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MARCELO HOLLANDA
Uma vez preso na areia movediça,  a 
recomendação dos especialistas em 

sobrevivência é: não se mova.

JOÃO RICARDO CORREIA
Empresários aproveitam 

acomodação de consumidores 
e detonam preços dos combustíveis.

Bolsonaro cometeu, no RN, 
atos mais absurdos no tocante à 
exposição de pessoas à covid.

ALEX VIANA  
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“Fábio Faria tem que 
ter cuidado com o que 
anda dizendo por aí”
POLÍTICA. 3| Vice-governador do RN, Antenor Roberto, critica ataque do ministro das 
Comunicações à governadora Fátima Bezerra e fala sobre cenário político para 2022.

Rebeca Andrade 
ganha ouro na 
Copa do Mundo 
de Ginástica
ESPORTES. 14 | Paulista de 22 
anos, já classificada para a 
Olimpíada de Tóquio, ficou com 
a medalha de ouro nas barras 
assimétricas, nesta sexta 25.

ELISA ELSIEASECOM

ANA CLÁUDIA COSTA UNIDADES NO RN

BOLSONARO X LULA

EXCLUSIVO
Walter Alves critica 
fechamentos do BB

Deputados polarizam 
resultado de pesquisa

POLÍTICA. 4 | Deputado participou 
de audiência pública na FEMURN e 
solicitou reabertura das agências.

CIDADES. 7 | Natália Bonavides diz que 
governo Bolsonaro é aliado de vírus. 
Girão chama Lula de ex-presidiário.

NATAL

IMPASSE

Arraiá da vacinação 
amplia atendimentos

Leilão do 5G corre 
risco de adiamento

Amaro Sales: “Partido 
político do industrial é 
a indústria” POLÍTICA. 4 | A Prefeitura de Natal vai 

disponilizar, neste sábado e domingo, 
diversos locais de vacinação.

GERAL. 9 | Indefinição entre o TCU e 
a Anatel pode levar o certame para o 
início do próximo ano.

GERAL. 8 | O presidente da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 
Norte, Amaro Sales, que exerce o 
terceiro mandato à frente da instituição, 
concedeu entrevista ao Agora RN, onde 
evitou falar sobre a atual polarização 
política que divide o Brasil. Para ele, 
importante líder do setor produtivo do 
Nordeste, o partido da indústria tem que 
ter seu espaço e deve funcionar bem. Presidente Amaro Sales comemora a retomada da confiança do empresário industrial

FUTURO Vice de Fátima será fruto de construção política

ABELARDO MENDES
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ALEXVIANAALEX

A eleição da OAB/RN está che-
gando e o Agora RN resolveu 
acompanhar a situação de 

perto. Provavelmente essa será uma 
das eleições mais complicadas da 
história do RN. O clima é de divisão, 
mas o presidente da Ordem, Aldo 
Medeiros, está saindo na frente em 
pesquisa realizada recentemente.

É público que a atual gestão está 
rachada entre o presidente da insti-
tuição e sua vice, Rossana Fonseca, 
que está formando um grupo que, ao 
que tudo indica, conta hoje com dois 
ex-presidentes, dentre os quais, Pau-
lo Teixeira e Sérgio Freire que devem 
acompanhar Rossana, além de Ana 
Beatriz Presgrave, que é conselheira 
federal.

Paulo Coutinho, também ex-
-presidente, não engoliu a derrota 
do último pleito, e cogita-se uma 
aliança com Marisa Almeida. Tam-
bém existem grupos alternativos 
independentes e in� uenciadores na 
advocacia natalense, que ainda não 
se posicionaram o� cialmente.

Marcelo Barros é aliciado por to-
dos que já participaram de um pleito 
para compor uma das chapas, tendo 
em vista o ótimo desempenho na 
lista sêxtupla para o “Quinto Consti-
tucional” para o TRT.

Em Mossoró, o segundo municí-
pio com mais advogados, a situação 
também está rachada e a atual pre-
sidente Bárbara Paloma deve apoiar 
Rossana Fonseca.

Ainda em Mossoró, tudo indica 
que Bárbara Paloma não deverá ter 
o apoio dos conselheiros federais 

Canindé Maia e Olavo Hamilton, que 
foram muito in� uentes no último 
pleito.

Rossana, que protagoniza uma 
segunda via, tenta, ainda, obter 
apoio de Magna Letícia que já esteve 

perto de vencer a eleição em chapa 
composta com o atual presidente Al-
do Medeiros e foram derrotados por 
Paulo Coutinho.

Magna, ao que parece, ainda não 
tem grupo formado e pode acom-
panhar Rossana Fonseca, já que a 
bandeira feminina está forte no RN, 
em que as mulheres advogadas com-
põem em torno de 50% do conselho 
estadual, também dividido.

Outros advogados, com ativo 
político de barganha devem compor 
alguma das chapas, especialmente a 
de Aldo Medeiros e Rossana Fonseca. 
São os casos de Augusto Maranhão, 
que também esteve na lista tríplice 
concorrendo com Marisa Almeida, 
Fernando Pinto que foi candidato a 
prefeito de Natal, e Artêmio Azevedo, 
que provavelmente estarão dentro 
de um dos quadros da situação atual.

Erick Pereira, que esteve ao lado 
do ex-presidente Paulo Coutinho no 
pleito anterior, quando da situação 
que vinha sendo sucedida por mais 
de 20 anos, perdeu de forma avassa-
ladora - tendo sido vitoriosa em ape-
nas duas urnas em Natal - também 
corre por fora, e tenta se encaixar 
em algum lugar, onde se cogita apoio 
para Marisa Almeida ou Rossana 
Fonseca.

O quadro está complicado e o 
Agora RN vai acompanhar de perto 
os movimentos políticos para elei-
ção da Ordem dos Advogados no Rio 
Grande do Norte.

Sucessão para a OAB já se desenha no RN
DIVULGAÇÃO

Expectativa é que a OAB no Rio Grande do Norte viva uma das mais complicadas eleições de todos os tempos

Expor menores
Foi no Rio Grande do Norte, 

ao lado dos ministros Fábio Faria e 
Rogério Marinho, que o presidente 
Jair Bolsonaro cometeu, até aqui, 
os atos mais absurdos no tocante à 
exposição de pessoas à covid. Em 
duas oportunidades, o presidente 
atuou diretamente para expor 
crianças ao contágio do vírus.

Pedido presidencial
No primeiro deles, Bolsonaro 

gesticulou para uma menina que lia 
uma poesia em homenagem a ele. O 
vídeo mostra Bolsonaro pedindo para 
a garota abaixar a máscara. E a menor 
de idade, atendeu.

Mão criminosa
No segundo vídeo, o próprio 

Bolsonaro toma uma criança no 
colo para uma foto, e, num lance de 
mão, ele próprio abaixa a máscara da 
criança de seu rosto, a expondo de 
maneira cabal.

Exposição
Coube ao jornalista Reinaldo 

Azevedo a crítica mais contundente 
sobre esses dois episódios. 
Ironicamente, Reinaldo parabenizou 
os ministros Fábio e Rogério por 
estarem “expondo as crianças do seu 
estado a doenças e sorrindo” ao lado 
do presidente.

Estatuto
Segundo Azevedo, “a degradação” 

de Bolsonaro “parece não ter limites”. 
“O presidente não apenas deseduca, 
mas agride o Estatuto da Criança, que 
dá direito à vida e à saúde”.

Assédio moral
Na visão do analista, trata-se de 

“assédio moral contra a criança, expor 
a criança ao perigo efetivo, expor os 
familiares dessa criança, contrariando 
as regras vigentes do Estado”.

Ato asqueroso
Reinaldo conclui classi� cando de 

“asqueroso, vil, nojento, criminoso, 

banditismo moral e ético” o 
ato de Bolsonaro. “A criança 
está com a máscara. O 
pai da criança, ainda que 
bolsonarista, e ainda que no 
vuco-vuco, tinha feito a coisa 
certa”, observa.

Peça agressiva
Azevedo não deixou 

de al� netar os ministros 
potiguares. Em relação a Fábio, 
disse que “que hoje se tornou a 
peça mais agressiva do aparato 
de propaganda de Bolsonaro”.

Desmoralização
Politicamente, 

desmoralizou Fábio, ao lembrar 
que, em 2014, o genro de Silvio 
Santos estava no palanque de 
Dilma Rousse� . “Não se sabe 
se por negacionismo ou por 
negócio mesmo”.

Bolsolão
Quanto a Rogério, Reinaldo 

também o criticou, a� rmando 
que “migrou do PSDB para isso”, 
e que hoje é “íntimo do chamado 
Bolsolão”, numa referência 
a supostas irregularidades 
envolvendo a destinação de 
emendas para a aquisição de 
tratores pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional.
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ELISA ELSIEASECOM

O vice-governador do Rio 
Grande do Norte, Antenor 
Roberto (PC do B), defen-

deu o governo de Fátima Bezerra 
(PT) das críticas do ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, que 
esteve recentemente no Rio Grande 
do Norte, ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro. Fábio chamou a gover-
nadora de “cara de pau” e “mentiro-
sa” que, segundo ele, quis ganhar a 
“paternidade” da compra das vaci-
nas contra a covid.

Sobre a sucessão do ano que 
vem, o vice-governador disse que o 
nome que comporá a chapa, como 
vice de Fátima, será fruto de uma 
construção política. Ele defende a 
aliança do PT como partidos como 
o MDB, do ex-senador Garibaldi Al-
ves Filho. Nos bastidores da política, 
fala-se que Jaime Calado (PROS), 
secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado, e Garibaldi Filho, 
que faz uma oposição construtiva 
ao governo do RN, aceitariam ser 
vice na chapa da petista, em 2022.

Agora RN: O ministro Fábio 
Faria chamou a governadora 
Fátima Bezerra de cara de pau, 
em uma visita oficial feita recen-
temente ao estado. De que for-
ma o senhor se posiciona sobre 
essa fala?

Antenor Roberto: Então, 
como é que um ministro de esta-
do que é daqui do RN, vem aqui e 
sequer convida a governadora para 
participar da agenda? Essa tem sido 
uma característica deles. Quando o 
governo é convidado, tanto pode ir 
como designar algum representan-
te para ir, no caso desses dois mi-
nistros que são daqui ignoram exis-
tência do governo do estado. Além 
de ignorar vão pelo lado político 
errado,  vem desacatar a governa-
dora, isso só mostra o minimalismo 
desse tipo de político. Sobre as vaci-
nas,  diferente do que ele diz,  que o 
governo federal teve protagonismo 
nas vacinas, a CPI está dizendo que 
o governo federal que cometeu in-
verdades, os governadores do Brasil 
que criaram um  amplo movimen-
to, consegue  levar  o governo fede-
ral a fazer as contratações, inclusive 
o último contrato da Sputnik foi 
feito pelo governos do Consórcio  
Nordeste.  Então, ele está faltando 
com a verdade, não a governadora. 
Ela, de fato, participou junto aos go-
vernadores do Brasil de uma grande 
luta que começou com o governo 
de São Paulo. Imagine se não fosse 
o governo, o Instituto Butantã,  que 
começou a  produzir as vacinas? 
Se não fosse isso,  a mortalidade 
estava ainda maior. O governo que 
ele representa é responsável por 

toda essa tragédia. A governadora 
está no outro campo, lutando por 
vacinas. O fato de as vacinas serem 
compradas pelo governo federal é 
mais de que obrigação, faz parte do 
Plano Nacional de Imunização. Ele 
ficou devendo isso, foi responsável 
por mais de 500 mil mortes, então 
devagar com o andor que o santo 
é de barro. Ele tem um histórico de 
político com os pés de barro, tem 
que ter muito cuidado com o que 
anda dizendo por aí.

Agora RN: Qual a análise que 
senhor faz da CPI instaurada 
na Assembleia Legislativa, para 
investigar a gestão de Fátima 
Bezerra?

Antenor Roberto: Nós respei-
tamos a legitimidade do parlamen-
to. O governo está bem tranquilo 
em relação ao objeto, tudo será apu-
rado. A questão dos respiradores es-
tá judicializada, inclusive os órgãos 
de controle viram que não há dolo 
por parte do estado em relação a 
isso. Essa compra aconteceu em 
um momento em que os insumos 
estavam em disputa no mundo e 
claro que o governador Rui Costa,  
que era presidente do Consórcio 
Nordeste na época, foi na Bahia que 
a ação teve tramitação originária e 
já subiu para os tribunais superio-
res. O regime de contratação, seja 
para comprar respiradores, insu-
mos ou mesmo para comunicação, 
não era pela lei original de contratos 
vigente; foi criada uma por emenda 
constitucional, um sistema extraor-
dinário. Se nosso parlamento não 
tivesse dado conta disso, a mortali-
dade estava ainda maior. Foi preciso 
contratar leitos, abrir hospitais em 
uma velocidade que jamais íamos 
conseguir fazer na lei anterior de 
licitação. Nesse regime emergencial, 
o importante era ter uma grande 
justificativa técnica. Nossos proces-
sos e contratos da covid são base-

ados em termos técnicos. Sempre 
fizemos uma aproximação do Mi-
nistério Público e sempre trabalha-
mos com muita segurança jurídica. 
Nós reconstruímos a Controladoria 
Geral do Estado, que estava defa-
sada, então, temos equipes com 
expertise na Controladoria, Procu-
radoria e na Sesap, que é comanda 
por Cipriano, que é um homem de 
grande credibilidade política, reco-
nhecida por seu conhecimento do 
SUS e por sua probidade. Foi um ca-
samento perfeito para usarmos em 
um regime extraordinário, inclusive 
para comprar de acordo com o 
mercado capitalista. Sobre o con-
trato da comunicação, nós, inclusi-
ve, atrasamos muito, porque, pela 
covid, éramos para ter feito antes 
os contratos de comunicação, faz 
parte de uma das recomendações 
da OMS. Era para haver uma forte 
comunicação, para que a popula-
ção soubesse as formas de contágio 
e prevenção. A população precisa 
saber sobre os perigos de infecção, 
a importância do isolamento social, 
o  interesse do isolamento coletivo, 
para que as restrições das ativida-
des econômicas fossem mantidas, 
para poder atender os protocolos 
sanitários.  Então, nossos processos 
são totalmente transparentes, não 
temos nada a dever. Essas pessoas 
que querem nos investigar, e têm es-
se direito por serem parlamentares 
que participaram de um governo 
que recebeu centenas e centenas 
de milhões extras no orçamento 
da saúde e sequer alcançaram os 
gastos constitucional com a saúde, 
estão aí penduradas em vários pro-
cessos nos órgãos de controle para 
darem conta disso aí.

