

Considerando a nova orientação 
do Ministério da Saúde para avançar 

na vacinação de pessoas com menos 
de 60 anos de idade, 1.209 (50%) cida-
des afirmaram que vão iniciar a imu-
nização dessas faixas etárias ainda 
nesta semana. Outras 1.187 (49,1%) 
não adiantarão a vacinação para essa 
faixa etária.

Ainda conforme o levantamento, 
2.669 (74,3%) municípios relataram 
ter recebido remessas da vacina da 
Pfizer. Outros 673 (18,7%) informaram 
que não tiveram acesso ao imunizante 
nesta semana.

O levantamento mostra ainda que 
2.891 (79,1%) prefeituras informaram 
ter iniciado a vacinação de pessoas 
com menos de 60 anos de idade, en-
quanto 538 (15%) ainda não chegaram 

nesse patamar. Das que já começa-
ram, a maior parte, 1.127 (39,7%), está 
na faixa etária de 50 a 55 anos de idade.  

INSUMOS
O risco de desabastecimento de 

medicamentos do chamado kit intu-
bação foi manifestado por 606 cidades, 
o equivalente a 16,9% das consultadas. 
O nome é dado a remédios usados no 
uso de suporte ventilatório de pacien-
tes com covid-19, como anestésicos e 
neurobloqueadores.

Já quanto ao oxigênio empregado 
no suporte ventilatório de pacientes, 
291 cidades indicaram o risco de de-
sabastecimento, o correspondente a 
8,1% das entrevistadas. Outras 2.598 
negaram preocupação com a falta de 
oxigênio, ou 72,3%.

Pesquisa aponta aumento da Covid 
em 1.217 cidades esta semana
LEVANTAMENTO | O número corresponde a 33,9% das 3.591 prefeituras ouvidas em pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Em 1.030 municípios (30,7%)
a situação ficou estável, enquanto em outros 669 (18,6%) foi apontada pelas administrações municipais a redução do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus 

Exatas 563 (15,7%) prefeituras disseram ter ficado sem a primeira ou a segunda dose da vacina contra a covid-19 nesta semana

O Instituto Butantan fez ontem, 
18, a entrega de mais 2,2 mi-
lhões de doses da vacina contra 

o coronavírus CoronaVac. O imunizan-
te vai ser distribuído pelo Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) para 
ser usado em todo o país. 

Com o lote de ontem, o Butantan 
alcança a marca de 52,2 milhões de do-

ses entregues desde janeiro. A previsão 
é que até o final de setembro o instituto 
tenha disponibilizado 100 milhões de 
doses da vacina ao PNI.

A entrega é referente ao processa-
mento de 3 mil litros de ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) recebidos 
da China no último dia 25 de maio. A 
matéria-prima permitiu a produção de 

5 milhões de doses. O Butantan espera 
receber até o fim deste mês mais uma 
remessa com 6 mil litros de IFA para 
poder envazar mais 10 milhões de do-
ses. 

Segndo os últimos dados,  já foram 
aplicadas em São Paulo 20,2 milhões de 
doses, sendo 5,8 milhões da segunda 
dose da imunização.

FIO CRUZ

Butantan alcançou ontem a marca de 52,2 milhões de doses entregues ao PNI 

Instituto Butantan entrega mais 2,2 
milhões de doses de vacina

IMUNIZAÇÃO

15,7%
Cidades que ficaram sem 
vacinas para 1ª ou 2ª dose 
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JOÃORICARDOCORREIA
Ostentação

Tem muita gente fi cando rica 
do dia pra noite, daí não se segura 
e tome ostentar, mostrando tudo 
nas redes sociais. Não dá outra: na 
maioria dos casos, principalmente 
quando a dinheirama passa pelo 
dinheiro público, as autoridades 
sérias vão lá e acabam – ou pelo 
menos tentam – a farra.

RJ potiguar
Já tem gente chamando 

Parnamirim(RN) de clone do Rio 
de Janeiro, tamanho a quantidade 

de políticos investigados, suspeitos 
e até presos. Eita, que tem alguns, 
ainda soltos, que nem tomando sopa 
de Rivotril vão dormir nos próximos 
dias. Não passa nem sinal de Wi-Fi.

Pornô
O Ministério Público de São 

Paulo pediu a prisão preventiva da 
atriz pornô Laryssa Oliveira, 25 anos, 
mais conhecida como Rafa Zaqui, 
por descumprir medida cautelar. 
Ela foi presa em 2016 sob acusação 
de tráfi co de drogas. Responde 
em liberdade, mas desrespeitou 

a determinação de comparecer a 
todos os atos processuais. Será que 
a prestadora de serviços poderá 
receber visitas?

