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Secretário alerta sobre a “seca 
verde”, provocada por chuvas 
mal distribuídas no Estado
O governo do Rio Grande do Norte prepara um plano de enfrentamento para a “seca verde”, 
que passa pela perfuração de poços a ações junto a agentes financeiros, para obtenção de crédito 
para os produtores. Quem detalha a operação é o secretário estadual da Agricultura. PÁG. 8
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Protesto contra 
Bolsonaro anima 
oposição no RN

Senadores cobram 
rapidez ao TCU nas 
investigações

Brasil sediará jogos 
da Copa América  
a partir do dia 13

GERAL. 9 | Manifestações ocorridas no 
fim de semana deixaram opositores ao 
presidente Jair Bolsonaro otimistas, mas 
não foram suficientes para desanimar 
os aliados do Palácio do Planalto.

GERAL. 7 | Izalci Lucas e Esperidião 
Amin cobraram do ministro Augusto 
Nardes maior rapidez na apuração das 
denúncias sobre possíveis ilegalidades, 
no enfrentamento da pandemia.

ESPORTES. 16 | Presidente da Conmebol, 
Alejandro Domínguez, confirmou 
realização dos jogos no Brasil, depois 
que a Argentina desistiu, diante da 
gravidade da Covid-19 naquele país.

UFRN e IFRN 
enfrentam sérias 
dificuldades por 
falta de dinheiro
POLÍTICA. 3 | Os reitores 
da UFRN e do IFRN, José 
Daniel Diniz Melo e José 
Arnóbio, respectivamente, 
relatam as dificuldades 
que as duas instituições 
de ensino enfrentam, 
por causa dos cortes de 
recursos promovidos pelo 

governo federal. Falam em 
necessidade para concluir 
obras e na demissão de 
servidores terceirizados. O 
senador Jean Paul Prates 
(PT) e o deputado federal 
Rafael Motta (PSB) criticam 
a atuação do presidente Jair 
Bolsonaro.UFRN Reitor José Daniel: “Precisamos urgentemente reverter essa situação de fi nanciamento”

MARCELO HOLLANDA
Façam suas apostas: o governo 

federal terá peito o sufi ciente para 
autorizar a Copa América? 

JOÃO RICARDO CORREIA

PÁGINA 6

Tomé e Bebé: lá pelas bandas de 
Touros, um casal de “chefes” está sendo 

monitorado por servidores.
PÁGINA 12

Passa por Jean Paul Prates a 
articulação para Allyson Bezerra se 
fi liar ao PSD e comandar a legenda.
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JOSÉ ALDENIR

CBF

Copa terá dez seleções: Brasil ficou no Grupo B, com Colômbia, Equador, Peru e Venezuela
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ALEXVIANA
Articulação

Passa pela ação do senador Jean 
Paul Prates (PT) a articulação para 
que o prefeito de Mossoró, Allyson 
Bezerra (Solidariedade), se � lie ao PSD 
e assuma o comando da sigla no Rio 
Grande do Norte.

Lula cá
Conforme a coluna tem informado 

reiteradamente, Allyson tem chamado 
a atenção pela gestão e� ciente e 
moderna e se coloca como liderança 
em ascensão no Estado. Caso assuma 
o PSD, terá como meta apoiar a eleição 
do presidente Lula em Mossoró, em 
2022.

Mandato federal
A eleição de Paulinho Freire 

(PDT) para presidente da Federação 
das Câmaras de Vereadores 
(Fecam) o alçou, naturalmente, à 
disputa das eleições de 2022. Com 
potencial de votos ampliado para 
os 167 municípios onde existem 
parlamentos, o presidente da Câmara 
de Natal está sendo incentivado a 
disputar mandato na Câmara Federal.  

Senatória
O empresário Haroldo Azevedo 

está percorrendo o Estado, com o 

objetivo de viabilizar uma candidatura 
ao Senado Federal. Aposta na 
� cha limpa e em ideias ousadas de 
desenvolvimento econômico para 
angariar apoios e votos. Azevedo tem 
dito que só abre mão da candidatura 
se o amigo Geraldo Melo (PSDB) for o 
candidato.

Negado
A governadora Fátima Bezerra já 

se pronunciou sobre a possibilidade do 
Rio Grande do Norte sediar jogos da 
Conmebol, que acontecerá no Brasil 
depois que países como Argentina e 
Colômbia negaram justi� cando os 
altos números da pandemia. “Não 
temos níveis de segurança para sediar 
tal evento”, disse.

PP prefere PSL
Embora o presidente Bolsonaro 

tenha dito publicamente que estava 
de “namoro” para se � liar ao PP do 
senador Ciro Nogueira (PI) e do 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (AL), os dois principais 
líderes desta legenda trabalhariam 
nos bastidores para que ele se � lie ao 
seu antigo partido, o PSL, de Luciano 
Bivar.

Barreiras

Bolsonaro, porém, já expôs 
di� culdades para voltar ao PSL. 
Segundo ele, existem problemas 
bem especí� cos, como o caso da 
Paraíba, onde o dirigente regional da 
legenda é o deputado federal Julian 
Lemos, ex-coordenador da campanha 
presidencial, que rompeu de forma 
de� nitiva com a família Bolsonaro, 
após chamar o vereador Carlos 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) de 
“poodle” e “Carluxa”.

PSL no RN
O PSL, no Rio Grande do Norte, 

hoje está sob o comando do delegado 
Sérgio Leocádio, candidato a prefeito 
de Natal nas eleições de 2020, que 
teve expressiva votação, mas � cou em 
terceiro lugar na disputa. Leocádio é 
pré-candidato a deputado federal e 
também fez críticas a Bolsonaro nas 
eleições passadas.

