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CIDADES. 8 | O deputado 
estadual Ubaldo Fernandes 
suspeita que a instalação 
de uma CPI para investigar 
supostas irregularidades em 

contratos da gestão de Fátima 
Bezerra, durante a pandemia 
do novo coronavírus, pode 
significar um “palanque 
político da oposição ao 

governo”. “Estamos em 
um ano pré-eleitoral. Fico 
preocupado com a politização  
que faz desserviço à 
sociedade”, completa.

Ubaldo: “CPI pode 
significar palanque 
da oposição no RN”

PÁGINA 6 PÁGINA 12PÁGINA 2

MARCELO HOLLANDA
Com  os casos em alta para Covid 
no Rio Grande do Norte, Natal vive 
como se não houvesse amanhã.

JOÃO RICARDO CORREIA
Há  15 anos, o jornalismo 

esportivo perdia o profi ssionalismo 
do “Garotinho da Copa”

A governadora Fátima Bezerra 
não  se posicionou publicamente 

sobre a CPI da Covid.

ALEX VIANA  
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Emídio Júnior : “Não podemos 
politizar o combate à Covid. 
Meu foco é na administração”
O prefeito de Macaíba, Emídio Júnior, concedeu entrevista ao Agora RN e disse que não se deixa 
levar por questões ideológicas e partidárias. “Minha bandeira é Macaíba”, avisa, mostrando-se 
preocupado com as mais de 140 mortes pela Covid em seu município. PÁGINAS 3 e 5

PREFEITO DE MACAÍBA

DIVULGAÇÃO FIVB Natal retoma vacinação de 
D1 para maiores de 18 anos

Pandemia: Brasil registra 
2.130 mortes em 24 horas

Bolsonaro pede ao STF “limites” às medidas para frear a 
Covid-19 no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná

GERAL. 9 | Desde que sejam portadoras de 
comorbidades, as pessoas a partir dos 18 
anos podem se vacinar, a partir de hoje.

GERAL. 11 | Já são 456.753 mortes, no 
Brasil, desde o começo da pandemia. Nas 
últimas 24 horas, foram mais 2.130.

BRASÍLIA |  O presidente Jair Bolsonaro 
acionou o STF, nesta quinta-feira, 27,  
questionando medidas tomadas por 
governadores e prefeitos, para frear o 
contágio da Covid-19. A ação é elaborada 
pela Advocacia-Geral da União. A peça 
pede a suspensão de decretos de três 

estados: RN, PE  e PR. A AGU afirmou que 
Bolsonaro não está questionando decisões 
anteriores do Supremo, que reconheceu 
direito de gestores decretarem restrição 
ao deslocamento, mas sim que “algumas 
dessas medidas não se compatibilizam 
com preceitos constitucionais inafastáveis”.

Dupla brasileira jogou forte, ganhou das adversárias alemãs e garantiu vaga nas oitavas

VÔLEI DE PRAIA

Brasileiras já estão 
confirmadas nas 
oitavas de final do 
Circuito Mundial
ESPORTES. 16 | Bárbara Seixas e Carol 
Solberg começaram a quinta-feira, 
27, vencendo as alemãs Behrnens e 
Ittlinger, por dois sets a zero, no primeira 
dia de disputas da fase de grupos da 
etapa de Sochi do Circuito Mundial de 
Vôlei de Praia, na Rússia.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
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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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ALEXVIANA
Investigação

Em meio à repercussão da CPI 
da Covid em Brasília, dez deputados 
estaduais protocolaram, nessa 
quinta-feira 27, na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
(ALRN), a abertura de uma CPI para 
investigar supostas irregularidades 
nos contratos do Governo do Estado 
no período da pandemia.

Auditoria
A deputada estadual Cristiane 

Dantas (Solidariedade), que assinou 
o requerimento, detalha a auditoria 
contratada pelos deputados estaduais 
para analisar as ações do governo 
estadual na crise sanitária. “Foram 
constatadas possíveis irregularidades 
em 12 contratos que tem um alto 
volume de recursos públicos. Os fatos 
são graves, tanto por ações erradas 
como por omissões”, justi� ca a 
parlamentar.

Ruptura
O deputado estadual Vivaldo 

Costa (PSD) solicitou o desligamento 
do bloco partidário ‘PSD/PSC/DEM’, 
do qual faz parte. O parlamentar 
demonstrou indignação com o 
bloco por fazer parte de um grupo 
que assinou o requerimento com o 
pedido de abertura da CPI. “Olhei 
atentamente a lista de governadores 
citados pela CPI do Senado e não 
constava o nome da governadora do 
Rio Grande do Norte e por que ela não 

está? Porque não existe nada contra. 
Fátima é � cha limpa”, justi� cou.

Palanque político
Para o deputado estadual Ubaldo 

Fernandes (PL), a abertura da CPI 
pode servir de palanque político 
para oposição do governo de Fátima. 
“Estamos em um ano pré-eleitoral. 
É preciso ter responsabilidade e 
maturidade na condução desta 
CPI para que ela não seja levada ao 
campo da radicalização política”, 
argumentou o parlamentar.

Honestidade
Aliado de Fátima há anos, 

Francisco do PT disse estar 
tranquilo quanto a legitimidade 
do instrumento, que é prerrogativa 
do parlamento, e por con� ar na 
honestidade e transparência do 
governo petista. “Não temos o que 
temer. Estamos diante de um governo 
honesto e transparente, que veio para 
tirar o RN de um abismo profundo”, 
ressaltou.

Silêncio
A governadora Fátima não se 

posicionou publicamente sobre a 
CPI da Covid, nem sobre a decisão 
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TRE/RN) que julgou 
improcedente, por seis votos a zero, a 
representação contra ela e o vice-
governador, Antenor Roberto, quando 

eram candidatos ao Governo do RN 
em 2018.

Saída
Enquanto Fátima se mantém 

neutra sobre a CPI local, nove 
chefes de Estado convocados pelos 
membros da CPI da Covid, no Senado 
Federal, decidiram pedir ajuda ao 
Supremo Tribuna Federal (STF) 
para não deporem. A ação deve 
ser assinada pelos governadores e 
pelos procuradores-gerais de seus 
respectivos Estados, e enviada à 
Suprema Corte na segunda-feira 31.

Racha
Com articulação parecida, 

senadores representantes do governo 
Bolsonaro na CPI querem aproveitar 
o racha no bloco que reúne senadores 
de oposição e independentes para 
formar maioria contra a prorrogação 
dos trabalhos da comissão, que pelo 
prazo regulamentar deve terminar em 
31 de julho. Será que o G7 se resistirá 
até lá?

Racha II
O presidente da CPI da Covid, 

senador Omar Aziz (PSD), negou que 
tenha ocorrido um “rompimento” 
entre os senadores do G7, mas 
indicou que a relação entre eles não 
é a mesma que tinham no início dos 
trabalhos. “Eu não quero convidar 
ninguém mais para jantar na minha 

casa não, não tenho condições”, 
brincou Aziz, fazendo referência a 
uma reunião entre os parlamentares 
em que acordos feitos nos bastidores 
não teriam sido cumpridos em 
plenário.

Torcida
O presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) tem torcido pelo 
encerramento da CPI da Covid após 
os 90 dias de investigação, já que o 
instrumento tem desgastado sua 
imagem. Se a CPI for renovada e 
totalizar 180 dias, o plano do capitão 
de permanecer no Palácio do Planalto 
até 2026 pode ser mais prejudicado.

Recado
Enquanto o presidente do 

Instituto Butantan, Dimas Covas, 
revelava na CPI que ações de 
Bolsonaro atrasaram as compras de 
vacinas, o presidente falava, durante 
almoço com militares nessa quinta-
feira 27, que “se necessário for” o 
Exército agirá “dentro das quatro 
linhas da Constituição”.

Encruzilhada
O Exército, aliás, encontra-se em 

uma encruzilhada criada pelo ex-
ministro da Saúde Eduardo Pazuello. 
No último domingo, ele subiu em 
um palanque com Bolsonaro no 
Rio. O gesto obriga punição. A única 
solução para que haja uma saída 

menos traumática para o problema é 
Pazuello pedir a sua passagem para a 
reserva. Ele, no entanto, resiste à ideia.

Anarquia
Ao falar sobre a possível punição 

ao general Pazuello, o vice-presidente 
Hamilton Mourão a� rmou que a 
aplicação da regra é necessária para 
evitar que “a anarquia se instaure” nos 
quartéis. Bolsonaro, entretanto, pode 
reverter uma eventual advertência ou 
punição.

Articulação
Ainda sem bater o martelo sobre 

a eleição presidencial de 2022, o 
PSB prepara a � liação de lideranças 
do PCdoB, como o governador do 
Maranhão, Flávio Dino e a ex-
deputada Manuela D’Ávila (RS). Todos 
têm se manifestado favoravelmente a 
uma chapa encabeçada pelo ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT).

Articulação II
Nessa costura, o alinhamento 

absoluto do PSB à candidatura de 
Lula contra Bolsonaro não tem sido 
descartado. O ex-presidente teve 
uma conversa virtual de mais de 
duas horas com o governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), 
no início de abril, que estimulou 
especulações no Nordeste sobre a 
possibilidade dele ser vice do petista.

ALEX

A Secretaria de Saúde de Par-
namirim prorrogou nesta 
quarta-feira, 26, o período 

de inscrições no processo seletivo 
publicado recentemente. O certame 
objetiva a contratação de médicos 
da estratégia de saúde da família 
para atuarem nas UBS de Parnami-

rim. De acordo com a secretária da 
Saúde, Terezinha Rego, o prazo será 
estendido até as 23h59 do próximo 
domingo, 30. “Recebemos muitas 
ligações de candidatos interessados 
no processo seletivo, informando que 
o período de inscrição estava muito 
curto, repensamos e decidimos pela 

prorrogação do prazo”, disse.
A Prefeitura de Parnamirim lan-

çou edital para a contratação de dez 
médicos na especialidade de clínica 
geral. As vagas são para as equipes da 
Estratégia de Saúde da Família das 
Unidades Básicas de Saúde. O proces-
so será online e contempla também 

a formação de cadastro de reserva. 
A seleção busca pro� ssionais com 
certi� cado de formação no curso de 
medicina e registro no conselho pro-
� ssional. A carga horária é de 40h e a 
remuneração será de R$13.800,00, já 
incluído o adicional de insalubridade. 

As inscrições estão abertas e po-

dem ser feitas através do link https://
forms.gle/tvKaezKcnHun5WE99. O 
candidato deve enviar: certi� cado 
de conclusão do curso; Registro no 
respectivo Conselho e currículo pro-
� ssional atualizado acompanhado de 
todos os documentos que comprovem 
a experiência pro� ssional. 

Parnamirim prorroga inscrições de 
processo para contratar médicos
CLÍNICA GERAL | Vagas são para equipes de Saúde da Família das Unidades Básicas. Processo seletivo será online e contempla, também, a formação de cadastro de reserva. Seleção 
busca profissionais com experiência comprovada, carga horária é de 40 horas e a remuneração será de R$ 13.800,00, já incluído o adicional de insalubridade

PEDRO TRINDADE | INTERINO
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Na queda de braço entre di-
reita e esquerda, o prefeito 
de Macaíba, Emídio Júnior, 

garante estar exclusivamente do 
lado de quem o elegeu com quase 
60% dos votos. “Minha bandeira 
é Macaíba. Meu foco é na admi-
nistração e desenvolvimento do 
município. Não entro nessa linha 
ideológica partidária”, ressalta.

Para o enfrentamento da pan-
demia do novo coronavírus, que 
já fez 140 mortos no município, 
defende uma condução isenta de 
posicionamentos políticos. O di-
lema é “de um lado pensamos na 
preservação da vida, por outro, 
vemos vários setores sofrendo as 
consequências das paralisações 
comerciais”. E para não deixar a 
economia parar, tem garantido os 
salários dos servidores dentro do 
mês trabalhado. “Isso é de funda-
mental importância numa cidade 
onde o maior empregador é o setor 
público”, explica.

Mas, além do vírus e seus 
efeitos, há problemas sérios que, 
segundo ele, caíram em seu colo 
ao assumir a cadeira do Executivo. 
São como “heranças” das gestões 
anteriores, e que têm tornado ain-
da mais difíceis estes quase 150 
dias de seu governo. “Na seguran-
ça, para se ter uma ideia, não foi 
encontrado um papel rascunhado 
sobre qualquer ação que o muni-
cípio pudesse fazer no sentido de 
minimizar os altos índices de vio-
lência em Macaíba”, conta. “Mes-
mo assim, com muito trabalho de 
toda equipe conseguimos avanços 
importante”, acrescenta.