Lembrando
Preço tem tudo e todos que 

o dinheiro compra. Valor é fi ca 
em outro patamar, não cabe em 
prateleira, nem em acordos entre 
canalhas.

Frase
De Santo Agostinho: “Não há 

doente mais incurável do que aquele 
que não reconhece a sua doença.”

Vacina
Em diversas regiões da Rússia, 

a vacinação contra a Covid-19 para 
animais de estimação começou. 
A Carnivak-Kov está disponível 
em várias clínicas veterinárias 
pela capital russa. De acordo 
com especialistas, a imunização 
tem funcionado muito bem até 
agora. Os pets fi cam um tempo em 
observação. Até agora, nenhum 
animal teve reação colateral.

Canalha
Tomara que seja logo promovido 

o encontro do canalha Lázaro, 
que está aterrorizando a região do 
Distrito Federal, com o capeta. Ou 
então com alguém que o acolha e 
o trate como mais uma “vítima da 
sociedade”. Até o fechamento desta 
edição, ele estava cercado por PMs.

Desejo
A você, que me prestigia com 

a leitura desta coluna, um fi m de 
semana repleto de paz e saúde. Até 
terça-feira, se Deus quiser.

JOÃORICARDO

SORTE 

Daqui a oito dias, em 26 de 
junho, será realizado o sorteio 
da Quina de São João, que este 
ano pagará um prêmio estima-
do em R$ 190 milhões. As apos-
tas para o concurso especial co-
meçaram na última terça-feira, 
15.

O concurso especial 5.590 
não acumula e teve acréscimo 
no valor da premiação após 
o sorteio anterior não ter re-
gistrado ganhadores na faixa 
principal.

Se não houver ganhadores 
na faixa principal, com acerto 
de 5 números, o prêmio será 
dividido entre os acertadores da 
2ª faixa (4 números) e assim por 
diante.

O sorteio será realizado em 
26 de junho, no espaço Loterias 
Caixa, localizado no Terminal 
Rodoviário do Tietê, em São 
Paulo, às 20h.

Para jogar, é preciso marcar 
de 5 a 15 números dentre os 80 
disponíveis. A aposta mínima 
com cinco números custa R$ 2.

O apostador pode deixar 
para o sistema escolher os nú-
meros, por meio da Surpresi-
nha. Ganham prêmios os acer-
tadores de 2, 3, 4 ou 5 números. 
As apostas podem ser feitas nos 
volantes específi cos ou nos de 
concursos regulares em qual-
quer lotérica do país, no aplica-
tivo Loterias Caixa e no portal.

Segundo a Caixa, caso ape-
nas um ganhador leve o prêmio 
da Quina de São João e aplique 
todo o valor na poupança, rece-
berá, no primeiro mês, cerca de 
R$ 383 mil em rendimentos.

QUINA DE 
SÃO JOÃO TERÁ 
PRÊMIO DE 
R$ 190 MILHÕES

DIVULGAÇÃO

Três meses após o governo 
federal lançar o programa 
Águas Brasileiras visando 

estimular a revitalização de bacias 
hidrográfi cas, o Comitê Gestor do 
Selo Aliança pelas Águas Brasileiras 
divulgou, ontem, 18,  as normas pa-
ra concessão do selo que certifi ca a 
participação de empresas, organiza-
ções da sociedade civil e instituições 
públicas no projeto.

O selo Aliança pelas Águas Bra-
sileiras foi instituído em 22 de mar-
ço, por meio da Portaria nº 499, que 
trata da concessão do certifi cado às 
ações de conservação, preservação e 
recuperação ambientais que propor-
cionem o aumento da disponibilida-
de hídrica, em quantidade e qualida-
de, para os usos múltiplos nas bacias 
hidrográfi cas.

Já a Resolução nº 1, do Comitê 
Gestor, publicada hoje, institui o re-
gulamento de certifi cação dos proje-
tos habilitados e qualifi cados.

O selo traz o desenho de um 
pato-mergulhão – embaixador das 
águas brasileiras e uma das aves 
mais ameaçadas de extinção nas 
Américas, que vive e se reproduz 
apenas em rios e cursos d’água ex-
tremamente limpos. 

Segundo o Ministério do Desen-
volvimento Regional, a imagem do 
animal foi escolhida por ser consi-
derado um bioindicador ambiental, 
já que sua presença costuma indicar 
a qualidade dos mananciais d´agua.

A íntegra da resolução que regu-
lamente a iniciativa pode ser consul-
tada na internet.