Agora RN: Sobre a CPI do Se-
nado, qual a sua avaliação?

Antenor Roberto: A CPI no 
Senado está  materializando e docu-
mentando provas robustas de que, 

além de não tomar providências, 
o governo federal causou prejuízos 
no sistema SUS, não só na rede de 
assistência, quanto na imunização. 
Não sou eu que estou criando isso, 
são  fatos que estão sendo docu-
mentados pela CPI. Mais de 500 mil 
vidas forma perdidas. Além de imu-
nização, o governo não deu suporte 
aos governadores sobre os insumos, 
como os respiradores, por exemplo.

Agora RN: Sobre a retomada 
da CPI da Arena das Dunas?

Antenor Roberto: Seria injus-
tificável abrir uma nova CPI sem ao 
menos concluir uma que já estava 
aberta, então o parlamento terá 
muito trabalho pela frente. Serão 
muito importantes informes que o 
governo vai levar para essa CPI da 
Arena das Dunas, porque nós res-
peitamos a segurança jurídica do 
contrato, mas evidentemente que 
já tomamos providências, através 
de diligências pelo próprio Tribunal 
de Contas do Estado, que já ensejou 
economicidade ao governo sobre 
esse contrato, e outras medidas que 
irão gerar mais economicidade. Da 
forma que a inciativa privada tem 
direito a receber sua parte no con-
trato, há aporte do estado que esta-
va com muitas incongruências. Se-
guindo as recomendações do TCE, 
além do trabalho interno realizado 
pela nossa Controladoria, já esta-
belecemos uma comissão para re-
visarmos os termos de contrato de 
forma que não haja mais nenhum 
prejuízo de receitas de contrato pa-
ra o estado, como vinha ocorrendo e 
foram apurados pelo TCE.

 
Agora RN: Como tem sido 

essa questão dos recursos en-
viados pelo governo federal, 
nesse período? E de que forma 
tem sido feita a aplicação desses 
recursos, que é bastante ques-
tionada pela oposição?

Antenor Roberto:  Em ma-
téria de transparência, existe um 
ranking, é só ver nossa classificação 
lá. Isso vai neutralizar essa história 
de que não temos transparência. O 
volume de recursos recebidos no 
início de 2020 permitiu que fizésse-
mos uma expansão dos leitos pelo 
estado com 400 leitos para todas as 
patologias. Para se ter uma judiciali-
zação levava 44 milhões de custeio 
dessas decisões judiciais, ou seja, 
não existiam os leitos. A justiça de-
terminava e nós tínhamos que con-
tratar leitos privados, nós expandi-
mos usando o recurso do governo 
federal de forma que dobramos a 
quantidades de leitos e montamos 
uma rede regional. Não optamos 
por fazer hospitais de campanha 

daqueles que montam e desmon-
tam, inclusive alguns estão sendo 
até investigados. Fizemos o que era 
necessário e deixaremos um legado 
pós-covid. Encontramos a saúde 
do estado em escombros, por isso 
fomos para dentro criar leitos que 
ficarão como legado para a popula-
ção. Hoje, esses leitos são custeados 
com receitas próprias do estado, sa-
crificamos nossas receitas, não te-
mos conseguido avançar em outra 
áreas por causa da doença; a União 
não chegou junto com o custeio na 
segunda onda e vai deixar esse débi-
to para com os estados.

Agora RN: Como o senhor vê 
essa conjuntura que está se de-
senhando para eleições do pró-
ximo anos? Como vice-governa-
dor, abriria mão do cargo para o 
MDB ou outros partidos e com 
isso atrairia outros partidos 
para fortalecer a reeleição da 
governadora Fátima Bezerra?

Antenor Roberto: Temos que 
ver com naturalidade a reeleição do 
segundo mandato. Como você bem 
falou, a questão não é abrir ou não 
abrir mão. A questão é que houve 
uma precipitação de anúncios, co-
mo se existisse candidatura a vice. 
Não existe candidatura a vice, essa 
questão do vice é um resultado final 
de uma construção política, então o 
que ficou  esquisito para muita gente 
é as pessoas se apresentarem como 
candidatos. Geralmente, numa cam-
panha o que existe é uma concentra-
ção de candidatos ao Senado. Vamos 
ter dois cargos  para majoritária em 
disputa. Aqui no estado está aconte-
cendo uma grande possibilidade de 
candidaturas para o Senado, muitas 
vezes em detrimento da candidatura 
ao governo, em razão da construção 
do governo Fátima, com diálogo, 
transparência de inclusão e ausência 
de uma plataforma da oposição, que 
é o legado do governo Robinson Fa-
ria, que é um legado difícil de ser de-
fendido. Se eu vou continuar ou não 
sendo vice de Fátima, vai depender 
de como ela vai concluir a coordena-
ção da negociação da secessão dela. 
Essa discussão ainda não aconteceu 
comigo.

Agora RN: Como o senhor 
ver essa aliança com o MDB?

Antenor Roberto: Não vejo 
nada de estranho nisso. Pela perfor-
mance anterior do  ex-presidente 
Lula, ele sempre rompeu em seu 
próprio partido ideias de alianças 
estreitas, então o PT. Lula se rees-
tabelece na política, depois de mais 
500 dias de prisão. Com essa suspei-
ção do Sergio Moro, Lula volta com 
uma grande legitimidade.

Antenor Roberto: “Vice de Fátima 
será fruto de construção política”
ENTREVISTA| Vice-governador do Rio Grande do Norte saiu em defesa da gestão que integra, criticando atitude do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que chamou a governadora 
Fátima Bezerra de “cara de pau” e “mentirosa”. Para Antenor Roberto, Faria “tem histórico de político com pés de barro, tem que ter muito cuidado com o que anda dizendo por aí”

Vice-governador Antenor Roberto: esclarecimentos acerca do enfrentamento à pandemia
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 JOANA LIMA/SECOM

A Prefeitura do Natal vai abrir 
neste sábado 26 as 35 salas de 
vacinação das 8h às 12h, além 

dos seis drives e dois pontos extras 
(Ginásio do Expansivo e Ginásio do Sa-
grada da Família), das 8h às 16h, para 
vacinar os trabalhadores da educação 
do Ensino Médio, Ensino Profissionali-
zante e Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). 

Além deste público, as pessoas que 
receberam a primeira dose do imuni-
zante da Oxford até 02 de abril devem 
procurar um dos pontos de vacinação 
para receber a D2. Todos os públicos 
anteriormente contemplados, por 
prioridades ou faixa etária até 47 anos, 
e que por algum motivo não tenham 
ido se vacinar, também podem com-
parecer aos locais de vacinação para 
receber a primeira dose do imunizan-
te, exceto nos ginásios exclusivos para 
vacinação da Educação. 

No domingo 27, o Arraiá da vaci-
nação segue em cinco pontos de drive 
(o Sesi não abre aos domingos) e nos 
dois pontos extras, para os trabalha-
dores da Educação, funcionando das 
8h às 16h.

É importante que todos realizem 

antecipadamente o cadastro no RN 
Mais Vacinas.  Para se vacinar é ne-
cessário apresentar cópia da declara-

ção da instituição de ensino; cópia do 
contracheque ou carteira de trabalho; 
documento com foto e cartão de vaci-

nação.

ENSINO SUPERIOR

Na segunda-feira 28, a capital ini-
cia a vacinação dos trabalhadores do 
Ensino Superior, através de uma par-
ceria com a UFRN e IFRN. Vai contar 
com mais três pontos de vacinação 
para imunizar esses trabalhadores. 
Os campi do IFRN, da Salgado Filho e 
Zona Norte funcionarão das 8h às 16h 
com drive e sala de pedestre, assim 
como a UFRN no  Departamento de 
Atenção à Saúde,  estarão voltados à 
vacinação dessa categoria. “No domin-
go faremos um balanço do quantitati-
vo de doses aplicadas”, explica George 
Antunes, secretário de Saúde de Natal.

O endereço das salas de vacinação 
e a documentação necessária podem 
ser acessados através do https://vaci-
na.natal.rn.gov.br/ .

Arraiá da vacinação amplia público 
de trabalhadores da Educação
IMUNIZAÇÃO| Prefeitura de Natal abrirá hoje, sábado, as 35 salas de vacinação, além dos seis drives e dois pontos extras, das 8 às 16 horas, para atender trabalhadores na Educação 
do Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos. No domingo 27, arraiá será em cincos pontos de drive e nos dois extras

Públicos anteriormente contemplados, por prioridades ou faixa etária até 47 anos, podem comparecer aos locais de vacinação

AS PESSOAS QUE 
BUSCAM O SERVIÇO 

DEVEM ESTAR, 
OBRIGATORIAMENTE, 
CADASTRADAS NO RN 

MAIS VACINAS

DIVULGAÇÃO

Quem acompanha as edições do 
Diário Oficial de Natal, obser-
va que estão sendo publicadas 

concessões de direitos de servidores 
provenientes de decisões judiciais. Ao 
serem analisados os processos origi-
nários das demandas judiciais, foi ve-
rificado que  os direitos reconhecidos 
na justiça já tinham sido reconhecidos 
administrativamente. Mesmo assim, 
não foram efetivamente implantados. 
Quinquênios, incorporação de grati-
ficações, evolução em decorrência de 
promoções são alguns deles. 

De acordo com a vereadora Nina 
(PDT), o fato chamou sua atenção pois 
o cidadão tem esse direito, mas não 
vê garantida sua efetividade, já que o 
Município não procede com a devi-
da implantação. “O servidor tem que 
procurar a justiça para poder ter um 
direito que já é seu, reconhecido ad-
ministrativamente. Demanda tempo e 
dinheiro”, atentou.

A parlamentar pontuou ainda 
que as decisões do município e de sua 
Procuradoria Geral referentes a esses 
processos, acabam gerando problemas 
não apenas para o servidor, que precisa 

contratar um advogado e percorrer um 
processo judicial para obter aquilo que 
a Administração já reconheceu ser seu, 
mas também para os cofres públicos, 
seja pelo fato de que tais processos ter-
minam trazendo prejuízos ao erário, 
bem como pelo tempo tomado dos 
órgãos responsáveis, que terminam so-
brecarregados rediscutindo a mesma 

matéria. “O município fica ocupando 
a sua Procuradoria, procurando de-
fender o que não tem defesa, tendo em 
vista que já é um direito reconhecido 
na seara administrativa. Algo muito 
ruim para os cofres municipais, já que 
esse crédito é onerado com os encar-
gos sucumbenciais e todos os outros 
decorrentes de um processo judicial, 
além dos acréscimos em decorrência 
do tempo, como juros e correções”, 
enfatizou.

A vereadora destacou que estará se 
reunindo com todos os órgãos respon-
sáveis pelas decisões, com o objetivo 
de solucionar esse problema e, com 
isso, garantir os direitos dos servidores 
natalenses.

Nina: servidor deve procurar a justiça

Vereadora Nina se destaca na 
luta em prol do servidor público 

ATUAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle da Câma-
ra dos Deputados promoveu, 

na manhã desta sexta-feira 25, na 
sede da Federação dos Municípios 
do Rio Grande do Norte (Fermurn), 
audiência pública para discutir o fe-
chamento de agências do Banco do 
Brasil no estado. O deputado federal 
Walter Alves (MDB-RN) participou 
do evento, e solicitou a reabertura 
das agências fechadas.

O debate foi presidido pelo depu-
tado federal e membro da Comissão, 
Hildo Rocha (MDB-MA), e contou 
com a participação da superinten-
dente do Banco do Brasil no RN e Pa-
raíba, Priscila Requejo; do presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Parnamirim, Bira Marques; dirigente 
do Sindicato dos Bancários no Rio 
Grande do Norte, Alexandre Cândido 
e prefeito de Lagoa Nova e vice-presi-
dente da Femurn, Luciano Santos.

Walter Alves criticou o fecha-
mento de unidades físicas do Banco 
do Brasil, especialmente a unidade 
localizada no bairro Cohabinal, em 
Parnamirim, e solicitou à superinten-
dente da instituição uma reavaliação 

da situação. “É preciso facilitar a vida 
das pessoas. Milhares de potiguares 
não têm acesso ao banco através do 
meio digital, e precisam se deslocar 
para as agências físicas. Faço um 
apelo nesse sentido”, disse.

Walter Alves participou da audiência

Deputado critica fechamento 
de unidades do BB no RN

WALTER ALVES

VEREADORA SE 
REUNIRÁ COM TODOS OS 
ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS 

PELAS DECISÕES, 
COM OBJETIVO DE 

SOLUCIONAR PROBLEMAS



A Fundação Cultural Palmares 
(FCP) anunciou que pretende 
excluir de seu acervo 5.300 li-

vros. Entre eles, um exemplar raro do 
Dicionário do Folclore Brasileiro do 
historiador potiguar Câmara Cascudo, 
alegando o estado de conservação da 
obra e a inconformidade com a norma 
culta atual da língua portuguesa como 
justifi cativa para o descarte. Segundo 
a instituição, outras publicações tam-
bém serão expurgadas por orientação 
ideológica. 

Membro titular da Comissão de 
Educação na Câmara dos Deputados, 
o deputado federal Rafael Motta (PSB-
-RN) mobilizou os demais integrantes 
e conseguiu a aprovação de uma mo-
ção de repúdio contra o presidente da 
Fundação Palmares, Sérgio Camargo. 
O parlamentar destacou que a demo-
cracia presume o acesso a diferentes 
correntes de pensamentos e a ação do 

presidente da Fundação é um atentado 
à cultura nacional.