Agora RN - O senhor foi 
eleito com uma distância mui-
to grande em relação à segun-
da colocada. Politicamente, a 
que atribui essa diferença?

Emídio Júnior - A população 
de Macaíba passou a enfrentar 
nos últimos anos problemas de 
todas as ordens: desemprego, al-
tíssimos índices de violência, falta 
de incentivo às políticas públicas 
destinadas, sobretudo aos jovens, 
entre outros. Havia um desen-
cantamento muito grande com 
o sistema que administrou o mu-
nicípio por duas décadas. O povo 
queria alguém que conhecesse, vi-
vesse e compreendesse de perto as 
principais demandas municipais. 
Alguém que fosse capaz de lutar e 
defender realmente os interesses 
do município. O povo macaibense 
cansou de ser enrolado com pro-
messas fantasiosas de 20 anos que 

Prefeito Emídio Júnior: “Não 
podemos politizar combate à Covid” 
ENTREVISTA | Eleito com quase 60% dos votos, o prefeito de Macaíba, 
Emídio Júnior, reforça que seu foco é no desenvolvimento do município,
não se deixando levar por questões ideológicas e partidárias.

Emídio Júnior lamenta não ter encontrado, ao assumir a Prefeitura, nenhuma informação a respeito de ações que o Município pudesse fazer para minimizar o alto índice de violência

nunca aconteceram. Na Grande 
Natal, viram o município estagnar 
em comparação aos vizinhos. En-
tão, foi uma gama de fatores que 
contribuíram para Macaíba ele-
ger-me com a maior diferença de 
votos da história do município. Is-
so, de nenhuma forma, nos eleva o 
ego, pelo contrário, só nos mostra 
o tamanho da responsabilidade 
que temos pela frente.   

Agora RN - A coligação do 
senhor tinha o PT entre os 
partidos. Após eleito, como o 
senhor se colocou diante da 
queda de braço entre o gover-
no estadual petista e a extrema 
direita de Bolsonaro?

Emídio Júnior - Meu foco é 
na administração e desenvolvi-
mento do município. Não entro 
nessa linha ideológica partidária.

Agora RN - Há algum de-
salinhamento com o Governo 
Federal, e isso pode, de alguma 
forma, ter atrapalhado o envio 
de recursos federais ao muni-
cípio?

Emídio Júnior - Minha ban-
deira é Macaíba. Estive recente-
mente em Brasília em busca de 
recursos para obras de extrema 

importância aos macaibenses. Fui 
muito bem recebido por todos da 
bancada federal potiguar. Como 
já disse, estou focado em realizar 
meu trabalho como gestor de 
Macaíba buscando parcerias que 
sejam boas para o alinhamento de 
Macaíba e sua gente.

Agora RN - Como ex-verea-
dor, o senhor tem mantido boa 
relação com a Câmara Munici-
pal? Seus opositores políticos 
têm tentado dificultar suas 

ações?
Emídio Júnior - Fui parla-

mentar por duas vezes. Conheço 
bem a “Casa do Povo”. Hoje temos 
uma relação respeitosa entre os 
poderes. Temos mantido um di-
álogo com todos no sentido de 
buscar fazer o melhor para nossa 
cidade. Meu governo é do diálogo. 

Agora RN - Um dos grandes 
gargalos do enfrentamento 
à Covid tem sido a queda de 
braço política, percebida des-
de a distribuição de vacinas 
às divergências nos decretos. 
Como a prefeitura de Macaíba 
tem lidado com isso?

Emídio Júnior - Enfrenta-
mos um inimigo perigosíssimo, 
impiedoso e mortal. Não pode-
mos politizar o combate à Covid. 
Em Macaíba, já temos registrados 
mais de 140 óbitos causados pe-
lo coronavírus. Temos realizado 
várias ações de enfrentamento 
à pandemia. Não é fácil porque 
de um lado pensamos na preser-
vação da vida, por outro, vemos 
vários setores sofrendo as conse-
quências das paralisações comer-
ciais. Recentemente enviamos um 
projeto de lei à Câmara pedindo 
autorização para a compra de va-

cinas (havendo o produto no mer-
cado, certamente compraremos o 
imunizante para os macaibenses), 
equipamos nossa UPA 24h, temos 
unidades sentinelas, realizamos 
ações de conscientização em 
locais públicos, entre outros. Es-
tamos lutando diariamente para 
que logo possamos nos livrar des-
se mal. É isso que queremos. Não 
entramos na linha de misturar o 
combate a pandemia com políti-
ca, essa combinação é terrível e 
não dá certo.    

 
Agora RN - Como está o 

processo de vacinação em Ma-
caíba? Quais são as principais 
metas do trabalho de imuniza-
ção?

Emídio Júnior - Estamos 
vacinando de acordo com o que 
o município vem recebendo. Um 
trabalho de muita responsabili-
dade. Destaco aqui que Macaíba 
foi um dos poucos municípios a 
não utilizar estoque de D2 para 
D1. Seguimos à risca o que manda 
a cartilha do Ministério da Saúde 
e consequentemente a da Sesap. 
Nossa meta maior é vacinar nosso 
povo.

[ COTINUA NA PÁGINA 5]

Enfrentamos um inimigo 
impiedoso e mortal. 
Em Macaíba, já temos 
registrados mais de 
140 óbitos causados 
pelo coronavírus. Temos 
realizado várias ações de 
enfrentamento à pandemia”

“
EMÍDIO JÚNIOR
PREFEITO DE MACAÍBA
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Em regime de urgência, a 
Câmara de Natal aprovou, durante 
Sessão Ordinária, um projeto de 
lei complementar de autoria do 
Poder Executivo, que altera a Lei 
Complementar Nº. 119/2010, que 
dispõe sobre as funções grati� cadas 
para remunerar servidores efetivos 
que atuam nas funções de assessor 
técnico, coordenador de programa 
socioassistencial e Comissões de 
Gestão e Monitoramento de Jornada 
Ampliada e Cuidador na Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social (SEMTAS). 

“Como existem atividades que 
precisam de mais pro� ssionais e no 

momento não há como fazer concurso, 
a ideia é ampliarmos a jornada de 
alguns servidores, que é optativa, e 
eles receberem a grati� cação por esse 
trabalho, com essa hora ampliada. É 
bom que se explique, que não estamos 
ampliando a jornada do servidor e, 
sim, apenas dando a possibilidade que 

os que queiram, ampliem a jornada e 
ganhem mais por isso”, explicou a líder 
do Poder Executivo, vereadora Nina 
Souza (PDT). Contrária à tramitação 
em regime de urgência, a vereadora 
Julia Arruda (PCdoB), apresentou uma 
emenda modi� cativa onde mantinha 
a jornada de Cuidador Designado por 
30 horas semanais com a grati� cação. 
“A princípio é um projeto bom, porém, 
tem um ponto que havia discordância, 
que era o dos cuidadores de idosos, 
que atrelava a grati� cação com 
ampliação da jornada. Apresentamos 
uma emenda que resguarda o direito 
da grati� cação sem a ampliação da 
jornada”, pontuou.

PUNIÇÃO A QUEM SIMULAR APLICAÇÃO DE VACINA
A Câmara de Natal aprovou em segunda discussão, durante 

Sessão Ordinária, um projeto de lei, de autoria do vereador Luciano 
Nascimento (PTB), que estabelece penalidades administrativas ao 
agente ou servidor público que simular a aplicação de vacina na 
capital. De acordo com a matéria, as penalidades previstas nesta lei 
serão impostas por meio de processo administrativo, bem como, 
na hipótese de simulação na aplicação de vacina, o agente público 
deverá ser imediatamente afastado de suas funções. A lei também 
prevê o pagamento de multas que variam de R$ 10 mil até R$ 20 mil.

DISTRIBUIÇÃO DE VITAMINA D NAS UBSs
A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da 

CMN realizou mais uma reunião para dar andamento à pauta de 
projetos e relatórios oriundos das visitas externas realizadas pelos 
parlamentares. Entre as leis aprovadas, está a 160/2020, de autoria da 
ex-vereadora Carla Dickson, que trata da distribuição, com a receita 
médica, da vitamina D em Unidades Básicas de Saúde. A relatoria foi 
da vereadora Camila Araújo (PSD), que emitiu parecer favorável. “A 
vitamina D é um mecanismo medicinal preventivo a muitas doenças 
e também contribui para a prevenção da Covid-19. Daí a importância 
do poder público também fazer essa distribuição nas unidades de 
saúde”, explicou.

HOMENAGEM RENATO DANTAS
Durante sessão ordinária, em discussão única, os parlamentares 

aprovaram o Projeto de Resolução N°. 13/2021, de autoria da Mesa 
Diretora da Casa, que denomina de edifício anexo Presidente 
Renato Dantas, o prédio anexo da Câmara Municipal de Natal. “Justa 
homenagem ao ex-vereador, ex-presidente da Câmara Renato Dantas, 
que deixou seu legado, prova disso foi a TV Câmara Natal, a primeira 
emissora legislativa do Norte/Nordeste”, pontuou o vereador Preto 
Aquino (PSD), 3º secretário da CMN.

LEI QUE TRATA DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS É APROVADA NA CÂMARA DE NATAL

cmnat.rn.gov.br

PUNIÇÃO A QUEM SIMULAR APLICAÇÃO DE VACINA

NOTAS
ELPÍDIO JÚNIOR

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou, em segunda discussão, 
o projeto de Lei Nº 299/2021, de 
autoria do presidente da Casa, 
vereador Paulinho Freire (PDT), 
que homenageia o ex-vereador, Dr. 
Enildo Alves. Com isso, passa a ser 
denominado de Dr. Enildo Alves, o 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) Natal. “Trata-se da homenagem a um médico, um 

ex-vereador, que por sua competência, 
por tudo que ele fez, merece uma 
homenagem. Eu não vejo nada melhor 
que o SAMU, que foi implantado por 
ele quando foi secretário, era um 
sonho que ele tinha e que conseguiu 
implantar na cidade. Homenagem 
justa, para uma pessoa que tanto fez 
por Natal”, disse o vereador Paulinho 
Freire. 

CÂMARA APROVA LEI QUE DENOMINA DE “DR. ENILDO ALVES” O SAMU NATAL
ELPÍDIO JÚNIOR

Agora RN - Ainda sobre o 
enfrentamento da Covid, co-
mo a prefeitura tem atuado 
para frear o avanço do vírus, 
para atender bem à população 
contaminada e para derrubar 
o número de mortes?

 Emídio Júnior - Desde o 
início da gestão buscamos de-
senvolver ações que minimizem 
os índices de contaminação pelo 
coronavírus. Reorganizamos o es-
paço da feira e mantemos equipes 
de higienização sempre no local, 
em parceria com o Governo do 
Estado desenvolvemos ações do 
pacto pela vida, mantemos uni-
dades sentinelas que reforçam 
bastante o atendimento à popula-
ção, abrimos novos leitos na UPA 
24h, cada unidade de saúde de 
saúde ganhou o reforço de mais 
um técnico de enfermagem para 
auxiliar no enfrentamento a pan-
demia. Além disso, temos reforça-
do os cuidados que a população 
deve ter em relação a higiene e 
segurança contra o vírus

Agora RN - Do ponto de 
vista econômico, como a pre-
feitura tem colaborado para 
que a economia continue cir-

culando, mesmo em tempos 
de restrições no comércio?

 Emídio Júnior - Primeira-
mente garantir o pagamento do 
funcionalismo em dia. Isso é de 
fundamental importância numa 
cidade onde o maior empregador 
é o setor público. Com muita res-
ponsabilidade estamos quitando 
o pagamento dos trabalhadores 
regularmente dentro do mês tra-
balhado. Desde que assumimos 
estamos na luta por desenvolver o 
desenvolvimento de Macaíba. Es-
tamos na busca por novas opor-
tunidades de emprego para nosso 
povo. Na última semana tivemos 
a excelente notícia que a nossa 
área industrial vai ganhar 17 no-
vas empresas a curto e médio pra-
zo. Isso vai possibilitar a geração 
de mais de 3 mil empregos. 

 Agora RN - Com pouco 
mais de 100 dias de gestão, 
quais os principais avanços 
que o senhor destacaria em 
Macaíba?