Normas tratam de emissão de 
selo para projetos ambientais
MEIO AMBIENTE | Selo Aliança pelas Águas Brasileiras foi criado em março; nesta sexta, 18, o Comitê Gestor do Selo Aliança pelas Águas 
Brasileiras divulgou, normas para concessão do selo que certifica a participação de empresas, organizações da sociedade civil e instituições 

Selo Aliança trata trata da concessão do certificado às ações de conservação, preservação e recuperação ambientais 



Prevista para o mês que vem, a 
mudança da sede da Polícia 
Federal em Brasília trará um 

aumento considerável de despesas da 
corporação com o aluguel de imóveis 
em Brasília. Hoje, o custo da PF com 
aluguéis na capital federal é de ao me-
nos R$ 273,6 mil ao mês. Ao mudar su-
as atividades para um novo e luxuoso 
prédio de escritórios na avenida W3 
Norte, a Polícia Federal passará a gastar 
R$ 1,2 milhão mensais com o aluguel, e 
mais R$ 243 mil de condomínio — to-
talizando R$ 17,3 milhões ao ano. Não 
foi realizada licitação. 

Os policiais federais ocuparão três 
das quatro torres do edifício Multibrasil 
Corporate, um conjunto de quatro tor-
res de escritórios recém-inauguradas. 
O novo prédio conta com oito eleva-
dores, 518 vagas de garagem privativas, 
restaurante, auditório e até academia 
de ginástica privativa. São atributos 
pouco comuns nas repartições públi-
cas brasilienses. Ao longo dos cinco 
anos de duração do contrato, a nova 
sede da Polícia Federal consumirá ao 
menos R$ 86,5 milhões, conforme ex-
trato publicado no Diário Oficial.

Ao dispensar a licitação, a PF usou 
como argumento o artigo 25 da antiga 

Lei de Licitações de 1993. Segundo o 
dispositivo legal, a administração pú-
blica não é obrigada a promover uma 
concorrência pública quando só hou-
ver um imóvel capaz de atender às su-
as necessidades. Apesar da alegação da 
PF, existem diversas torres de escritório 
de alto padrão disponíveis para aluguel 
em Brasília.

Hoje, a sede da Polícia Federal fun-
ciona em um edifício próprio no centro 

da cidade, conhecido como “Máscara 
Negra”. Como o local não comporta 
todos os servidores do órgão federal, 
a Polícia também aluga salas em um 
edifício comercial no bairro Sudoeste, 
onde funcionam as divisões de Contro-
le de Produtos Químicos e de Controle 
e Fiscalização de Segurança Privada, 
além do setor de inteligência. É por 
estas salas no Sudoeste que a PF paga 
hoje R$ 243 mil ao mês.
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PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, 
referente ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Baraúna, 
localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
CIMENTO AÇU LTDA, CNPJ: 17.852.181/0001-87, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia - LP,  para 
execução de plano de pesquisa para calcário, em uma área de 40ha, com volume 2000m3/mês, localizada no 
lugar denominado Azilio doce e sitio do meio, zona rural, Mossoró/RN; 
 

RODRIGO ROBERTO DE OLIVEIRA 
DIRETOR 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

A DINA-DINAMARCA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 00.900.625/0001-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação – 2020-158357/TEC/LI-0001, com prazo de validade até 14/06/2025, para a atividade 
de Fruticultura irrigada (127,44 ha), tendo como carro chefe a cultura do melão, localizada no Sitio 
Taboleiro da Lagoa Velha, Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Ajax Dantas de Góis Filho 
Proprietário 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
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, a Licença de Instalação - LI 
para o poço 7-PML-50-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca / 
RN. 

Harvey David Gardiner 
DIRETOR 

 

 
 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
LIMA CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.846.138/0001-71, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada – RLS, para 
uma Indústria de Facção de Peças do Vestuário, localizada na Rua Manoel Mendes de Morais, n° 262, Centro, 
Santana do Seridó/RN – CEP: 59.350-000. 

 
Sebastiao Fernandes de Lima 

Proprietário 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS) 
 
N. E. LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.663.267/0001-12, situada na Rua Nilo Peçanha, 
nº 963, Bom Jardim, Mossoró/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS para extração de areia do leito do rio em 
uma área de 9,49 ha e volume de 1000 m3/mês, situada no Sítio Rincão, inserida na poligonal junto ao DNPM 
n° 848.042/2015, Zona Rural, no município de Mossoró/RN. 
 

Francisco Elierton de Moura - Diretor 
  

 
 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
F.E. SILVA – POSTO SÃO JOSE, portador do CNPJ sob n° 02.915.509/0001-90, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de operação (RLO) para atividade de Posto e Sistema Retalhista de Combustíveis 
localizada na Rua Martiniano Melo, n° 588, Centro, Município Rodolfo Fernandes/RN. 
 

