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ESTUDO SUGERE APLICAÇÃO 
DE TRÊS DOSES DA VACINA 

CONTRA A COVID-19 
IMUNIZAÇÃO. 5 | Em meio à alta de internações e 
mortes, o País se transformou em um verdadeiro 
celeiro de novas cepas do coronavírus. Uma análise da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostra que o vírus 

e suas variantes permanecem em circulação intensa. 
Pesquisadores do Chile alertaram para a possível 
necessidade de reforço da Coronavac – através da 
aplicação de uma terceira dose do imunizante. No 

entanto, a professora de Imunologia do Departamento 
de Microbiologia e Parasitologia da UFRN, Janeusa 
Trindade, afirma que ainda é cedo para discutir a 
possibilidade de administração de uma dose extra.

PESQUISA  Um estudo feito com mais de 67 mil profi ssionais de saúde de Manaus aponta que a vacina CoronaVac tem 50% de efi cácia contra a P.1, variante brasileira do coronavírus identifi cada pela 
primeira vez na capital do Amazonas. De acordo com os dados preliminares, a efetividade foi confi rmada 14 dias após a primeira dose
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APÓS SANÇÃO, SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PASSAM A SER 
RECONHECIDOS COMO ATIVIDADE ESSENCIAL EM NATAL

 Nova lei, que é de autoria do vereador Klaus Araújo (SD), define que as escolas que atuam na educação 
infantil e ensino fundamental estão autorizadas a trabalhar de maneira presencial na capital potiguar Pág. 8
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FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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DANIELAFREIREDANIELA
CAMAROTE DAS VACINAS

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira o projeto 
de lei que permite um ‘fura-� las’ 
o� cial de vacinas contra a covid-19 
por empresários, que vão poder 
vacinar família e funcionários sem 
depender da lerdeza do governo 
federal como todos os brasileiros. 
Única da bancada potiguar a votar 
contrária à medida, a deputada 
Natália Bonavides fez críticas 
pesadas a aprovação do projeto, 
que ela considerou um “escárnio” 
e apelidou de “camarote das 
vacinas”.

ATRAPALHA
Para a parlamentar petista, a 

aprovação do PL 948 pela maioria 
da Câmara “não vai bene� ciar os 
trabalhadores”. “Se for aprovado 
no Senado e sancionado, irá 
prejudicar o Plano Nacional de 
Imunização e com isso a maioria 
do povo. A vacina não pode ser um 
privilégio, tem que ser um direito!”, 
a� rmou. 

NECESSIDADE 
Assim que o “fura-� las” foi 

aprovado, Natália Bonavides  
lembrou que o fato ocorria no dia 
em que o Brasil registrava mais 
de 4 mil mortes. E ressaltou: “O 
setor privado pode e deve ajudar, 
adquirindo e doando as vacinas 
para o SUS. Precisamos muito 
avançar com a vacinação. Estamos 
atrasados! Sequer concluímos 
os grupos prioritários. Porém, 
abrir para o mercado é atrasar 
ainda mais e piora a já gravíssima 
situação sanitária”.

NADA MAIS QUE OBRIGAÇÃO 
O Ministro das Comunicações 

Fábio Faria usou mais uma 
vez as suas redes sociais para 
rea� rmar “ajuda” � nanceira do 
governo federal para o RN. Dessa 
vez, o potiguar atribuiu o saldo 
orçamentário positivo - de R$ 177 
milhões - do exercício � nanceiro 
de 2020 do Executivo potiguar às 
transferências feitas pela União. 

NÚMEROS 
“O Governo do RN recebeu R$ 

1,8 bilhão, sendo R$ 1,1 bilhão em 
decorrência direta da pandemia 
do coronavirus e o resto por 
meio de recursos de convênios, 
emendas parlamentares, além de 
transferências para complementar 
os gastos com saúde, educação e 
segurança pública”, disse ele.

REFORÇANDO 
Essa comparação feita pelo 

ministro é negacionista do início 
ao � m. A começar por colocar em 
dúvida a e� cácia do lockdown, 
que já é comprovada desde a 
Gripe Espanhola. O lockdown hoje 
é defendido de forma unânime 
pelos maiores especialistas em 
epidemiologia como única medida 
capaz de frear a transmissão da covid 
nesse momento. A insinuação de 
Fábio Faria fazendo relação de alta no 
número de casos e mortes em SP com 
lockdown na ciência e nem na lógica.

EMERGÊNCIA 
Segundo publicou nesta quarta-

feira a Folha de S.Paulo, sete em cada 
dez hospitais de ponta dizem que 
oxigênio e anestésico acabam em 
uma semana. O levantamento com 
88 instituições privadas mostrou que 
só 17% têm ‘kit intubação’ por mais 
tempo.

ZERO INTERESSADAS 
Nenhuma das quatro de vacinas 

contra covid aprovadas no Brasil 
planeja negociar à venda do produto 
para o setor privado. Ao Estadão, 
a P� zer, Janssen, AstraZeneca e 
o Instituto Butantan destacaram 
que tem contratos com o governo 
federal priorize um fornecimento de 
imunizantes contra a covid-19 para o 
setor público.

NOVO APELIDO DE GUEDES
O ministro da Economia Paulo 

Guedes, que já foi Posto Ipiranga, 
teve o apelido mudado. Ele agora 
vem sendo chamado de “Evergreen”, 
nome da empresa dona do navio que 
encalhou em Suez, por travar acordo 
no Orçamento.

LUTA DIÁRIA 
O presidente da Anfavea 

(Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores), Luiz Carlos Moraes, 
a� rmou ao UOL nesta quarta-feira 
(7) que executivos das montadoras 
têm que travar uma “briga diária” 
para convencer as matrizes a manter 
investimentos no Brasil. “Espero que 
a gente não chegue nesse ponto [de 
haver novos fechamentos de fábricas 
no Brasil]. O país tem um mercado 
consumidor muito bom. A gente 
tem capacidade técnica de entregar 
produtos tão bons quanto os das 
nossas matrizes. Por isso temos 
mais de 60 plantas aqui. A gente 
briga para manter esse investimento 
localmente”, a� rmou.

O ministro potiguar do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, sempre elogiado pelo presidente Jair bolsonaro, em mais uma solenidade ao lado do 
chefe, essa semana, para a entrega de casas no Distrito Federal

RÁPIDAS

>>  Do jornalista Reinaldo Azevedo: “André 
Mendonça, AGU, no STF ao defender aberturas de 
templos:

‘Os cristãos não estão dispostos  a matar, myas estão 
disposto a morrer por sua fé’. Pois não! Só não podem 
sair do templo e contaminar os outros”.

>>  Da deputada federal Natália Bonavides: “Notícia 
ruim pra turma das rachadinhas! Com base no pedido 
que � z, a PGR intimou as advogadas de Flávio Bolsonaro 

para depor sobre o uso ilegal da ABIN. Usaram a agência 
para ‘ajudar’ na defesa do senador como se fossem 
detetives particulares”.

• Do jornalista Marcelo Lins: “Nada menos cristão do 
que desprezar aquela que é considerada a mais divina 
das criações, a vida humana. O debate, absurdamente 
interrompido pelo ministro Fux,  não tem nada a ver 
com liberdade de religião nem de culto. Tem a ver com a 
necessidade imperiosa de evitar aglomeração”.

CARAPUÇA 
Falando em Fábio Faria, ele não gostou de ver o diretor 

do Butantan Dimas Covas a� rmar que o desastre provocado 
pela pandemia de coronavírus no Brasil representa “a vitória 
do negacionismo”. O ministro potiguar vestiu a carapuça do 
negacionismo e respondeu no seu Instagram a declaração. 
“Senhor Dimas Covas, até quando vocês vão politizar a covid 
em momento de tanto sofrimento? Tenha  responsabilidade”, 
escreveu.