“A Fundação Palmares foi criada 
para preservação da cultura e hoje, nes-
sa gestão, faz exatamente o contrário. 
É papel do Parlamento garantir que a 

função das instituições seja exercida de 
acordo com a lei. Os grandes autores 
fi carão para a história. Já a atuação de 
Sérgio Camargo será expurgada como 
um capítulo vergonhoso da história do 
Brasil”, ressalta Rafael Motta. 

Além das obras de Cascudo, a lista 
de livros contém títulos de Machado 
de Assis, Monteiro Lobato, Caio Prado 
Jr, Celso Furtado, Marco Antônio Villa, 
Karl Marx, Engels, Lênin, Max Weber, 
Nikolai Gógol, entre muitos outros. “Es-
sa iniciativa da Fundação despreza o 
valor histórico e cultural dessas obras, 
desvirtuando o propósito da FCP que é 
exatamente preservar a história”, com-
plementa o deputado socialista. 

De acordo com a Fundação, apenas 
478 obras estão dentro da missão insti-
tucional da FCP, o que corresponde a 
menos de 10% do acervo. A proposta 
de Rafael Motta também é subscrita 
por outros parlamentares.
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PARNAMIRIM 
O Sinmed RN convoca todos os médicos do 
município de Parnamirim para assembleia a se 
realizar na próxima terça-feira (29), para discussão 
sobre o reajuste a gratificação dos médicos 
plantonistas. O Sinmed RN enviou um novo ofício 
à Secretaria de Saúde de Parnamirim solicitando 
uma nova audiência e retorno das propostas já 
encaminhadas. Novos direcionamentos serão 
debatidos na assembleia que será realizada de 
forma híbrida, às 17h. 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Ainda na terça-feira (29), o presidente do Sinmed 
se reúne com os médicos da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) para discussão e organização do 
movimento reivindicatório salarial junto a 
Prefeitura de Natal. O Sinmed RN convoca todos 
os médicos ESF para participarem às 18h. O 
encontro será semipresencial.

COOPBRASIL 
Conforme edital publicado em 17 de junho de 2021, 
o presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO AUTÔNOMO E SOCIAL – 
COOPBRASIL, no uso das atribuições conferidas 
pelo inciso IV do art. 50 do Estatuto Social da 
Cooperativa, convoca os cooperados para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
Semipresencial, com realização na sede da 
cooperativa, situada na Rua Apodi, 244, Tirol – 
Natal/RN e também através da plataforma ZOOM, 
a partir das 19h, para deliberar as seguintes pautas:

PAUTAS:
 I - Justificativa da não realização das Assembleias 
Gerais Ordinárias de 2020 e 2021, referentes aos 
exercícios de 2019 e 2020, dentro do prazo legal 
estabelecido no art. 44 da Lei nº 5.764/71; II - 
Prestação de contas dos exercícios de 2019 e 2020, 
compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) 
Balanço Patrimonial; c) Demonstração de sobras 
ou perdas; e d) Parecer do Conselho Fiscal; III - 
Destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas; IV - Eleição dos componentes do Conselho 
Fiscal; V - Fixação do valor dos honorários, 
gratificações e cédula de presença dos membros da 
Diretoria e do Conselho Fiscal; VI - Plano de 
trabalho para o restante do exercício de 2021; e VII 
- Outros assuntos não deliberativos de interesse 
dos cooperados.

www.sinmedrn.org.br
(84) 3222-0028sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn
@sinmedrn

sinmedrn

semanal
informativo

RN
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS

ENTREVISTA | Prefeito de São Gonçalo do Amarante, mesmo sendo do grupo do secretário Jaime Calado, do 
Desenvolvimento Econômico do RN, ainda não sabe se votaria em Fátima, caso ela seja candidata em 2022

AUm dos principais aliados 
de um dos nomes mais for-
tes do governo ainda não 

tem posição defi nida sobre  o apoio 
à reeleição da governadora Fátima 
Bezerra. Paulo Emídio (PROS) foi 
sucessor de Jaime Calado, secretá-
rio estadual do Desenvolvimento 
Econômico, na prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante.

Ele concedeu entrevista ao 
Agora RN. Confi ra:

Agora RN: Quais os princi-
pais desafi os nessa pandemia?

Paulo Emídio: Salvar vidas e 
imunizar pessoas.

Agora RN: Como está sendo 
administrar os custos com a 
covid e manter a folha de paga-
mento?

Paulo Emídio: Difícil. Nosso 
equilíbrio fi nanceiro foi compro-
metido pelos efeitos da pandemia 
no aumento da despesa e na queda 
da receita. Porém, apesar das difi -
culdades, a prefeitura  consegue 
manter a folha do funcionalismo 
em dia.

Agora RN: Qual a sua ava-
liação da atuação do governo 
estadual perante a pandemia?

Paulo Emídio: Boa. Ela [go-
vernadora Fátima Bezerra], assim 
como todo gestor, está enfren-
tando difi culdades, mas está com 
boa vontade de acertar. Inclusive, 
tem sido um grande parceiro no 

enfrentamento da covid-19 em São 
Gonçalo do Amarante, a exemplo 
do hospital de campanha, que tem 
salvado vidas de toda Região Me-
tropolitana.

Agora RN: E o governo fede-
ral, qual é sua opinião sobre a 
gestão na pandemia?

Paulo Emídio: Enfrentando 
difi culdades no combate ao novo 
coronavírus.

Agora RN: Como tem sido li-
dar com a oposição na Câmara 
de Vereadores?

Paulo Emídio: De forma tran-
quila, respeitar as opiniões. Nossa 
gestão é do diálogo, com respeito e 
equilíbrio democrático.

Agora RN: Eleições 2022. O 
senhor já tem alguns nomes de 
sua preferência para senado, 
presidência e governo do esta-
do?

Paulo Emídio: Ainda estamos 
aguardando as defi nições.

Agora RN: O senhor tam-
bém já tem uma prospecção 
para a Assembleia? Como estão 
sendo estudados os nomes do 
seu partido?

Paulo Emídio: Nosso parti-
do está se preparando para eleger 
uma bancada em que se destaca 
a atual primeira suplente de depu-
tada estadual, Terezinha Maia, que 
pela falta de 15 votos na eleição 
passada não está deputada hoje.

Paulo Emídio espera definições para falar sobre possíveis candidatos nas eleições de 2022

Rafael Motta mobilizou parlamentares 

Prefeito Paulo Emídio ainda não 
decidiu votos para o próximo ano

AGORA RN

DINHO SOUTO

Rafael consegue aprovar nota de 
repúdio contra descarte de livros 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
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REPRODUÇÃO

Em audiência pública nesta sexta-
-feira 25, na Comissão Temporá-
ria da Covid-19 (CTCOVID-19), 

os senadores questionaram o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, sobre o 
impacto social do pós-pandemia. A 
continuidade do auxílio emergencial 
e a ajuda aos sequelados da doença 
foram alguns dos temas das perguntas.

Guedes confi rmou a extensão do 
auxílio emergencial, que terminaria 
em 31 de julho, pelo menos até outu-
bro, quando, segundo ele, a vacinação 
em massa permitirá a aceleração do 
crescimento da economia e a queda do 
desemprego.

— Quem dirige o auxílio emergen-
cial não é a economia, não é sequer a 
política. É a pandemia. Se a pandemia 
continuar fora de controle em novem-
bro, vamos ter que renovar de novo o 
auxílio emergencial [além de outubro], 
mas não é a expectativa no momento 
— previu.

Nas perguntas, os senadores in-
sistiram na importância da atenção 
aos mais atingidos pela pandemia. 
Zenaide Maia (Pros-RN) questionou a 
redução do orçamento da saúde desde 
a implantação do teto de gastos, pela 
Emenda Constitucional 95, de 2016. 
Izalci Lucas (PSDB-DF) perguntou 
quando será criado o Renda Brasil, 
programa que sucederia o Bolsa Famí-
lia, e se o endividamento público não 
permitiria fi nanciar investimentos em 
infraestrutura.

Em resposta, segundo a Agência 
Senado, Guedes admitiu que o teto de 
gastos é uma “anomalia”, mas descar-
tou abandoná-lo. Para ele, uma das 
soluções é o parlamento ter a coragem 

de desvincular receitas no Orçamento 
da União:

— Foram duas grandes lições da 
pandemia: primeiro, a nossa classe po-
lítica foi corajosa e trabalhou fi rme pa-
ra controlar o orçamento. Para a saúde, 
não faltou dinheiro este ano, mas não 
teve aumento [de salário] do funciona-
lismo. Segundo, quando a gente quer 
e focaliza, reduz a miséria fortemente. 
Não adianta você querer tirar teto para 
gastar mais, para reeleger A, B, C. Nós 
não podemos fi car pensando em tocar 
fogo no Brasil, saindo da responsabili-
dade fi scal, mexendo no teto.

O presidente da comissão, Confú-
cio Moura (MDB-RO), e o vice-presi-
dente, Styvenson Valentim (Podemos-
-RN), lembraram o grande número de 
atingidos pelos efeitos de longo prazo 
da covid-19 sobre o corpo, ainda sendo 
estudados pela medicina.

— Nós temos uma quantidade de 
sequelados e de cirurgias eletivas, co-
mo as ortopédicas, que vão demandar 
uma previsão orçamentária diferen-
ciada, para atender esses segmentos 
que estão enfi leirados no SUS — disse 
Confúcio.

Guedes lembrou que o ministério 
está trabalhando junto com o líder do 
governo no Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), em um projeto para 
regulamentar a “transação tributária”, 
nome técnico para um programa de 
perdão de dívidas acumuladas pelas 
empresas atingidas pela pandemia.

— Essa pandemia vai deixar seque-
lados. E sequelados não só do ponto de 
vista da saúde, mas também do ponto 
de vista empresarial. Como é que fi ca 
o comércio? Estamos tentando atacar 
todos esses problemas. Fico torcendo 
para o senador Confúcio pegar essa 

relatoria, por essa visão ampla, essa se-
gurança que ele tem na condução dos 
trabalhos — elogiou Guedes.

PREVISÕES ECONÔMICAS
O ministro apresentou previsões 

otimistas em relação à economia. Se-
gundo ele, o forte aumento das emis-
sões do Tesouro para fazer frente à 
pandemia já está sendo revertido:

— Nós fomos golpeados, gasta-
mos muito dinheiro, a dívida pública 
subiu, as emissões triplicaram, mas 
nós fomos recuperando o controle da 
situação de novo e agora as emissões já 
estão descendo, e o país está retoman-
do o crescimento. Afundamos rápido, 
mas saímos rapidamente do abismo 
também e estamos criando empregos 
liquidamente.

Guedes celebrou a entrega ofi -
cial à Câmara dos Deputados, nesta 
sexta-feira, da proposta de reforma 
do imposto de renda. E detalhou dois 
programas que o governo pretende im-
plantar, o Bônus de Inclusão Produtiva 
e o Bônus de Incentivo à Qualifi cação, 
visando criar 2 milhões de novos em-
pregos para jovens de 18 a 28 anos fora 
da escola e do mercado de trabalho.

MEIO AMBIENTE
A senadora Kátia Abreu (PP-TO) 

manifestou preocupação com a esco-
lha do ruralista Joaquim Pereira Leite 
para o Ministério do Meio Ambiente, 
sucedendo Ricardo Salles. Ela disse te-
mer represálias da Europa e dos Esta-
dos Unidos às exportações brasileiras, 
caso o novo ministro siga a política de 
seu antecessor, que afrouxou a fi scali-
zação ao desmatamento.

— Esse ministro é da mesma escola 
do Salles. Não vai gerar confiança nos 
organismos internacionais e naqueles 
países com quem precisamos manter 
uma relação mais do que especial, por 
conta das nossas exportações. Eu não 
gostaria de ver uma retaliação america-
na, ou muito menos o acordo da União 
Europeia com o Mercosul jogado por 
terra abaixo. Nós trocamos o Salles por 
meia dúzia. Gostaria de estar enganada.

Paulo Guedes especulou que a 
questão ambiental pode estar sendo 
usada por outros países como “disfar-
ce” para medidas protecionistas contra 
o Brasil e acusou a Argentina de exercer 
poder de veto, no âmbito do Mercosul, 
a acordos comerciais:

— Queremos ampliar os acordos e 
a Argentina está dizendo ‘não, eu tenho 
direito a veto’. Nós não vamos estar em 
um Mercosul movido a ideologia.

REQUERIMENTOS
Foram aprovados requerimentos 

de Confúcio Moura de duas audiên-
cias públicas com especialistas, uma 
para debater a preservação do meio 
ambiente como forma de evitar novas 
pandemias; e a outra para debater as 
campanhas e estratégias de comuni-
cação sobre a pandemia e a vacinação.

VACINAS
Guedes elogiou o Projeto de Lei 

1.343/2021, do senador Wellington Fa-
gundes (PL-MT), que permite a fabri-
cação de vacinas contra a covid-19 na 
indústria de saúde animal. 

A matéria foi aprovada pelo Se-
nado na quarta-feira 23 e seguiu para 
sanção presidencial.

Senadores pedem a Paulo Guedes 
atenção às sequelas da pandemia
ECONOMIA | Ministro Paulo Guedes  confirmou a extensão do auxílio emergencial, que terminaria em 31 de julho, pelo menos até outubro, quando, segundo ele, a vacinação em massa 
permitirá a aceleração do crescimento da economia e a queda do desemprego. “Quem dirige a o auxílio emergencial não é a economia, é a pandemia”, alertou o ministro

Audiência pública na Comissão Temporária da Covid-19 aconteceu nesta sexta-feira 25

Uma vez preso na areia movediça, a 
recomendação dos especialistas 
em sobrevivência é: não se mova, 

economize até na respiração enquanto 
estuda mentalmente as possíveis saídas 
para a situação.

Compras acima dos preços de mer-
cado e com a presença de um obscuro 
intermediário, quando a norma nem 
impõe intermediários, é sempre um 
ambiente movediço.  A vida pública bra-
sileira é recheada de situações como essa. 

É o que se chama de trivial simples da 
corrupção de todos os dias, envolvendo o 
público e o privado.

Mas quando as evidências envolvem 
mais de 500 mil mortos e um volume 
brutal de dinheiro, privilegiando uma 
marca sobre as outras, a situação muda 
de figura. E não adianta gritar ou esper-
near porque aí se afunda mais rápido na 
areia pra não dizer na lama.