Patriotas
Filho do presidente da República, 

o senador Flávio Bolsonaro se des� liou 
do Republicanos, e já tem novo 
partido: o Patriota. Para analistas, 
Bolsonaro deverá seguir o � lho e se 
� liar à essa legenda

Entusiasmo

A adesão às manifestações 
contra Bolsonaro, no � m de semana, 
gerou uma onda de entusiasmo 
entre partidos de esquerda, e de 
surpresa nos aliados do Planalto. 
Líderes de partidos como o PSOL 
defendem novos atos para fortalecer 
eventual processo de impeachment 
do presidente. Já PT e PDT querem 
uma análise mais cautelosa sobre 
os próximos passos, principalmente 
diante do risco de uma terceira onda 
de contaminação pela Covid-19.

Isenção de impostos
As empresas de shopping 

centers têm pedido aos governos a 
criação de um programa de isenção 
ou desconto de impostos pelos 
próximos anos para compensar as 
perdas acumuladas na pandemia, 
porque não podem suportar toda a 
conta dos fechamentos, enquanto 
outros setores � caram livres para 
funcionar, segundo Glauco Humai, 
presidente da Abrasce (Associação 
dos Centros de Compras).

Sem lógica
No caso do IPTU, eles 

argumentam que não faz sentido 
cobrar de um proprietário de um 
imóvel que foi proibido de usá-lo. 
Humai diz que o grupo estuda a 

possibilidade de levar o assunto à 
Justiça, mas acredita que os governos 
vão compreender o pedido antes.

Fora do MDB
O ex-deputado Henrique Alves terá 

que buscar um novo partido, se for 
do desejo dele voltar a ser candidato. 
No MDB ele não encontrará abrigo. 
O partido é presidido pelo deputado 
federal Walter Alves e tem como vice 
o ex-senador Garibaldi Filho. E os dois 
já disseram, em nota o� cial e pública, 
que “desde as Eleições de 2018, não 
existe relação política ou indicação do 
ex-deputado federal Henrique Alves na 
condução da sigla no estado”.

Meio ambiente
Natal deu inicio à programação 

alusiva à Semana do Meio Ambiente 
de Natal 2021. A abertura o� cial 
foi feita pelo prefeito Álvaro Dias e 
pelo secretário municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo, � iago 
Mesquita, que participaram de 
uma mesa-redonda no formato live 
com o tema: “Cidades inteligentes: 
como a tecnologia pode ser uma 
aliada da sustentabilidade”. O 
debate também contou com a 
colaboração do professor doutor em 
desenvolvimento e meio ambiente, 
Leonardo Pivôtto.

ALEX

No Dia Nacional de Mobilização 
por Políticas Públicas com 
Participação Popular, homena-

geado nesta segunda-feira, 31,  a gover-
nadora Fátima Bezerra discutiu com a 
comitiva do Movimento de Luta por 
Moradia Popular (MLMP) importan-
tes temas para o avanço da política de 
habitação estadual. Entre as deman-
das está a situação das seis ocupações 
urbanas de Natal e assistência social 

às famílias, além de políticas públi-
cas para as mulheres, idosos, LGBTs, 
quali� cação pro� ssional, segurança e 
cultura.

Durante a reunião, a governadora 
Fátima Bezerra ressaltou o compro-
metimento e diálogo que sua gestão 
tem com os movimentos populares. 
“Rea� rmo nosso compromisso para 
que possamos, através do diálogo 
sério, responsável, e transparente 

avançar no atendimento às demandas 
legitimas de vocês. Somos um governo 
que reconhece a participação da so-
ciedade civil e aqui a cartilha é de um 
governo popular de fato”, destacou.

Na pauta habitacional, o represen-
tante do MLMP, Wellington Bernardo, 
frisou a urbanização dos terrenos para 
que as famílias possam construir suas 
casas. “Essa reunião é importante para 
trazer a situação das ocupações e um 

ato para mostrar que o Governo do 
RN é parceiro dos movimentos popu-
lares. Nós temos hoje, em Natal, seis 
ocupações urbanas e somos o maior 
movimento de moradia de Natal. Par-
te dessas ocupações estão em terrenos 
do Estado”, disse.

As seis ocupações citadas estão lo-
calizadas nos bairros de Felipe Cama-
rão (Tiradentes), Ribeira (Emannuel 
Bezerra), Cidade da Esperança (Auro-

ra Maria), Parque dos Coqueiros (Hel-
leny Ferreira), Planalto (Olga Benário), 
Guarapes (07 de setembro).

O diretor administrativo da Com-
panhia de Habitação Estadual de Ha-
bitação, Antônio Miguel, explicitou o 
andamento das solicitações do Movi-
mento e ressaltou que o Governo está 
engajado nas demandas. “A Cehab é 
o rosto do Governo em interlocução 
com os movimentos sociais”.

Governadora discute ações estaduais 
com Movimento de Luta por Moradia 
COMPROMISSO | Fátima Bezerra ressaltou o comprometimento e diálogo que sua gestão tem com os movimentos populares: “Somos um governo que reconhece a participação da 
sociedade civil e aqui a cartilha é de um governo popular de fato”. Representante do MLMP, Wellington Bernardo, considerou reunião importante para “trazer situação das ocupações” 



As instituições públicas federais 
no Rio Grande do Norte têm 
enfrentado o desafio de per-

manecer em funcionamento em meio 
à queda dos recursos enviados pelo 
governo federal, através do Ministé-
rio da Educação (MEC). Na UFRN, o 
orçamento, que chegou a ser de R$ 
7,4 bilhões em 2014, está em R$ 4,3 
bilhões neste momento, ou seja: uma 
redução 41,8% - número ainda maior, 
se considerar a inflação no período.