Emídio Júnior - Foi e ainda 
está sendo um período bem difí-
cil, pois pegamos uma prefeitura 
com muitos problemas. O grupo 
que esteve por duas décadas à 

frente da administração tentava 
passar uma ideia de organização, 
mas ao chegarmos na gestão vi-
mos que a realidade era muito 
diferente. Mesmo assim, com 
muito trabalho de toda equipe 
conseguimos avanços impor-
tantes. Posso destacar na área 
da saúde, onde conseguimos co-
locar vários equipamentos que 
não existiam na unidade como, 
por exemplo, um aparelho raio-x 
que estava desde 2020 quebrado 
consertamos e hoje está sendo 
muito útil ao povo, contratamos 
várias especialidades médicas e 
estamos � nalizando a construção 
da primeira policlínica municipal 
de Macaíba. O local vai oferecer o 
atendimento de 17 especialidades 
médicas, um centro de reabilita-
ção num ambiente humanizado 
e moderno. Na segurança, não foi 
encontrado um papel rascunhado 
sobre qualquer ação que o muni-
cípio pudesse fazer no sentido 
de minimizar os altos índices de 
violência em Macaíba. Essa foi 
inclusive a pior área encontrada 
pelo nosso governo. Entretanto, 
já avançamos bastante. Na sema-
na passada, aprovamos o projeto 
de lei de Segurança de Macaíba 

e apresentamos a sociedade ci-
vil organizada. A lei permitirá 
investimentos na área. Uma das 
primeiras ações será a criação da 
Secretaria Municipal de Seguran-
ça Pública e a construção de um 
sistema de videomonitoramento. 
Estamos planejando a criação da 
Guarda Municipal, da Defesa Ci-
vil, entre outras. Esses são alguns 
exemplos, mas podemos citar 
também ações importantes na 
pasta do meio ambiente, agricul-
tura, infraestrutura... Estamos or-
ganizando a casa e tenho certeza 
que a partir do segundo semestre 
deste ano muita coisa boa acon-
tecerá em Macaíba.

 
Agora RN - Como manter 

as outras áreas funcionando 
num momento de crise sanitá-
ria como este?

 Emídio Júnior - A pande-
mia existe e necessita de todos os 
cuidados. Então, com muito pla-
nejamento estamos fazendo com 
que a população tenha acesso aos 
serviços essenciais. Temos nos 
reunido com nosso corpo técnico 
semanalmente com o objetivo de 
oferecer o melhor serviço público 
possível aos munícipes. Claro que 

a pandemia inviabiliza algumas 
ações e um atendimento maior, 
porém a administração está tra-
balhando para atender, dentro 
dessa limitação, o povo macai-
bense.  

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

 Emídio Júnior - Temos mui-
tas ações e projetos sendo organi-
zados. Logo que tudo isso passar, e 
espero que seja logo, colocaremos 
tudo em prática, se Deus quiser. 
Vamos levar a prefeitura para os 
bairros e comunidades rurais 
do município. Vamos aproximar 
o povo dos serviços públicos. 
Historicamente e culturalmente 
Macaíba tem uma importância 
gigantesca para o RN. Neste sen-
tido, vamos desenvolver projetos 
que valorizem essa condição que 
foi ignorada por tantos anos. No 
campo esportivo, o município é 
um celeiro de grandes desportis-
tas. Assim, vamos fazer um tra-
balho de resgate e a valorização 
de nossas atividades esportivas. 
Não tenho dúvidas que Macaíba 
deixará de ocupar a retaguarda e 
passará a ser vanguarda.

“Macaíba passará a ser vanguarda”
[ COTINUAÇÃO DA PÁGINA 3 ]



6 Geral Sexta-feira, 28 de maio de 2021   |

hollandajornalista@gmail.com

MARCELOHOLLANDA
Sem amanhã

Com casos em alta para covid  
no RN e restrições sanitárias 
comendo pelo interior do estado, 
Natal vive como se não houvesse 
amanhã. 

Todo mundo na rua, mesmo 
aqueles que não precisam estar. Isso 
terá consequências.

 

Covid no Sebrae
Depois que sete colaboradores 

foram diagnosticados com 
o vírus, entre eles o próprio 
superintendente Zeca Melo, que já 

havia se vacinado duas vezes com 
a coronavac, todos os funcionários 
do Sebrae em Natal foram postos 
ontem em home o�  ce até pelo 
menos  o dia 31 de maio.

Casa de ferreiro
Testes no corpo funcional vão 

determinar se esse período será 
estendido ou não. 

O problema pegou em cheio a 
entidade responsável por orientar as 
pequenas empresas nos protocolos 
de biossegurança. E não vai poupar 
ninguém que não se cuide.

Coronavac
Ontem, na CPI da covid no 

Senado, o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, a� rmou 
que as vacinas contra o coronavírus 
precisarão ter uma dose de reforço. 
E assim todos os anos mesmo depois 
que a maioria da população estiver 
imunizada, o que no Brasil ainda vai 
levar um tempo. Que o diga Zeca 
Melo, vacinado duas vezes e adepto 
do distanciamento social.

Agravamento
Até ontem, a taxa de ocupação 

de leitos críticos das unidades 
públicas de saúde no RN era de 
97,2%. Na Região metropolitana esse 
porcentual era de 95,9% dos leitos 
críticos ocupados, quase alcançando 
a região Oeste com 99,1% e o Seridó 
em colapso completo: 100%.

Não Ford
Depois de fechar suas fábricas 

no Brasil, a Ford conseguiu cortar 
US$ 800 milhões de custos anuais na 
América do Sul, onde perdeu US$ 3,5 
bilhões nos últimos cinco anos. Com 
isso, as operações da companhia 

fora da América do Norte saíram de 
um prejuízo anual de US$ 2 bilhões 
nos últimos três anos para um 
lucro de US$ 500 milhões nos três 
primeiros meses deste ano.

Feito no joelho
A privatização da Eletrobrás 

que agora vai para o Senado está 
tomando pancada de todos os lados, 
até dos liberais que defendem o 
Estado mínimo.

É o que dá o governo entregar 
tudo nas mãos do Centrão no 
Congresso.

MARCELO

As advogadas potiguares  Joilce 
Santana e Josefa Dantas rece-
berão na próxima segunda-

-feira, 31,  a Medalha Wandecy Veras. 
A solenidade será realizada às 17h30, 
na sede da Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/
RN), e é coordenada pela vice-presi-
dente da instituição, Rossana Fonse-
ca em parceria com a Comissão da 
Mulher Advogada.

Concedida pela OAB/RN, a hon-
raria é destinada a advogadas com 
história de contribuição à valoriza-
ção da pro� ssão. A Medalha é entre-
gue anualmente no dia 30 de maio, 
em referência à data de nascimento 
de Wandecy Veras, primeira advoga-
da registrada na Ordem potiguar, e 
pelo Dia Estadual da Mulher Advo-
gada.

Para Rossana Fonseca, a Medalha 
Wandecy Veras é um justo reconhe-
cimento às atuações das mulheres 
advogadas do Rio Grande do Norte. 

“A distinção faz justiça a bravas, com-
petentes e generosas mulheres que, 
com trabalho, ajudaram e ainda aju-
dam a fazer da OAB/RN o que ela é 
hoje, fortalecendo ainda o importan-
te espaço que as mulheres precisam 
ocupar não apenas na nossa institui-
ção como em outros segmentos da 
sociedade”, aponta a vice-presidente, 
acrescentando sobre as homenage-
adas deste ano: “As advogadas Joilce 
Santana e Josefa Dantas são legíti-
mas representantes desse grupo tão 
virtuoso”.

PIONEIRA| Wandecy Veras foi a primeira mulher inscrita na OAB RN, a primeira promotora de Justiça efetiva 
no Rio Grande do Norte, primeira a exercer a magistratura em território potiguar e a terceira em todo o Brasil

Rossana Fonseca, vice-presidente da OAB potiguar, destaca que Medalha é “justo reconhecimento às atuações das advogadas”

Advogadas recebem Medalha 
Wandecy Veras na segunda-feira

DIVULGAÇÃOOs novos integrantes eleitos 
para o Conselho Municipal de 
Cultura e a Comissão Norma-

tiva do Programa Djalma Maranhão 
foram empossados nesta quinta-fei-
ra, 27,  pelo prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, em solenidade realizada no sa-
lão nobre do Palácio Felipe Camarão. 
O evento marcou ainda a entrega 
simbólica para a Prefeitura de Natal 
de 500 volumes entre livros, cartas 
e ensaios, da coleção complemen-
tar do escritor e poeta Moacy Cirne 
pertencente à Fátima Arruda, viúva 
do intelectual potiguar. Outros 8 mil 
itens pertencentes a Moacy já com-
põem os acervos da gestão munici-
pal e foram doados anteriormente 
por seus � lhos. 

O Conselho Municipal de Cultu-
ra é formado por representantes da 
Sociedade Civil, responsáveis pela 
� scalização e avaliação das políticas 
públicas implementadas pelo po-
der público. É um canal em defesa 
dos interesses da cena artística. Já a 
Comissão Normativa é responsável 
pela análise dos projetos culturais 

submetidos no Programa Djalma 
Maranhão e o Conselho Municipal 
de Cultura é responsável por chan-
celar diversas pautas que decidem os 
rumos da área cultural no município.

 “Esses organismos são muito 
importantes e contribuem para a 
efetivação de políticas públicas con-
cretas e viáveis. A cultura tem um 
lugar de destaque na nossa gestão, 
que tem investido bastante no setor, 
pois entendemos a sua importância 
como indutora do desenvolvimento, 
progresso e vetor de transformação. 
A marca da nossa gestão é o diálogo, 
respeito aos pontos de vista diver-
gentes”, disse Álvaro Dias.

Conselho Municipal de 
Cultura é empossado

Álvaro Dias: “Marca da nossa gestão é o diálogo, respeito a pontos de vista divergentes”

ALEX RÉGIS

NATAL

HISTÓRIA

Wandecy Albanês Ferreira 
Veras tem uma história 

marcante de pioneirismo 
em várias áreas do Direito 
no RN. Além de primeira 
mulher inscrita na OAB/

RN, foi a primeira promotora 
de Justiça efetiva no 

Estado, primeira a exercer 
a magistratura em território 

potiguar e a terceira em 
todo o Brasil. A história 

registra ainda ter sido ela 
a primeira mulher a tomar 

assento em um Tribunal de 
Justiça para julgamento e a 
primeira mulher a presidir o 
Tribunal do Júri. Wandecy 
faleceu em 1990, aos 65 
anos de idade, deixando 

um legado significativo para 
as mulheres que operam no 

Direito.

500 VOLUMES 
DA COLEÇÃO 

COMPLEMENTAR DE 
MOACY CIRNE FORAM 
DOADOS À PREFEITURA

SOLENIDADE SERÁ ÀS 
17H30, NA SEDE DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL NO RIO 
GRANDE DO NORTE



Encerrando a programação da 
Semana da Indústria, que reu-
niu uma série de ações e eventos 

com temas relativos à economia do 
RN, o Sistema Indústria promoverá 
hoje, dia 28, a segunda Live Solidária. 
O espetáculo faz parte do braço soli-
dário do projeto Ação pela Vida, com 
enfoque na arrecadação de alimentos 
para quem mais precisa.

O show trará a Sesi Big Band divi-
dindo o palco com grandes talentos da 
música potiguar: Khrystal, Isaque Gal-
vão, João Batista, Tanda Macêdo, Dani 
Cruz e Daniela Fernandes e será trans-
mitido, às 19h,  pelo canal do Youtube 
do Sesi RN, pelo seguinte link: https://
youtu.be/SvAaokaSDT8 

“Temos uma grande esperança 
de um resultado expressivo com 
esta campanha e fazemos uma con-
vocação das pessoas em participar 
ajudando o próximo. A forma que a 
FIERN, nesta Ação Solidária, encon-
trou para mobilizar foi oferecer um 
espetáculo exclusivo com artistas lo-
cais, que poderá ser assistido online 
de casa, para que possamos ter uma 
noite especial com a SESI Big Band, 
esses grandes artistas e uma ação 
solidária”, destaca o presidente da 
FIERN, Amaro Sales.

O espetáculo de som e solidarie-
dade encerra a arrecadação do Proje-
to Ação Pela Vida, desenvolvido pelo 
Sistema Indústria (FIERN, SESI, SENAI 
e IEL), que desde 30 de abril tem rece-
bido donativos e recursos que serão 
destinados a entidades filantrópicas 
do estado. As doações podem ser en-
tregues na Casa da Indústria, localiza-
da na Av. Senador Salgado Filho, 2860, 
até às 16h00. Também estão sendo 
arrecadados recursos através do pix 
livesolidaria@fiern.org.br.

TEMAS RELEVANTES

A programação da Semana da In-
dústria 2021 promovida pelo Sistema 
Indústria – FIERN, SESI, SENAI e IEL 
discutiu temas de relevância para o se-
tor produtivo do Rio Grande do Norte. 
Inovação, Desenvolvimento, Energias 
Renováveis e Medicina do Trabalho na 
pandemia de Covid-19 estiveram entre 
os assuntos das conferências e deba-
tes realizados desde segunda-feira, 24,  
com participação aberta ao público 
pelo Youtube.