VESTIDA 
Para tentar justi� car a crítica às 

palavras do diretor do Butantan, o 
ministro das Comunicações reforçou 
o discurso negacionista do presidente 
Jair Bolsonaro: “São Paulo tem 
autonomia para decretar lockdown 
e  mesmo assim teve 1.389 mortes 
ontem, 33% do total do país”.



3Política|  Quinta-feira, 8 de abril de 2021

Oministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), disse nesta quarta-feira 

7 que o Brasil se tornou um “pária in-
ternacional” no combate à covid-19 e 
votou a favor do fechamento de igre-
jas e a liberação de cultos religiosos 
diante o agravamento da pandemia.  
A análise da controvérsia ocorre no 
Supremo Tribunal Federal (STF) após 
Gilmar e o ministro Kassio Nunes 
Marques tomarem decisões confli-
tantes sobre o assunto, o que levou o 
Estado de São Paulo a mergulhar em 
um cenário de insegurança jurídica. 
A sessão foi encerrada após a leitura 
do voto de Gilmar, e o julgamento 
prosseguirá nesta quinta-feira 8.

“O Brasil, que já foi exemplo em 
atividades de saúde pública, política 
de vacinação, eu falei do trabalho 
contra a Aids, realizado pelo ministro 
da Saúde Serra (José Serra, ex-minis-
tro do governo FHC), hoje estamos 
nessa situação altamente constran-
gedora. Como queria o ex-chanceler 
Ernesto Araújo que nós nos trans-
formássemos num pária internacio-

nal. Ele produziu essa façanha. Nos 
tornamos esse pária internacional no 
âmbito da saúde”, disse Gilmar.

O ministro criticou uma “uma 
agenda política negacionista que se 
revela em toda a dimensão contrária 
à fraternidade tão ínsita ao exercí-
cio da religiosidade”. “O pior erro na 

formulação das políticas públicas é 
a omissão, sobretudo para as ações 
essenciais exigidas pelo artigo 23 
da Constituição Federal”, destacou 
Gilmar. Ele também chamou de 
“surreal” os argumentos de que o 
fechamento temporário de even-
tos coletivos em templos religiosos 
“teria algum motivo anticristão”. “É 
também a gravidade dos fatos que 
nos permite ver o quão necessário 
é desconfiarmos de uma espécie de 
bom mocismo constitucional, muito 
presente em intervenções judiciais 
aparentemente intencionadas em 
fazer o bom”, alfinetou o ministro, 
sem citar explicitamente a decisão 
de Kassio Nunes Marques.

Alinhados ao Palácio do Planal-
to, o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, e o advogado-geral da 
União, André Mendonça, defende-
ram a realização de missas e cultos 
presencialmente. Os dois são consi-
derados os principais nomes cotados 
para a vaga que será aberta no Supre-
mo com a aposentadoria de Marco 
Aurélio Mello, em julho.

MEDIDA| Decretos prorrogam calamidade em Lucrécia, Areia Branca, Barcelona, Bom Jesus, Caicó, Dr. 
Severiano, Jardim de Angicos, Olho D´Água do Borges, Riachuelo, Serra Negra, Upanema e Carnaúba dos Dantas

Os deputados estaduais do Rio 
Grande do Norte votaram 
nesta quarta-feira 7, durante 

sessão remota da Assembleia Le-
gislativa, decretos que prorrogam a 
vigência do estado de calamidade 
pública nos municípios de Lucrécia, 
Areia Branca, Barcelona, Bom Je-
sus, Caicó, Dr. Severiano, Jardim de 
Angicos, Olho D´Água do Borges, 
Riachuelo, Serra Negra, Upanema 
e Carnaúba dos Dantas. A medida 
aprovada decorre da necessidade de 
os municípios darem prosseguimen-
to às ações de prevenção, controle e 
enfrentamento da pandemia da Co-
vid-19.

“A aprovação desses decretos pos-
sibilita que os gestores municipais con-
tinuem adotando medidas no comba-
te à proliferação do novo coronavírus”, 
disse o deputado George Soares (PL).

Também foi aprovado à unani-
midade o Projeto de Lei Nº 367/2019, 
de autoria do deputado Francisco do 
PT que obriga as concessionárias de 
telefonia fixa e móvel a cancelarem a 
multa de fidelidade para o usuário que 
comprovar que perdeu seu vínculo em-
pregatício após a adesão do contrato. 
“Estamos passando por um momento 
ímpar e é preciso proteger essas pesso-
as que estão perdendo seus empregos 
com leis que as ajudem a passar por 
essa fase difícil sem sofrer prejuízos 

como essas multas aplicadas por essas 
empresas de telefonia”, explicou Fran-
cisco.

Os parlamentares também apro-
varam mais dois projetos de autoria 
da deputada Isolda Dantas. O Projeto 
de Lei Nº 397/2019 que dispõe sobre a 
política estadual de desenvolvimento e 
apoio às atividades das mulheres ma-
risqueiras no Rio Grande do Norte e o 
Projeto de Lei Nº 40/2020 que dispõe 
sobre o estabelecimento de medidas 
extraordinárias de garantia à oferta 
de produtos e insumos para conter a 
disseminação do novo coronavírus em 

todo o RN. 
Os projetos aprovados pelos depu-

tados, seguem para sanção da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT) e passam 
a vigorar logo após sua publicação.

Também foram aprovados os 
projetos Nº 173/2020 que determina 
prioridade na realização de testes de 
diagnóstico da Covid-19 para as pesso-
as doadoras de sangue durante a emer-
gência de saúde pública decorrente do 
novo coronavírus e o Projeto de Lei Nº 
214/2020 que institui, no calendário 
oficial do Estado, o “Dia Estadual da 
Juventude”.

 projetos aprovados pelos deputados, seguem para sanção da governadora Fátima Bezerra

ALRN prorroga decretos de 
calamidade em 12 municípios

REPRODUÇÃO

STF

Ministro Gilmar Mendes, do STF

Gilmar Mendes vota contra liberar 
cultos e missas durante a pandemia

JULGAMENTO

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial 
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida
Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de
19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO JOSE 