Até aqui, o governo foi confrontado 
na CPI com evidências robustas de negli-

gência no caso de compras de vacinas e 
combate à pandemia ao negar à popula-
ção o uso de máscaras.

Desde ontem esse foco mudou 
quando denúncias começaram a vir de 
dentro do próprio governo, envolvendo 
diretamente o próprio presidente da Re-
pública. O assunto é indigesto: envolve 
corrupção em tempos de pandemia, coi-
sa que o governo federal queria atribuir 
preferencialmente aos governadores.

Não precisa ser intérprete das re-

ações humanas para saber quando 
alguém, pressentindo que será engolido 
pwlos fatos, começa a se debater em de-
sespero.

Ontem, durante a CPI, algo excep-
cional foi visto: o experiente senador 
Fernando Bezerra Coelho, líder deste e 
de outros governos do Senado, vermelho 
como camarão, urrando para se fazer 
ouvir. Por melhores que fossem seus 
argumentos (e eles não eram), a reação 
intempestiva espantou até os mais roda-

dos dos senadores.
Algo começou a acontecer ontem 

e não foi uma epifania. Aliás, é bom 
lembrar que contratos e empenhos têm 
datas. Privilegiar um produto desconhe-
cido e mais caro do que outro conhecido 
e mais barato, privilegiando um interme-
diário que já aprontou com o Ministério 
da Saúde, tem nome e o leitor sabe qual é.

O governo ingressou no velho imagi-
nário popular como aquele detentor do 
carimbo. Aquele que gruda e não sai.

Reputação é importante



7Cidades|  Sábado e domingo, 26 e 27 de junho de 2021

BOLSONARO E DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

Teseu, personagem da mitologia grega, livrou-se de um monstro 
chamado Minotauro e evitou prejuízos econômicos e políticos 
para Atenas. Nos governos, sempre existe o risco de um monstro, 

chamado “corrupção”. Toda cautela é pouca para o governante livrar-se e 
não terminar incriminado por ação, ou, omissão. 

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS
DA NOTÍCIA

POR TRÁS

Madeira
Primeiro, o contrabando 

denunciado por autoridades 
alfandegárias norte-americanas, que 
resultou em autorização do STF para a 
PF investigar, o que poderá ser a maior 
apreensão de madeira da história, 
originária da Amazônia. A informação 
é que o ex-ministro, Ricardo Salles, 
do Meio Ambiente, participaria desse 
esquema fraudulento.

Covid 
Segundo, a denúncia de 

um servidor do Ministério da 
Saúde, acerca da suposta compra 
“superfaturada”, da vacina indiana 
Covaxin, com a intermediação 
de uma � rma pertencente a 
correligionário do governo.

Governo 

Até agora, todas providencias 
foram adotadas para investigação 
A CPI do senado entra em cena, 
também investigando. Só resta 
aguardar os próximos capítulos.

O presidente Bolsonaro elegeu-se com a bandeira anticorrupção. 
A sua principal estratégia será chegar em 2022, a� rmando que 
governou sem corrupção.

Desafi o 
Não se constata, ainda, nada de concreto. Porém, “dois fatos” atuais 

exigem do presidente toda transparência, na elucidação � nal.

BANDEIRA 

Vitória
Não se pode negar a importância 

para o RN da Barragem de Oiticica, 
em Jucurutu. O presidente Bolsonaro 
liberou mais de R$ 38,2 milhões, ao 
lado ministro Rogério Marinho, que 
� nalizará a obra, esperada há 70 anos.

Abrangência 
A barragem atenderá 250 mil 

habitantes n Seridó, do Vale do Açu e 
Região Central do estado.

Finalmente
Em Pau dos Ferros foi assinada 

a ordem de serviço do Ramal do 
Apodi, canal que trará água do Rio 
São Francisco para o estado. Grande 
avanço.

Mais uma vez
 Em meio a notícias tão positivas, 

a “boca” do presidente não se conteve 
e ele disparou contra a imprensa: 
“não darei entrevista para não 
responder a perguntas de idiotas”. 
Agressão, sem necessidade.

Criança 
O presidente achou pouco e 

retirou a máscara protetora da face 
de uma criança de 10 anos. Meu 

OLHO ABERTO
Deus! O que ele ganha com isso?

CPIs 
A Assembleia Legislativa do RN 

cria a CPI para investigar verbas 
da pandemia e reabre outra da 
construção do estádio Arena das 
Dunas. Será estratégia para uma CPI, 
inibir a outra e tudo dá em nada?

Paciência 
Enquanto o PSDB não de� nir o 

seu candidato a presidente, o nome 
da “terceira via” será preservado. 
Objetivo é evitar massacre das redes 
sociais bolsonaristas, petistas e 
tucanas.

Magoado 
 Lula hoje não esconde a mágoa 

de que, quando foi presidente 
fez tudo pelo setor produtivo do 
país e ao cair em desgraça, os 
empresários não moveram uma 
palha para ajudá-lo.

Lobby
 Uma das maiores lutas do 

senador Marco Maciel foi aprovar a 
regulamentação do “lobby”, no Brasil.  
Nunca vingou. Agora, o assunto volta 
à tona.

DOIS LADOS | Ao Agora RN, deputados federais pelo Rio Grande do Norte repercutiram os levantamentos do 
Ipec que mostram Lula eleito em primeiro turno em 2022 e avaliação negativa do governo Bolsonaro

Vista com bons olhos por par-
lamentares potiguares que 
fazem oposição ao governo 

federal, a pesquisa divulgada pelo 
Ipec, nesta semana, que mostra o 
ex-presidente Lula (PT) com 49% 
dos votos para as eleições gerais de 
2022, conquistou descrédito entre in-
tegrantes da ala bolsonarista no Rio 
Grande do Norte. O resultado apre-
senta o petista com 26 pontos per-
centuais à frente do atual presidente, 
Jair Bolsonaro (sem partido) - sendo 
eleito no primeiro turno na disputa 
pelo Palácio do Planalto.

O mesmo instituto fez um outro 
levantamento que também movi-
mentou os bastidores da política. De 
acordo com o Ipec, 49% da popula-
ção avaliam o governo federal como 
ruim/péssimo. Entre os que têm essa 
compressão, está a deputada federal 
Natália Bonavides (PT). Para ela, a 
atuação do capitão reformado no 
combate à pandemia da covid-19 fez 
com que o Brasil vivenciasse uma das 
piores crises sanitárias da história.

“O governo Bolsonaro é um go-
verno muito ruim. É essa a percepção 
que as pesquisas estão captando. A 
maioria do povo reprova um governo 
que é aliado de um vírus, responsável 
pela morte de mais 500 mil pessoas, 
que privatiza nossas empresas públi-
cas, aumenta o preço de tudo e que 
jogou milhões no desemprego e na 
fome”, disparou.

A petista acredita que o favoritis-
mo do eleitorado a Lula, conforme 
pesquisas, se deve aos desdobramen-
tos que os casos envolvendo o ex-pre-
sidente estão tendo. Na quinta-feira 
24, o ministro Gilmar Mendes, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), decla-
rou o então juiz Sergio Moro suspeito 
em mais dois processos relacionados 
à maior liderança do PT.  

A decisão vale para os processos 
relacionados a um sítio em Atibaia 
(SP) e a supostas vantagens indevi-
das envolvendo imóveis em São Pau-
lo, como o Instituto Lula. Com isso, 
os dois processos terão de recomeçar 
do zero, e as provas não poderão ser 
aproveitadas. Como Gilmar Mendes 
decidiu individualmente, cabe recur-
so do Ministério Público Federal.

“As pessoas querem uma alterna-
tiva para esse projeto de morte e de 
fome, e a alternativa é Lula. Ele repre-
senta a esperança. Lula era a alter-
nativa em 2018, mas foi impedido de 
concorrer. Agora, com a con� rmação 
de que as acusações contra ele eram 
mentiras e suas condenações foram 
farsas jurídicas, Lula tem todas as 
condições de derrotar o bolsonaris-
mo”, re� etiu.

Nessa mesma linha de oposição, 
o deputado federal Rafael Motta 
(PSB) apontou o colapso na saúde 
e a instabilidade econômica como 
fatores para os resultados negativos 
conquistados por Bolsonaro nas 
pesquisas. Tal cenário, na visão do 

parlamentar, contribui para o cresci-
mento de Lula nos levantamentos, já 
que o petista é o principal adversário 
político do atual presidente.

“A queda na aprovação do go-
verno Bolsonaro é natural. A gestão 
mostra dia após dia que a irresponsa-
bilidade custou milhares de vida dos 
brasileiros sem cuidar da economia. 
In� ação, desemprego e milhões de 
pessoas em luto é o saldo até agora. 
As pessoas sentem o desastre no co-
tidiano, seja no mercado ou nas no-
tícias diárias de pessoas conhecidas 
e até familiares mortos pela pande-
mia”, justi� cou.

E continuou: “O crescimento das 
intenções de voto do ex-presidente 
Lula parece um movimento natural 
pela insatisfação com a gestão atual. 
Vamos acompanhar se a movimenta-
ção se con� rma no decorrer do pró-
ximo ano até as eleições”.

O partido de Motta tem costu-
rado uma reaproximação com o PT, 
a � m de fortalecer a candidatura 
de Lula em 2022. O movimento foi 
formalizado pelo PSB com a � liação 
do governador do Maranhão, Flávio 
Dino, antes no PCdoB, e do deputa-
do federal Marcelo Freixo, vindo do 
PSOL.

Aliados de Lula, Dino e Freixo di-
zem querer trabalhar por uma unida-
de da esquerda na eleição presiden-
cial. No partido, a avaliação é de que 
a candidatura do ex-presidente é a 
mais forte para representar o campo. 
O PSB, no entanto, vinha caminhan-
do para formar uma terceira via. Des-
de 2019, o partido integra bloco com 
PDT, Rede e PV, que já conta com a 
pré-candidatura de Ciro Gomes.

Na contramão dos demais cole-
gas de bancada citados nesta maté-
ria, surge o deputado federal general 
Girão (PSL). Aliado do governo fe-
deral, o parlamentar teceu críticas a 
Lula, fazendo alusão a Lei da Ficha 
Limpa, que impede pessoas conde-
nadas por decisão de órgão colegia-
do de serem eleitas. O ex-presidente, 
no entanto, recuperou os direitos 
políticos após o ministro Edson Fa-

chin, do STF, em 8 de março, anular 
as condenações do petista na Lava 
Jato de Curitiba.

“Se existe alguém nesse país 
que representa a Lei da Ficha Suja, 
essa pessoa é o ex-presidiário Lula. 
Então, se a Justiça teimar em rasgar 
as leis brasileiras e decidir que ele 
pode concorrer, nós vamos ver se 
ele terá coragem de entrar para per-
der. Além disso, a pesquisa que nós 
acreditamos é a das ruas. E prova 
disso é a multidão que recepcionou 
o presidente Jair Bolsonaro aqui no 
Rio Grande do Norte. Quem mostra 
a aprovação de um gestor é o povo e 
o povo está com Bolsonaro. Tem si-
do assim nos quatro cantos do país, 
em todos os lugares que o presidente 
tem visitado e em 2022 não será dife-
rente”, pontou.

Em entrevista nesta sexta-fei-
ra 25 à TV PT, Lula, disse que viu 
“muita gente falando que eu esta-
va morto, que o Lula já era, mas o 
que não sabem é da relação que 
eu tenho com a fé. Se eu voltar, 
vai ser para consertar o país e so-
mente o PT é capaz de consertar 
o Brasil”.

Já Bolsonaro, voltou a defen-
der o voto impresso e a atacar 
o STF. “O Datafolha disse que 
eu não ia para o segundo turno. 
Se fosse, não ganharia de nin-
guém, nem do Cabo Daciolo. O 
que aconteceu? Por isso que nós 
queremos o voto auditável. Tem 
alguns que, lamentavelmente, 
do STF, fazem militância contra 
o voto auditável. Tiraram o Lu-
la da cadeia, tornaram elegível, 
para quê? Elegê-lo presidente na 
fraude? Se o Congresso Nacional 
promulgar a peça do voto auditá-
vel da Bia Kicis, teremos eleições 
auditáveis no ano que vem. E 
ponto � nal”, opinou.

Natália acha o governo federal “muito ruim” General Girão: Lula é “ex-presidiário”

Pesquisa reforça polarização entre 
deputados federais do Estado

AGORA RNAGORA RN

O QUE DIZEM 
OS ENVOLVIDOS
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Uma das lideranças mais 
importantes do setor pro-
dutivo do Nordeste, Amaro 

Sales de Araújo tem se notabiliza-
do pelo equilíbrio com que vem se 
conduzindo à frente da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 
Norte (Fiern).

Num momento difícil da vida 
brasileira, marcada por polariza-
ções políticas e uma pandemia 
que drena forças do país, Amaro 
insiste que o partido dos empre-
sários deve ser sempre o da indús-
tria, acima de tudo.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
ele fala do presente e do futuro da 
entidade, da sucessão à frente da 
Fiern e dos desafios do RN com a 
saída da Petrobras do estado. E, é 
claro, dos aprendizados deixados 
pelo novo coronavírus.  

Agora RN: A FIERN sempre 
adotou uma posição de neu-
tralidade política, articulando 
sua agenda com todos os go-
vernos estaduais, independen-
te de posição ideológica. Preo-
cupa ao senhor a polarização 
política vigente no país?

Amaro Sales: A FIERN con-
tinuará com o posicionamento 
de neutralidade política. Contu-
do há a necessidade de conversa 
com os governos, com os entes 
políticos de maneira geral, sobre 
a participação e as prioridades da 
indústria. Isso é natural. Prefiro 
não tecer maiores comentários so-
bre a polarização política. A Fiern 
precisa que o partido da indústria, 
esse sim, tenha seu espaço e fun-
cione muito bem. Que a indústria 
mantenha a sua sustentabilidade, 
a empregabilidade, o crescimen-
to econômico. Esse é o papel da 
FIERN.