Francisco Erivaldo Silva 
Proprietário 

 
 

Edifício Multibrasil Corporate, nova sede da Polícia Federal, em Brasília

Nova sede da Polícia Federal vai 
custar R$ 17,3 milhões ao ano

GASTO PÚBLICO

ARND WIEGMANN

LEGISLAÇÃO | A lei foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira,18, e altera texto da lei sancionada em 5 
de agosto de 2020 que conferiu aos usuários do transporte aéreo maior flexibilidade para desistência do voo 

O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou a lei que prorroga por 12 
meses as medidas emergenciais 

adotadas para o setor de aviação civil 
em razão da pandemia da covid-19. 
Publicada no Diário Oficial da União 
de ontem, 18, a Lei  14.174 altera a Lei 
nº 14.034, sancionada em 5 de agosto 
de 2020, que teve como origem a Me-
dida Provisória nº 1024/2020, que con-
feriu aos usuários do transporte aéreo 
maior flexibilidade para desistência do 
voo e prorrogou as medidas de alívio 
ao fluxo de caixa das empresas aéreas. 

“Independentemente do número 
de passageiros, as companhias aéreas 
têm que arcar com os altos custos fixos 
associados à propriedade ou arrenda-
mento de aeronaves, despesas de ter-
minais e instalações de manutenção”, 
informou por meio de nota o Ministé-
rio da Infraestrutura, ao apontar que 
a pandemia gerou impactos signifi-
cativos nos resultados financeiros da 
indústria. 

“Diante desse cenário, entendeu-se 
que a prorrogação da autorização aos 
operadores aéreos para o reembolso 
em 12 meses, nos casos de cancela-
mento de voos, seria uma medida 
relevante para a redução do impacto 
imediato no caixa das empresas e, as-

sim, reduzir o risco de insolvências que 
poderiam ocasionar efeitos disruptivos 
na oferta de transporte aéreo no país”, 
acrescentou.

O presidente Bolsonaro, no entan-
to, decidiu vetar uma das alterações 
feitas durante a tramitação da matéria 
no Legislativo. No caso, o artigo que 
estabelecia que o pagamento à União 
de contribuições fixas previstas em 
contrato de concessão de infraestru-
tura aeroportuária federal poderia ser 

antecipado. 
A alteração previa que, para o cál-

culo do valor atual das contribuições 
fixas vincendas a serem antecipadas, 
deveria ser utilizada exclusivamente a 
taxa vigente do fluxo de caixa margi-
nal adotada pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) para processos 
de revisão extraordinária aplicáveis 
ao respectivo contrato de concessão, 
acrescida de cinco pontos percentuais 
para a concessionária. 

Lei também prorrogou as medidas de alívio ao fluxo de caixa das empresas aéreas 

Sancionada a lei que prorroga 
medidas emergenciais para aviação

DIDA SAMPIO

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
M & F GRANITOS E MARMORES, CNPJ: 19.560.628/0001-70, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para a atividade de 
execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, marmoraria, localizada na Av. Presidente 
Dutra, 5 – Dom Jaime Câmara, CEP: 59.628-795 – Mossoró-RN. 
 

Francisca Jussara dos Santos de Santana Dantas - Diretora 
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CRISE HUMANITÁRIA  | É o maior número já registrado pela Agência das Nações Unidas para Refugiados 
(Acnur), com aumento de 4% em relação a 2019, quando 79,5 milhões estavam em deslocamento forçado

Apesar da pandemia de covid-19, 
o número de pessoas forçadas a 
se deslocar no mundo continua 

aumentando. No final de 2020, 82,4 mi-
lhões de pessoas estavam deslocadas 
por guerras, conflitos, violações de di-
reitos humanos e perseguições.

É o maior número já registrado 
pela Agência das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), com aumento 
de 4% em relação a 2019, quando 79,5 
milhões de pessoas estavam em des-
locamento forçado. Mais de 1% da 
população mundial - uma em cada 
95 pessoas - estão neste momento em 
deslocamento forçado.

Os dados constam do relatório 
Tendências Globais, que traz informa-

ções sobre a situação dos deslocados 
e refugiados em todo o mundo anual-
mente e foi divulgado ontem, 18, pela 
Acnur. Segundo o levantamento, 2020 
é o nono ano de crescimento ininter-
rupto do deslocamento forçado no 
mundo.

O relatório mostra que durante o 
pico da pandemia em 2020, mais de 
160 países fecharam suas fronteiras, 
com 99 deles não fazendo qualquer 
exceção para pessoas em busca de pro-
teção internacional. Segundo a Acnur, 
apesar da pandemia e dos pedidos de 
cessar-fogo, conflitos continuam a ex-
pulsar pessoas de suas casas.

“Essa combinação de conflito, crise 
sanitária global, perda de renda e inse-

gurança alimentar forçou as pessoas a 
se deslocarem dentro de seu país”, dis-
se  porta-voz da Acnur no Brasil, Luiz 
Fernando Godinho, destacando que a 
covid-19 foi fator de deslocamento in-
terno em países como Iêmen, Bangla-
desh, Etiópia, Iraque e Djibouti.