Segundo o reitor da UFRN, José 
Daniel Diniz Melo, “os cortes repre-
sentam aproximadamente 18% com 
relação ao ano passado e, além disso, 
temos o bloqueio de 13,8%. Precisa-
mos da recomposição desse valor 
e desbloqueio dos recursos porque 
perdemos boa parte do capital para 
concluir obras, compra de material 
e diversos outros serviços essenciais, 
sem falar nos cortes também no 
CNPQ e Capes”.

Na UFRN, o orçamento de custeio 
(manutenção) é de R$ 115 milhões, 
somados a R$ 30 milhões para assis-
tência estudantil. A verba de capital, 
utilizada para obras e aquisição de 
equipamentos, bens patrimoniais e 
material permanente, foi zerada em 
2021.

O professor aproveitou para re-
forçar que as universidades têm de-
sempenhado na pandemia, com rece-
bimento de pacientes, realização de 
exames e colaborando com a pesqui-
sa. Daniel Diniz defende uma com-
pensação da Emenda Constitucional 
95, que determinou o teto de gastos, 
para que o custeio das universidades 
não seja comprometido.

“Precisamos urgentemente rever-
ter essa situação de financiamento, e 
isso demanda um esforço conjunto. 
É por isso que eu ressalto, mais uma 
vez, a importância de termos aqui os 
reitores, os sindicatos e a representa-
ção estudantil”, lembrando ainda que 
as universidades e institutos federais 
são referência e, apesar das dificul-
dades, vêm mantendo a qualidade 
nas atividades, bem como apoiando 
o país no enfrentamento à pandemia 
da covid-19.

No IFRN, o reitor José Arnóbio 
foi ainda mais longe. Segundo ele, 
o instituto não teria como retomar 
atividades híbridas ou presenciais 
nesse momento devido ao impacto 
negativo no orçamento. O reitor disse 
que havia R$ 89 milhões para custeio 
em 2020 e, neste ano, o valor é de R$ 
60 milhões, com outros R$ 10 milhões 
bloqueados. A redução pode obrigar 
o IFRN a demitir servidores terceiri-
zados nos 21 campi existentes.

“Se tivéssemos que voltar pre-
sencialmente hoje, não teríamos 
recursos para efetivar as medidas 
sanitárias necessárias. Sem os servi-

dores terceirizados, quem vai fazer a 
sanitização dos ambientes? Temos 41 
mil alunos, 512 projetos de pesquisa, 
328 de extensão e todos os programas 
têm sido impactados por isso. A so-
ciedade precisa saber o quanto isso 
é nocivo”, disse o reitor, afirmando 
ainda que recursos referentes a 3 mil 
bolsas digitais também foram corta-
das, prejudicando ainda mais direta-
mente os alunos.

O reitor revela, ainda, que o orça-
mento dos Institutos Federais voltou 
aos patamares de 2010, quando o 
IFRN tinha 20 mil estudantes matri-
culados e 13 campi em funcionamen-
to. Atualmente, há 41 mil estudantes, 
em 22 campi. “Como desenvolver en-
sino, pesquisa e extensão com a mes-
ma qualidade frente a uma redução 
desse nível dos recursos? Um maior 
investimento em políticas de assis-
tência estudantil, fomento a grupos 
de pesquisa, ampliação de acervo de 
livros, melhoria de laboratórios, ações 
culturais, práticas esportivas e ações 
extensionistas são fundamentais 
para assegurar uma formação plena 
aos que adentram nossa Instituição 
em busca de uma educação pública, 
gratuita e de excelência”, argumenta.

José Arnóbio destaca, ainda, que 
o IFRN é “uma instituição que alimen-
ta os sonhos de milhares de jovens e 
adultos de todo o estado do RN, de 
cidades da Paraíba e do Ceará. Por-
tanto, precisamos ecoar aos quatro 
cantos do estado a necessidade de 
recomposição do orçamento institu-
cional para que possamos continuar 
a alimentar os corações e mentes da 
sociedade potiguar na perspectiva 
de uma educação que emancipe, for-
taleça a ciência e as transformações 
sociais que tanto o Brasil precisa. Isso 
só vai acontecer com a valorização da 
educação pública”.

O deputado federal Rafael 
Motta (PSB) pontua que a edu-
cação deve ser uma prioridade 
em qualquer gestão. Ele, contudo, 
diz que tem observado os “graves 
cortes” no orçamento da pasta, 
por parte do governo federal. 
“Desde que assumiu, Bolsonaro 
tem trabalhando arduamente 
contra o avanço da educação no 

País. Em maio de 2019 já tínha-
mos visto esse cenário. Enquanto 
coordenador da bancada à época, 
convoquei deputados e senadores 
potiguares, acionei o Ministério e 
representantes das instituições 
afetadas para um amplo debate 
sobre o prejuízo ocasionado por 
esses cortes às universidades e 
institutos federais”, relembra.

Para o parlamentar, tal cená-
rio se repete na atualidade. “Uma 
discussão sobre a recomposição 
de recursos não só para educação, 
como para ciência e tecnologia, se 
torna indispensável no Congres-
so. É isso que nós, deputados e 
senadores, já estamos analisando 
na Casa e deve ser uma pauta a 
ser levada também no âmbito da 
Comissão de Educação, que faço 
parte desde o primeiro ano de 
mandato”, explica.