JOAQUIM DE OLIVEIRA 85149748404 AVALISTA/FIADOR 2108058
ESPOLIO JOSE 

BEZERRA 63451115468 AVALISTA/FIADOR 2108058
ESPOLIO JOAO 

VITORINO DE MELO 39687155434 MUTUARIO 
PRINCIPAL 2080234

ESPOLIO MARINETE 
FRANCISCA FERREIRA 39053741453 MUTUARIO 

PRINCIPAL 2130064
ESPOLIO MANOEL 

ANTONIO DE OLIVEIRA 35181869491 MUTUARIO 
PRINCIPAL 2108195

ESPOLIO MANOEL 
ANTONIO DE OLIVEIRA 35181869491 AVALISTA/FIADOR 2108147

ESPOLIO MANOEL 
ANTONIO DE OLIVEIRA 35181869491 AVALISTA/FIADOR 2108141

ESPOLIO MANOEL 
ANTONIO DE OLIVEIRA 35181869491 AVALISTA/FIADOR 2108106

ESPOLIO MANOEL 
ANTONIO DE OLIVEIRA 35181869491 AVALISTA/FIADOR 2108023

ESPOLIO JOSE 
SANTANA 28401859468 AVALISTA/FIADOR 2108195

ESPOLIO JOSE 
SANTANA 28401859468 AVALISTA/FIADOR 2108147

ESPOLIO JOSE 
SANTANA 28401859468 AVALISTA/FIADOR 2108141

ESPOLIO JOSE 
SANTANA 28401859468 MUTUARIO 

PRINCIPAL 2108106
ESPOLIO JOSE 

SANTANA 28401859468 AVALISTA/FIADOR 2108023
ESPOLIO FRANCISCO 

GOMES VIANA 8866040444 AVALISTA/FIADOR 2108195
ESPOLIO FRANCISCO 

GOMES VIANA 8866040444 AVALISTA/FIADOR 2108147
ESPOLIO FRANCISCO 

GOMES VIANA 8866040444 AVALISTA/FIADOR 2108141
ESPOLIO FRANCISCO 

GOMES VIANA 8866040444 AVALISTA/FIADOR 2108106
ESPOLIO FRANCISCO 

GOMES VIANA 8866040444 AVALISTA/FIADOR 2108023
ESPOLIO FRANCISCO 
LEONARDO BEZERRA 4070913432 AVALISTA/FIADOR 2108058

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
A CPFL Energias Renováveis S.A., torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, as seguintes 
licenças: • Renovação de Licença Simplificada para Linha de Transmissão de 138 kv para 
Santa Mônica Energias Renováveis Ltda., CNPJ: 12.053.687/0001-02 localizado na  
Zona Rural de Parazinho, João Câmara e Touros/RN; • Renovação de Licença Simplificada 
para Linha de Transmissão de 138 kv para São Benedito Energias Renováveis,  
CNPJ: 12.053.657/0001-04 localizado na Fazenda Boa Esperança - Zona Rural - São Miguel 
do Gostoso/RN; • Renovação de Licença de Operação para a atividade de geração de 
energia eólica para o Complexo Eólico Santa Clara I Energias Renováveis Ltda.,  
CNPJ: 10.797.899/0001-79, localizado nas Fazendas Alívio, Jaguarana e Escadinha,  
Zona Rural, Município de Parazinho/RN.

Flávio Henrique Ribeiro - Diretor de Operação e Manutenção

Aviso de Licitação – REPUBLICAÇÃO - Pregão Eletrônico N° 006/2021

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° 006/2021 - Processo Administrativo nº 370/2021 - Secretaria Municipal de Saúde que 
objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Locação  de 
Bomba de Infusão, destinados a atender as necessidades do Hospital Manoel Lucas de Miranda, unidade 
administrada pela Secretaria de Saúde 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 20 DE ABRIL 
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.

• REPUBLICAÇÃO
GUAMARE / RN, 07 de Abril 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.
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A  Câmara Municipal de Natal 
aprovou um indicativo que se-
rá encaminhado ao Executivo 

Municipal. O texto sugere a criação 
do Programa Municipal de Renda 
Básica Emergencial. A proposição 
foi apresentada inicialmente como 
projeto de lei, mas o objeto fugia das 
prerrogativas dos parlamentares.

Com a medida, acabou sendo 
revertida em indicativo, que é uma 
matéria legislativa usada para provo-
car outro poder a tomar providência 
sobre uma causa. A vereadora Nina 
(PDT) será responsável pela interlo-
cução junto ao governo municipal.

“Para facilitar e agilizar o trâmite,  
de modo que a ideia seja colocada 
em prática o mais rápido possível, 
sugerimos que o texto se tornasse 
um indicativo destinado a Prefeitura 
do Natal. Eu e a vereadora Brisa Brac-
chi entregaremos pessoalmente esse 
documento ao prefeito Álvaro Dias. 
Além disso, conclamamos também o 
Governo do Estado, para que possa-
mos ter um diálogo no mesmo senti-
do e garantir que a população receba 

ATUAÇÃO | Lei sancionada, de autoria do vereador Klaus Araújo (SD), aponta que as escolas da educação 
infantil e ensino fundamental de anos iniciais estão autorizadas a trabalhar de maneira presencial na capital

OO prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), sancionou uma lei que 
reconhece como serviço essen-

cial os serviços educacionais em esco-
las públicas e privadas do município, 
durante a pandemia da Covid-19. O 
texto foi publicado nesta quarta-feira 7 
no Diário Oficial do Município.

A lei, de autoria do vereador Klaus 
Araújo (SD), aponta que as escolas que 
atuarem na educação infantil e ensino 
fundamental anos iniciais ficam auto-
rizadas a trabalhar de maneira presen-
cial desde que sigam rigorosamente 
todos os protocolos de segurança 
estabelecidos pelos órgãos governa-
mentais.

“O ensino presencial, o ensino 
híbrido e o ensino remoto são partes 
integrantes das atividades educacio-
nais e, portanto, poderão ser ofertados 
pelas instituições de ensino, desde que 
observados o cumprimento dos pro-
tocolos de biossegurança propostos 
pelos órgãos responsáveis e pelas re-
comendações da rede de ensino a que 
cada instituição de ensino fizer parte”, 
diz o texto.

Já as instituições de ensino que 
lecionam ensino fundamental anos fi-
nais, ensino médio, educação de jovens 
adultos (EJA), ensino técnico, ensino 
superior e ensino de idiomas devem 
seguir exclusivamente as regras estabe-
lecidas em decretos governamentais.

“Após o Projeto de Lei ser aprovado 
por Parlamentares da Câmara Munici-
pal de Natal, foi sancionado pelo Pre-
feito e hoje publicado no Diário Oficial. 
Uma grande alegria e vitória para nós 
e toda à população. A escola é sim es-
sencial e sua abertura é digna”, disse o 

vereador Klaus Araújo.
Ainda de acordo com a lei, cabe às 

redes de ensino estadual e municipal 
determinar quais critérios suas respec-
tivas escolas públicas deverão seguir 
para poder ofertar as suas atividades 
educacionais.

Ele considerou que principalmente 
as escolas privadas se prepararam para 
o retorno às atividades e que isso deve 
ser considerado. 

“Escola aberta é essencial; todo tra-
balho é essencial. É um dia marcante 
para a educação em Natal. Bom senso 
prevaleceu”, encerrou.

 Klaus Araújo aponta que o ensino privado está apto para o retorno as atividades presenciais

Serviço de educação é reconhecido 
como atividade essencial em Natal

ELPÍDIO JR

DIVULGAÇÃO

Vereadora Nina Souza (PDT)

Vereadores discutem com Prefeitura 
criação do programa de renda básica

RETOMADA

ESCOLAS TERÃO DE OBSERVAR O 
CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS DE 
BIOSSEGURANÇA PROPOSTOS PELOS 

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS DE EDUCAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR I S.A., CNPJ: 33.268.331/0001-66, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

- IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/05/2022, em favor do 

empreendimento Parque Eólico Agreste Potiguar I, localizado na Zona Rural no município de 

Jandaíra/RN.

Enio Luigi Nucci
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR II S.A., CNPJ: 33.268.312/0001-30, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

- IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 17/05/2022, em favor do 

empreendimento Parque Eólico Agreste Potiguar II, localizado na Zona Rural no município de 

Jandaíra/RN.

Enio Luigi Nucci
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR III S.A., CNPJ: 39.744.294/0001-00, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

- IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/05/2022, em favor do 

empreendimento Parque Eólico Agreste Potiguar III, localizado na Zona Rural no município de 

Jandaíra/RN.

Enio Luigi Nucci
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR IV S.A., CNPJ: 39.894.618/0001-88, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

- IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 17/05/2022, em favor do 

empreendimento Parque Eólico Agreste Potiguar IV, localizado na Zona Rural no município de 

Jandaíra/RN.

Enio Luigi Nucci
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR V S.A., CNPJ: 39.763.930/0001-32, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

- IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 17/05/2022, em favor do 

empreendimento Parque Eólico Agreste Potiguar V, localizado na Zona Rural no município de 

Jandaíra/RN.

Enio Luigi Nucci
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR VI S.A., CNPJ: 39.763.881/0001-38, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

- IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/05/2022, em favor do 

empreendimento Parque Eólico Agreste Potiguar VI, localizado na Zona Rural no município de 

Jandaíra/RN.