A tendência para 2021 é de aumen-
to do deslocamento das pessoas, já 
que procedimentos de refúgio e asilo 
devem voltar a funcionar com a maior 
liberalização das fronteiras internacio-
nais. Mais de dois terços de todos os 
refugiados e dos deslocados vieram de 
apenas cinco países: Síria (6,7 milhões), 
Venezuela (4 milhões), Afeganistão (2,6 
milhões), Sudão do Sul (2,2 milhões) e 
Mianmar (1,1 milhão).

Agência das Nações Unidas estima que uma em cada 95 pessoas no mundo estão neste momento em deslocamento forçado

Número de pessoas forçadas a 
se deslocar chega a 82,4 milhões 

ACNUR DESLOCADOS - DIVULGAÇÃO ACNUR/ELIZABETH MARIE STUART

CARLOS BARRIA

O presidente dos Estados Unidos 
(EUA), Joe Biden, e a vice-pre-
sidente, Kamala Harris, sancio-

naram uma lei que torna o dia 19 de 
junho feriado nacional, para celebrar 
o fim da escravidão dos americanos 
negros. 

O projeto, que foi aprovado com 
ampla maioria pela Câmara dos Depu-
tados, após votação unânime no Sena-
do, marca o dia, em 1865, quando um 
general da União informou a um grupo 
de pessoas no Texas que eles haviam si-
do libertados dois anos antes pela Pro-
clamação da Emancipação do então 
presidente Abraham Lincoln, durante 
a Guerra de Secessão norte-americana. 
A data é conhecida como juneteenth 
nos Estados Unidos. 

“O Juneteenth marca tanto a longa 
e dura noite de subjugação causada 
pela escravidão quanto a promessa de 

uma manhã mais clara adiante”, disse 
Biden. Ele acrescentou que o dia é uma 

lembrança “do fardo terrível que a es-
cravidão causou ao país e ainda causa”. 

Biden disse ainda que “grandes 
nações não ignoram seus momentos 
mais dolorosos, elas os abraçam”. O 
democrata falou em um salão onde 
estavam presentes 80 membros do 
Congresso, autoridades eleitas locais, 
líderes comunitários e ativistas como 
Opal Lee, que fez campanha para que 
a data fosse transformada em feriado 
nacional. 

O presidente e seus colegas de-
mocratas estão sendo pressionados 
a responder a uma série de leis esta-
duais apoiadas pelos republicanos 
que, segundo ativistas de direitos civis 
norte-americanos, buscam suprimir 
o direito ao voto de minorias, e, além 
disso, abordar de maneira significativa 
os assassinatos desproporcionais de 
negros pela polícia.

Presidente dos EUA, Joe Biden

Biden sanciona criação de feriado 
para marcar fim da escravidão

EUA

Aviso de Licitação –  Pregão Eletrônico N° 012/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 012/2021 - Processo Administrativo nº 5048/2020 - Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura que objetiva a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento e 
Montagem de Móveis sob Medida/Planejados, para atendimento das necessidades da Secretaria de 
Educação do Município de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes 
no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 06 DE JULHO DE 
2021, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS )  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, 
Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a  sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx), e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.

GUAMARE / RN, 18 de Junho de 2021.
 Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada (RLS), número 2015-083873/TEC/RLS-0055, referente ao Sistema 
de Abastecimento de água do município de Portalegre, localizado no Estado do 
Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

Aviso de Licitação – REPUBLLICAÇÃO-  Pregão Eletrônico N° 028/2021
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo 
descrita(s), a saber:
- Pregão Eletrônico N° 028/2021 - Processo Administrativo nº 7119/2020 - Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos para Transporte Escolar, 
sem Motorista e sem Combustível, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, que compõe a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, 
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, 
cuja sessão inicial está marcada para o DIA 06 DE JULHO DE 2021, ÀS 09h:00:00 (NOVE HORAS )  - 
(HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, 
Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 
13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet 
(https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser 
solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 
99982-3647.
• REPUBLICAÇÃO

GUAMARE / RN, 18 de Junho de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