O senador Jean Paul Prates, 
suplente na Comissão de Educa-
ção, Esporte e Cultura do Senado 
Federal, argumenta que a redução 
de receitas destinadas às institui-
ções federais de ensino compõem 
a identidade da atual gestão 
brasileira. “Os cortes nos IFs e 
universidades são marca do Go-
verno Federal. Desde o começo, 
o presidente e sua turma sempre 
deixaram claro que a educação 
não é prioridade da gestão. Eles 
falam em cortes e mais cortes no 
funcionalismo público, mas na 
hora de dar dinheiro a banqueiro 
correm com o rabinho entre as 
pernas”, dispara.

O parlamentar revelou que, 
no Congresso, tem articulado 
para não permitir que os cor-
tes, classificados por ele como 
“desmandos do governo”, sejam 
implementados. “A luta é difícil, 
mas nosso mandato e a bancada 
do PT sempre estarão do lado dos 
que batalham por uma educação 
de qualidade para todos e todas”, 
complementa.

De acordo com o Painel do 
Orçamento Federal, estão livres 
em 2021 R$ 2,5 bi para as 69 uni-
versidades e 1,3 milhão de estu-
dantes. Esse valor é praticamente 
o mesmo que o orçamento de 17 
anos atrás (com os valores atua-
lizados pelo IPCA). No entanto, 
naquele momento, eram 574 mil 
alunos e 51 instituições

Os gastos discricionários vão 
desde as contas mais básicas, 
como água, luz, limpeza e segu-
rança, como para pagamento de 

bolsas, compra de insumos para 
pesquisa e reformas prediais. 
Com um orçamento muito baixo, 
alunos mais pobres perdem a aju-
da que os garante nas universida-
des, pesquisas são interrompidas 
e, agora que as universidades es-
tão no limite, contas de água, de 
luz e de limpeza podem não ser 
pagas.

Além deles, há os gastos obri-
gatórios, a maior parte do orça-
mento, que são salários e outras 
verbas cujos gastos são determi-
nados por lei.

Além dos R$ 2,5 bilhões livres, 
o orçamento das federais tam-
bém prevê R$ 1,8 bi que podem 
ou não ser desbloqueados ao lon-
go do ano. Caso isso aconteça, os 
gastos discricionários chegarão 
ao patamar de 2006, quando o 
país tinha apenas 54 universida-
des federais. Uma fonte ligada a 
reitores afirmou que há um temor 
de paralisação em escala nacional 
nas instituições.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, foi chamado para 
prestar esclarecimentos sobre 
“os cortes orçamentários das 
universidades públicas brasilei-
ras no Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual de 2021 (PLOA 2021)” 
na Comissão de Educação da Câ-
mara dos Deputados. A reunião 
está marcada para ocorrer nesta 
terça-feira, 1° de junho.

O requerimento foi feito de-
putados federais Glauber Braga 
(PSol-RJ), Ivan Valente (PSol-SP) 
e Sâmia Bomfim (PSol-SP). De 
acordo com os parlamentares, 
entre o fatos mais preocupan-
tes relativos à educação pública 
brasileira, destacam-se à baixa 
execução dos recursos alocados 
no orçamento.

“O MEC simplesmente não 
tem gasto uma parcela consi-
derável dos recursos que são 
assegurados, penalizando sobre-
maneira os investimentos que se 
fazem necessários”, afirmaram, 
por meio do documento.

De acordo com o texto, aná-
lise do padrão de execução do 
ministério em 2020 mostra que 
esses desembolsos foram in-
fluenciados pelas despesas obri-
gatórias, ou seja, os salários e 
encargos. “A execução, portanto, 
é mais forte nas despesas que o 
governo é legalmente obrigado a 
realizar”, completaram os depu-
tados.
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Cortes nos orçamentos deixam 
UFRN e IFRN em situação de alerta
AMEAÇA | Universidade e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte sobrevivem em meio a cortes de recursos, que poderão comprometer o andamento dos serviços e resultar em 
demissões de servidores terceirizados. Senador Jean Paul Prates e o deputado federal Rafael Motta criticam a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro

Reitor José Daniel Diniz Melo relata cortes de recursos, que podem comprometer os serviços

Jean Paul Prates: marca do Governo Federal Rafael Motta critica atuação de Bolsonaro 

DEBATE NO 
CONGRESSO NACIONAL

UNIVERSIDADES DO 
BRASIL EM ALERTA

GUEDES É CHAMADO 
PARA EXPLICAR CORTES



4 Política Terça-feira, 1º de junho de 2021  |

ALLIAN - ANÚNCIO JORNAL AGORARN 26,5x34cm  �.indd   1 22/04/2021   15:49



5Geral|  Terça-feira, 1º de junho de 2021

 A “GERINGONÇA” DE LULA

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

A “terceira via” para a eleição presidencial de 2022 está sendo 
articulada nos bastidores.  A estratégia do ex-presidente Lula é 
tentar viabilizar seu nome.  Não se pode negar que Lula age com 

esperteza.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

No encontro com FHC, o petista levou vantagem e não entregou 
nada. O diálogo na política é civilizado. Porém, FHC só teve 
desvantagem. Quem ganhou foi Lula.

FHC/LULA 

2022
Ao procurar vários partidos de tendências diferentes, Lula pensa 

em trazer para o Brasil o formato português da chamada “geringonça”, 
formada em 2015, a base de um condomínio ideológico de partidos, que 
antes nunca andaram juntos.

Geringonça
Não se trata de uma coligação. 

Nesse modelo, os partidos 
conquistam votos separadamente, 
porém quando houver necessidade 
de união, todos se comprometem 
a formar grupo coeso. No caso 
brasileiro, isso ocorreria no 
segundo turno, ou para assegurar a 
governabilidade depois de eleitos.