Enio Luigi Nucci
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR VII S.A., CNPJ: 39.527.047/0001-43, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

- IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/05/2022, em favor do 

empreendimento Parque Eólico Agreste Potiguar VII, localizado na Zona Rural no município 

de Jandaíra/RN.

Enio Luigi Nucci
Diretor

um auxílio digno, para que possa 
sobreviver a esse novo momento da 
pandemia da Covid-19”, destacou a 
líder do Executivo Municipal, verea-
dora Nina (PDT).

Caso a matéria seja aprovada, o 
benefício será fixado em R$ 100 e terá 
quatro parcelas de pagamento. O pro-
jeto de lei foi apresentado pela verea-
dora Brisa Bracchi (PT). O benefício 
será pago mensalmente, mediante 
crédito bancário junto ao agente paga-
dor do Programa Bolsa Família. estão 
aptos para receber o recurso pessoas 
em situação de rua ou em ocupações 
urbanas, beneficiários do Programa 
Bolsa Família e pessoas registradas no 
Cadastro Único.
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PANDEMIA | Brasil se transformou em celeiro de novas cepas do coronavírus. Por conta disso, pesquisadores 
alertam para a possível necessidade de reforço da Coronavac, com uma terceira dose do imunizante

O Brasil enfrenta o momento 
mais crítico da pandemia en-
quanto segue um ritmo ain-

da considerado lento de vacinação 
contra a Covid-19. Até terça-feira 6, 
20.828.398 pessoas haviam recebido 
a primeira dose de imunizante, ou 
seja, 9,84% da população brasileira – 
tendo apenas 2,78% dos brasileiros 
imunizados com a segunda dose, de 
acordo com dados do consórcio de 
veículos de imprensa.

Em meio à alta de internações 
e mortes, o País se transformou em 
um verdadeiro celeiro de novas ce-
pas do coronavírus. Uma análise da 
Fiocruz mostra que o vírus e suas va-
riantes permanecem em circulação 
intensa, com aceleração da trans-
missão devido ao acúmulo de casos 
e ao baixo nível de proteção.  

O cenário no Rio Grande do 
Norte não é diferente. Desde 18 de 
fevereiro, a taxa de ocupação de lei-
tos críticos Covid se mantém acima 
de 80% no Estado. Março terminou 
sendo o mês mais letal da pande-
mia em 2021, tendo registrado 906 
óbitos em decorrência da Covid-19. 
Nesta terça-feira 6, o RN ultrapassou 
a marca de 200 mil infectados.  

Na campanha estadual de vaci-
nação, guiada pelo Governo Federal, 
são utilizadas apenas dois imuni-
zantes: a Coronavac, da farmacêu-
tica chinesa Sinovac, produzida em 
parceria com o Instituto Butantan, e 
a vacina desenvolvida em uma par-
ceria entre a Universidade de Oxford 
e a farmacêutica britânica AstraZe-
neca. Ambas são aplicadas em duas 
doses, com intervalos de tempo di-
ferentes.  

Recentemente, pesquisadores 
alertaram para a possível necessida-
de de reforço da Coronavac – atra-
vés da aplicação de uma terceira 
dose do imunizante. Os cientistas 
do Chile e da Sinovac publicaram 
resultados interinos coletados em 
estudo de fase 3 realizado no País 
da América do Sul, que indicam que 
a Coronavac é capaz de gerar anti-
corpos neutralizantes, aqueles que 
são capazes de bloquear a entrada 
do vírus na célula humana, tanto 
em jovens quanto em pessoas mais 
velhas, mas a quantidade gerada é 
muito baixa.  

Os cientistas também tentaram 
medir a resposta das células T em 
pessoas vacinadas, mas os resulta-
dos, apesar de positivos, não pare-
cem ser suficientes para concluir 
que a Coronavac produz uma res-
posta celular potente. A conclusão 
é de que os vacinados no Chile com 
a Coronavac possuem os anticorpos 
necessários para combater o Sars-
-CoV-2, mas em baixa quantidade, 
o que está de acordo com a baixa 
eficácia da vacina (50%).

Outro estudo clínico em fase 3 
sobre a Coronavac realizado pelo 
Instituto Milênio de Imunologia e 

Imunoterapia (IMII) e pela Univer-
sidade Católica chilena indicou que 
a porcentagem de pessoas que tive-
ram anticorpos após a segunda do-
se é de 90%. Entretanto, o relatório 
aponta que, 42 dias após a segunda 
dose, o número de pacientes que ti-
nham anticorpos contra o vírus no 
grupo de adultos com mais de 60 
anos de idade diminuiu para 87,5%.  

Por isso, os especialistas acre-
ditam que o processo de vacinação 
com a CoronaVac deve ser feito com 
mais de duas doses. “É algo que deve 
ser avaliado e é esperado que ocor-
ra em certos pacientes, não apenas 
nos idosos, mas também em alguns 
imunocomprometidos”, disse Nico-
lás Muena, especialista em vacinas 
e virologista da Fundação Ciência e 
Vida, à Agência Efe.

Ao Agora RN, a professora de 
Imunologia do Departamento de 
Microbiologia e Parasitologia da 
UFRN, Janeusa Trindade, afirmou 
que ainda é cedo para discutir a pos-
sibilidade de administração de uma 
dose extra. 

“Primeiro, precisamos avaliar se 
vai ser necessário essa imunização, 
através de estudos que já estão sen-
do feitos. As pessoas que receberam 
a Coronavac ainda na fase de teste 
precisam ser avaliadas para mostrar 
que elas têm anticorpos e respostas 
imunológicas. Se essas pessoas mos-
trarem que são resistentes a essas 
variantes que estão circulando, não 
vamos precisar fazer um reforço 
agora. Daqui a um ano, talvez”, pon-
tuou.  

A especialista frisou ainda que, 
caso haja necessidade, o reforço não 
será feito com imunizantes diferen-
tes, produzidos por outras farma-
cêuticas. 

“Isso porque não foram feitos 
testes de intercambialidade de va-
cinas, mostrando que uma outra 
vacina que não aquela originalmen-
te tomada pode estimular o outro 
imunizante. Por exemplo, a vacina 
da Pfizer estimular as células que fo-
ram previamente estimuladas pela 
Coronavac”. 

Um estudo feito com mais 
de 67 mil profissionais de saúde 
de Manaus aponta que a vacina 
CoronaVac tem 50% de eficácia 
contra a P.1, variante brasileira 
do coronavírus identificada pela 
primeira vez na capital do Ama-
zonas. De acordo com os dados 
preliminares, a efetividade foi 
confirmada 14 dias após a pri-
meira dose.  

O estudo é realizado pelo gru-
po Vebra Covid-19, que envolve 
pesquisadores de instituições 
nacionais e internacionais e ser-
vidores da secretaria de saúde 
do estado do Amazonas e de São 
Paulo e das secretárias da saúde 
nos municípios de Manaus e São 
Paulo. Eles também têm apoio 
da Organização Panamericana 
de Saúde (Opas).  Segundo o mé-
dico infectologista Julio Croda, 
responsável pelos trabalhos, foi 
constatado que a vacina man-
tém contra a P.1 o mesmo nível 
de eficácia apontado nos ensaios 
clínicos. “O Ministério da Saúde 
e as secretarias estaduais podem 
continuar administrando a va-
cina porque ela vai trazer algum 
impacto do ponto de vista do 
controle da doença”, defende.  

Croda explica que o estudo 
considerou a efetividade da va-
cina contra a P.1 com base na 
incidência no local, mas os casos 
positivados para a Covid-19 não 
foram sequenciados para confir-
mar a contaminação pela varian-
te. Os dados relativos à efetivida-
de completa, com as duas doses, 
ainda estão sendo coletados. 
Além do estudo em Manaus, o 
grupo vai avaliar a efetividade da 
Coronavac em idosos nas cidades 
de Manaus, Campo Grande, São 
Paulo e no estado de São Paulo.