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

 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela OMS em 11 de março de 2020, 
bem como a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional, por meio da Lei n° 
13.979/2020. Considerando que a indicação das autoridades médicas e sanitárias é no sentido de isolamento social a 
fim de diminuir o contágio e difusão do vírus. Considerando a existência de casos confirmados de COVID-19 nas 
cidades de Areia Branca/RN e Natal/RN, inclusive de empregados da CODERN. Considerando, por fim, a determinação 
do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e dos Municípios de Areia Branca/RN e Natal/RN sobre o isolamento 
social e sobre a limitação de reunião de pessoas. O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários 
do Estado do Rio Grande do Norte, na forma do Estatuto e da legislação vigente, convoca os (as) associados (as) e 
empregados (as) da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) para participação de Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada em formato de videoconferência pelo aplicativo Google Meet, no dia 24/06/2021 
às 19h00min, em primeira convocação. Não havendo quorum mínimo conforme previsto no estatuto dessa Entidade em 
primeira chamada, fica estabelecido segunda e última convocação 30 minutos após a primeira, quando ocorrerá início 
da assembleia com qualquer número de associados presentes, com a seguinte ordem do dia:  
A) Discutir e deliberar sobre o ingresso de Dissídio Coletivo referente ao reajuste dos valores do plano de saúde, 

aprovado pela Resolução No 273/2021-CODERN;  
B) Outros assuntos de interesse da categoria.  
Tendo em vista a necessidade de envio de link para participação na Assembleia por videoconferência será criado um 
grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp com todos os empregados que quiserem participar da Assembleia, para o 
envio do link de acesso, com, no mínimo, 24h de antecedência. 
 

Natal/RN, 19 de junho de 2021. 
Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros 

Diretor Presidente 

 
2X8,5 
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Aprove suas ideias no trabalho. Você será capaz de 
transmitir o desejo dos clientes, da equipe e ganhar 
pontos com o chefe. Num empreendimento próprio, 
a semana terminará com soluções práticas e projeto 
ambicioso. Fature em reuniões e “venda seu peixe”. 

Cuide da beleza, da imagem e jogue a autoestima para 
cima. A semana terminará com programação gostosa e 
novas amizades. Respire novos ares. Viagem e sintonia 
com a natureza serão ótimas opções para se revigorar e 
curtir um fi m de semana encantador. 

Novos contatos ampliarão perspectivas de trabalho. A 
semana terminará com fl uidez e interações motivadoras. 
Amplie as comunicações e atraia oportunidades 
de negócio. Mudanças na maneira de expressar os 
sentimentos terão efeito positivo nos relacionamentos.

Hora de dar um tempo nas atividades, relaxar, cuidar da 
saúde e equilibrar suas energias. A semana terminará 
com sonhos e também com cansaço. Se puder, durma 
mais e evite compromissos, hoje. Visualize o futuro e 
planeje mudanças. 

Dê uma trégua nas discussões e descanse a mente. 
Caminhar, treinar e fazer atividades gostosas devolverão 
o humor e abrirão portas no amor. A semana terminará 
com mais espaço para o prazer, clima alegre e muita 
criatividade. Mudanças.

Proposta de uma amizade de longe aumentará a 
vontade de viajar e dar sabor de aventura à vida. 
Conexões internacionais estarão abertas. Se pretende 
passar um tempo em outra localidade, encontrará 
condições favoráveis. 

Compras para a casa, cuidados com a imagem e acertos 
fi nanceiros encerrarão a semana com sensação de dever 
cumprido. Arrume suas coisas com calma para evitar 
esquecimentos. Programe um fi m de semana gostoso e 
restaurador. Bom para relaxar num lugar bonito.

Decisões sobre o futuro e estratégias inteligentes serão 
promessa de maior estabilidade fi nanceira. A semana 
terminará com clima carinhoso no amor e avanços no 
trabalho. Organize ideias e elabore projetos. Você poderá 
retomar um contato profi ssional e negociar um orçamento. 

Tome a iniciativa nos relacionamentos. As comunicações 
estarão abertas. O dia trará informações estimulantes e 
conquistas pessoais. Posicionamento claro fortalecerá 
sua posição nas redes, grupos, equipe ou parcerias de 
trabalho. Aproveite também para desfazer confusões.

Confi e nas suas impressões e faça escolhas sábias. 
A semana terminará com otimismo, perspectivas de 
crescimento fi nanceiro e mais animação no amor. 
Rompa barreiras e vença distâncias numa relação 
importante em sua vida. 

Proposta de dinheiro extra chegará em boa hora. 
Aproveite uma oportunidade e aumente os rendimentos. 
Contrato profi ssional insatisfatório poderá ser 
renegociado. Firme um acordo fi nanceiro e equilibre o 
orçamento. Apoio de amizades.

Busque segurança dentro de você, afaste os medos e não 
alimente emoções negativas. Apesar do clima instável e 
sujeito a neblina, tudo fl uirá positivamente, nas fi nanças 
e no amor. Não duvide do que já tem certeza. Atritos 
servirão de motivação para novas conquistas.

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)

Carlos Alberto de Nóbrega se preocupa com o futuro
A partir da chegada de Millena 

Machado, que agora divide a 
bancada com Augusto Xavier, o 
telejornal “Rede TV News” passou a 
cumprir mudanças que ainda estão 
em prática e devem evoluir no 
decorrer dos próximos dias.