Agora RN: Do ponto de vista 
regional, não é novidade que 
o Rio Grande do Norte vem 
perdendo espaços para outros 
estados, inclusive a Paraíba, 
que parece abrir um mercado 
mais próspero atraindo mais 
empresas. Em sua opinião, on-
de estamos errando?

Amaro Sales – É preciso 
registrar que têm sido abertas 
várias negociações, inclusive com 
a FIERN fazendo parte dessas ar-
ticulações junto ao Governo do 
Estado, que tem ouvido os pleitos 
das indústrias que mediamos, 
de forma que possamos manter 
nossas empresas aqui. Sabemos 
que a Paraíba e o Ceará apresen-
tam políticas de incentivo fiscal 
audaciosas. Mas entendemos que 
o Governo do RN está atento aos 

pleitos que fazemos, atento a esta 
articulação e temos conseguido 
reverter a tendência de retirada. 
Estamos vivenciando a busca por 
um crescimento econômico em 
meio a essa pandemia. E espera-
mos que o RN possa mostrar suas 
potencialidades de forma mais 
contundente nos próximos me-
ses. Para isso, temos o MAIS RN 
como um grande canal de discus-
são dessa retomada da economia. 
Trata-se de uma plataforma de 
BussinesInteligence (B.I.) que tem 
levantado informações importan-
tes e sistematizadas de setores 
expressivos da economia potiguar. 
É uma bússola que contém infor-
mações muito importantes para 
quem deseja investir ou aumentar 
sua abrangência em segmentos es-
tratégicos do Rio Grande do Norte.

Agora RN: O senhor está em 
seu terceiro mandato à frente 
da Federação, como o senhor 
avalia esse período e qual foi o 
mais difícil? Pensa num quarto 
mandato ou o senhor prepara 
a sucessão?

Amaro Sales: Não haverá 
um quarto mandato, até porque 
o estatuto não permite. Para es-
se terceiro mandato, houve uma 
aclamação de 95% dos sindicatos, 
quase unanimidade, para que eu 
ficasse. A sucessão é algo natural 
em qualquer instituição. Estamos 
mais preocupados em que a pes-
soa que venha me substituir possa 
contribuir com a ampliação da 
competitividade da indústria, com 
a discussão dos projetos e pautas 
junto aos governos, na melhoria 
do ambiente de negócios e que 
possa abrir novas oportunidades, 
atrair mais empresas e contribuir 
com o desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte. Sobre o manda-
to, em todo ele temos enfrentado 
dificuldades. Mas acredito que o 

mais difícil foi esse com a chega-
da da pandemia em que preci-
samos administrar com poucos 
recursos, sofremos vários cortes e 
precisamos nos adequar aos cus-
tos, às exigências sanitárias e aos 
recursos que tínhamos. Inclusive 
adequar o tamanho da FIERN aos 
recursos recebidos.

Agora RN: Como o senhor 
analisa o processo de substitui-
ção da Petrobras por empresas 
privadas no Rio Grande do 
Norte, já há uma perspectiva 
mais sólida em relação ao iní-
cio desse processo?

Amaro Sales - Sem dúvidas. A 
Petrobras, desde a década de 1980 
quando chegou ao RN, no boom 
do petróleo, se manteve por muito 
tempo como o grande agente da 
economia. O RN chegou a produ-
zir mais de 120 mil barris ao dia e, 
hoje, não produzimos sequer 30 
mil barris/dia. Não há como re-
verter essa saída, porque é decisão 
da empresa sair do estado.  Enten-
demos que a retomada do setor 
de petróleo e gás segue um novo 
modelo, diferente, com vários 
atores de menor porte. Estamos 
dando total apoio às empresas, 
por meio do SENAI/CTGAS-ER e 
do ISI-ER, que traz tecnologias em 
P&G, oferecem suporte na área de 
qualificação profissional, de pes-
quisa aplicada. Vivemos um novo 
momento do petróleo e gás no 
Rio Grande do Norte e espero que, 
com o tempo e a chegada dessas 
novas empresas, os números de 
produção voltem a crescer a níveis 
iguais aos de antes.

Agora RN: O estado já foi 
líder em setores importantes, 
como petróleo e camarão. O 
senhor acha que esse recuo 
econômico deixou o empresá-
rio mais cético em relação ao 

futuro?
Amaro Sales: Não, há uma re-

tomada de confiança. O Índice de 
Confiança do Empresário Indus-
trial (ICEI), medido pela FIERN, 
chegou a 60 pontos em junho de 
2021, o patamar mais elevado para 
um mês de junho desde 2011.O Rio 
Grande do Norte continua sendo o 
maior produtor de frutas frescas, 
de camarão e, mesmo com a baixa 
no petróleo, ainda somos líder em 
produção em terra. E temos seto-
res importantes de alavancagem 
da economia como as energias eó-
lica e solar, sal marinho e minera-
ção. São várias as potencialidades 
e oportunidades de investimentos 
e negócios no Rio Grande do Nor-
te, que estão apontados no MAIS 
RN - essa plataforma, mantida pe-
la FIERN em parceria com empre-
sários, traz para o RN a esperança 
de retomada. E que está totalmen-
te acessível em meio digital, com 
análise de dados, cenários para 
consulta de investidores e socieda-
de em geral.

Agora RN: Na sua avaliação, 
estacionamos, melhoramos ou 
pioramos as condições de com-
petitividade no RN nos últimos 
anos?

Amaro Sales: O Rio Grande 
do Norte continua com grandes 
oportunidades. Precisamos me-
lhorar o ambiente de negócios, 
ponto em que a FIERN vem tra-
balhando fortemente junto ao go-
verno do estado e temos recebido 
apoio. Precisamos de mais incenti-
vos, reforçar as políticas de incen-
tivos, dar maior segurança jurídica 
aos negócios, fazer as reformas 
estruturantes que o país precisa. 
Temos a expectativa de uma re-
forma política, de gestão pública, 
de uma reforma tributária ampla, 
um grande avanço para as empre-
sas. Acredito que o Rio Grande do 
Norte está numa posição melhor 
porque há um entendimento en-
tre o empresário e a governança, 
e a FIERN atua como meio nessa 
relação, que traz um ambiente 
mais favorável para tratar sobre a 
economia do Rio Grande do Norte.

Agora RN: Quais os lega-
dos positivos e negativos que 
a pandemia deixará para o Rio 
Grande do Norte?

Amaro Sales: A pandemia 
deixará aprendizados para o 
mundo. Como diria o Papa Fran-
cisco, “ninguém sairá dessa crise 
sozinho”. No Brasil, infelizmente, 
tivemos a politização da pande-
mia. Tivemos uma enorme perda 
de vidas, de pessoas queridas, um 

difícil luto a enfrentar. Mas tive-
mos o aprendizado com a forma 
como as empresas e pessoas ti-
veram que se adequar a esse mo-
mento e retomar as atividades. E 
fica como legado a diminuição de 
fronteiras com o trabalho remoto 
produtivo, o avanço no uso de tec-
nologia e a transformação digital 
dos negócios. Temos a esperança 
que, quando a imunização for 
concluída no Brasil, possamos ter 
condições para uma retomada da 
economia, como vinha acontecen-
do de 2019 para 2020. Vemos em 
alguns setores, já em 2021, sinais 
de melhorias. Esperamos que o 
segundo semestre seja de recupe-
ração e o ano de 2022, o pós-pan-
demia, de crescimento.

Agora RN: Qual o seu gran-
de sonho como industrial?

Amaro Sales: O meu sonho é 
ver o meu estado como um grande 
produtor em várias atividades eco-
nômicas, sendo destaque nacional. 
O Rio Grande do Norte é apontado 
como o maior gerador de energia 
eólica, e esse legado precisa chegar 
às pessoas, às indústrias, precisa-
mos ter uma energia mais compe-
titiva, o gás mais competitivo, um 
combustível mais competitivo no 
nosso estado. Essa diferenciação 
precisa chegar à casa, à economia 
das pessoas, tornar isso prático. 
Ter um estado rico não só em bele-
zas naturais, mas sobretudo pelas 
oportunidades. Rico em arrecada-
ção e em desenvolvimento econô-
mico, não mendigando com um 
pires na mão para pagar a folha de 
pessoal.

Agora RN: O Sistema FIERN 
inaugurou o ISI-ER. O que isso 
significa para o estado?

Amaro Sales:  Um dos nossos 
maiores objetivos como gestor à 
frente da Federação era podermos 
inaugurar um Instituto SENAI de 
Inovação, onde trabalhamos a 
competitividade da indústria de 
energias renováveis. O RN enquan-
to um dos maiores produtores de 
energia eólica e solar do país pre-
cisava de um instituto à altura. Um 
investimento de quase R$ 20 mi-
lhões e que já tem quase o mesmo 
valor de R$ 20 milhões em projetos 
contratados com empresas nacio-
nais e estrangeiras. Um ISI de gran-
de relevância, descobrindo novos 
horizontes, trabalhado novas tec-
nologias, inovação e pesquisa. Pa-
ra colocarmos o RN em destaque 
para o mundo. Produzindo conhe-
cimento e tecnologia para grandes 
players do mundo que trabalham 
com energia limpa.

“O partido político do industrial 
é a indústria”, diz Amaro Sales
EXCLUSIVO | Numa entrevista ao Agora RN, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte fala de política, da sucessão dentro da entidade, da pandemia, da 
Petrobras e do  sonho de ver o estado como um grande produtor em várias atividades econômicas. “Legado de maior produtor de energia eólica precisa chegar às pessoas”

Presidente da FIERN, Amaro Sales, cumpre o terceiro mandato à frente da instituição



O Ministério Público Federal 
(MPF) obteve um novo man-
dado de prisão contra Oscar 

Eduardo Salazar Molina, acusado de 
envolvimento em um esquema inter-
nacional de tráfico de drogas, com ra-
mificação em Natal (RN). O recurso do 
MPF foi acatado pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região (TRF5) e mo-
dificou a decisão de primeira instância 
que havia revogado a prisão preventiva 
do réu.

Oscar Molina foi preso ainda na 
fase de investigação da Operação Cris-
tal (deflagrada em dezembro de 2009), 
mas obteve a liberdade provisória em 
2011 (em troca de medidas cautelares), 
tendo fugido posteriormente do país. 
Durante oito anos, não só se escon-
deu da Justiça brasileira, como sequer 
constituiu advogado no processo im-
petrado contra ele em 2012, obrigando 
à paralisação do seu trâmite.

Detido na Espanha em abril de 
2018, não teve seu pedido de extradição 
para o Brasil acatado pela autoridade 
espanhola, sob o argumento de “já ter 
sido condenado, na Espanha, por parte 
dos crimes que motivaram a solicita-
ção brasileira de extradição e por estar 
respondendo a processo, também na 
Espanha, pela outra parte dos crimes”. 

Oscar Molina obteve novamente a 
liberdade provisória e terminou por 
também fugir da Espanha, tendo sido 
preso, desta vez na Venezuela, em 24 de 
janeiro de 2020.

O recurso, assinado pelo procu-
rador da República Fernando Rocha, 
destaca que há indícios de que o réu 

continuou a operar junto ao esquema 
criminoso mesmo após ter sido preso 
e também depois de ser posto em liber-
dade provisória. O MPF rejeita, ainda, 
a tese de que uma possível demora no 
futuro processo de extradição – argu-
mento acatado pelo juiz de primeira 
instância e baseado na crise diplomáti-

ca entre Brasil e Venezuela – possa jus-
tificar a revogação do pedido de prisão.

“(Oscar Molina) se encontra na 
situação atual por sua própria respon-
sabilidade, pois é foragido da Justiça 
brasileira há muitos anos, tendo se eva-
dido daqui e em seguida da Espanha, 
se dirigido à Venezuela provavelmente 
para dar continuidade ao desenvolvi-
mento de suas atividades criminosas”, 
observa o representante do MPF, para 
quem o réu só veio a constituir advoga-
do no Brasil, agora, depois de não ter 
conseguido a liberdade provisória na 
Venezuela.

Fernando Rocha destaca que, ao 
fugir do país e não constituir advoga-
do no processo, ele deu causa à sus-
pensão do andamento processual por 
oito anos, prejudicando a aplicação da 
lei penal. Para o relator do recurso no 
TRF, o desembargador Federal Rubens 
de Mendonça Neto, “é clara a falta de 

compromisso do recorrido com a juris-
dição brasileira, tendo em vista a ino-
bservância das obrigações decorrentes 
da liberdade provisória e ocultação por 
quase uma década”.

Cristal - Oscar Molina responde 
à acusação pelo crime de lavagem de 
dinheiro, decorrente do narcotráfico 
internacional. Ele teria participado da 
“lavagem” de aproximadamente 900 
mil euros através de investimentos em 
imóveis e empreendimentos situados 
na capital potiguar, a partir de empre-
sas dirigidas por Salvador Arostegui 
em Natal e das quais o irmão de Oscar, 
Gustavo Salazar Molina, era sócio.

Foram registrados, inclusive, diá-
logos entre Oscar Molina e Salvador 
Arostegui (apontado como líder do es-
quema) sobre tentativas para viabilizar 
o transporte de contêineres carregados 
de drogas da Venezuela para a Espa-
nha. 
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  RAUL SPINASSÉ - FOLHAPRESS

ARQUIVO

Um impasse entre o TCU (Tri-
bunal de Contas da União) e 
a Anatel (Agência Nacional 

de Telecomunicações) pode levar 
ao adiamento do leilão do 5G para 
o início de 2022 ou, na melhor das 
hipóteses, para novembro deste ano. 
As divergências ficaram expostas 
durante uma reunião ocorrida entre 
o ministro do TCU Raimundo Carre-
ro, relator do processo de avaliação 
das regras do leilão, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, e conse-
lheiros da Anatel.

Faria cobrou o tribunal, que tinha 
se comprometido a analisar o edital 
em, no máximo, 50 dias. Ele explicou 
que, por isso, tinha anunciado a data 
do leilão para meados de junho.

Depois, diante das incertezas 
e questionamentos do tribunal en-
viados ao ministério e à agência, o 
ministro mudou a data para meados 
de julho a tempo de que as teles cum-
pram a exigência da Anatel de que o 
novo serviço comece ainda em 2022 
pelas capitais.