Desde 18 de fevereiro, a taxa de ocupação de leitos críticos Covid se mantém acima de 80%

Potiguares podem precisar da 3º 
dose da vacina contra Covid-19

NEY DOUGLAS /  AGORA RN

CORONAVAC É 
EFICAZ CONTRA 
VARIANTE BRASILEIRA, 
APONTA ESTUDO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
ACAPORD – ASSOCIAÇÃO CAMARENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, CNPJ 
n°04.232.861/0001-56, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS com validade até 18/02/2026 
FABRICAÇÃO DE PREPAROS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, DESINFETANTES, INSETICIDAS, 
GERMICIDAS, FUNGICIDAS E PRODUTOS AFINS localizada na Rua Alexandre Câmara, 182, Centro, João 
Câmara – RN.  

EUNICE MARIA XAVIER ESTEVÃO  
PRESIDENTE 

 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação – LI, 
com prazo de validade até 02/04/2025 em favor da Subestação com tensão de 34,5/230kV e potência 
instalada de 110/140MVA no Complexo Eólico Acauã, localizado na Zona Rural do município de São Vicente 
/RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
EDNALDO LEITE NÓBREGA, CNPJ nº 33.458.345-0001-42, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a licença de regularização 
de operação, com prazo de validade até 04/09/2022, para revenda de combustíveis localizada na Rua 
Francisco Quinino de Medeiros S/N, Centro, Ipueira/RN. 

 
Ednaldo Leite Nóbrega 

Representante Legal 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

  
Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP – Licença Prévia, para 
licenciamento do Acesso Interno para o Complexo Mundo Novo, localizado no Município de São Miguel do 
Gostoso/RN. 

 
Ranier Messias 

Representante Legal 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 

 
A empresa FRANCILDO FRANCISCO DA SILVA – ME – “Cerâmica Bela Vista”, de CNPJ: 01.992.432/0001-
99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença Simplificada - RLS para a Indústria de Cerâmica, 
localizada no Sítio Boa Vista, s/n – Zona Rural – Parelhas/RN. 
 

FRANCILDO FRANCISCO DA SILVA 
Sócio Diretor 

 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LRO 
 

L N INDÚSTRIA E REFINACAO DE SAL LTDA,  CNPJ nº. 11.309.104/0001-07, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença 
Regularização de Operação – LRO de número 2018-130664/TEC/LRO-0343, com prazo de validade 
até  24/02/2023 em favor de atividade de  Beneficiamento de sal marinho  , Localizado na Rua João da 
Escóssia, n° 04, Nova Betânia, Mossoró/RN. 
  

Antonio Lima Neto 
Sócio - Gerente 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
TRANSPORTES LOURAGAS LTDA, CNPJ 08.980.611/0001-55, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO para uma 
empresa que realiza o Transporte rodoviário de Cargas perigosas, localizada na Av. Candido Dantas de Araújo, 
644 – Sala A - Parque Dourado Currais Novos/RN – 59.380.000. 

 
Francisca Maria Felipe Galvão  

Proprietária 

 

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE DATA  
Informamos que ocorreu um erro, no edital de convocação do CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 
UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84, publicado neste jornal dias 01-06 e 07 de abril de 2021, 
conforme segue: 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS 
Na data de assinatura do edital, onde consta:  Natal (RN), 01 de abril de 2020, o correto é: 

Natal (RN), 01 de abril de 2021. 
A DIREÇÃO   

 

 

 
CONCESSÃO LICENÇA PRÉVIA 

 
VENTOS FORTES GERADORA EOLICA S/A, inscrita no CNPJ 12.985.237/0001-58, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia 
2019-139013/TEC/LP-0145 para PARQUE EÓLICO UNIÃO DOS VENTOS 20, Fazenda Boca de Campo, s/n - 
Sala 4, Zona Rural, Município de Pedra Grande/RN. 
 
 

VENTOS FORTES GERADORA EOLICA 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIN, CNPJ/MF nº 08.313.496/0001-65, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada Prévia – LSP 
para a execução da obra de Construção do Costeira Parque, localizado na Avenida 
Senador Dinarte de Medeiros Mariz, na Via Costeira, município de Natal/RN.

Gustavo Fernandes Rosado Coêlho
Secretário de Estado



6 Política Quinta-feira, 8 de abril de 2021   |

PESSOA DO DISCURSO
Os pronomes demonstrativos são 
empregados de acordo com a posição 
da pessoa do discurso em relação ao 
espaço e ao tempo. No primeiro caso, 
“este(s)”, “esta(s)” e “isto” são usados 
quando se quer indicar o ser (ou 
objeto) que está próximo da pessoa 
que fala (1a pessoa): “Estes óculos 
me incomodam”; “Esta mochila está 
pesada para mim”. 
“Esse(s)”, “essa(s)” e “isso” são usados 
quando se quer indicar o ser (ou 
objeto) que está próximo da pessoa 
com quem se fala (2a pessoa): “Esse 
livro te pertence?” “Você me empresta 
essa revista?”

TEMPO
 “Este(s)”, “esta(s)” e “isto” são empre-
gados quando se quer indicar o tempo 
presente em relação ao momento em 
que se fala: “Neste mês venta muito” 
(o mês presente). “Esta tarde vou ao 
cinema” (a tarde presente). “Esse(s)”, 
“essa(s)” e “isso” são usados quando 
se quer indicar o tempo passado há 
pouco ou o futuro em relação ao mo-
mento em que se fala: “Esse aumento 
do desemprego ocorreu em todos os 
países” (refere-se a um fato do passado 
recente); “Nessa reunião escolheremos 
o novo presidente” (refere-se a uma 
reunião futura).

TEXTO
Cabe destacar, ainda, que os prono-
mes demonstrativos “esse(s)”, “essa(s)” 
e “isso” podem ser empregados em 
referência a algo que já foi dito, ou 
a uma pessoa já mencionada num 
texto: “Estive com o sacerdote, esse 
me contou o ocorrido”. Emprega-se 
“este(s)”, “esta(s)” e “isto” em referência 
ao que vai ser dito. “Na porta lia-se esta 
mensagem: ‘férias coletivas’. Em refe-
rência a dois elementos (ou pessoas) 
citados anteriormente na frase, usa-se 
“este(s)”, “esta(s)” e “isto” para indicar o 
elemento mais próximo, e “aquele(s)”, 
“aquela(s)” e “aquilo” em referência ao 
elemento mais distante.

DENTRE
Pouca gente sabe empregar a palavra 
“dentre”, que é a combinação das pre-
posições “de” e “entre”. Devemos usá-la 
só quando pudermos trocá-la por “no 
meio de”: “O animal saltou dentre as 
árvores”. Em todos os outros casos, 
devemos optar por “entre”, inclusive na 
frase “Entre os assuntos mais citados”. 
Aproveitando, vamos discorrer sobre 
outro vacilo comum: “entre eu e você”. 
A palavra “entre” é preposição e não 
aceita o pronome pessoal do caso reto 
(eu). Logo, devemos usar o “mim”, 
que é pronome oblíquo: “Entre mim 
e você” ou – menos comum na fala – 
“Entre mim e ti”.

“ESTE” E “ESSE”.

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

RECURSOS | Foram13.107 operações de crédito para investimento e capital de giro para setores diversos da 
economia, como artesanato, agricultura familiar, comércio, cultura, empreendedorismo, indústria e turismo

O Empreendedores e empresas do 
Rio Grande do Norte consegui-
ram uma injeção de recursos, 

via Agência de Fomento do Rio Grande 
do Norte (AGN), um volume total de R$ 
52,8 milhões em pouco mais de dois 
anos. Ao todo, são 13.107 operações de 
crédito para investimento e capital de 
giro para setores diversos da economia, 
como artesanato, agricultura familiar, 
comércio, cultura, economia solidária, 
empreendedorismo jovem, indústria e 
turismo.