Exemplos
 No Paraná, Lula já começou a 

“geringonça” articulando os apoios 
de Roberto Requião, do MDB; 
Michele Caputo do PSDB, Goura 

Nataraj do PDT e Mabel Canto do 
PSC, o partido conservador, que 
chegou a abrigar Jair Bolsonaro.

Aparência 
Não será fácil o PT e Lula 

alcançarem bons resultados com 
essa tentativa de copiar Portugal.  
No Brasil, o substantivo feminino 
“geringonça” é uma coisa malfeita; 
obra maljeitosa e mal armada, que 
ameaça ruir. Em 2022, a “gerigonça” 
de Lula terá maior semelhança com 
o signifi cado brasileiro da palavra, 
do que com o arranjo político de 
Portugal.

Cloroquina 
Hoje, na CPI do senado será 

ouvida a médica oncologista 
e imunologista Nise Hitomi 
Yamaguchi, defensora do uso da 
hidroxicloroquina e cloroquina 
como tratamento de pacientes 
infectados pela Covid.

Massacre 
O Conselho Federal de Medicina 

(CFM) (Parecer nº 04/2020), diante 
da excepcionalidade da pandemia, 
deixou a critério médico o uso desses 
remédios. A médica cearense Mayra 
Pinheiro explicou na CP,I de forma 
competente, mas foi massacrada 
pelo relator e outros senadores, que 
só aceitam respostas daquilo que 
desejam ouvir.

Interrogação
Independentemente de ser 

ou não bolsonarista, no mínimo 
é um desrespeito a autonomia 
dos profi ssionais da medicina.  O 
que acontecerá hoje com a dra. 
Yamaguchi?

Sinuca de “bico”
O presidente está numa “sinuca 

de bico”.
Mesmo com o poder na mão, 

está sem partido para concorrer 
à reeleição. Há dias disse, que 
“namorava” o PP., mas esse partido 
não quer o namoro.

Dinheiro
No PP, as difi culdades giram em 

torno de dinheiro do Fundo Eleitoral. 
Dirigentes resistem em entregar 
as chaves do “cofre” ao presidente 
e seus fi lhos. Alegam que o uso 
do dinheiro dos fundos eleitoral 
e partidário será para as eleições 
proporcionais e não disputas 
majoritárias, como Presidente.

Desobediência
 O PP acha que os bolsonaristas 

desobedecem às orientações 
partidárias., quando a sigla sempre 
une a bancada para tirar vantagens 
dos governos.

Preferência
 O senador Ciro Nogueira, 

presidente do PP, prefere Bolsonaro 
no PSL de Luciano Bivar, que tem a 
maior bancada na Câmara e fundo 
eleitoral com dinheiro.

MÉDICO TEM OU NÃO AUTONOMIA?

NATAL | Distribuições começam a partir das 7h30, em quatro unidades de ensino localizadas na zona Norte 
da capital, no Pajuçara, Parque dos Coqueiros, Potengi e conjunto Santa Catarina

A Prefeitura do Natal inicia nesta 
terça-feira, 1º,  a entrega da ter-
ceira remessa de cestas básicas 

como parte do programa “Merenda 
no Lar” para os 58.437 mil alunos da 
Rede Municipal de Ensino, e para os 
mil estudantes das unidades de ensi-
no conveniadas com o Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) por meio do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar. A distri-
buição vai benefi ciar, ao todo, 59.437 
estudantes em toda capital, matricu-
lados no ano letivo de 2020.  

As distribuições vão começar a 
partir das 7h30 em quatro unidades 
de ensino localizadas na zona Norte 
da capital, são elas: Escola Municipal 
Professora Vera Lúcia Soares Barros 
(Pajuçara), E. M. Professora Terezinha 
Paulino de Lima (Parque dos Coquei-
ros), E. M. Professora Iapissara Aguiar 
de Souza (Potengi) e a E. M. Professo-
ra Malvina Cosme (Conjunto Santa 
Catarina - Potengi).         

O investimento total dessa ter-
ceira remessa é na ordem de R$ 
6.555.892,84, sendo com recursos pró-
prios R$ 6.255.298,00 da Prefeitura do 
Natal e por parte do Governo Federal, 
através do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE) o valor de 
R$ 300.594,84.  

A secretária municipal de Educa-
ção, professora Cristina Diniz, conta 
que serão duas modalidades de ces-
tas.  “A cesta básica para as crianças 
dos centros de Educação Infantil é 
composta por 11 itens, sendo 3kg 
de arroz parboilizado, 3kg de feijão 
carioca, 1kg de farinha de mandioca, 
3 pacotes de macarrão espaguete, 3 
pacotes de leite integral em pó ins-
tantâneo, 1 pacote de biscoito salgado 
integral, 1 pacote de biscoito doce, 3 
pacotes de fl ocos de milho, 1 óleo de 
soja refi nado, 1kg de sal refi nado e 2 

latas de sardinha em óleo comestí-
vel. Já para os alunos das escolas de 
Ensino Fundamental é acrescido 1kg 
de açúcar granulado e 1 rapadura 
natural em tablete”, explicou a titular 
da SME. O valor unitário da cesta do 
CMEI foi de R$ 105,49 e o da Escola no 
valor de R$ 115,01.  