Até hoje, continuam sendo ofer-
tadas oportunidades de produtos e 
serviços em condições especiais dife-
renciadas para as empresas. Os des-
contos chegam a 50% e tudo pode ser 
acessado na página oficial da Semana 
da Indústria 2021, fiern.org.br/sema-
nadaindustria.

DESENVOLVIMENTO
 Um dos destaques da Semana da 

Indústria foi a webconferência realiza-
da no Dia da Indústria, na última ter-
ça,  25,  que reuniu os presidentes da 
Confederação Nacional da Indústria, 
Robson Braga de Andrade; da FIERN, 
Amaro Sales de Araújo, e o ministro do 
Desenvolvimento   Regional, Rogério 
Marinho, o destaque foi a defesa de 
reformas estruturantes e de políticas 
de reindustrialização e de fomento 
regional, para corrigir desigualdades 
e alavancar a retomada econômica 
brasileira.

Para Amaro Sales, as perspectivas 
são de crescimento da economia este 
ano, mesmo com a pandemia. Mas 
para isso é preciso que o Brasil e o Rio 
Grande do Norte apostem na reindus-

trialização. “Transcrevo Robson Braga 
ao dizer que ninguém fará um País 
forte sem uma indústria forte. E acres-
cento que ninguém fará um Rio Gran-
de do Norte mais forte sem considerar 
a força de nossa indústria”, enfatizou.

O ministro do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho anunciou 
a edição de uma nova Medida Provi-
sória para criação de um fundo de in-
vestimentos voltado às Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste do país, que 
permitirá criar consórcios municipais 
que venham, por meio de leilões à ini-
ciativa privada, viabilizar projetos nas 
áreas de saneamento básico, mobili-
dade e segurança hídrica.

“Continuaremos avançando em 
uma série de ações. Reafirmo o meu 
empenho e compromisso em dar as 

condições necessárias para que o Se-
miárido Nordestino tenha a segurança 
hídrica para se desenvolver, de forma 
definitiva e estruturante”, disse. A ati-
vidade industrial no RN responde por 
19,1% do PIB estadual e por 31% das 
exportações.

 

Promover uma mudança 
cultural é fator fundamental para 
uma indústria mais inovadora, 
isso porque a transformação di-
gital é mais sobre pessoas do que 
sobre tecnologia. A avaliação foi 
feita pelo presidente da ACE Cor-
tex, Luís Gustavo Lima, durante a 
webconferência ‘A importância da 
inovação para o setor industrial e 
os desafios da pandemia’. O evento 
abriu a Semana da Indústria 2021.

A conferência contou com a 
participação do diretor regional 
do IEL-RN, Djalma Barbosa Júnior. 
O também presidente da COINCI-
TEC, defendeu a importância de 
um mindset empreendedor como 
peça chave para a inovação. Já pa-
ra Luís Gustavo, inovar de forma 
estruturada passa pela Transfor-
mação Digital, Intraempreendedo-
rismo e Inovação Aberta dentro de 
uma cultura centrada no cliente, 
com planejamento estratégico e 
gestão de inovação. “Primeiro pen-
sar no cliente, no segmento, em 
como olhar para esse consumidor 
mais conectado e criar soluções 
para ele. É preciso entender que o 
cliente está no centro, que tecnolo-
gia é meio e não fim e ter um de-
sign organizacional que favoreça a 
inovação, bem como inovação em 
gestão de negócios”, afirmou.
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DIVULGAÇÃO

Com live Solidária, Fiern encerra
nesta sexta a Semana da Indústria
ATRAÇÕES | O show terá a Sesi Big Band dividindo o palco com grandes talentos da música potiguar: Khrystal, Isaque Galvão, João Batista, Tanda Macêdo, Dani Cruz e Daniela 
Fernandes. Evento será transmitido pelo canal do YouTube do Sesi RN e faz parte do braço solidário do projeto Ação pela Vida, com enfoque na arrecadação de alimentos

Webconferência, no dia 25, reuniu presidentes da CNI, Robson Braga de Andrade; da FIERN, Amaro Sales, e o ministro Rogério Marinho

INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE
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DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Ubaldo 
Fernandes (PL) afi rmou que a 
Comissão Parlamentar de In-

quérito (CPI) protocolada nesta quin-
ta-feira, 27, na Assembleia Legislativa 
para investigar supostas irregularidades 
nos contratos no período da pandemia 
da Covid-19 no Rio Grande do Norte 
pode signifi car um palanque político da 
oposição ao governo de Fátima Bezerra 
(PT).

O parlamentar reconhece que a ins-
talação de CPIs é legítima, mas acredita 
que tal ação, realizada às vésperas das 
eleições gerais de 2022, pode gerar insta-
bilidade política e administrativa. “Esta-
mos em um ano pré-eleitoral, e essa CPI 
pode signifi car um palanque político da 
oposição ao governo do estado. Portan-
to, sou contrário, apesar reconhecer que 
a instalação de CPIs é um direito dos 
parlamentares. Fico preocupado com 
a politização que faz desserviço à socie-
dade”, argumentou Ubaldo Fernandes, 
que não assinou o protocolo que pede a 
instalação da CPI.

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

Ubaldo Fernandes completa que é 
necessário “ter responsabilidade e ma-
turidade na condução desta CPI para 
que ela não seja levada ao campo da 
radicalização política, o que é ruim para 
a população e para o estado. É péssimo 
para a condução das políticas públicas 
necessárias”. O deputado detalha que os 
recursos encaminhados pelo Governo 
Federal ao Governo do Estado são audi-
tados pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), que aprovou, recentemente, as 
contas do Rio Grande do Norte.

Além disso, o deputado pontua que 
os gastos da administração estadual 
também são acompanhados “de forma 
técnica, com toda atenção, observando 
o controle dos recursos públicos estadu-
ais pelo Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RN, além de outras instituições 
fi scalizadoras, como o Ministério Públi-
co (MPRN)”.

A deputada estadual Cristiane 
Dantas (Solidariedade) e outros no-
ve parlamentares assinaram CPI da 
Covid no RN. A parlamentar revela 
que uma auditoria foi contratada 

pelos deputados estaduais que as-
sinaram o requerimento. “Por meio 
de uma auditoria, foram constata-
das possíveis irregularidades em 12 
contratos que tem um alto volume 
de recursos públicos. Há contrato 
para compra de sacos de lixo, EPI’s, 
contratação de empresa para admi-
nistrar o Hospital João Machado. 
Para que tudo possa ser fi scalizado, 
precisamos analisar esses proces-
sos por meio da CPI”, justifi ca.

Segundo a deputada, há falhas 
do governo Fátima no combate à 
pandemia causada pela doença do 
coronavírus. “Os fatos que nos mo-
tivam a pedir a abertura da CPI são 
graves, tanto por ações erradas co-
mo por omissões no enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 na saúde 
pública do Rio Grande do Norte”.

A CPI é uma comissão tem-
porária, destinada a investigar 
fato certo e determinado, que tem 
fundamento no artigo 43 da Cons-
tituição Estadual. De acordo com o 
Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, 
ao presidente cabe a análise inicial 
do requerimento para verifi cação 
dos requisitos: 1) fato certo e deter-
minado bem detalhado, referente a 
um acontecimento relevante para 
a vida pública, econômica e social, 
mas excluídos os fatos relacionados 
ao Governo Federal e aos Municí-
pios em situação de intervenção; 2) 
quantidade mínima de assinaturas: 
8 deputados; 3) prazo certo e não su-
perior a 120 dias; Após a análise dos 
fatos, o presidente deverá despa-
char: a) mandando 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 fi xar a quan-
tidade de membros. Os integrantes 
da CPI serão nomeados por resolu-
ção, ouvidos os líderes e suas indi-
cações.

O presidente da CPI deverá ser 
eleito, a quem caberá a indicação do 
relator. Se o presidente for da maio-
ria, deverá indicar o relator pela mi-
noria, e vice-versa.

Os encaminhamentos da CPI 
da Covid serão divulgados através 
dos canais ofi ciais da Assembleia 
como o site al.rn.leg.br e nas redes 
sociais @assembleiarn e na Tv As-
sembleia.

O prejuízo potencial de contra-
tos do Governo Fátima durante a 
pandemia chega a R$ 72 milhões, 
segundo levantamento feito pelos 
deputados estaduais para justifi car 
o pedido de abertuda da CPI da Co-
vid. Este valor equivale a soma dos 
valores de 12 contratos que serão 
investigados. Alguns deles foram 
suspensos ou não fi rmados.

O requerimento solicitando a 
abertura da CPI possui 68 páginas 
e visa apurar atos administrativos 
por ação e omissão da governadora 
Fátima Bezerra e do secretário de 
Saúde Cripriano Maia durante a 
pandemia. 

A CPI pretende apurar supos-
tos crimes de responsabilidade, 
indícios de irregularidades em pro-
cessos de contratação, como por 
exemplo, aquisição de sacos de lixos 
hospitalares, contrato da locação 
de ambulâncias para transporte de 
pacientes covid, no contrato com 
um instituto de pesquisa de opinião 
pública.

Ubaldo: “CPI em ano pré-eleitoral 
pode significar palanque político”
SUSPEITA| Deputado Ubaldo Fernandes não assinou o protocolo que pede a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, na Asembleia Legislativa, para investigar supostas 
irregularidades que teriam sido praticadas pela gestão de Fátima Bezerra, durante o enfrentamento da pandemia, achando que pode significar ‘palanque político da oposição”

Ubaldo Fernandes reconhece a legitimidade das CPIs, mas disse que fica “preocupado com a politização que faz desserviço à sociedade”

O evento virtual de lançamento 
de uma cartilha terá especialis-
tas de peso na área e a partici-

pação estimada de 70 prefeitos do Rio 
Grande do Norte interessados em se 
aproximar de instituições que possibi-
litem o investimento e a orientação em 
projetos para instalação das usinas.

Com abertura nesta sexta-feira, 
28, às 14h30, o senador Jean Paul-Pra-
tes (PT), um especialista em energias 

renováveis, lança uma cartilha para 
auxiliar os municípios potiguares a 
instalar suas próprias usinas solares, 
um movimento que já existe no Brasil 
há alguns anos.

Depois do encontro virtual a carti-
lha estará disponível do site do parla-
mentar.

A live contará com a participação 
de especialistas de peso na área e par-
ticipação estimada de 70 prefeitos do 

Estado interessados em se aproximar 
de instituições que viabilizem o investi-
mento e a orientação em projetos para 
instalação das usinas solares em seus 
municípios.

Com o apoio de entidades e em-
presas como o Senai, Neoenergia, Cer-
ne, Idema, Uern, IFRN e Absolar, entre 
outros, o evento vai debater o que os 
municípios precisam para aderir a essa 
tendência. 

Usinas solares nos municípios
serão debatidas nesta sexta-feira

LANÇAMENTO DE CARTILHA

POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES 
EM CONTRATOS 
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Natal retoma a vacinação nesta 
sexta-feira, 28, da primeira 
dose das pessoas com comor-

bidades na faixa etária de 18 anos e 
mais, pessoas com deficiência perma-
nente (PCD) também a partir de 18 
anos que recebem o Benefício de Pres-
tação Continuada (BCP) ou pessoa 
com deficiência permanente a partir 
de 18 anos com alguma das comorbi-
dades listadas no Programa Nacional 
de Operacionalização (PNO).

 “A vacina é nosso grande aliado 
no combate ao Coronavirus. Estamos 
fazendo um chamamento não só para 
a primeira dose, mas também para a 
segunda dose da Oxford. Temos mais 
de mil pessoas em atraso, que já pas-
saram de 12 semanas de intervalo, e 
não procuraram os pontos de vacina-
ção para receber a D2. Além dessas, 
temos outras 7 mil que estão comple-
tando as 12 semanas, e que já estão 
aptas a receber a D2 para completar 

o esquema vacinal. Pedimos atenção 
neste momento importante”, afirma 
George Antunes, secretário de saúde 
de Natal.

O Secretário pediu que as pessoas 
também fiquem atentas aos e-mails. 
“Solicitamos ao RN Mais Vacinas o 
envio de mensagens para todas as 
pessoas que estão em atraso da D2, 
alertando que elas precisam comple-
tar seu esquema vacinal."

Quem pertencer aos grupos de 

vacinação citados pode procurar 
um dos cinco drives (OAB, SESI, Via 
Direta, Nélio Dias e UNP da avenida 
Engenheiro Roberto Freire), ou uma 
das 35 salas de vacinação para rece-
ber o imunizante. Lembrando que 
as salas de vacinação funcionam de 
segunda à sexta das 8h às 11h30 e das 
12h30 às 16h. Os drives funcionam de 
domingo a domingo das 8h às 16h, 
com exceção do Sesi que não abre 
aos domingos.