O 5G é uma das entregas mais 
esperadas por Jair Bolsonaro para 
enfrentar a campanha pela reeleição. 

O presidente vem enfrentando queda 
de popularidade por causa da gestão 
da crise causada pela pandemia.

Na reunião, Faria pediu que o 
tribunal desse, ao menos, uma esti-
mativa do novo cronograma. O po-

tiguar, filho do ex-governador do RN, 
se tornou um dos maiores defensores 
do presidente Bolsonaro.

No entanto, os auditores envolvi-
dos na análise das regras do certame 
disseram ser difícil fazer uma pro-
jeção diante da "incompletude" dos 
documentos.

Sem o recebimento de todo o ma-
terial, disseram eles, não é possível 
dar início à contagem do prazo regu-
lamentar de até 75 dias para a análise 
e devolução do processo ao plenário 
do TCU.

Os auditores do TCU, segundo 
informações da Folha, também re-
clamaram da ausência de informa-
ções sobre o modelo de precificação 
das faixas de frequência —espécies 
de avenidas no ar por onde as ope-
radoras farão trafegar seus sinais de 
5G

Anunciado para julho, Leilão do 5G 
pode ser adiado para próximo ano
ATRASO | Questionamentos do TCU e atraso na entrega de documentos pela Anatel ameaçam leilão, anunciado para próximo mês por ministro Fabio faria, filho do ex-governador do 
Rio Grande do Norte Robinson Faria e, hoje, um dos maiores defensores do presidente Jair Bolsonaro. Auditores envolvidos na análise do certame apontam "incompletude" . 

Ministro Fáfio Faria terá que apresentar novo prazo, contrariando o que já havia anunciado 

5G É UMA DAS 
ENTREGAS MAIS 

ESPERADAS POR JAIR 
BOLSONARO PARA 

ENFRENTAR A CAMPANHA 
PELA REELEIÇÃO

Oscar Molina recebeu a liberdade provisória em 2011 e fugiu do Brasil

MPF obtém novo mandado contra Oscar Molina
NARCOTRÁFICO



O valor estimado para o prêmio 
da Quina de São João aumentou 
para R$ 200 milhões, o maior 

valor já pago na modalidade. O sorteio 
será realizado neste sábado 26, a partir 
das 20h, no Terminal Rodoviário do 
Tietê, em São Paulo.

Como nos demais concursos es-
peciais, o prêmio da Quina de São João 
não acumula. Este é o caso da Mega-Se-
na da Virada, por exemplo. Se não hou-
ver acertadores dos cinco números, o 
valor principal será dividido entre os 
acertadores da segunda faixa (quadra) 
e assim por diante.

COMO JOGAR
As apostas na loteria podem ser 

feitas nas casas lotéricas ou pelo site 
ou aplicativo de loterias da Caixa. No 
caso da Quina especial de São João, pa-
ra apostar, basta marcar de cinco a 15 
números dentre os 80 disponíveis.

O apostador também pode deixar 
o sistema escolher os números, por 
meio da aposta no formato “surpresi-
nha”. Ganham prêmios os apostadores 

que acertarem dois, três, quatro ou 
cinco números. O preço de uma aposta 
simples, com cinco números, é de R$ 2.

As apostas podem ser realizadas 
em volantes específicos da Quina de 
São João, disponíveis nas lotéricas de 
todo o país. De acordo com a Caixa, no 

site das loterias (www.loteriasonline.
caixa.gov.br), é possível adquirir um 
combo especial do sorteio, com 15 
apostas para o concurso 5.590, bem 
como outros seis combos contendo 
apostas de outras modalidades além 
do concurso especial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE SUSPENSÃO PARA ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0751/2021
O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, torna público que fica SUSPENSA a Licitação: 
Pregão Eletrônico N° 009/2021, Processo Administrativo N° 0751/2021, que estava aprazada 
para o próximo dia 29/06/2021, às 09h00min, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, por ocasião de impugnação impetrada pela empresa: A & G SERVICOS 
MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 12.532.358/0001-44. Após conclusão das providências 
necessárias, será publicada nova data de abertura do processo licitatório.

Afonso Bezerra/ RN, 25 de junho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Central Fotovoltaica Assu V Ltda., inscrita no CNPJ 23.844.275/0001-07, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licença de Operação - RLO para subestação 
de energia elétrica 34,5/138Kv com um transformador de potência de 75MVA, localizada 
na Rod. BR 304-Km99 - Sentido Assu-Mossoró, Sítio Meladinha, CEP: 59.650-000, Assú-RN.

Clécio de Lima Silva - Analista Ambiental I

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NSA DE FATIMA EIRELI ME, CNPJ: 23.466.645/0001-10, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Renovação da Licença de Operação - RLO, com validade: 24/06/2027, para Revenda Varejista de 
combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na Av. Rio Branco, 40, 
Centro, Jardim de Piranhas/RN. 
 

KAIO FLAVIO DANTAS ALVES 
PROPRIETARIO 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO DE COMBUSTIVEIS PADRE CICERO EIRELI, CNPJ: 05.195.530/0001-56 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
Renovação da Licença de Operação (RLO) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis 
líquidos, localizado na RUA PREFEITO CRISANTO JORDÃO DE MORAIS, 1 CENTRO CEP: 59.214-000 no 
Município de SERRA DE SÃO BENTO/RN. 
 

RAILSON BENEDITO FERREIRA 
Titular 

 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

CM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 18.779.283/0001-87, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Renovação da Licença de Operação - RLO, com validade: 24/06/2027, para Revenda Varejista de 
combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 150m3, Localizado na Avenida Manoel de 
Jarro, 1997, Massaranduba, Ceará-Mirim/RN. 
 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA 

 
Rodrigo Wanderley Couceiro Costa, CPF: 829.171.404-53, torna público que está requerendo junto ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA – a LSP para a construção de uma 
residência unifamiliar, localizada na Avenida Coronel Paulo Salema, S/N - Praia de Pirambúzios, Município de 
Nísia Floresta/RN. 

Rodrigo Wanderley Couceiro Costa 
Proprietário 

 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 
 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINCOPEÇAS-RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Na forma dos artigos 612 e 859 da Consolidação das Leis do Trabalho e demais disposições legais sobre a matéria, 
ficam convocadas todas as empresas que pertençam à categoria econômica abrangida pelo Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios para Veículos do Estado do Rio Grande do Norte – Sincopeças/RN, CNPJ n.º 
24.365.678/0001-36, para se reunirem, na sede do referido sindicato - situado na Avenida Duque de Caxias, 191, 
Ribeira – 2º andar sala 05, Natal/RN, CEP: 59012-200 – em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 05/07/2021, às 18:00 horas, em primeira convocação, sendo realizada uma segunda convocação às 19:00 horas, 
caso não tenha sido alcançado o número de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação, obedecendo-se 
na segunda convocação o comparecimento de 1/3 (um terço) dos membros do sindicato ou com qualquer número de 
associados presentes, para deliberação da seguinte ordem do dia: 
1.º) Apreciar, deliberar aprovar ou rejeitar Pauta de Reivindicações do Sindicato dos Empregados no Comércio de 
Concessionárias e Distribuidoras de Veículos, Peças e Acessórios e Consórcios de Automóveis e Setores Similares no 
Estado do Rio Grande do Norte - SINDIAUTOPEÇAS/RN referente o período de 1.º de junho de 2021 até 31 de maio de 
2022; 
2.º) Deliberar sobre a concessão de  autorização para a Diretoria do Sincopeças/RN para negociar, rejeitar ou celebrar 
Convenção Coletiva de Trabalho, autorizar a diretoria do Sincopeças/RN a participar de mediações ou convocações 
perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do RN e autorizar a diretoria do Sincopeças/RN a 
representar a entidade perante o Tribunal Regional do Trabalho da 21.ª Região. 
3.º) Em virtude da pandemia do COVID19 a manifestação dos participantes poderá ocorrer por meio eletrônico devendo 
ser solicitada a participação pelo e-mail sincopecasrn@gmail.com até a hora da última chamada, sendo o voto ou 
manifestação dos interessados, neste caso, também enviadas pelo referido e-mail, produzindo todos os efeitos legais 
de uma assinatura presencial, ressaltando que será transmitida pela plataforma zoom. 
 

Natal/RN, 26 de junho de 2021. 
 

Itamar Manso Maciel Júnior 
Presidente do SINCOPEÇAS/RN 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

O Município de São Pedro, 08.079.915/0001-46, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada Prévia para o Mirante de Santana, localizado na Estrada que interliga São Pedro 
a BR 304 – São Pedro/RN – CEP 59480-000.

Miguel Cabral Nasser
Prefeito

 ZANONE FRAISSAT

SENADO

Apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelo site; prêmio não acumula

Prêmio da Quina de São João sobe 
para R$ 200 mi; veja como jogar

SORTE 

OTIMISMO | Aumento médio nas arrecadações nos primeiros meses de 2021, segundo ministro Paulo 
Guedes, corrobora com a “melhora generalizada” da economia.Afirmação foi feita nesta sexta, no Senado

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse nesta sexta 25,  
que as receitas dos estados já 

estão se recuperando dos efeitos da 
pandemia, com um aumento médio de 
22% nas arrecadações nos primeiros 
meses de 2021, o que, segundo ele, cor-
robora com a “melhora generalizada” 
da economia. A afirmação foi feita du-
rante audiência na Comissão Tempo-
rária da Covid-19 do Senado Federal.

“Fomos golpeados [pela pande-
mia], gastamos muito dinheiro, mas 
fomos recuperando o controle da 
situação”, disse Guedes. “Afundamos 
rápido, mas saímos rápido do abismo 
e já estamos criando empregos. Na 
segunda-feira 28, devo anunciar um 
bom número de criação de empregos”, 
acrescentou o ministro.

Segundo ele, “a situação de me-
lhoria na economia é generalizada, 
com todos estados tendo aumento de 
arrecadação. A média está em 22% de 
aumento de arrecadação nos primei-
ros meses do ano. Todos setores, regi-
ões e cidades estão criando empregos”, 
completou.

Guedes destacou que, depois de a 
pandemia ter provocado necessidade 
de o país emitir dívidas de curto prazo, 
já se pode observar emissões com du-
ração de mais longo prazo, na medida 
em que o país retoma o crescimento.

De acordo com o ministro, o im-
pacto previsto com despesas para o 

enfrentamento da covid-19 em 2021 
é R$ 97,5 bilhões. Deste total, R$ 42,4 
bilhões já foram pagos.

“A perspectiva agora, com as vaci-
nas chegando, é de controle da pan-

demia. Outubro é o mês que todos go-
vernadores dizem que terão vacinado 
toda a população brasileira”, disse ele 
ao acrescentar que com o controle da 
pandemia será possível reduzir os gas-
tos com o auxílio emergencial.

“Quem dirige o auxílio não é a 
economia nem a política, mas a pan-
demia. Se ela continuasse fora de con-
trole, teríamos de continuar, mas essa 
não é a expectativa. Nas palavras do 
ministro Queiroga [da Saúde], estare-
mos em ambiente de controle da pan-
demia, reduzindo substancialmente as 
mortes com a população adulta toda 
vacinada”.

Ministro Paulo Guedes durante audiência na Comissão Temporária da Covid-19

Arrecadação média dos estados 
aumentou 22%, aponta ministro 

R$ 97,5 bi
Impacto de despesas com a 

covid em 2021, segundo Guedes 



11Geral|  Sábado e domingo, 26 e 27 de junho de 2021

IMPOSTO DE RENDA | Com a mudança, estima-se que 16 milhões de brasileiros serão isentos de IR, o dobro 
do número atual. Paulo Guedes entregou a proposta pessoalmente ao presidente da Câmara, Arthur Lira

A faixa de isenção do Imposto  
de Renda da Pessoa Física 
(IRPF) vai subir de R$ 1,9 mil 

para R$ 2,5 mil, segundo a proposta 
de reformulação das regras de tri-
butação do Imposto de Renda das 
empresas e das pessoas físicas que foi 
entregue na manhã desta sexta-feira, 
25, ao Congresso. Segundo o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, com a 
mudança, 16 milhões de brasileiros 
serão isentos de IR, o dobro do núme-
ro atual.

O projeto é apontado pela equipe 
econômica como a segunda fase da 
reforma tributária do governo, que 
tem por objetivo simplifi car o cipoal 
do sistema tributário brasileiro. A pri-
meira fase já está no Congresso desde 
o ano passado, sem a indicação de 
relator até agora, e prevê a criação da 
Contribuição sobre Bens e Serviços 
(CBS), que vai unifi car o PIS/Cofi ns.

O projeto do IR foi entregue pes-
soalmente por Guedes ao presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que 
há semanas vinha cobrando da equi-
pe econômica o seu envio ao Congres-
so. Sem conseguir avançar no projeto 
da CBS, Lira quer agilizar a votação 
das mudanças no IR, consideradas 
mais fáceis de serem aprovadas por-
que vêm acompanhadas de medidas 
populares com o aumento da faixa de 
isenção do Imposto de Renda da Pes-
soa Física, promessa de campanha do 

presidente.
Na época, ele propôs a elevação 

da faixa, hoje em R$ 1,9 mil, para cin-
co salários mínimos (o corresponden-
te a R$ 5,5 mil hoje). Não conseguiu 
por conta do impacto gigantesco na 
arrecadação. De olho na reeleição, 
ele quer garantir pelo menos uma 
parte da correção. A proposta que 
será apresentada vai aumentar para o 
limite de isenção para R$ 2,5 mil.

O governo deve aumentar 
a faixa de isenção de R$ 1,9 mil 
para cerca de R$ 2,5 mil. Todos 
os contribuintes, até quem ga-
nha mais de R$ 2,5 mil, são be-
nefi ciados. As alíquotas não são 
cobradas integralmente sobre os 
rendimentos. Quem ganha R$ 4 
mil por mês, por exemplo, não 
paga 22,5% sobre toda a parte tri-
butável do salário. Hoje, os "pri-
meiros" R$ 1.903,98 são isentos. 
É esse valor que deve subir para 
R$ 2,5 mil.