Uma parte relevante dos recursos 
� nanciados foi concedida entre março 
de 2020 e março deste ano, quando R$ 
30,6 milhões em crédito foram garanti-
dos a 6.234 empreendimentos no esta-
do. A AGN é, inclusive, destaque entre 
as instituições � nanceiras do país com 
desempenho quase três vezes maior 
do que a média nacional, em termos 
proporcionais, entre pedidos de � nan-
ciamentos e liberações realizadas, se-
gundo levantamento do Sebrae e FGV.

A Instituição Financeira de Desen-
volvimento, inclusive, alcançou em 

2020 o maior volume de recursos � -
nanciados da história com um total de 
R$ 28,4 milhões investidos para apoiar 
empreendedores de todas as regiões do 
estado. O desempenho no ano passado 
supera em 59% o resultado obtido em 
2019, até então o mais expressivo do 

programa, quando um total de R$ 17,9 
milhões havia sido � nanciado junto 
aos empreendedores potiguares.

Para assegurar o desempenho num 
momento importante para o setor pro-
dutivo do estado, a AGN tem � exibili-
zado normativos internos, ampliados 
prazos de carências e limites de � nan-
ciamento, criado novas linhas, diver-
si� cado ferramentas de atendimento 
ao empreendedor e democratizado o 
acesso ao crédito para garantir que os 
� nanciamentos possam ser concedi-
dos a mais pessoas e de maneira mais 
ágil.

Para a diretora-presidente da AGN, 
Márcia Maia, a instituição tem integra-
do o esforço do Governo do Estado em 
defesa dos empreendedores e do setor 
produtivo, mesmo diante das di� cul-
dades impostas pela pandemia que 
tem afetado o mundo por mais de um 
ano. “Mesmo diante das di� culdades 
impostas pela pandemia, temos feito 
tudo para cumprir nosso compromisso 
de apoiar os empreendedores do esta-
do”,  concluiu.

Operações de crédito da AGN 
injetam R$ 52 milhões na economia

GOV. RN

Diretora-presidente da AGN, Márcia Maia

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

Varejo deve receber R$ 12,75 bilhões 

Oimpacto do novo auxílio emer-
gencial no comércio varejista 
deve ser oito vezes menor do 

que no ano passado. A previsão é da 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
que prevê que 31,2% do que for sa-
cado pela população atendida serão 
gastos no setor.

No ano passado, o comércio teve 
uma injeção de R$ 103,8 bilhões com 
recursos do auxílio, o que equivale a 
35,4% do que foi destinado à popula-
ção. Segundo a CNC, o valor foi im-
portante para a retomada econômica 
do comércio na primeira fase da pan-
demia. Na nova rodada do auxílio, 
R$ 12,75 bilhões devem ser gastos no 
comércio varejista.

O auxílio emergencial de 2020 
teve parcelas iniciais de R$ 600, que 
depois foram reduzidas para R$ 300. 
Neste ano, será pago um valor médio 
de R$ 250, que pode variar de R$ 150 
a R$ 375. No total, o programa pagou 
R$ 295 bilhões de reais a 68 milhões 
de pessoas no ano passado e, neste 
ano, deve transferir R$ 44 bilhões a 45 
milhões de pessoas.

O presidente da CNC, José Rober-

Impacto do auxílio no comércio 
deve ser oito vezes menor

RECURSOS

to Tadros, destaca que, apesar da 
redução, o benefício é uma medida 
positiva como estímulo à economia 
e garantia à população. Ele diz que 
a oscilação do poder econômico ao 
longo do ano passado teve relação 
com esse e outros fatores, e que os 
períodos mais dramáticos para o 
comércio foram os “de determina-
ção de lockdown”. 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 1.176 204 2.124 3.626
Contas a receber de clientes 4 802 704 2.477 3.106
Estoques - imóveis a comercializar 5 – – 1.349 1.788
Dividendos a receber – 300 – –
 Tributos a recuperar 7 3.711 141 3.721 197
Adiantamento a fornecedores 74 1 74 27
Partes relacionadas 11 707 1.132 707 894
Outros créditos – 6 5 6
Total do ativo circulante 6.470 2.488 10.457 9.644
Não circulante
 Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 4 – – 3.454 3.268
Estoques - imóveis a comercializar 5 – – 2.605 2.693
  Depósitos judiciais 13 14 13 14
  Adiantamentos para futuro aumento
   de capital 6 393 630 393 630
 Investimentos 8 14.154 14.955 6.098 2.981
 Propriedades para investimentos 9 8.787 8.787 8.787 8.787
 Imobilizado 520 691 529 747
 Intangível 21 21 21 21
Total do ativo não circulante 23.888 25.098 21.900 19.141
Total do ativo 30.358 27.586 32.357 28.785

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores 71 16 72 80
Empréstimos e financiamentos 68 68 68 68
Salários e encargos sociais a pagar 1.129 876 1.786 1.327
Dividendos propostos a pagar 200 200 200 200
Tributos a recolher 10 340 338 357 352
Partes relacionadas 11 6.000 2.000 6.000 2.000
Adiantamentos de clientes 12 1.697 1.697 3.015 2.268
Outras contas a pagar – – 2 97
Total do passivo circulante 9.505 5.195 11.500 6.392
Não circulante
Empréstimo e financiamentos 101 169 101 169
Provisão para contingências 13 183 178 183 178
Provisão para perda sobre investimentos 8 431 464 431 464
Total do passivo não circulante 715 811 715 811
Patrimônio líquido 14
 Capital social 20.580 20.580 20.580 20.580
 Reserva de capital 291 291 291 291
 Reserva de reavaliação 69 69 69 69
 Reservas de lucros – 42 – 42
 Lucros (prejuízos) acumulados (802) 598 (802) 598

20.138 21.580 20.138 21.580
Participação dos não controladores – – 4 2
Total do patrimônio líquido 20.138 21.580 20.142 21.582
Total do passivo e patrimônio líquido 30.358 27.586 32.357 28.785

TAVARES DE MELO EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 08.039.919/0001-09

Demonstração do resultado - Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Notas 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida 15 8.025 7.350 9.274 10.990
Custo das vendas 16 (521) (553) (1.020) (1.917)
Lucro bruto 7.504 6.797 8.254 9.073
Receitas (despesas) operacionais:
Gerais e administrativas 17 (13.303) (10.420) (15.560) (12.932)
Resultado de equivalência 
 patrimonial 8 2.080 4.424 3.500 4.668
Outras receitas operacionais,
 líquidas 17 1.092 314 1.186 110

(10.131) (5.682) (10.874) (8.154)
Lucro (prejuízo) antes 
 do resultado financeiro (2.627) 1.115 (2.620) 919

Controladora Consolidado
Notas 2020 2019 2020 2019

Resultado financeiro
Receitas financeiras 18 2.079 35 2.127 252
 Despesas financeiras 18 (894) (19) (947) (40)

1.185 16 1.180 212
Lucro (prejuízo) líquido 
 do exercício (1.442) 1.131 (1.440) 1.131
Resultado atribuível aos:
 Acionistas controladores (1.442) 1.131
 Acionistas não controladores 2 –
Lucro líquido (prejuízo) 
 do exercício (1.440) 1.131