Natal retoma vacinação de D1 para 
maiores de 18 com comorbidades
IMUNIZAÇÃO | Vacinação acontece nos cinco drives — OAB, SESI, Via Direta, Nélio Dias e UNP da avenida Engenheiro Roberto Freire — nas 35 salas de vacinação espalhadas pela 
cidade. Chamamento também é para tomar a segunda dose da Oxford. Há, segundo a prefeitura, mais de mil pessoas em atraso, que já passaram das 12 semanas de intervalo

JOANA LIMA / PREFEITURA DO NATAL

Os drives de vacinação funcionam de domingo a domingo das 8h às 16h, com exceção do Sesi que não abre aos domingos. Já as salas, de segunda à sexta das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h

DOCUMENTAÇÃO:
 
SEGUNDA DOSE

-Cartão de vacinação
- Comprovante de residência de Natal
- Documento com foto
  
PESSOAS COM COMORBIDADES 18 ANOS 
E MAIS E PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
PERMANENTE COM COMORBIDADE 
(INDEPENDENTE DE BPC)
 
CÓPIA DE UM DOS DOCUMENTOS LISTADOS 
A SEGUIR:

- Laudos com descritivo ou CID da doença 
ou condição de saúde
- Declarações com descritivo ou CID da 
doença ou condição de saúde
- Prescrições médicas (SOMENTE AS 
QUE TIVEREM carimbo ou CUPOM 
GRAMPEADO da farmácia da UBS ou 
PROSUS ou UNICAT ou Hiperdia)
- Relatórios médicos com descritivo ou CID 
da doença ou condição de saúde
- Cadastro no HIPERDIA, PROSUS ou 
UNICAT
               
 LEVAR TAMBÉM:

- Cartão de Vacinação
- Comprovante de residência de Natal
- Documento com foto
 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE 
COM BPC 

- Documento que comprove que recebe 
o benefício
- Cartão de vacinação
- Comprovante de residência de Natal
- Documento com foto.

O Horto Florestal Municipal, 
espaço destinado para a pro-
dução de mudas do município, 

vem intensificando os trabalhos para 
atingir as metas estabelecidas visando 
à arborização de Mossoró. As ações 
da Prefeitura Municipal são realizadas 
através da Secretaria de Infraestrutura, 
Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços 
Urbanos (SEIMURB).

No início do ano, a SEIMURB esti-
pulou uma meta de produção de 25 mil 
mudas para 2021.  Antes do final do pri-
meiro semestre, o espaço já conseguiu 
chegar próximo ao número estipulado 
e avança rapidamente para bater a me-
ta estabelecida. “Nós tínhamos uma 

meta de produzir até o final do ano 
25 mil mudas. Hoje, já conseguimos 
produzir 15 mil mudas. É uma ação in-
crível que estamos fazendo no viveiro”, 
pontuou Brenno Queiroga, secretário 
municipal de Infraestrutura.

Muito em breve, as mudas serão 
destinadas para ações de arborização 
da cidade. Trata-se de um trabalho 
muito importante, pois são essas mu-
das que usaremos para arborizar Mos-
soró, dentro do projeto para deixar a 
cidade toda arborizada”, frisou o titular 
da SEIMURB.

O Horto Florestal Municipal conta 
com uma variedade enorme de plan-
tas e a proposta é aumentar ainda 

mais a diversidade “Entre as mudas: 
40% plantas nativas, 40% frutíferas e 
o restante de plantas ornamentais. 
Estamos trabalhando para incluir as 
plantas medicinas para repassar a po-
pulação em breve”, explicou Ocimara 
Oliveira, diretora do Horto Florestal de 
Mossoró.

 A produção por dia é de cerca de 
200 mudas. “Atualmente, o Horto Flo-
restal atua como centro de produção 
de mudas, a distribuição será feita por 
meio de projetos. Por exemplo, na pró-
xima semana, haverá distribuição das 
mudas no Parque Municipal dentro 
da programação da Semana do Meio 
Ambiente”, finalizou Ocimara Oliveira.

Horto Florestal de Mossoró já 
produziu 15 mil mudas neste ano

SUSTENTABILIDADE

O Fórum Nacional de Governa-
dores discutiu nesta quinta, 
27, o início, de forma integra-

da, da imunização dos trabalhadores 
da educação. Para isso, será elabo-
rado um documento que deve ser 
remetido às Comissões Intergestores 
Bipartites, formadas por secretarias 
de saúde de estados e municípios, 
orientando que autorizem a anteci-
par a vacinação desse grupo.

Dados da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) apontam que dos 3 mi-
lhões de trabalhadores da área, pelo 
menos 700 mil já tomaram ao menos 
a primeira dose porque se encaixam 
em outros grupos prioritários. A go-
vernadora do Rio Grande do Norte, 

Fátima Bezerra, liderança da Educa-
ção do Fórum de Governadores, des-
tacou em sua fala que as contribui-
ções das entidades dialogam com o 
que vem sendo discutido pelos gesto-
res, para inclusão dos trabalhadores 
das escolas nas prioridades da vaci-
nação. “É preciso antecipar a vacina 
dos profissionais da educação, do 
porteiro ao professor, da rede pública 
e privada. Ninguém vai me convencer 
de que isso não é possível. É um grito 
que quero deixar aqui”, disse Fátima 
Bezerra.

A sugestão apresentada pelo co-
ordenador do Fórum, o governador 
Wellington Dias, foi para que haja 
mutirão em junho.

RN discute imunização dos 
trabalhadores da Educação

PRIORIDADE
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

O ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, disse ontem, 27, a re-
presentantes de instituições 

privadas do ensino superior, que, en-
tre as prioridades de sua pasta, está a 
de “simplificar” os trâmites burocrá-
ticos necessários para a regulamen-
tação da iniciativa privada no ensino 
superior do país. Segundo o ministro, 
a avaliação remota feita nessas ins-
tituições pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) representa um 
passo dado pelo MEC nessa direção.

“O MEC foi, com o tempo, se 
transformando em um verdadeiro 
cartório, com instâncias e carimbos. 
Quero simplificar isso. Gostaria de ter 
no MEC uma secretaria de desregu-
lamentação. No entanto, a lei impõe 
caminhos balizados por leis votadas e 
feitas no passado, mas que podem ser 
mudadas”, disse o ministro ao parti-
cipar da abertura do 13º Congresso 
Brasileiro da Educação Superior Par-
ticular, promovido pelo Fórum das 
Entidades Representativas do Ensino 
Superior Particular.

Ribeiro acrescentou que algumas 
propostas de mudanças vêm sendo 
estudadas pelo governo “para que a 
regulamentação se baseie em outro 
paradigma, de não acreditar que to-
dos os empresários da educação este-
jam sempre prontos para burlar a lei”.

“Nossa legislação, no entanto, é 
feita dando a impressão de que todos 
são culpados. Queremos mudar a filo-
sofia do MEC, e considerar todos ino-
centes até que se prove o contrário. 
Assim, quem eventualmente cometer 
deslizes ou agir de forma não ética, 
estes sofrerão maior dano, e não os 

que cumprem as tantas regras”, acres-
centou ao dizer que tais medidas, a 
médio e longo prazo, “simplificarão a 
vida dos senhores nesse trabalho que 
é muito regulamentado”.

A proposta de avaliações remotas 
foi apresentada pelo Inep em abril. 
De acordo com a autarquia, a avalia-

ção externa virtual in loco passará a 
ser feita integralmente online, com o 
objetivo de “melhorar o processo de 
avaliação do ensino superior brasi-
leiro, especialmente diante do atual 
cenário causado pela pandemia da 
covid-19”.

As avaliações começaram a ser 

feitas em 26 de abril tendo como me-
ta inspecionar remotamente a 11 ins-
tituições – número que a autarquia 
garante que incrementará gradual-
mente, mês a mês, até atingir a meta 
de 5 mil visitas no fim de outubro de 
2021. Segundo Ribeiro, o objetivo é fa-
zer cerca de 600 avaliações em junho; 
700 em julho e 800 em agosto.

Nesse primeiro momento, a ava-
liação externa remota online não 
atenderá a todos os cursos. Medicina, 
odontologia, enfermagem e psicolo-
gia, por exemplo, continuarão sendo 
examinados presencialmente.

AULAS PRESENCIAIS
O ministro disse aos representan-

tes de instituições privadas de ensino 
superior que apoia “radicalmente o 
retorno [às aulas] com segurança”. “A 
aula presencial, para mim, é insubs-
tituível. Todos equipamentos e ferra-
mentas são úteis e necessários. A pre-
sença do professor e do aluno em sala 
de aula é algo que, para a construção 
do saber do aluno, é algo insubstituí-
vel”, defendeu Ribeiro.

O ministro acrescentou que o 
MEC tem estudado os riscos dessas 
aulas não presenciais. “O comprome-
timento na aprendizagem e potencial 
evasão escolar tem nos preocupado 
de maneira mais presente”, comple-
mentou.

MEC quer facilitar regulamentação 
de empresas de ensino superior
IMPLEMENTAÇÃO | Ribeiro disse que a avaliação remota feita nessas instituições pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) representa 
um passo dado pelo MEC nessa direção. Fala aconteceu na abertura do 13º Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, promovido ontem pelo Fórum das Entidades 

Ministro participou da abertura do 13º Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, promovido ontem pelo entidades de ensino privado

MARCELO CASAL JR

Trabalhadores informais nas-
cidos em novembro recebem 
hoje, 28, a segunda parcela da 

nova rodada do auxílio emergencial. 
O benefício terá parcelas de R$ 150 a 
R$ 375, dependendo da família benefi-
ciada e da renda por membro. 

O pagamento também será feito 
a inscritos no Cadastro Único de Pro-
gramas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) nascidos no mesmo mês. 
O dinheiro será depositado nas con-
tas poupança digitais e poderá ser 
movimentado pelo aplicativo Caixa 
Tem. Somente de duas a três semanas 
após o depósito, o dinheiro poderá ser 
sacado em espécie ou transferido para 
uma conta-corrente.

Também hoje, beneficiários do 
Bolsa Família com o Número de Ins-
crição Social (NIS) de dígito final 9 
poderão sacar o benefício.

No último dia 13, a Caixa anun-
ciou a antecipação do pagamento da 

segunda parcela. O calendário de de-
pósitos, que começou no último dia 
16 e terminaria em 16 de junho, teve o 
fim antecipado para 30 de maio.

Ao todo 45,6 milhões de brasi-
leiros serão beneficiados pela nova 
rodada do auxílio emergencial. O au-

xílio será pago apenas a quem recebia 
o benefício em dezembro de 2020. 
Também é necessário cumprir outros 
requisitos para ter direito à nova roda-
da (veja guia de perguntas e respostas 
no último parágrafo).

Para os beneficiários do Bolsa Fa-
mília, o pagamento ocorre de forma 
distinta. Os inscritos podem sacar di-
retamente o dinheiro nos dez últimos 
dias úteis de cada mês, com base no 
dígito final do NIS.

O pagamento da segunda parcela 
aos inscritos no Bolsa Família come-
çou no último dia 18 e segue até o dia 
31. O auxílio emergencial somente 
será depositado quando o valor for 
superior ao benefício do programa 
social.

Em todos os casos, o auxílio será 
pago apenas a quem recebia o benefí-
cio em dezembro de 2020. Também é 
necessário cumprir outros requisitos 
para ter direito à nova rodada. Calendário que começou no último 16 e terminaria 16 de junho, foi antecipado para este 31

Caixa paga auxílio emergencial a 
nascidos em outubro nesta sexta

FINANÇAS

R$ 375

45,6 mi

Valor  máximo da parcela do 
benefício. Mínimo é R$ 150

Brasileiros beneficiados na nova 
rodada do Auxílio Emergencial 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Operação, com prazo de validade até 26/05/2027, para 
extração mineral de Calcário em uma área de 6,07 hectares, nas localidades Sítio Manhoso e Sítio Bravo, zona 
rural, Caicó – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.017/2010. 

 
Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 

Diretor 
 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Elaine Azevedo, CNPJ 10.271.741/0001-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para a extração de 
feldspato em uma área de 9,91 hectares, com volume extraído de 1.000,0 m³/mês, localizada na 
Propriedade Pedras Pretas, s/n, Zona Rural, Equador – RN, CEP 59.355-000. 
 