Compare a tabela atual com 
a proposta, que ainda precisa ser 
aprovada pelo Congresso: 

Projeto é apontado pela equipe econômica como a segunda fase da reforma tributária do governo

Taixa de isenção do IR sobe 
de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 
mil em projeto do governo

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

SAIBA MAIS

Tabela atual do 
Imposto de Renda 

Isento: até R$ 1.903,98

7,5%: R$ 1.903,99 - R$ 
2.826,65

15%: R$ 2.826,66 - R$ 
3.751,05

22,5%: R$ 3.751,06 - R$ 
4.664,68

27,5%: Acima de R$ 
4.664,68

Nova tabela do Imposto de 
Renda

Isento: Até R$ 2.500

7,5%: R$ 2.500,01 - R$ 
3.200

15%: R$ 3.200,01 - R$ 4.250

22,5%: R$ 4.250,01 - R$ 
5.300

27,5% Acima de R$ 
5.300,01

O QUE MUDA 
NO IMPOSTO 
DE RENDA PARA 
PESSOA FÍSICA

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL  
 

Construtora A. Gaspar S/A, 08.323.347/0001-87, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
 Licença Simplificada para a extração e pesquisas de bens minerais, com área de lavra de 19,54 ha e 
volume mensal de extração de 1500m³ localizada na Fazenda Alívio, Br 304, km 207 em Lajes/RN.  

 Licença Simplificada para a extração e pesquisas de bens minerais, com área de lavra de 6,33 ha e 
volume mensal de extração de 1500m³ localizada na Fazenda Alívio, Br 304, km 207 em Lajes/RN.  
 
 Licença Simplificada para a extração e pesquisas de bens minerais, com área de lavra de 5,29 ha e 
volume mensal de extração de 1500m³ localizada na Fazenda Alívio, Br 304, km 207 em Lajes/RN.  
 
 Licença Simplificada para a extração e pesquisas de bens minerais, com área de lavra de 1,93 ha e 
volume mensal de extração de 1500m³ localizada na Fazenda Alívio, Br 304, km 207 em Lajes/RN.  
 

Fabrício Barbosa Neto Gaspar 
Diretor de Obras 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
ANDREA JALES ROSADO CNPJ: 02.040.906/0001-65, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, 
para Lavajato, localizada Localidade Tabuleiro Alto, S/Nº, Zona Rural, Cep: 59.600-000 – Mossoró/RN. 

Frediano Jales Rosado 
Sócio Proprietário 

 

 
 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
COLMEIA LOCACAO DE CHALES LTDA, 05.786.084/0001-54, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença 
Simplificada (RLS), para Pousada/Chalés, localizada na Rua Praia de Camurupim, nº 1680, Orla, 
município de Nísia Floresta/RN. 
 

Rosemary Gonçalves de Oliveira 
Proprietária 

 

 
 
 
 
EMPRESA DA CONSTRUÇÃO PESADA CONTRATA PCD COM EXPERIÊNCIA DE 6 MESES, 
PARA AS VAGAS DE  EMPREGO: SINALEIRO, VIGIA, SERVENTE DE OBRA E PINTURA.  
 
ESSE@ESSEENG.COM.BR - 81-3202-6666 

 
2x3 

VAGAS PCD – ESSE ENGENHARIA LTDA 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  

Flaviano de Oliveira Morais, 045.974.414-33, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO para o Loteamento 
Brisa da Lagoa, localizado na RN 233 – Avenida Moésio Holanda no munícipio de Apodi/RN. 

Flaviano de Oliveira Morais 
Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

MARCOS & MARCOS CNPJ: 41.642.674/0001-77, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia (LP) para 
um posto de combustível, localizado na Rod RN 016 KM 12, S/N, Linda Flor, Assú/RN CEP 59 650-000.  

MARCOS & MARCOS  
Representante Legal 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

M Z G DE ARAUJO SANTOS, CNPJ: 18.636.703/0001-76, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração - 
LA, com validade: 24/06/2022, para armazenamento e revenda de GLP Classe III, com capacidade de 
armazenamento de 6.240kg, Localizado na Rua Manoel Ambrósio, 13, Emboca, Jardim de Piranhas/RN; E 
torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada – LS, para armazenamento e revenda de GLP 
Classe III, com capacidade de armazenamento de 6.240kg, Localizado na Rua Manoel Ambrósio, 13, Emboca, 
Jardim de Piranhas/RN; 

MARIA ZELINETE GENTIL DE ARAUJO 
 SOCIO-ADMINISTRADOR 
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

Pipa Beach Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, CNPJ: 33.610.514/0001-18, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Instalação para a instalação do Pipa SPA Residence , localizada na Av. Baia dos golfinhos, s/n, 
Pipa. Tibau do Sul/ RN. 

Manoel Vicente Pereira Neto 
Sócio Administrador 

 

 
PEDIDO DE E LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 

  
Posto Irmã Lindalva LTDA CNPJ 41.855.088/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação - 
LI, para a Atividade de Comercio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, com capacidade de 
armazenamento de 45m³, localizado na Rodovia RN 016, Linda Flor, KM 12, CEP.: 59.650-000, Assú/RN. 
 

Astenio de Melo Tinoco Junior 
Sócio 
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JOÃORICARDOCORREIA
Preços

Acomodados, consumidores 
lamentam e fi cam por aí, com 
relação ao aumento do preço dos 
combustíveis no Rio Grande do 
Norte. Pode até não ser ilegal, mas 
é imoral. Nessas horas, as vozes 
que esbravejam em outras ocasiões 
se calam. Nada de protestos, de 
viralizações nas redes sociais.

Preços 2
O pior está por vir, com a 

disparada ainda mais intensa 
nos preços da alimentação, do 

vestuário, sem falar que ainda 
pagaremos mais caro pela energia 
elétrica. E não adianta blablablá, 
comparando esse governo com 
aquele outro: pobre, em país 
dominado por bandidos, é igual a 
cachimbo, só leva fumo.

Preços 3
Enquanto a maioria dos 

brasileiros sobrevive com salários 
miseráveis, uma minoria continua 
com mordomias e extravagâncias 
bancadas pelos impostos – outro 
assalto aos nossos bolsos – que 

pagamos. Mas tem gente que só 
pensa em 2022, nas pesquisas, nas 
coligações.

Preços 4
Essa situação só mudaria se, 

como na pandemia da covid-19, os 
ricos fossem atingidos igualmente. 
Mas como são eles, os eleitos, 
que fazem as leis e defi nem tudo, 
se manterão nos patamares 
superiores. Se bem que, muitos 
desses, nem dormem direito 
temendo a batida na porta pela 
polícia.

Preços 5
Mas, mesmo se forem presos, 

logo estarão soltos, renovados, 
prontos para as velhas sacanagens 
de sempre. Estamos no Brasil! 
Mudanças dependem de nós, da 
educação que damos aos nossos 
fi lhos e da nossa capacidade de 
começar a dizer não aos canalhas 
que dizem nos representar.

Camarim
A Polícia Federal defl agrou nesta 

quinta-feira 24 a Operação Camarim, 
a fase ostensiva de investigação 

policial que apurou a prática do 
crime de lavagem de dinheiro, tendo 
como infração penal antecedente 
o crime de tráfi co de drogas. Os 
investigados, dois localizados na 
cidade de Corumbá/MS e um em 
Leopoldina/MG, utilizavam de 
empresas de pequeno porte para 
prática da lavagem de capitais.

Derradeira
Até terça-feira! Que Deus nos 

livre dos invejosos e nos dê forças 
para que possamos superar nossos 
limites com dignidade.

JOÃORICARDO

ROVENA ROSA 

O presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, disse nesta sexta-feira 
25, que a redução de medidas 

restritivas não é sufi ciente para a re-
tomada do faturamento de pequenos 
negócios, já que a queda de receitas 
se mantém estável desde fevereiro. 
Observou, no entanto, que até 9,5 mi-
lhões de pequenos negócios podem 
ter retomado o nível equivalente ao 
registrado antes da pandemia da co-
vid-19 até 1 de setembro de 2019, o 
que representa cerca de 54% do uni-
verso de microempreendedores indi-
viduais e micro e pequenas empresas 
brasileiras.

“Vacina é sinal de retomada, sinal 
de desenvolvimento”, disse, ao des-
tacar os resultados da 11ª edição da 
pesquisa “O Impacto da pandemia do 
coronavírus nos Pequenos Negócios”, 
realizada pelo Sebrae com a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), a partir de 
dados da Fiocruz e do Ministério da 
Saúde.

A pesquisa apontou que as em-
presas que retomaram o faturamento 
são de setores relativamente menos 
impactados pela pandemia, caso 
do comércio de alimentos, logística, 
negócios pet, ofi cinas e peças, cons-
trução, indústria de base tecnológica, 
educação, saúde e bem-estar e servi-
ços empresariais.

Ainda segundo o presidente do 
Sebrae, apesar do novo movimento de 
reabertura da economia e da diminui-
ção das restrições promovidas pelos 
governos estaduais e municipais, em 
função da crise causada pela covid-19, 
o percentual de empresas que conti-

nua registrando perdas no faturamen-
to, de 79%, continua inalterado desde 
fevereiro. O índice é o pior desde julho 
de 2020, quando 81% dos pequenos 
negócios revelavam perda de receitas.

O levantamento também revelou 
que, na média, as pequenas empresas 
estão faturando 43% menos do que o 
registrado antes da pandemia, o pior 
resultado desde julho do ano passado 
(45%).

Carlos Melles revelou que, em 
maio, pelo segundo mês consecutivo 
as micro e pequenas empresas de-
monstraram um sinal de recuperação, 
após uma forte queda de confi ança 

em março. Assim, o Índice de Con-
fi ança de Micro e Pequenas Empresas 
(IC-MPE) subiu 5,4 pontos em maio, 
atingindo o patamar de 935 pontos, 
o maior desde dezembro de 2020. Já 
o Índice de Confi ança subiu 11 pon-
tos no acumulado de abril e maio. No 
mesmo período, as MPE do Comércio 
melhoraram 22 pontos.

De acordo com o estudo, o nú-
mero de empresas que atuam em 
locais com restrição caiu de 54%, em 
fevereiro (2020), para 32%, em maio, 
e a quantidade de pequenos negócios 
operando (com ou sem mudança) se 
manteve estável em 80%, nesse mes-

mo período.
“A pesquisa nos permite perce-

ber que apenas a autorização para 
reabertura das empresas não é fator 
sufi ciente para infl uenciar de forma 
positiva o faturamento desses negó-
cios. Por isso é fundamental que a 
vacinação seja acelerada e que sejam 
criadas novas políticas que amparem 
os empreendedores, ampliem o aces-
so ao crédito e reduzam o custo des-
ses empréstimos de forma rápida”, 
disse o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles.

A queda no movimento de re-
cuperação também tem deixado os 
donos de pequenos negócios cada vez 
mais afl itos e apreensivos, mostra a 
pesquisa. Eles acreditam que o retor-
no à normalidade ocorrerá apenas em 
outubro de 2021, ou seja, daqui a 18 
meses. Esse índice tem crescido desde 
novembro do ano passado, quando o 
tempo de retorno estimado estava em 
14 meses.

“Todo esse cenário tem feito com 
que 56% dos entrevistados estejam 
afl itos e preocupados com o futuro 
das suas empresas, já que para 75% 
deles a empresa é a principal fonte de 
renda da família”, observa o presiden-
te do Sebrae.

METODOLOGIA
A pesquisa quantitativa entrevis-

tou 7.820 microempreendedores in-
dividuais (MEI) e donos de pequenos 
negócios entre os dias 25 de maio e 
1º de junho, em todos os estados e no 
Distrito Federal, por meio de formulá-
rio online. 

Pequenos negócios ainda sentem 
efeitos da pandemia, diz Sebrae
CRISE | Pesquisa realizade pela entidade aponta que percentual de empresas que continua registrando perdas no faturamento é de 79%, taxa que continua inalterada desde fevereiro. 
O índice é o pior desde julho de 2020, quando 81% dos pequenos negócios revelavam perda de receitas. Na média, empresas estão faturando 43% menos do que antes da pandemia

 54% do universo de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas brasileiras podem ter voltado ao patamar de 2019
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Carlos Melles, presidente do Sebrae 
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PÓDIO  | Classificada para a Olímpiada, a paulista foi a melhor nas barras assimétricas, e Lorrane Oliveira 
levou o bronze. Nas argolas, Athur Zanetti, que também está confirmado para Tóquio, conquistou a prata.

A paulista Rebeca Andrade, de 
22 anos, já classificada para a 
Olimpíada de Tóquio (Japão), 

conquistou a medalha de ouro nas 
barras assimétricas nesta sexta-feira 
(25), primeiro dia de finais da etapa 
Doha (Catar) da Copa do Mundo de 
Ginástica Artística. A atleta liderou o 
pódio com 14.500 pontos, passando 
a ucraniana Anastasilia Bachynska, 
com 13.433,que ficou com a prata. A 
carioca Lorrane Oliveira, de 23 anos, 
foi a terceira melhor (13.400) e levou 
o bronze. As finais da Copa do Mun-
do seguem neste sábado (26).

Outro brasileiro que subiu ao pó-
dio hoje foi Arthur Zanetti, campeão 
olímpico nos Jogos de Londres (2012) 
e prata na Rio 2016. O paulista, de 31 
anos, conquistou a prata (14.933), 
na primeira competição dele desde 
março do ano passado.  Zanetti ficou 
atrás apenas do atual campeão olím-
pico, o grego Eleftherios Petrounias 
que garantiu o ouro (15.133), passan-
do à liderança do ranking mundial, 
o que lhe garantiu a vaga olímpica 
nesta sexta (25). 

Natural de Volta Redonda (RJ), 
Caio Souza, de 27 anos, também dis-

putou a prova das argolas: ficou em 
quinto lugar (14.566). Ele é um dos 
cotados para compor a equipe mas-
culina que vai representar o país em 
Tóquio 2020, assim como Zanetti, Ar-
thur Nory, Caio Souza, Chico Barreto 
e Diogo Soares. A Confederação Bra-
sileira de Ginástica (CBG) anunciará 
os convocados no final de julho.