As demonstrações financeiras completas acompanhadas do relatório, com ressalva, da Ernst & Young - Auditores Independentes, datado de 18/03/2021, estão disponíveis na Sede da Tavares de Melo Empreendimentos S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercício findo em  
31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
 Lucro (prejuízo) antes do IR e CS (1.442) 1.131 (1.442) 1.131
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 193 228 240 230
Juros e variações monetárias, líquidas 16 – 16 –
 Créditos fiscais extemporâneos (3.576) – (3.576) –
Resultado de equivalência patrimonial (2.080) (4.424) (3.503) (4.668)
Provisão para contingências 5 (333) 5 (333)

(6.884) (3.398) (8.260) (3.640)
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Contas a receber de clientes (98) (29) 443 1.614
Estoques - imóveis a comercializar – 54 527 1.696
Tributos a recuperar 6 (23) 52 (46)
 Adiantamentos a fornecedores (73) 37 (47) 37
 Partes relacionadas 425 – 187 –
 Depósitos judiciais 1 (5) 1 (5)
 Outros créditos 172 1 3 1

433 35 1.166 3.297
Acréscimo (decréscimo) de passivos
 Fornecedores 55 13 (8) 17
 Salários e encargos sociais a pagar 253 12 459 25
Partes relacionadas 4.000 – 4.000 –
 Tributos a recolher 2 (1) 5 (28)
 Adiantamentos de clientes – – 747 (1.239)
 Outras contas a pagar – – 76 97

4.310 24 5.279 (1.128)
Caixa aplicado nas atividades operacionais (2.141) (3.339) (1.815) (1.471)
Pagamentos de juros de empréstimos 
 e financiamentos (18) – (18) –
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 operacionais (2.159) (3.339) (1.833) (1.471)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aumento) reduções de capital 
 em investidas 2.682 (1.540) 182 (1.540)
Empréstimos concedidos a partes 
 relacionadas – 2.993 – (1.008)
Adiantamento para futuro aumento de capital 237 1.976 237 1.976
Dividendos recebidos 300 3.034 – 3.334
Adições ao imobilizado (22) (43) (22) (65)
Adições ao intangível – 3 – 5
Caixa líquido gerado pelas atividades 3.197 6.423 397 2.702
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Amortização de empréstimos 
 e financiamentos (66) (78) (66) (78)
Redução de capital pelos acionistas – (4.000) – (4.000)
Caixa aplicado nas atividades 
 de financiamento (66) (4.078) (66) (4.078)
Acréscimo (decréscimo) no caixa 
 e equivalentes de caixa 972 (994) (1.502) (2.847)
Caixa e equivalente a caixa
No início do exercício 204 1.198 3.626 6.473
No final do exercício 1.176 204 2.124 3.626
Acréscimo (decréscimo) no caixa 
 e equivalentes de caixa 972 (994) (1.502) (2.847)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Reserva 

de capital Reservas de lucros Lucros Participação

Notas
Capital 

social
Incentivo  

fiscal
Reserva de  
reavaliação Reserva legal

(prejuízos) 
acumulados Subtotal

de não 
controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 24.580 291 69 – (291) 24.649 – 24.649
Redução de capital 14 (c) (4.000) – – – – (4.000) – (4.000)
Lucro líquido do exercício – – – – 1.131 1.131 2 1.133
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal 14 (d) – – – 42 (42) – – –
Distribuição de lucros 14 (a) – – – – (200) (200) – (200)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 20.580 291 69 42 598 21.580 2 21.582
Prejuízo do exercício – – – – (1.442) (1.442) 2 (1.440)
Reversão da reserva legal – – – (42) 42 – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 20.580 291 69 – (802) 20.138 4 20.142

Marcos Tavares Costa Carvalho - Diretor Elaine Karyne Leite Carvalho - Contadora - CRC nº 020407/O
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HORÓSCOPO

Escolhas e objetivos pessoais fi carão claros. Vários 
planetas em seu signo iluminarão o projeto de vida 
e os relacionamentos. Aproveite o dia para fi rmar 
amizades e apoiar a equipe. As conversas de hoje 
trarão solicitações e esclarecimentos importantes.

Descobrir prazeres diferentes e sustentáveis, dar 
valor à vida, cultivar o amor próprio e construir 
relacionamentos saudáveis serão metas que só 
dependerão de suas atitudes e decisões para serem 
alcançadas. Convites e oportunidades não faltarão.

Responsabilidades aumentarão com início de novo 
projeto profi ssional ou plano de longo prazo que 
exigirá controle do orçamento e dedicação. O dia 
trará maior projeção na carreira. Firme a imagem e a 
reputação. 

Responsabilidades aumentarão com as decisões de 
hoje. Resolva assuntos de família e de saúde. Um 
antigo projeto poderá ganhar nova versão e alavancar 
o trabalho. Conte com segurança e ótimo desempenho 
em apresentações on-line. 

Some forças com amigos, motive a equipe e aumente 
a confi ança no futuro. O dia trará prestígio e 
segurança nas relações. Exerça sua autoridade, ensine 
e promova bons resultados. Com Marte em seu signo, 
você contará com poder de decisão.

Conversas decisivas com o par, irmãos ou alguém 
próximo trarão decisões de vida e viabilizarão novos 
projetos. Talvez você rompa um contrato e inicie outro. 
O dia favorecerá negociações comerciais e acordos. 
Novo caminho de trabalho.

Mude padrões e eleve os sentimentos. O dia trará 
crescimento espiritual e sintonia com a força interior. 
Cultive a serenidade para tomar as melhores decisões e 
impulsionar a carreira. Respostas existenciais darão novo 
sentido à vida. 

Resolva assuntos fi nanceiros. Investimentos na casa e na 
vida familiar aumentarão as despesas. Firme acordos e 
fi nalize pendências. A boa notícia virá do trabalho, com 
oportunidade de aprovar um orçamento ou fi rmar um 
contrato promissor. Investimentos serão repensados.

Quebre barreiras nos relacionamentos e encerre velhas 
dinâmicas. O dia trará apoio de amizades, segurança 
na vida afetiva e ações solidárias. Um plano de viagem 
poderá se concretizar. Acerte a documentação e 
expanda os horizontes. 

Escolhas criteriosas defi nirão caminhos a seguir. O dia 
trará decisões sérias e ponderadas sobre o projeto de 
vida, estudos e moradia. Esclareça dúvidas, contratos, e 
cheque informações. Pesquisas, cursos e produções de 
trabalho ganharão impulso extra. 

Torne a rotina mais gostosa, com atividade corporal 
e cuidados de saúde. Tudo fl uirá positivamente no 
trabalho, apesar de o ambiente profi ssional e o futuro 
parecerem confusos. Bom momento para planejar 
mudanças e buscar respostas existenciais. 

Fase de bons negócios, concretize sonhos. Compre 
itens de conforto para a casa ou fi nalize uma transação 
imobiliária. Ansiedade causará distrações. Busque o 
equilíbrio interior com meditação, terapia e mais horas 
de sono. O dia favorecerá acordo fi nanceiro.

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)

CRUZADAS

EDUCAÇÃO | Assessoria jurídica do  Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do 
Norte aponta riscos para professoress e alunos com uma eventual retomada das atividades presenciais

O Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação Pública do Rio 
Grande do Norte (Sinte) vai 

acionar a Justiça para barrar a ação em 
que o Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) pede a retomada 
das aulas presenciais na rede pública e 
rede privada.

A assessoria jurídica do Sinte 
aponta que, caso a indicação do MPRN 
seja aceita, há um risco muito maior de 
acontecerem mortes de profi ssionais e 
alunos porque os índices de transmis-
sibilidade estão em alta no RN e Brasil. 
A entidade alega que na última segun-
da-feira 5 o Estado bateu a marca de 
97,1% de ocupação dos seus leitos crí-
ticos e já somava mais de 4,6 mil vidas 
perdidas, entre elas a do coordenador 
geral do sindicato, o professor José Tei-
xeira.