Já se sabe, por exemplo, que 
se prepara para breve a estreia de 

um novo layout, assim como outro 
pacote grá� co, além de reformas 
editoriais e na própria redação, que 
já começaram a ser colocadas em 
prática. As reuniões diárias, entre 
todas as suas editorias, agora são 
obrigatórias para discutir os mais 
diferentes assuntos.

Um trabalho determinado 

pelo superintendente da área, 
Franz Vacek, que vem participando 
diretamente.

Por outro lado, também 
se planeja para muito breve a 
mudança no horário de exibição 
do “Rede TV News”, atualmente às 
19h30, para uma outra faixa, sem a 
concorrência de outros telejornais.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
ABand começou a gravar 

o sexto episódio da nova 
temporada do “MasterChef”...

O programa volta ao ar no dia 
6 de julho, noites de terça-feira...

De acordo com a Band, a 
próxima edição “trará muita 

surpresa pra temperar a fórmula 
que vocês já conhecem e 

consagraram”.

Band transmite hoje às 10h 
o treino de classifi cação da 

Fórmula 1. É o GP da França...

Prova amanhã, domingo, às 
10h, direto de Le Castellet.

A segunda temporada de 
“Sintonia”, série da Netfl ix, 
concluiu suas gravações...

Em seu elenco, entre outros, 
Bruna Mascarenhas, Christian 

Malheiros e Jottapê.

Planejamento
Na Record, as atenções já 

começam a se voltar para a 
produção de “Reis”, substituta de 
“Gênesis”.

Início das gravações 
con� rmado para setembro, mas 
a data de estreia ainda não é 
anunciada.

 

Nada ainda
A partir do instante em que 

foi con� rmada, via “Conversa 
com Bial”, a mudança de Luciano 
Huck para os domingos, também 
começaram as especulações sobre 
as tardes de sábado da Globo no 
ano que vem.

Com a maior das certezas é 
possível a� rmar que até agora não 
tem nada resolvido.

Está em pauta
Quando se fala em nada 

resolvido isso não signi� ca falta de 
preocupação.

Ao contrário, algumas 
reuniões entre alguns executivos 
passaram a acontecer, mais 
intensamente a partir desses 
últimos dias, para discutir o 
assunto.

Quanto a este aspecto, Adriane 
Galisteu está chamando 
atenção em suas apresentações 
no “Power Couple”. O público 
tem se surpreendido pelos 
modelos escolhidos.

DIVULGAÇÃO RECORD TV

Possibilidades
Entre alguns da direção da 

Globo a ideia que mais agrada 
é usar essa faixa dos sábados 
para exibição de formatos de 
temporada. Inclusive para 
algumas experimentações.

Nenhum conteúdo � xo. Mas 
tudo em discussão ainda.

Por outra
Assim como o título, ainda 

não há uma de� nição sobre o 
horário de exibição do programa 
do Luciano Huck, em 2022, nos 
domingos da Globo.

Internamente, fala-se muito 
em � nal de tarde.  

Gravando
A Net� ix está acelerando 

os trabalhos de uma série de 
comédia, com Fernanda Paes 
Leme, Maíra Azevedo, Marcelo 
Médici, � ati Lopes, Romulo 
Arantes Neto, GKay e Silvero 
Pereira, entre outros. A produção 
é da Glaz Entretenimento. 
Lançamento em 2022.

Tudo gira em torno de um 
misterioso assassinato e da 
disputa de uma herança.
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FIVB

A seleção feminina de vôlei está 
garantida por antecipação nas 
semifi nais da Liga das Nações. 

Nesta sexta-feira, 18, o Brasil derrotou 
a Coreia do Sul por 3 sets a 0, com par-
ciais de 25/18, 25/23 e 25/18, pela 13ª 
rodada da competição, realizada em 
Rimini (Itália). O resultado assegura à 
equipe do técnico José Roberto Gui-
marães um lugar entre as quatro me-

lhores, independente do que ocorrer 
nas duas próximas rodadas - as últi-
mas da primeira fase.

As brasileiras estão na vice-lide-
rança da Liga das Nações, com 11 vi-
tórias em 13 jogos e 34 pontos, dois a 
menos que os Estados Unidos. Japão 
(27 pontos) e Turquia (24) completam 
o G4 de momento, com as turcas (que 
ainda jogam nesta sexta, contra os Pa-

íses Baixos) superando a China, quinta 
colocada com a mesma pontuação, na 
média dos sets ganhos.

Diante das sul-coreanas, a opos-
ta Tandara - que teve a renovação de 
contrato com o Osasco confi rmada 
nesta sexta-feira - e a central Fernanda 
Garay, ambas com 13 pontos, foram os 
principais nomes da seleção nacional. 
As centrais Carol Gattaz e Bia, com 

oito pontos cada, também se destaca-
ram.