De acordo com a diretora do 
Departamento de Gestão Escolar 
(DGE), Wanessa Rodrigues, todos os 
gestores das unidades de ensino re-
ceberam as devidas orientações para 
a entrega das cestas. “O cronograma 
de distribuição foi organizado de for-
ma que todas as zonas administrati-
vas possam ser contempladas de for-
ma equitativa, porém, a entrega será 
iniciada pelas escolas, considerando 
que este é um momento oportuno 
para realizarmos a busca ativa dos 
estudantes dos Anos Iniciais, Anos 
Finais e da EJA, tendo em vista, que 
faltam poucos dias para a conclusão 
do ano letivo de 2020 e que a aprova-
ção dos estudantes destas etapas de 
ensino, está condicionada a devoluti-
va das atividades”, explicou a direto-
ra do DGE. 

A distribuição vai ser feita con-
forme o turno escolar de cada aluno, 
para evitar aglomerações. Cada estu-
dante terá direito a uma cesta básica, 
e a sequência de distribuição seguirá 
o cronograma elaborado pela SME, 
destacando assim, que toda e qual-
quer informação sobre cronograma 
de distribuição será divulgada ofi cial-
mente nas redes sociais da Prefeitura 
do Natal.

Os estudantes que tenham com-
provado, no período da matrícula, 
restrição alimentar específi ca (ex: 
intolerância à lactose, proteína, etc.) 
receberão as cestas especiais em casa, 
posteriormente em data a ser divulga-
da pela SME. 

De acordo com a Lei nº 
13.987/2020, de 07 de abril de 
2020, à qual modifi cou a Lei nº 
11.947/2009, para permitir a en-
trega dos gêneros da alimentação 
escolar diretamente aos alunos, 
durante o período da situação de 
emergência no país, elaborou-se 
kits de alimentação escolar que 
possam atender às necessidades 
nutricionais dos macronutrientes 
do educando, com base nas reco-
mendações do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). 

Segundo as informações da 
equipe técnica de nutricionistas 
do Setor de Alimentação Escolar 
da SME, as cestas foram elabora-
das em quantitativo de gêneros 
alimentares e composição, confor-
me as demandas nutricionais por 
faixa etária e as novas resoluções 
do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE).  
Calculou-se a assistência aos esco-
lares, com as cestas para 100 dias 
letivos, ao curso de cinco meses.

Seguiu-se a determinação de 
no mínimo 20% das necessidades 
nutricionais diárias de crianças em 
idade escolar (PNAE) e 30% para 
crianças da educação infantil em 
período parcial (CMEI), conforme 
estabelecido pelos princípios e 
diretrizes nutricionais do PNAE. 
“Asseveramos que a composição 
das cestas é satisfatória às neces-
sidades da clientela com percen-
tuais de adequação acima de 100% 
das recomendações nutricionais 
recepcionados pelo PNAE”, afi r-
mou Milena Paiva, chefe do Setor 
de Alimentação Escolar.  

Investimento dessa terceira remessa é de R$ 6.555.892,84 e serão dois tipos de cestas, uma para os CMEIs e outra para o ensino fundamental

Alunos da Rede Municipal recebem 
nova remessa do Merenda no Lar

SME

KITS DE ALIMENTAÇÃO 
SEGUEM BASE DO PNAE
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MARCELOHOLLANDA
“Cova” América

Façam suas apostas: o governo 
federal terá peito para autorizar 
a realização da Copa América, 
jogando o ônus dessa decisão em 
plena pandemia para a Comebol e a 
CBF, entidades privadas?

Obrigado, Jair
Ontem, o presidente da 

Conmebol, Alejandro Domínguez, 
agradeceu ao presidente Bolsonaro 
por colocar o Brasil à disposição 
para ser a sede do certame depois 
que Colômbia e Argentina se 

excluíram com medo da Covid 19.

Nem tanto
Mas à noite, em um brevíssimo 

pronunciamento, o ministro Luiz 
Eduardo Ramos, o militar da 
reserva que ocupa a chefi a da Casa 
Civil da Presidência, deu a entender 
que a questão ainda estaria sob 
observação.

Receio
O medo do governo é mais uma 

vez trombar com a independência 

dos governadores em assuntos 
ligados à pandemia. Durante o 
dia, alguns deles rejeitaram a 
possibilidade de receber jogos em 
seus Estados. Rio Grande do Sul, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte 
saíram na frente.

Vexame
Embora com jogos fechados 

ao público, o torneio mobiliza a 
movimentação de jornalistas e 
equipes de apoio de delegações, 
sendo um chamariz para 
aglomerações no auge da terceira 

onda. Vexame internacional 
garantido.

Bares e restaurantes
Pressionados pela queda no 

faturamento, bares e restaurantes 
estão endividados, isso não é 
segredo pra ninguém. No RN, quase 
metade dos empresários do setor 
apontam ter débitos vencidos, 
segundo divulgou nesta segunda-
feira a Abrasel.

Conta sobre conta

MARCELO
 Destes empresários, 79% estão 

em atraso no pagamento do Simples 
ou outros impostos federais (como 
IR e INSS). Outros 43% enfrentam 
problemas com impostos estaduais 
e municipais (como IPTU), 40% 
devem aluguel e 38% têm débitos 
vencidos de água/luz/gás.

Pessimismo
Em nota, o presidente da 

entidade no RN, Paolo Passariello, 
disse que a fl exibilização trouxe 
um alívio para o setor. Mas 
pequenininho.

EDUARDO MAIA

O Tribunal de Justiça do RN 
e a Corregedoria Geral de 
Justiça defi niram o dia 7 de 

junho para a instalação do 1º e 2º 
Juizados Especiais Criminais e de 
Trânsito da comarca de Natal e do 
5º Juizado Especial Cível, Criminal 
e da Fazenda Pública da comarca 
de Mossoró. A capital ganhará um 
segundo Juizado Especial Crimi-
nal, que terão também a compe-
tência para julgar as causas cíveis 
envolvendo acidentes de trânsito. 
Já a comarca de Mossoró irá ga-
nhar a sua quinta unidade dos Jui-
zados Especiais.