Embora a ação do MP permita es-
colher entre ensino presencial e híbri-
do, a entidade defende a necessidade 
de manter as aulas unicamente na 
modalidade remota. A ideia é manter 
a categoria, estudantes e seus familia-
res em isolamento, evitando um maior 
número de circulação de pessoas nas 
ruas, ajudando a diminuir a transmis-
são do vírus.

A posição do Sindicato é a mesma 
dos trabalhadores em educação, exter-
nada em várias assembleias virtuais. 
Na última, realizada em 31 de março, a 
categoria se manteve fi rme, cobrando 
vacinação imediata para todos, sobre-
tudo para os profi ssionais da educa-
ção. Ainda avisou que só retomará o 
trabalho presencial com segurança. 
Na prática, signifi ca que somente após 
a vacina e a diminuição dos níveis de 
contágio da doença.

Segundo a promotora Marília 
Fernandes,  coordenadora do  Centro 

de Apoio Operacional às Promotorias 
Infância e Juventude do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte, a 
ação foi ajuizada em defesa do direito à 
educação universal e fundamental das 
crianças e adolescente.

“O Ministério Público busca a 
retomada segura, mediante o cum-
primento dos planos de retomada de 
atividades escolares presenciais que 
contemplam os protocolos sanitários 
e pedagógicos, devidamente elabora-
dos, aprovados e publicados pelos Co-
mitês Setoriais Estadual e Municipais. 

Inclusive a composição desses órgãos 
contempla representatividade dos pro-
fi ssionais de educação”, disse.

E complementou: “É Importante 
registrar, também, que a reabertura 
das escolas está condicionada ao cum-
primento do plano de retomada, que 
inclui aspectos na área de biosseguran-
ça. E, mesmo após o ajuizamento da 
ação, o Ministério Público continuará 
a acompanhar esse retorno. Some-se 
a isso, o fato de a própria Secretaria 
Estadual de Educação ter informado, 
na data de 16 de março, ao Ministério 
Público que 423 das 585 escolas já esta-
vam aptas a voltarem”.

O secretário Getúlio Marques, titu-
lar da Secretaria de Estado da Educa-
ção, da Cultura, do Esporte e do Lazer 
(SEEC), afi rmou que as aulas presen-
ciais só devem ser retomadas quando 
o comitê científi co estadual autorizar 
um retorno seguro. “Enquanto o comi-
tê científi co não autorizar, não vamos 
retomar”, conclui.

Ação do MPRN pede a retomada das aulas presenciais na rede pública e rede privada

Sindicato dos professores aciona 
Justiça para barrar volta às aulas

423
é o número de escolas da rede 
estadual aptas para reabertura
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TAVARES DE MELO DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 15.150.812/0001-90

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020  (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado - Exercício findo em  
31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercício findo em  
31 de dezembro de 2020  (Valores expressos em milhares de reais)Ativo 2020 2019

Circulante
Caixa e equivalentes a caixa 946 3.122
Contas a receber de clientes 1.675 2.402
Estoques de imóveis a comercializar 1.349 1.788
Tributos a recuperar 10 56
Adiantamento a fornecedores – 26
 Total do ativo circulante 3.980 7.394
 Não circulante
  Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 3.454 3.268
Estoques de imóveis a comercializar 2.605 2.693
Imobilizado 9 56
 Total do ativo não circulante 6.068 6.017
 Total do ativo 10.048 13.411

Passivo 2020 2019
Circulante
Fornecedores – 63
Salários e encargos a pagar 657 452
Tributos a recolher 17 14
Outras contas a pagar – 97
Partes relacionadas – 238
Adiantamento de clientes 1.318 571
Total do passivo circulante 1.992 1.435
Patrimônio líquido
Capital social 9.000 11.500
Lucros (prejuízos) acumulados (944) 476
Total do patrimônio líquido 8.056 11.976
Total do passivo e patrimônio líquido 10.048 13.411

2020 2019
Receita operacional líquida 1.249 3.640
Custo das vendas (499) (1.365)
Lucro bruto 750 2.275
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (2.257) (2.510)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 92 (204)

(2.165) (2.714)
Prejuízo antes do resultado financeiro (1.415) (439)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 48 217
Despesas financeiras (53) (22)

(5) 195
Prejuízo do exercício (1.420) (244)

Capital 
social

Lucros (prejuízos) 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 11.500 720 12.220

Prejuízo do exercício – (244) (244)

Saldos em 31/12/2019 11.500 476 11.976

Redução de capital (2.500) – (2.500)

Prejuízo do exercício – (1.420) (1.420)

Saldos em 31/12/2020 9.000 (944) 8.056

Atividades operacionais 2020 2019
Prejuízo antes do IR e contribuição social (1.420) (244)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício 
 com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação 3 2
Baixa de imobilizado 44 –

(1.373) (242)
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Contas a receber de clientes 540 1.643
Estoques de imóveis a comercializar 528 1.642
 Tributos a recuperar 46 (22)
Adiantamentos a fornecedores 26 –

1.140 3.263
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores (63) 3
Salários e encargos sociais a pagar 205 14
Tributos a recolher 3 (27)
Outras contas a pagar (97) 97
Partes relacionadas (238) –
Adiantamento de clientes 747 (1.239)

557 (1.152)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 324 1.869
Atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado – (21)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento – (21)
Atividades de financiamento
Mútuo com partes relacionadas – (4.001)
 Redução de capital (2.500) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (2.500) (4.001)
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa (2.176) (2.153)
Caixa equivalentes de caixa
 No início do exercício 3.122 5.275
 No final do exercício 946 3.122
Decréscimo do saldo de caixa e equivalentes de caixa (2.176) (2.153)

As demonstrações financeiras completas acompanhadas do relatório, sem 
ressalva, da Ernst & Young - Auditores Independentes, datado de 18/03/2021, 
estão disponíveis na Sede da Tavares de Melo Desenvolvimentos 
Imobiliários S.A.

Diretoria
Marcos Tavares Costa Cavalho - Diretor

Elaine Karyne Leite Carvalho - Contadora - CRC nº 020407/O
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CBF

A Fifa divulgou nesta quarta-
-feira 7 a atualização de seu 
ranking de seleções após as 

185 partidas realizadas na Data Fi-
fa, entre o final do mês passado e o 
início de abril. A seleção brasileira, 
embora não tenha entrado em cam-
po por causa da suspensão das Elimi-
natórias Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo de 2022, permanece na 
terceira posição.  

Os pentacampeões mundiais 
vão enfrentar Colômbia e Argentina 
pelas Eliminatórias para a Copa de 
2022, em datas que ainda serão de-
finidas, possuem 1.743 pontos, 15 a 
menos que a segunda colocada na 
classificação, a França, e 41 da líder 
Bélgica.

Entre as principais seleções, a Itá-
lia é quem mais se destacou, subindo 
da décima para a sétima posição após 
as vitórias sobre Irlanda do Norte, 

Bulgária e Lituânia, aumentando sua 
sequência positiva – a “Azzurra” não 
perdeu uma partida desde setembro 
de 2018, quando foi derrotada por 
Portugal, pela Liga das Nações. 

Quem também apareceu no top-
10 foi a Dinamarca, que subiu duas 
colocações. Argentina e Uruguai, 
por sua vez, também não entraram 
em campo e perderam uma posição 
cada.

Para definir a pontuação de cada 
seleção, a Fifa utiliza um algorit-
mo, considerando várias situações 
em conta, como resultado do jogo, 
número de gols e tipo de partida. 
Amistosos realizados fora da Data 
Fifa, por exemplo, equivalem a pon-
tuação mínima de cinco pontos. 

Já uma vitória em um confronto 
válido a partir das quartas de final 
de uma Copa do Mundo chega a so-
mar 60 pontos.

Mesmo sem entrar em campo, Brasil 
segue em terceiro no ranking da Fifa
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