O Brasil tem garantidas as vagas 
de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade 
no individual. A equipe masculina 
estará em Tóquio com quatro atletas 
e um ginasta no individual masculi-
no.

Paulista Rebeca Andrade foi a melhor nas barras assimétricas nesta sexta-feira; ela já está confirmada para as Olimpíadas

Rebeca Andrade fatura ouro na 
Copa do Mundo de Ginástica

ABELARDO MENDES

CANINDÉ PEREIRA 

O s únicos times potiguares a dis-
putarem o Campeonato Brasi-
leiro, o América e o ABC,  terão 

pela frente neste final de semana duas 
equipes cearenses: Caucaia e Atlético 
do Ceará, respectivamente. Os clubes 
se enfrentam pela quarta rodada da 
série D.

O primeiro a entrar em campo é 
o América, em disputa com o último 
colocado do grupo, o Caucaia, neste sá-
bado, às 16h, no Estádio Raimundo de 
Oliveira Filho, o Raimundão, no Ceará.

O Alvirrubro natalense não está 
muito bem no torneio, e já acumula 
duas derrotas. Com apenas 3 pontos, 
o clube está na antepenúltima posição 
do ranking do grupo. A única vitória foi 
na estreia contra o Central-PE.

O América, no entanto, segue re-
crutando reforços. E é possível que na 
próxima partida já sejam escalados, 
o volante Pedrinho e o meia Patrick 
Allan, que estavam no Barretos-SP. Os 
atletas já estão em Natal e integrados 

ao grupo alvirrubro.
Já o ABC, líder do grupo e com 

100% de aproveitamento até o mo-
mento, enfrenta o Atlético do Ceará, 
neste domingo, às 15h, no estádio Ma-

ria Lamas Farache, o Frasqueirão. O 
alvinegro vem de três vitórias e já soma 
nove pontos, enquanto o Atlético do 
Ceará tem 4 pontos, com uma derrota, 
uma vitória e um empate.

América está investindo em reforços para sair de má fase 

ABC e América enfrentam times 
cearenses neste fim de semana

BRASILEIRÃO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0908/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2021. Valor Total: 
R$ 56.918,80 (cinquenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e oitenta centavos). PARTES: 
Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, Fornecedor a empresa: A. A. DE S. 
WANDERLEY, Inscrita no CNPJ Nº 04.279.658/0001-35. BASE LEGAL: O presente registro tem 
como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2021, nos termos 
da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, revogado o artigo 29 pelo 
Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as 
demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses, a partir da sua assinatura. 
Assinaturas em 28/05/2021. CONTRATANTE: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 737.178.944-
04 e CONTRATADA: Adriano Alberto De Souza Wanderley, CPF: 777.909.954-72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0908/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2021. Valor Total: R$ 
7.090,00 (sete mil, e noventa reais). PARTES: Gerenciador, Prefeitura Municipal de Afonso 
Bezerra/RN, Fornecedor a empresa: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, Inscrita no CNPJ Nº 27.600.270/0001-90. BASE LEGAL: O 
presente registro tem como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
004/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 14 de 04 de junho de 2019, 
revogado o artigo 29 pelo Decreto Municipal 16 de 17 de julho de 2019; aplicando-se subsidiariamente 
a Lei 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses, a partir da sua 
assinatura. Assinaturas em 28/05/2021. CONTRATANTE: João Batista da Cunha Neto, CPF nº. 
737.178.944-04 e CONTRATADA: Felipe Longa Da Fonte, CPF Nº 122.495.934-50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021
Nos termos da Leis Federais nº (s) 10.520/2002 e Lei 8666/1993, artigo 43 § VI, com redação dada pela 
Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998 e Leis complementares nº 123/2006 e 147/2014 e 
suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-
b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP; 
ADJUDICAMOS, os vencedores do(a Pregão Eletrônico  nº 35/2021, realizada em 22/06/2021, a saber:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CONDUTORES DAS AMBULÂNCIAS DO 
MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - CNPJ: 70.157.680/0001-37, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5; 
totalizando o valor de R$ 2.038,40 (dois mil e trinta e oito reais e quarenta centavos).
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - CNPJ: 11.886.312/0001-60, saiu vencedora nos itens: 6, 7, 8, 9; 
totalizando o valor de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais).

Jardim do Seridó/RN, em 25 de junho de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021
Em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 11.488/ 2007, 8666/1993 nos termos do artigo 43, inciso VI, 
com redação dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998, como as leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 
8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 01/2010 - 
SLTI/MP e 03/2018 - SEGES/MP;
Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CONDUTORES DAS AMBULÂNCIAS DO 
MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 35/2021 com início 09 de junho 
de 2021, realizada em 22 de junho de 2021 (terça-feira), mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI - CNPJ: 70.157.680/0001-37, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5; 
totalizando o valor de R$ 2.038,40 (dois mil e trinta e oito reais e quarenta centavos).
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - CNPJ: 11.886.312/0001-60, saiu vencedora nos itens: 6, 7, 8, 9; 
totalizando o valor de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais).

Jardim do Seridó/RN, 25 de junho de 2021
Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS – SEPLAN
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

O Governo do Rio Grande do Norte, através da torna público às empresas interessadas que realizará 
licitação, modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 138/2021 - 00210038.000302/2021-36, ID-169 GO, destinado a AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS, no dia 09 de julho de 2021, às 11:00 (horários de Brasília-DF), através do site 
www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no referido site do Banco do Brasil, sob o nº 
869930. Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no site www.governocidadao.rn.gov.br ou 
www.licitacoes-e.com.br, como também na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do 
Projeto Governo Cidadão, localizada na SEPLAN- RN, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, 
Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda através do e-mail:  
pegovernocidadao@gmail.com.

Natal, 25 de junho de 2021.
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação

Projeto Governo Cidadão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PP/SRP Nº 006/2021

PP SRP N.º 006/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE – aquisição de Gêneros 
Alimentícios e Diversos - Data da Sessão - 09/07/2021, às 09:00 (nove) horas (horário 
local). Informações e-mail (cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, em 25/06/2021
Antônio Lopes Neto
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - PP/SRP Nº 007/2021

PP SRP N.º 007/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM - Serviço de Transporte Escolar - 
Data da Sessão - 09/07/2021, às 12:00 (doze) horas (horário local). Informações e-mail 
(cplpmsp34@gmail.com).

São Pedro/RN, em 25/06/2021
Antônio Lopes Neto
Pregoeiro Substituto



15ESPORTES|  Sábado e domingo, 26 e 27 de junho de 2021

CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Decisões sobre o futuro e plano de carreira darão 
nova direção à vida. A semana terminará com avanço 
profi ssional e soluções de assuntos de família. Busque 
proteção na espiritualidade e fortaleça as bases afetivas. 
Velhas dinâmicas de relação serão transformadas. 

Cuide das necessidades pessoais, equilibre a saúde e 
curta momentos carinhosos com a família. A semana 
terminará com autoestima e ótimas notícias de trabalho. 
Fase de sucesso, prestígio e de evolução da carreira. 
Planos para o futuro.

Espere por surpresas e novidades. A semana terminará 
com boas notícias de longe, oportunidades e desfecho 
positivo num assunto jurídico. Encerre processos do 
passado e ganhe liberdade. Negociações fi nanceiras de 
trabalho.

As conversas de hoje levantarão questionamentos e 
mudarão sua maneira de pensar. Aprofunde o diálogo 
com a família, resolva assuntos da casa e pendências do 
passado. Cenário positivo no amor, proximidade com 
os fi lhos e boas notícias de longe darão motivação.

Passo maior na carreira anuncia crescimento fi nanceiro 
e ótimas perspectivas para o futuro. A semana terminará 
com objetivos claros, metas bem defi nidas e planos de 
longo prazo. As comunicações estarão aceleradas e 
cobrarão paciência. 

A semana terminará com soluções inesperadas nas 
áreas fi nanceira e familiar. Melhor época do ano para 
mudanças, fi que de olho numa oportunidade imobiliária 
ou chances de morar em outro lugar. Algo do destino 
trará resgaste do passado e ligação com as origens.

Decisões de investimentos visarão o longo prazo. 
Construa um futuro com mais segurança. Estratégias 
profi ssionais darão resultado. Espere por conquista 
fi nanceira e maior estabilidade. A semana terminará com 
carinho e surpresas gostosas no amor. 

Aproveite a passagem da Lua por seu signo para mudar o 
visual e renovar a imagem. Mudanças no projeto de vida 
também entrarão no menu do dia. Estratégias nos negócios 
e investimentos poderão mudar. Encontre soluções 
diferentes e recupere perdas fi nanceiras.

Hora de se fortalecer interiormente e encerrar um 
longo ciclo. Faça um balanço dos últimos tempos, avalie 
ganhos e perdas e cultive a paz de espírito. Hora de 
seguir com fé e sabedoria espiritual. O prazer estará nas 
coisas simples. 

Amplie perspectivas na área fi nanceira e no trabalho. 
Talvez você encerre uma situação incômoda e inicie 
novo projeto. O dia será confuso nos relacionamentos 
cotidianos e sujeito a distrações. Encerre as atividades 
mais cedo e respeite a necessidade de descanso. 

Novidades dos fi lhos ou notícia de longe alegrará o 
coração nesta manhã. Você poderá receber um convite 
inesperado e programar um fi m de semana diferente. 
A rotina anda cansativa. Encontre espaços para relaxar, 
cuidar da saúde e restaurar as forças.

Ingresse num grupo poderoso e movimente o trabalho. 
A semana terminará com mudanças no ambiente social 
e maior segurança fi nanceira. Novidades dos fi lhos ou do 
par trarão animação. Aposte nos planos de expansão e 
conte com grande criatividade e paixão. 

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)

Selton Mello se destaca em gravação de nova novela
Por causa da pandemia 

a Globo tem reprisado várias 
novelas em formato “edição 
especial” e nos  mais diferentes 
horários, mas sem interromper 
a produção de algumas delas 
nos estúdios do Rio de Janeiro. 
É o caso, por exemplo, de 
“Nos Tempos do Imperador”, 

continuação de “Novo Mundo”, 
para o horário das 18h. As 
gravações, apesar das seguidas 
paralisações desde o ano passado, 
estão muito adiantadas, com 
diversos capítulos fi nalizados. 

Todo este material vem 
sendo avaliado sistematicamente 
pela equipe da novela e o que se 

constata é o acerto na escolha de 
Selton Mello para o papel de Dom 
Pedro II. Além de um personagem 
marcante, “Nos Tempos do 
Imperador” tem tudo para ser 
um marco na carreira do ator. O 
próprio Selton, nos bastidores 
da Globo, não esconde a enorme 
satisfação com esse trabalho.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Uma das estrelas da segunda 
temporada da série “Aruanas”, 
Leandra Leal reconhece que 

engordou um pouco após parar 
de fumar...E a saída foi correr 

para a malhação, natação e 
yoga...Leandra que é uma das 
grandes incentivadoras do nosso 

cinema...“Aruanas” continua em 
gravação nas locações de São Paulo 
até julho.Observando os últimos 

movimentos, com demissões 
de atores e autores que fi zeram 

história na casa, e contratação de 
ex-BBBs...Parece existir mesmo 
duas Globo, atualmente.   Record 

ainda não anuncia o time de 
diretores de “Reis”, sua próxima 
novela.ssim que for ofi cializada 

a mudança de horário do “TV 
Fama” para as 19h30, a Rede TV! 
promoverá uma série de ações...
Haverá, por exemplo, momentos 
antes da passagem de horário, um 
bate-papo do Sikêra Júnior com a 

equipe do “TV Fama”. O chamado 
“cross”.       

Outros nomes
“Nos Tempos do Imperador”, 

com estreia marcada para 9 de 
agosto, também reúne no elenco 
nomes como Vera Holtz, Mariana 
Ximenes, Guilherme Piva, Vivianne 
Pasmanter, Letícia Sabatella, Gabriela 
Medvedovski,   Daphne Bozaski, Mary 
Sheila, Roberta Rodrigues, Roberto 
Birindelli, entre outros.

Documentário
A MTV defi niu as datas de 

exibição do documentário “Chorão: 
Marginal Alado”, que narra a trajetória 
do vocalista da banda Charlie Brown 
Jr. A produção será exibida em três 
episódios, nos dias 11, 12 e 13 de 
julho. Vale lembrar que no dia 13 
é comemorado o Dia Mundial do 
Rock no Brasil. Participam da série 
personalidades como Serginho 
Groisman, João Gordo, Marcelo Nova, 
Zeca Baleiro, Digão (Raimundos), 
entre outros.

Mercado
Sony Pictures e Netfl ix não são as 

únicas do streaming a manifestarem 
interesse em produzir novelas curtas 
no Brasil. O HBO Max também 
planeja investir neste circuito, ou mais 

 Ainda a propósito de “Nos 
Tempos do Imperador”, 
Roberto Birindelli, intérprete 
de General Solano López, e 
outros atores estão ensaiando 
a prosódia paraguaia. Aula 
necessária para a pronúncia 
correta das palavras. Na trama, 
as desavenças entre López 
e Dom Pedro II dão início à 
Guerra do Paraguai, evento que 
marcou a história do Brasil.

PAULO BELOTE

precisamente em formatos de 40 
a 60 capítulos.

“São uma tendência 
forte hoje no mercado”, diz a 
plataforma.

Nova versão
A propósito de HBO Max, 

está confi rmado para 8 de 
julho a estreia da nova versão 
de “Gossip Girl”, que teve 
Blake Lively como destaque 
da primeira montagem. Quase 
uma década depois, a série terá 
um reinício, apresentando uma 
nova geração de jovens ricos de  
Nova York e muitos escândalos. 
Kristen Bell repete o papel como 
narradora.

Mais streaming
O Grupo Disney está 

nos preparativos fi nais para 
a  chegada do Star+, novo 
serviço de streaming que passa 
a funcionar a partir do dia 31 
de agosto. Vai reunir todo o 
conteúdo da ESPN. Trata-se de 
uma plataforma complementar 
ao Disney+, com séries, fi lmes e 
esporte ao vivo sob a marca da 
ESPN.
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