“Enfrentamos um time da escola 
asiática, que sempre é muito difícil de 
jogar contra. Tivemos que ter muita 
paciência e a Coréia do Sul jogou mui-
to bem. No segundo set, tivemos um 
pouco mais de difi culdade em algu-
mas passagens, mas nos recuperamos 
no fi nal”, comentou a ponteira Gabi, 

ao site da Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV).

O Brasil volta a quadra neste sába-
do, 19, às 14h30 (horário de Brasília), 
contra os Países Baixos, pela 14ª roda-
da. A seleção conclui a participação na 
primeira fase no domingo, 20, às 16h, 
diante da Turquia. As semifi nais estão 
previstas para o próximo dia 24 e a de-
cisão para o dia 25.

Seleção feminina de vôlei se garante 
nas semifinais da Liga das Nações
OLÍMPIADAS | Nesta sexta-feira, 18, o Brasil derrotou a Coreia do Sul por 3 sets a 0, pela 13ª rodada da competição, realizada em Rimini (Itália). Resultado assegura à equipe do 
técnico José Roberto Guimarães um lugar entre as quatro melhores, independente do que ocorrer nas duas próximas rodadas. Equipe brasileiraa está na vice-liderança do torneio

Brasileiras, garantidas por antecipação nas semifinais, estão na vice-liderança da Liga das Nações, com 11 vitórias em 13 jogos e 34 pontos, dois a menos que os Estados Unidos

BRUNO FREITAS/EC NOROESTE

ABC e América tem compro-
misso marcado com o tor-
cedor potiguar pela Série D 

do Campeonato Brasileiro, neste 
domingo, 20. Às 16h (horário de Bra-
sília), os clubes disputam o Clássico 
Rei de Natal, na Arena das Dunas, 
pela terceira rodada do Grupo 3. O 
duelo será transmitido ao vivo pela 
TV Brasil.

Para a partida, os dois times já 
confi rmação reforços. O zagueiro 
Jean Pierre Freitas Militão, ou sim-
plesmente Jean Pierre, de 27 anos, é 
o mais novo contratado do América 
para a disputa do Campeonato Bra-
sileiro 2021. O atleta, que estava no 
Marília-SP onde era, inclusive, ca-
pitão da equipe, também defendeu 

equipes como Comercial-SP, Noro-
este-SP, Esportivo-RS e América-MG. 

Ele se apresentou no fi nal da tar-
de da quarta-feira, 16, no Centro de 
Treinamento Dr. Abílio Medeiros, em 
Parnamirim, onde realizou os exa-
mes necessários para ser incorpora-
do ao elenco americano.

Do lado alvinegro, o vice-presi-
dente de Futebol, Gustavo Cartaxo, 
comunicou o acerto com o atacante 
Rodrigo Fumaça, que estava no Bra-
siliense/DF. Rodrigo Fumaça chegou 
à capital do RN também na quarta-
-feira, 16, fez os exames médicos e já 
iniciou os treinos no CT. O atacante 
fechou contrato até o término da 
disputa do Campeonato Brasileiro da 
Série D. Jean Pierre é novo reforço do América 

Clássico Rei: ABC e América 
se enfrentam neste domingo

BRASILEIRO 

Especialistas médicos do Japão 
disseram nesta sexta-feira, 18,  
que proibir espectadores na 

Olimpíada é a opção menos arrisca-
da para se realizar os Jogos, apesar 
de parecerem resignados com a pos-
sibilidade da presença de torcedores 
nos locais de competição em plena 
pandemia de covid-19.

Há meses o governo e os organi-
zadores da Tóquio 2020 postergam 
uma decisão sobre a permissão para 
espectadores locais - os torcedores 
estrangeiros já estão proibidos -, 
sublinhando seu desejo de salvar o 
evento em meio a uma oposição pú-
blica profunda.

O Japão tem evitado o tipo de 
surtos de coronavírus explosivos que 

abalaram muitos outros países, mas 
a distribuição de vacinas está lenta e 
o sistema médico está no limite em 
partes do país.

A insistência do governo em se-
diar os Jogos é criticada por hospitais 
e por sindicatos de médicos.

“Existe um risco de a movimen-
tação das pessoas e as oportunidades 
de interagir durante a Olimpíada dis-
seminarem infecções e pressionarem 
o sistema médico”, disseram os es-
pecialistas, liderados pelo principal 
conselheiro de saúde, Shigeru Omi, 
em um relatório divulgado nesta sex-
ta-feira (18).

Eles disseram que realizar os Jo-
gos sem espectadores é a opção “me-
nos arriscada” e a desejável.

Olimpíada sem público é 
opção “menos arriscada”

PANDEMIA 