A Portaria Conjunta nº 30/2021 
disciplinou os procedimentos para 
a instalação das unidades, assim 
como da redistribuição de proces-
sos entre os novos e antigos Juiza-
dos.

As três novas unidades judi-
ciárias foram criadas a partir da 
Resolução nº 8/2021, de 8 de mar-
ço, que trouxe alterações de com-
petências em unidades da capital. 
Com as mudanças, a comarca de 

Natal passa a contar com 14 Juiza-
dos Especiais Cíveis, dois Juizados 
Especiais Criminais e do Trânsito e 
seis Juizados Especiais da Fazenda 
Pública. Já a comarca de Mossoró 
passa a contar com cinco Juizados 
Especiais Cíveis, Criminais e da Fa-
zenda Pública.

ALTERAÇÕES
Para criar as novas unidades, o 

Pleno do TJRN aprovou, em mar-
ço deste ano, a transformação do 
então Juizado Especial Criminal 
de Natal em 1º Juizado Especial 
Criminal e de Trânsito; e do então 
15º Juizado Especial Cível de Natal 
em 2º Juizado Especial Criminal e 
de Trânsito.

No caso da comarca de Mosso-
ró, o então 6º Juizado Especial Cível 
da Comarca de Natal foi transfor-
mado no 5º Juizado Especial Cível, 
Criminal e da Fazenda Pública de 
Mossoró. Após a mudança, o então 
16º Juizado Especial Cível de Natal 
fi ca renomeado para 6º Juizado Es-
pecial Cível da Comarca de Natal.

Tribunal de Justiça amplia serviços oferecidos no Rio Grande do Norte

Tribunal instala unidades 
dos Juizados Especiais

NATAL E MOSSORÓ

ACESSIBILIDADE | Portadores de deficiência auditiva nem precisa agendar para ser recebido na Central de 
Atendimento de Libras, no RN, que disponilibilizará o serviço por meio de sistema de videconferência

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte disponibili-
za às pessoas com defi ciência 

auditiva atendimento por meio de 
tradução e interpretação da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) mesmo 
sem agendamento prévio.

O cidadão que precisa desse re-
curso pode se dirigir normalmente 
para uma das unidades do MPRN 
que será prontamente atendido. O 
apoio será feito por meio de uma 
Central de Atendimento em Libras, 
que vai disponibilizar por meio de vi-

deoconferência um profi ssional para 
intermediar a conversa entre a pessoa 
com defi ciência auditiva e o servidor 

do MPRN.
Como a Central funciona duran-

te todo o horário de expediente do 
Ministério Público, não há a necessi-
dade de pré-agendamento. A inicia-
tiva pretende oferecer acessibilida-
de de comunicação às pessoas com 
defi ciência auditiva, garantindo que 
elas participem do processo demo-
crático e tenham espaço para serem 
ouvidas. 

O MPRN diz seguir  na sua missão 
de promover a inclusão e zelar pela 
cidadania de forma ampla e irrestrita.

Quem precisar dessa modalidade de atendimento deve ir a uma das unidades do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

Ministério Público do Estado 
oferece atendimento em Libras 

CICEP

INICIATIVA 
PRETENDE OFERECER 

ACESSIBILIDADE 
DE COMUNICAÇÃO 
ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA
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CONGRESSO EM FOCO

O presidente da Comissão Se-
nado do Futuro, Izalci Lucas 
(PSDB-DF), e o senador Espe-

ridião Amin (PP-SC) cobraram do mi-
nistro Augusto Nardes, do Tribunal de 
Contas da União (TCU), mais rapidez 
do órgão nas fiscalizações de indícios 
de irregularidades ocorridas em 13 es-
tados relacionadas a recursos federais 
direcionados ao combate à pandemia 
de covid-19. A cobrança se deu duran-
te reunião da comissão nesta segun-
da-feira (31).

“O TCU já investiga 13 estados por 
mau uso de dinheiro público federal, 
isso sem contar os municípios. Minis-
tro Nardes, faço um apelo: vocês tem 
que dar uma taquarada! Isso é crime 
hediondo, o país sofre há 15 meses! 
Notificar ou julgar essas contas ina-
dequadas só no ano que vem será um 
desserviço! Justiça feita com atraso é 
pior que injustiça. São precisas puni-
ções exemplares, e enquanto fazemos 
a CPI da Covid”, apelou Esperidião 
Amin.

“Enviei pra CPI o relatório com 
muitos desvios de recursos no GDF. 
Mas não é só no Distrito Federal, há 
muitos estados com os mesmos indí-
cios. Uma coisa lamentável!”, protes-
tou Izalci.

Na resposta, Nardes confirmou 
que o TCU realiza 13 auditorias re-
lacionadas a indícios de desvios es-
taduais. O ministro concordou com 
Esperidião Amin no sentido de que 
o processo relacionado a eventuais 

recuperações de recursos fraudados 
podem levar “de seis a oito anos”. Por 
isso, informou, o TCU tem aprimora-
do o sistema de auditorias preventivas 
e operacionais, com um foco mais 
efetivo no desempenho e que pode 
produzir resultados mais efetivos, de 
acordo com ele.