Elaine Azevedo 
Proprietária 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 
 
JADSON VIANA BARRETO LTDA, POLO PEDRAS & MADEIRAS CNPJ: 41.469.134/0001-33, 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 aparelhamento e execução de trabalhos em mármore, granito e outras 
pedras, além da fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e 
comerciais, localizada na Rua Principal, 27, Mangabeira. CEP: 59.280-974 no município de Macaíba-RN. 
 

Jadson Viana Barreto - Diretor 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 495/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação, dia 14/06/2021 as 09h00min. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O 
SERVIÇO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DESTE 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Conforme as especificações contidas no projeto 
de engenharia e Anexos deste edital. A quem interessar encontra-se a disposição o edital e 
seus anexos no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, 
Centro, o edital na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com bem como, 
no site: www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

Lucas Alves Nunes
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 002/2021
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 589/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação no dia 15/06/2021 as 09h00min 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O 
SERVIÇO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL COM IMPLATANÇÃO DE GRAMADO, 
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ALAMBRADO DESTE MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN. Conforme as especificações contidas no projeto de engenharia e Anexos 
deste edital. A quem interessar encontra-se a disposição o edital e seus anexos no Núcleo 
Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e no 
e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com bem como, no site: www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

Lucas Alves Nunes
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO/REAVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.022/2021, COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E o Decreto Federal 10.024/2020

O Pregoeiro Oficial do Município de, torna público que em virtude da sessão do dia 26 de maio de 
2021 ter sido fracassada, será realizada nova sessão no dia 10 de junho de 2021, às 09 (nove) 
horas, destinado ao REGISTRO DE PREÇO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN. O edital encontra-se a 
disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br A partir do dia 28 de 
maio de 2021 as 09h00min, Será disponibilizado o edital e seus anexos.

Afonso Bezerra/RN 27 de maio de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000002/2021-PMCR

O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que 
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 
destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO 
REDONDO/RN. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 
documentação de habilitação, será realizada às 10:00h do dia 15/06/2021. O Edital poderá ser 
adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, situada na Rua Francisco 
José Pacheco, 110, Centro, Campo Redondo/RN, CEP: 59.230-000, no horário de 08:00h às 
13:00h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no 
endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 26 de maio de 2021
ALUISO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

O MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação CPL, torna público que, a licitação na modalidade TP Nº 002/2021, que tem como OBJETO a 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS, NA COLETA E 
TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE VARRIÇÃO, DE 
RESÍDUOS VOLUMOSOS E ENTULHOS, BEM COMO ROÇAGEM DE ESTRADAS, PODAÇÃO 
DE ÁRVORES E ARBUSTOS, INCLUSIVE COLETA E TRANSPORTE REGULAR, PARA APOIAR 
OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE 
MAXARANGUAPE/RN, marcada para o dia 08/06/2021 às 10h00min, teve o Edital alterado em sua 
composição Item 4.6.6 - Qualificação Técnica,  pelo corpo de engenharia da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. O Presidente da CPL torna público ainda o 
relançamento do Edital e o Termo de Referência em seu AVISO DE LICITAÇÃO que ocorrerá no dia 
15/06/2021, às 10h00min. O Edital na íntegra encontra-se a disposição na sede da Prefeitura - Sala 
de Licitações na Rua Quinze de Novembro, SN, Centro, CEP 59.580-000 – Maxaranguape/RN, de 
segunda a sexta feira, das 08h00min às 13h00min, ou no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Maxaranguape (www.maxaranguape.rn.gov.br) na aba transparência pública – certames/editais.

Maxaranguape/RN, 27 de maio de 2021
Danilo Segundo Bezerra

Presidente da CPL

BALANÇO | Os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa desta quinta-feira, 27, também 
apontam que a curva de vítimas segue com tendência de queda, mas a de novos casos continua subindo

O Brasil registrou 2.130 mortes 
por covid-19 nas últimas 24 
horas e já acumula 456.753 

perdas desde o início da pandemia, 
segundo balanço do consórcio de 
veículos de imprensa. Os dados des-
ta quinta-feira, 27, também apon-
tam que a curva de vítimas segue 
com tendência de queda, mas a de 
novos casos continua subindo.

Segundo o consórcio, a média 
móvel de óbitos, que usa dados dos 
últimos sete dias para corrigir dis-
torções, voltou a cair e está em 1.766. 

O patamar, no entanto, ainda é con-
siderado elevado e se equivale ao da 
primeira metade de março, quando 
o Brasil deu início à fase mais aguda 
da pandemia.

Já a média de casos segue au-
mentando, embora de forma menos 
acelerada agora, e está em 63.222. 
Isso representa uma alta de 2% em 
comparação a 14 dias atrás. Para es-
pecialistas, o alto nível pode repre-
sentar um novo aumento de óbitos 
nas próximas semanas.

Em números absolutos, o País 

registrou 65.672 diagnósticos da 
doença nas últimas 24 horas. Com 
isso, o valor acumulado chegou a 
16.341.112 desde o começo da crise 
sanitária.  

Os dados diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de Saúde, 
em balanço divulgado às 20h. Se-
gundo o Ministério da Saúde, o País 
tem 14.786.292 pessoas recuperadas 
da doença. 

Média móvel de óbitos, que usa dados dos últimos sete dias para corrigir distorções, voltou a cair e está em 1.766. Patamar, no entanto, é alto

Brasil registra 2.130 mortes por 
Covid-19 em 24h; total bate 456 mil

TIAGO QUEIROZ

TIAGO QUEIROZ

Nas últimas 24 horas, 440.570 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19

País alcança marca de 20% da 
população vacinada com 1ª dose 
O número de pessoas vacinadas 

com ao menos uma dose contra 
a covid-19 no Brasil chegou a 

43.936.007 nesta quinta-feira, 27
O número de pessoas vacinadas 

com ao menos uma dose contra a co-
vid-19 no Brasil chegou a 43.936.007 
nesta quinta-feira, 27, o equivalente 
a 20,75% da população. Nas últimas 
24 horas, 440.570 pessoas receberam 
a primeira dose da vacina, de acordo 
com dados reunidos pelo consórcio de 
veículos de imprensa.

Entre os mais de 43,9 milhões de 
vacinados, 21.634.953 receberam a se-
gunda dose, o que representa 10,22% 
da população com a imunização com-
pleta contra o novo coronavírus. Nas 
últimas 24 horas, 191.683 receberam 
essa dose de reforço. 

Em termos proporcionais, o Mato 
Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul 
são os Estados que mais vacinaram 
a população até aqui: 27,09% e 26,7% 
dos habitantes receberam ao menos 
a primeira dose, respectivamente. A 
porcentagem mais baixa é encontrada 
em Rondônia e Roraima, onde apenas 
12,8% e 13% receberam a vacina.

IMUNIZAÇÃO 
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JOÃORICARDOCORREIA
Garotinho

Há exatos 15 anos, morria na 
Alemanha o comunicador Marco 
Antônio Antunes de Souza, o 
“Garotinho da Copa”, que estava 
preparado para cobrir sua sétima 
Copa do Mundo de futebol. Um 
infarto o levou, quando estava no 
hotel, na cidade de Colônia, com sua 
mulher Zalix Marinho.

Garotinho 2
Gaúcho, adotou Natal como 

sua cidade do coração. Torcedor 
do Grêmio, do ABC, fumante desde 

sempre, apaixonado por Coca-Cola, 
tinha sido submetido a todos os 
exames antes da viagem. 

Estava tudo certinho, mas o 
coração do tamanho do mundo 
resolveu contrariar.

Garotinho 3
Marco Antônio escrevia uma 

coluna diária no vespertino O Jornal 
de Hoje e transmitiria boletins para a 
96 FM. Não deu tempo. O jornalismo 
esportivo perdeu um pro� ssional 
dos mais competentes e eu perdi um 
irmão.

Livro
Colunista recebeu nesta 

quinta-feira “O Verniz dos Mestres – 
Anotações e pastiches de um leitor 
de Marcel Proust”, das mãos do 
artista plástico, jornalista e escritor 
Franklin Jorge, profundo conhecedor 
da cultura mundial e dos bastidores 
da política potiguar.

Moção
A Câmara Criminal do TJRN 

aprovou nesta quinta-feira, 
27, moção de congratulações 
à procuradora federal Cibele 

Benevides, integrante do Ministério 
Público Federal, pela segunda edição 
do livro “Colaboração Premiada”, 
que proporciona ao leitor a 
análise econômica da colaboração 
premiada, mostrando custos e 
benefícios, tanto para a sociedade, 
quanto para o investigado, na 
tomada de decisão sobre o acordo.

Falsos
Dois médicos foram presos 

ontem, dia 27, acusados de vender 
atestados médicos falsos para que 
golpistas furem a � la de vacinação 

contra a Covid-19. A prisão foi 
realizada pela Delegacia de 
Defraudações (DDEF), na clínica 
onde trabalhavam, em Pilares, na 
zona norte do Rio de Janeiro.

Pretinho
O Brasil conquistou mais uma 

Indicação Geográ� ca cafeeira, 
desta vez com o café conilon, do 
Espírito Santo. Maior produtor de 
café conilon do país, o estado foi 
reconhecido pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial como 
indicação de procedência.

JOÃORICARDO

As regiões Norte e Nordeste 
puxaram a alta no desempre-
go no primeiro trimestre de 

2021, que alcançou a taxa nacional 
de 14,7%, além do contingente recor-
de de 14,8 milhões de pessoas, dentro 
da série histórica iniciada em 2012. É 
o que mostram os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, divulgada ontem, 
27, pelo Instituto Brasileiro de Geo-
gra� a e Estatística (IBGE).

No Norte, a taxa passou de 12,4% 
no último trimestre de 2020 para 
14,8%. No Nordeste, o indicador foi de 
17,2% para 18,6% no mesmo período. 
Também são as maiores taxas regis-
tradas desde 2012. Segundo a analis-
ta da pesquisa, Adriana Beringuy, as 
demais regiões � caram estáveis.

“Norte e Nordeste tiveram au-
mento signi� cativo da procura por 
trabalho no primeiro trimestre de 
2021, elevando a taxa de desocupa-
ção nessas duas regiões. Nas outras 

regiões, o cenário foi de estabilidade 
na desocupação e na ocupação na 
comparação trimestral”.

A taxa de desemprego no Sudeste 
está em 15,2%, no Sul em 12,5% e o 
Centro-Oeste tem a menor taxa entre 
as regiões do país, de 8,5%.

Com a alta registrada no primei-
ro trimestre do ano, o número de 
desempregados no Norte chegou a 
1,2 milhão, um aumento de 187 mil 
pessoas. No Nordeste, foram 370 mil 
pessoas a mais, somando 4,4 mi-
lhões. A analista destaca que essas 

regiões também se caracterizam 
historicamente pela grande taxa de 
informalidade.

“São regiões onde há menos pre-
sença de atividades econômicas com 
contratação de emprego por meio da 
carteira de trabalho, por exemplo, e 
boa parte dos trabalhadores são ocu-
pados no comércio, em serviços mais 
informais. É uma característica eco-
nômica dessas regiões, onde há uma 
inserção mais precária dos trabalha-
dores, fazendo com que essa mão de 
obra informal seja mais preponde-
rante na composição dos ocupados”.

O IBGE estima a taxa de informa-
lidade em 53,3% no Nordeste e 55,6% 
no Norte, ambas acima da média na-
cional de 39,6%. Segundo os dados do 
instituto, dos 34 milhões de trabalha-
dores informais do país, 10,2 milhões 
estão no Nordeste e 3,4 milhões no 
Norte. Já o nível de ocupação, que � -
cou em 48,4% no país, está em 40,9% 
no Nordeste e 48,2% no Norte.

EMPREGO | Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua mostra que as taxas de 
desocupação cresceram princopalmente nas duas regiões, ficando bem acima da média nacional (14,7%)

A taxa de desemprego no Sudeste está em 15,2%, no Sul em 12,5% e o Centro-Oeste tem a menor taxa entre as regiões do país, apenas  8,5%.

Desocupação no 1º trimestre foi 
puxada por Norte e Nordeste

AMANDA PEROBELIAEnquanto a taxa de deso-
cupação entre os brancos é 
de 11,9%, abaixo da média 

nacional de 14,7%, entre as pessoas 
pardas o indicador é de 16,9% e entre 
os pretos chega a 18,6%. A analista do 
IBGE aponta que os números re� e-
tem um racismo estrutural existente 
no país e que foi aprofundado com 
a crise provocada pela pandemia de 
covid-19.

“No primeiro trimestre de 2012, 
a taxa de desocupação da pessoa 
parda era 37,9% maior do que a de 
uma pessoa branca. Essa diferença, 
no primeiro trimestre de 2021, é de 
42%. Em relação à população de cor 
preta, a diferença é maior. A taxa de 
desocupação de uma pessoa preta é 
56,3% maior do que o de uma pessoa 
branca. Assim como a da população 
parda, essa não é a maior diferença já 
registrada. A maior foi no ano passa-
do, no auge da pandemia. É um pro-
blema estrutural, que muitas vezes 
se agrava em momentos de crise do 
mercado de trabalho”.

Quanto ao gênero, as mulheres 

representam 43,3% das pessoas ocu-
padas e 54,5% da população que está 
em busca de emprego. A desocupa-
ção � cou em 12,2% para os homens 
e em 17,9% para as mulheres. De 
acordo com Adriana, a taxa aumen-
tou para toda a população durante a 
pandemia, mas a partir do segundo 
trimestre de 2020 a diferença entre 
homens e mulheres se aprofundou.

“A taxa de desocupação da 
mulher é 46,7% maior do que a do 
homem e, nesse último trimestre, a 
taxa cresceu mais entre as mulheres 
do que entre os homens, mostrando 
que ainda entre as mulheres o avan-
ço da desocupação está sendo mais 
intenso”. A pesquisadora destaca 
também que a inserção no mercado 
de trabalho ocorre de forma diferen-
te, de acordo com o gênero.

“Elas são maioria na desocupa-
ção, embora tenham escolaridade, 
em média, maior do que a dos ho-
mens. Isso tem a ver a com a forma 
que estão conseguindo se inserir. 
Muitas conseguem emprego, mas 
têm que sair para cuidar dos � lhos”

IBGE: pretos têm menos 
oportunidades de trabalho

Entre as pessoas pardas a taxa de desocupação é de 16,9% e entre pretos chega a 18,6% 

 RHAEL PATRASSO

RACISMO ESTRUTURAL 

18,6%
Taxa de desocupação 

na região Nordeste  
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GAZA | A resolução foi aprovada com 24 votos a favor, nove contra e 14 abstenções em reunião em Genebra; 
o Brasil se absteve. Ao menos 266 pessoas morreram no último confronto entre os dias 10 e 21 de maio 

O Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas aprovou 
nesta quinta-feira, 27, uma 

investigação internacional sobre pos-
síveis crimes ocorridos nos 11 dias de 
conflito entre Israel e o Hamas na Faixa 
de Gaza. A resolução também pede 
que uma comissão internacional de es-
pecialistas estude “todas as raízes das 
tensões recorrentes (...), como a discri-
minação e a repressão sistemática com 
base na identidade nacional, étnica, ra-
cial ou religiosa”. O texto foi aprovado 
com 24 votos a favor, nove contra e 14 
abstenções. O Brasil se absteve. 

A reunião do Conselho realizou-se 
a pedido do Paquistão, que coordena a 
Organização de Cooperação Islâmica, 
e das autoridades palestinas. A inves-
tigação pretende recolher provas e ele-
mentos que possam ser utilizados na 
abertura de um processo judicial e, na 
medida do possível, na identificação e 
julgamento de culpados.

De 10 a 21 de maio, 254 palestinos 
foram mortos em bombardeios isra-
elenses em Gaza, incluindo 66 crianças 
e também militantes. Em Israel, fo-
guetes lançados da Faixa mataram 12 
pessoas. 

O ministro das Relações Exteriores 
palestino, Riyad al Maliki, participou 
da reunião remotamente e acusou 
Israel de ter estabelecido um regime 

de apartheid baseado na opressão do 
povo palestino e seu deslocamento for-
çado. Ele também reivindicou o direito 

dos palestinos de resistir à ocupação e 
disse que colonos (israelenses) deve-
riam estar na lista de terroristas.

O embaixador de Israel nas Na-
ções Unidas em Genebra, Meirav Eilon 
Shahar, acusou o Hamas de ter inicia-
do o conflito e garantiu que seu país 
faria todo o possível para reduzir as 
tensões. A impunidade antiga e siste-
mática minou todos os esforços para se 
chegar a uma solução justa e pacífica, 
acusa o texto.Esta é a primeira vez que 
o Conselho institui uma comissão de 
inquérito com mandato indefinido. 

Investigação é sobre possíveis crimes ocorridos nos 11 dias de conflito entre Israel e o Hamas 

Conselho da ONU investiga crimes 
em confronto entre Israel e Hamas 

MAHMUD HAMS/AFP - 18/05/2021

GUERCHOM NDEBO/ AFP

As autoridades de Goma, cidade 
localizada na região leste da Re-
pública Democrática do Congo, 

ordenaram nesta quinta-feira, 27, que 
civis deixem suas casas em parte da 
cidade, devido ao risco de erupção do 
vulcão Nyirangongo.

O Nyiragongo entrou em erupção 
de modo repentino no sábado, 22, 
quando a lava fluiu em duas direções a 
partir dos flancos do vulcão. Uma par-
te parou nos subúrbios ao nordeste de 
Goma, e a outra cortou ao longo de um 
quilômetro a Rodovia Nacional 4, uma 
rota regional vital para o abastecimen-
to da cidade. De acordo com as auto-
ridades, 32 pessoas morreram desde 
a erupção, e entre 900 e 2.500 casas 
foram destruídas. Ao menos 10 bairros 
estão sem água corrente e grande parte 
da cidade não tem energia elétrica.

“Os dados atuais de sismicidade e 
de deformação do solo indicam a pre-
sença de magma sob a área urbana de 
Goma, com uma extensão sob o lago 
Kivu”, declarou o governador militar 
da província de Kivu Norte, o general 
Constant Ndima.

“Atualmente, não podemos descar-

tar a erupção em terra ou sob o lago, 
que poderia acontecer com pouco ou 
nenhum sinal de alerta”, completou o 
governador, que citou os nomes de 10 
bairros da cidade afetados pela medi-
da.

A saída da cidade é obrigatória e 
acontecerá no sentido de Sake, uma 
localidade que fica 20 km ao oeste de 

Goma, segundo Ndima. “As pessoas 
devem levar o mínimo, para que todos 
tenham a possibilidade de embarcar 
depois de fechar cuidadosamente suas 
casas.” Imediatamente após o anúncio, 
milhares de pessoas iniciaram a fuga 
em direção à região congolesa de Ma-
sisi e de Sake, assim como à fronteira 
com Ruanda.

Milhares de moradores iniciaram a fuga em direção à região congolesa de Masisi e de Sake

Ameaça de nova erupção de vulcão 
faz cidade do Congo ser esvaziada

RISCO

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
O Consórcio Santo Agostinho, CNPJ 36.728.797/0001-95, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial - AE, com prazo de validade até 
25/05/2025, para o Alojamento para funcionários localizado na Zona Rural do 
Município de Lajes/RN.

Carlos Fernando Bandeira Holme
Diretor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, n. 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-972 - Telefone: 3616-9530 
EDITAL DE CITAÇÃO - 30 (trinta) dias 

Processo n. 0814419-70.2015.8.20.5001 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM (7) 
Autor: LARISSA DUARTE GARCIA - ME 
Réu: FND TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI - EPP e outros (7) 
Citandos: RAC - REPRESENTACAO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA, que se encontra em lugar incerto e não 
sabido. 
Finalidade: A CITAÇÃO do RAC - REPRESENTACAO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA  , para, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar contestação a exordial, sob pena de revelia. Cabe ao autor comparecer nesta secretaria, no 
prazo de 15 (quinze) dias, e receber uma via do edital para providenciar sua publicação, uma vez em jornal de grande 
circulação e, no mesmo prazo, fazer o recolhimento das custas para sua publicação no órgão oficial (DJe), salvo se for 
beneficiário da justiça gratuita, observando-se que as referidas publicações ocorrerão as expensas do autor, conforme os 
termos do art. 257 do CPC, sob pena de revelia. 
Mister se faz lembrar que o prazo de contestar conta-se a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, correndo 
da data da primeira publicação, conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta 
Comarca de Natal a disposição do interessado acima citado. 
 Advertência: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e será nomeado um curador especial, art. 257, IV do 
CPC. 

Natal, aos 20 de fevereiro de 2019. 
 Rossana Alzir Diógenes Macedo 

Juíza de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n. 11.419/06) 
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REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

MG CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.189.896/0001-67, torna público que requereu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Simplificada - RLS, 2015-093989/TEC/LS-0410 com validade em 28/07/2021 para extração mineral de AREIA 
em uma área de 7,89 (há), volume mensal de 1.500 m³/mês. Localizado no Sítio Poré, Zona Rural, 
Upanema/RN. 
 

MG CONSTRUÇÕES EIRELI  
Requerente/Proprietário 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

A Empresa MISA INFRAESTRUTURAS E ENGENHARIA S/A, CNPJ nº 32.014.981/0001-12 torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Simplificada N° 2020-152332/TEC/LS-0203, com prazo de validade até 21/05/2023, em favor do 
empreendimento Jazida Santa Rosa, extração de saibro em área total de 9,98 ha e volume de extração de 
2.500 m3 /mês localizado no Município de Cerro Corá/RN.  
 

Dante Aguiar Bonorandi 
Diretor Presidente 

 
EDITAL CONVENÇÃO COLETIVA SINDCONT- RN 2021/2022 

O SESCON – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Norte convoca a todos a participarem da 
reunião referente a Convenção Coletiva do SINDCONT-RN 2021/2022 no dia 08/06/2021 às 17hrs, na sede do 
SESCON-RN localizada na Av. Romualdo Galvão, 470 – Barro Vermelho – Natal/RN.  

Natal/RN, 28 de maio de 2021. 

 

 

 

2x4 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SPE Gameleira Energia S.A., 07.099.001/0001-84, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença de Operação, com prazo de validade até 20/05/2027, 
em favor do empreendimento Parque Eólico Gameleira, localizado na Fazenda 
Santa Souza II, Zona Rural do município de Touros/RN.

Rodolfo Sirol - Diretor de Sustentabilidade

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0017-80, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, com 
prazo de validade até 12/08/2027, em favor do empreendimento Extração Mineral de Granito (ornamental), 
localizada na Rod. Acari x Cruzeta, Sítio Serrota, SN, KM 07 - Zona Rural - Acari/RN, com volume a ser 
extraído de 500 m³/mês em uma área de 10,00 ha.  
 

Ernani Scheuer  
Engenheiro de Minas/Procurador 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA  
 

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0018-61, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia-
LP, para Extração Mineral de Granito (revestimento), em uma área de 3,88 hectares, volume 500m³/mês, 
localizada em Catolé, s/n, zona rural, Equador-RN.  

 
Ernani Scheuer  

Engenheiro de Minas/Procurador 

 

66
Número de crianças mortas em 
bombardeios no último confronto
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Amizades experientes darão conselhos sábios, leve em 
consideração em decisões que envolvam trâmites na 
justiça ou planejamento de viagem. Alguém de longe 
despertará sonhos. Desfaça confusões nas comunicações 
de trabalho, esclareça detalhes e analise as entrelinhas, 

As comunicações estarão aceleradas, hoje. Conexões 
com pessoas de várias localidades trarão novidades, 
propostas e informações relevantes. Bom momento 
para pesquisar cursos, explorar outras culturas, aprender 
idiomas e pesquisar assuntos de trabalho. 

Mergulhe nos sentimentos e encontre respostas de 
questionamentos íntimos. Talvez você mude de opinião 
sobre alguém ou descubra segredos. O dia revelará 
mistérios e verdades. Bom também para abandonar 
velhas crenças e aprender algo novo.

O dia favorecerá o trabalho, mudanças e cuidados de 
saúde. Assuntos fi nanceiros interferirão nos planos 
da vida íntima. Não será o melhor momento nos 
investimentos. Cuidado com confusões nas contas, nos 
cálculos e nos assuntos jurídicos. 

Dia de muitas emoções e também de contradições. 
Talvez você sinta de um jeito e pense de outro, o que 
cobrará cautela nas decisões e julgamentos para evitar 
enganos. Refl ita sobre escolhas e planos futuros. 
Momento importante na carreira.

Dê um talento na casa e arrume suas bagunças. 
Cuidados pessoais e conforto virão em primeiro lugar, 
hoje. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para 
se valorizar e determinar prioridades. Emoções estarão à 
fl or da pele e poderão infl amar discussões. 

Sonhos com o amor ou com uma viagem poderão 
causar distrações. Intercale o trabalho com momentos 
de relaxamento e restaure suas forças. A fase incentivará 
interiorização, terapia e autoconhecimento. Aproveite 
para cuidar da saúde e das necessidades pessoais.

Informações confusas poderão adiar decisões ou atrasar 
fechamentos no trabalho. Desenvolva ideias enquanto 
aguarda por melhores condições de contrato. Negociações 
terão andamento lento, embora as perspectivas sejam 
bastante positivas. Amplie contatos. 

O coração falará mais alto hoje. Extraia a melhor 
experiência de cada momento com sentimentos 
generosos e emoção. O dia favorecerá atividades 
criativas e projetos pessoais. Desejos de mudanças 
fi carão mais fortes. 

Novidades de amigos despertarão curiosidade. Coloque 
a conversa em dia e ligue o radar nas oportunidades de 
negócio. Você encontrará soluções originais para vencer 
desafi os no trabalho e motivar a equipe. Conte com 
criatividade e raciocínio rápido. 

Lindas lembranças, saudades de alguém ou de 
momentos especiais inundarão o dia com fantasias e 
emoções fortes. Aproveite para curtir fotos, criar um 
ambiente acolhedor em casa, curtir histórias de família e 
resgatar vínculos do passado. 

Alavanque a carreira. O dia trará destaque e projeção 
profi ssional. Caminhos para o futuro estarão mais 
iluminados. Aposte em planos de expansão e viabilize um 
projeto da vida íntima e familiar. Bom para construir a casa 
ou aumentar o patrimônio com novo empreendimento.

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)

Mudanças nas transmissões esportivas foram acentuadas na pandemia
Algumas práticas na 

transmissão esportiva, antes 
pouco utilizadas, mas que foram 
acentuadas na pandemia, vieram 
para � car, com chances quase 
nenhuma de observar qualquer 
reviravolta nos próximos tempos.

O home o�  ce e o o� -tube, 
até então só usados como último 
recurso, são técnicas agora 
consideradas de� nitivas, por 
todas as facilidades que oferecem 
e a despesa que é nenhuma.

Outra: narrador e 
comentarista viajando, para 
cobrir competições ou jogos em 
outros países, já virou coisa do 
passado. Está aí o exemplo da 
Globo na Olimpíada do Japão. 
Todo esse trabalho será realizado 
aqui mesmo no Brasil, só os 
repórteres lá.

Acabou aquela festa que 
sempre existiu.

Os tempos atuais impõem 
procedimentos diferentes, 

muito mais calculados e que 
colocam ponto � nal nas disputas 
que existiam pelas viagens 
internacionais, as diárias em 
dólares, brigas por escalas, 
mas que também era um dos 
principais atrativos da pro� ssão.

Tudo o que acontecer 
diferente disso, daqui em diante, 
será exceção. Já existe a certeza 
que a mesma coisa pode ser feita 
dos estúdios ou em casa, a custos 
muitos mais enxutos.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Neste domingo, Eliana apresenta 
nova temporada do “Minha Mulher 

que Manda” no seu programa do 
SBT...Como convidados, Maiara 
e Fernando, Marcos (da dupla com 

Belluti) e Lu, e Léo Magalhães e Josi, 
entre outros.TV Cultura começou 
a produzir um documentário sobre 

Claudia Andujar, fotógrafa e ativista 
suíça, naturalizada brasileira...
Desde a década de 1970 ela se 

dedica à defesa dos índios Yanomami.
Chega ao Gloobinho, o canal 
pré-escolar da Globo, a segunda 

temporada da animação “Lucas & 
Emily”...O propósito é o mesmo: 

os irmãos que aprendem diariamente 
que as responsabilidades podem ser 
divertidas, se usarem um pouco de 

imaginação...Os capítulos inéditos 
começam a ir ao ar a partir do dia 
1º, às 18h45.A edição especial 

de “Império”, de Aguinaldo Silva, 
continua apresentando bons índices 

na Globo... No Rio, a novela repetiu 
seu recorde de audiência com 34 

pontos e 48% de share na quarta...

Registro
No começo do mês foi gravado 

um programa, “Grande Círculo” 
(SporTV) com Luiz Felipe Scolari, 
voltando a dar entrevista para uma 
TV da Globo depois de sete anos. Pois 
bem, a exibição foi programada para 
uma hora da manhã deste domingo. 
Desperdício. Meio que jogar fora no 
lixo.

Coisas importantes
Neste “Grande Círculo”, Felipão 

não fugiu de pergunta nenhuma. 
Disse que está acertado com um 
clube do exterior – não disse qual 
e não é seleção, falou sobre estar 
ultrapassado, do 7x1 e da sua relação 
com Cristiano Ronaldo, com quem 
fala sempre. O SporTV estocou essas 
informações até agora e vai colocar o 
programa na madrugada de domingo. 
Falta de cuidado, no mínimo. 
Consideração também.

Agenda presidencial
O presidente Jair Bolsonaro, 

seguindo compromissos da agenda 

Marilia Gabriela fez uma visita à sede 
da Bandeirantes, em São Paulo, 
nesses últimos dias. Só não se sabe 
ainda o que ela foi fazer lá.
Mas, garante-se, participou de uma 
conversa bem demorada com a alta 
cúpula. Gabi está afastada da TV já há 
algum tempo e viveu na Band um dos 
seus melhores momentos.  

INSTAGRAM

desta última quinta-feira, às 
15h30, recebeu o ministro Fábio 
Faria. Que foi acompanhado do 
secretário André de Souza Costa, 
Tutinha – da Jovem Pan, Rubens 
Menin e Renata Afonso, presidente 
e CEO da CNN Brasil. 

Então é assim
Band está em uma negociação 

bem avançada para contratar 
Miguel Falabella, Marisa Orth e 
Tom Cavalcante. É tanta a certeza 
de um � nal feliz, que até redatores 
de humor já começam a ser 
sondados, assim como já existem 
sugestões de nomes para direção 
do programa. Isso é uma coisa...

... A outra
É que foi acelerada a busca 

pelo aluguel de um teatro em 
São Paulo, que será usado para 
gravações e exibições de alguns 
programas da Band. Maria Della 
Costa e Procópio Ferreira, onde foi 
feito o “Sai do Baixo”, são alguns 
deles.
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Aconteceu nesta quinta-feira, 
27, o primeiro dia de disputas 
da fase de grupos da etapa 

de Sochi (Rússia) do Circuito Mun-
dial de Vôlei de Praia. E as equipes 
do Brasil conseguiram seis vitórias. 
Os quatro times que representam 
o Brasil no torneio feminino vence-
ram na primeira rodada, mas ape-
nas Bárbara Seixas e Carol Solberg 
já garantiram um lugar nas oitavas 
de fi nal.

Elas começaram o dia vencendo 
as alemãs Behrens e Ittlinger por 2 
sets a 0 (parciais de 21/14 e 21/16). 
Na segunda rodada, passaram pelas 
norte-americanas Alix e April no tie-
-break (17/21, 21/17 e 15/5). “Hoje foi 
bem especial, jogamos da forma que 
gostamos, mostrando nossa agressi-
vidade e potencial como time. Estou 
muito feliz. Foi importante começar 
o torneio com o pé direito, agora é 
descansar e amanhã ir com tudo”, 
declarou Bárbara Seixas à Confede-
ração Brasileira de Vôlei (CBV).

As outras três duplas brasileiras 
terão que disputar a repescagem, 
após ganharem na primeira rodada e 
perderem o segundo jogo. No Grupo 
C, Ágatha e Duda venceram as ho-
landesas Schoon e Stam no tie-break 
(21/12, 15/21 e 15/7) e caíram para 
as norte-americanas Sponcil e Claes 
por 2 sets a 0 (21/15 e 22/20). Na re-
pescagem, enfrentarão as polonesas 
Wojtasik e Kociolek.

Talita e Taiana bateram as fi n-
landesas Lehtonen e Ahtiainen por 2 
sets a 0 (21/19 e 23/21), mas perde-
ram na sequência para as canaden-
ses Bansley e Brandie, também por 2 

a 0 (21/16 e 21/14). O time formado 
pelas norte-americanas Stockman e 
Kolinske será o adversário na repes-
cagem.

Já Tainá e Victoria fi zeram dois 
jogos duros decididos no tie-break. 
Primeiro, conseguiram vencer a 
dupla canadense Pavan e Melissa, 
com parciais de 17/21, 21/19 e 15/8. 
Depois, acabaram superadas pelas 
suíças Huberli e Betschart por 2 a 
1 (14/21, 21/14 e 15/9). O próximo 

confronto da parceria será contra as 
fi nlandesas Lehtonen e Ahtiainen.

Já no torneio masculino Alison 
e Álvaro Filho começaram bem em 
Sochi. Contra os anfi triões Liamin 
e Myskiv venceram por 2 sets a 0 
(21/19 e 21/17). Na próxima sexta-
-feira (28) a dupla olímpica enfrenta 
os suíços Heidrich e Gerson. “Foi 
um jogo difícil, contra um time ex-
periente, o Liamin é um jogador 
que já passou por Olimpíada, e um 

time da casa. Inclusive, foi bem le-
gal porque tivemos público. Lógico 
que reduzido, mas teve público, en-
tão foi bom rever a torcida. Isso foi 
uma coisa legal. Acho que jogamos 
bem, soubemos ter tranquilidade 
nos momentos mais importantes da 
partida, mudar a estratégia do jogo 
em momentos chave. Nosso grupo 
é forte, esse time da Suíça está bem 
na classifi cação olímpica, e amanhã 
tem tudo para ser um jogo pegado”, 

afi rmou Álvaro Filho.
Já André e George foram supe-

rados pelos italianos Carambula e 
Rossi por 2 sets a 0 (24/22 e 21/15). 
O próximo duelo deles será contra 
os norte-americanos Gibb e Taylor 
Crabb. Guto e Arthur perderam pa-
ra os russos Semenov e Leshukov 
por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 
21/15. Na segunda rodada do Grupo 
H, a dupla enfrenta os suíços Kratti-
ger e Breer.

Praia: Bárbara Seixas e Carol 
Solberg vão às oitavas em Sochi
VÔLEI | ISete duplas do Brasil entraram em quadra na etapa 4-estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputado na Rússia. No feminino, Taina/Victoria, Taiana/Talita, Ágatha/Duda 
e Barbara/Carol jogaram duas partidas nesta quinta, mas apenas Barbara e Carol venceram os dois jogos e avançaram direto para as oitavas. No masculino, Alison/Álvaro venceram

Barbara Seixas e Carol Solberg conquistaram 2 vitórias no grupo F. No 1º jogo elas passaram por Behrens/Ittlinger (GER) em 2 sets e depois voltaram à quadra para enfrentar Alix /April dos EUA

 ISSEI KATO

A União Europeia (UE) e o 
Japão apoiaram nesta quin-
ta-feira, 27, a realização da 

Olimpíada em Tóquio neste ano, já 
que vacinas produzidas no bloco 
ajudarão o Japão em sua luta contra 
uma quarta onda de infecções pelo 
novo coronavírus (covid-19).

“Apoiamos a realização dos Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos de 
Tóquio de 2020 de uma maneira se-
gura e protegida neste verão [japo-
nês] como símbolo da união global 
para derrotar a covid-19”, disseram 
a UE e o Japão em um comunicado 
conjunto após uma cúpula.

A campanha de vacinação con-
tinua lenta (apenas pouco mais de 
5% da população já foi imunizada), 
e várias pesquisas mostram que 

a maioria do público japonês não 
quer que o país sedie os Jogos.

A presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der Leyen, disse 
que o bloco autorizou a exportação 
de mais de 100 milhões de doses de 
vacinas ao Japão, o sufi ciente para 
inocular cerca de 40% da popula-
ção.

“Dizemos, é claro, que estamos 
ansiosos pelos Jogos Olímpicos”, 
disse a líder política em uma coleti-
va de imprensa, acrescentando que 
as remessas de vacina são um sinal 
forte do apoio da UE aos preparati-
vos de um evento seguro.

A Olimpíada começa em 23 de 
julho e dura duas semanas, e a Pa-
ralimpíada deve começar em 24 de 
agosto. Os espectadores estrangei-

ros foram proibidos, e uma decisão 
sobre plateias domésticas é espera-
da para o mês que vem.

O chefe de um sindicado de mé-
dicos japoneses alertou na última 
terça-feira (25) que realizar os Jogos 
Olímpicos em Tóquio no verão, com 
dezenas de milhares de pessoas de 
todo o mundo, poderia provocar o 
surgimento de uma linhagem “olím-
pica” do coronavírus.

“Indicamos que estamos enga-
jados com as autoridades de seu 
país para adotar todas as medidas 
de precaução requeridas”, disse o 
presidente do Conselho Europeu, 
Charles Michel, após reunião por 
vídeo com Von der Leyen e com o 
primeiro-ministro japonês, Yoshihi-
de Suga.Vacinas produzidas no bloco ajudarão Japão em sua luta contra uma quarta onda de infecções 

UE apoia jogos com ajuda de vacinas da Europa
OLIMPÍADA