Mas o ministro também cobrou 
do Parlamento a aprovação dos PLs 
9.163/2017 e 5.898/2019, ambos pro-

postos pelo senador Eduardo Gomes 
(MDB-TO). Esses projetos criam um 
marco regulatório de governança 
para toda a gestão pública, e entre 
outros pontos, também robustece as 
auditorias operacionais, no entender 
do ministro.

AGÊNCIAS REGULADORAS
Para Esperidião Amin, “os indica-

dores são o futuro da gestão pública”. 

Por isso ele cobrou do TCU que sejam 
determinados critérios de indicadores 
para todas as agências reguladoras.

“Temos que vincular isso às agên-
cias reguladoras. Não tem o menor ca-
bimento que a Aneel ainda não tenha 
indicadores que, se as concessionárias 
do serviço de energia não cumprirem, 
ela tem que punir a concessionária. A 
Aneel está tentando criar os indica-
dores, sem os quais ela não pode dar 

nem cartão amarelo, nem repreensão 
e muito menos cartão vermelho para 
quem não cumpre indicadores míni-
mos de qualidade de serviço público. 
Mas isso só está ocorrendo porque 
o ministro Raimundo Carreiro [do 
TCU] notificou a Aneel para estabele-
cer os indicadores. Mas isso tem que 
valer pras outras também”, protestou 
o senador 

Na sua opinião, “concessão de 
rodovias ou ferrovias sem indicado-
res por parte da concessionária para 
cumprir é pior que serviço público 
mal feito, porque no serviço público 
mal feito você tem a quem reclamar”.

“E quando a concessão privada 
não tem regras claras pra ser acompa-
nhada e supervisionada, você não tem 
a quem reclamar.”

Obras inacabadas 
O senador Wellington Fagundes 

(PL-MT), informou a Agência Senado, 
lembrou que há milhares de obras 
inacabadas país afora, entre elas mais 
de 2 mil creches. Na resposta, Nardes 
informou que as auditorias do TCU 
confirmam mais de 15 mil obras ina-
cabadas no Brasil, num prejuízo que 
chega a R$ 155 bilhões aos cofres pú-
blicos.

Ainda durante a audiência, Nar-
des declarou seu apoio à proposta de 
reforma administrativa (PEC 32/2020) 
encaminhada pelo governo Bolsona-
ro, que tramita na Câmara dos Depu-
tados.

Senadores cobram rapidez do TCU 
nas investigações sobre desvios 
IRREGULARIDADES| Izalci Lucas e Esperidião Amin cobraram do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, maior agilidade do órgão nas fiscalizações de indícios de 
ilegalidades ocorridas em 13 estados relacionadas a recursos federais direcionados ao combate à pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 460 mil pessoas no Brasil

Senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina: “São precisas punições exemplares, e enquanto fazemos a CPI da Covid”

Em reação ao anúncio de que a 
Copa América de 2021 será feita 
no Brasil, o vice-presidente da 

CPI da Pandemia, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), foi ao Twitter 
avisar que apresentou requerimento 
para convocar o presidente da Confe-
deração Brasileira de Futebol (CBF), 
Rogério Caboclo.

“É necessário saber quais medidas 
foram planejadas para garantir segu-
rança sanitária aos brasileiros diante 
da realização da Copa América com 
tanta celeridade em nosso país”, disse 
Randolfe.

Para o senador, o Brasil não tem 
condições de sediar uma competição 
desse porte, pois a situação da pande-
mia ainda é grave no país. 

“Se for realizado, o evento será uma 
afronta às mais de 460 mil vidas que 

perdemos para a covid-19 no Brasil!”, 
escreveu o vice-presidente da CPI.

Na justificativa do requerimento, 
segundo a Agência Senado, Randolfe 
registra que Colômbia e Argentina 
recusaram sediar o evento devido à 
pandemia e à resistência da população.

“O evento, que terá início no dia 13 
de junho, agora será sediado no Brasil, 
país que tem mais de 460 mil óbitos 
por covid-19, que ocupa o segundo lu-
gar do mundo em número de mortes e 
que está na iminência de uma terceira 
onda da doença. Diante desse cenário, 
esta comissão parlamentar de inqué-
rito precisa ouvir o presidente da CBF 
para saber que medidas foram toma-
das para garantir a segurança sanitária 
dos brasileiros e das delegações estran-
geiras durante a realização do evento”, 
afirma Randolfe na justificativa. 

Randolfe quer convocar presidente 
da CBF para discutir Copa América 

NO SENADO

EDILSON RODRIGUES / AGÊNCIA SENADO

Senador Raldolfe, vice-presidente da CPI

A Câmara dos Deputados po-
de votar nesta quarta-fei-
ra, 2, a Medida Provisória 

1028/21, que dispensa os bancos 
de exigirem documentos de regu-
laridade fiscal na hora de o cliente 
contratar ou renegociar emprésti-
mos. A sessão deliberativa remota 
do Plenário está marcada para as 
10 horas.

Essa dispensa vale até 30 de ju-
nho de 2021 e se aplica aos bancos 
públicos e, se estiverem envolvidos 
recursos públicos, também aos 
bancos privados. O relator da MP, 
deputado Ricardo Silva (PSB-SP), 
anunciou que, em razão da gravi-
dade da pandemia, vai propor a 
prorrogação da medida até 31 de 
dezembro deste ano.

Entre os documentos que não 
serão cobrados de empresas e 

pessoas físicas, segundo a Agência 
Câmara de Notícias, estão a com-
provação de quitação de tributos 
federais, a certidão negativa de 
inscrição na dívida ativa da União, 
a certidão de quitação eleitoral, 
a regularidade com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), a regularidade na entrega 
da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) e a comprovação 
de pagamento do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural 
(ITR) para os tomadores de em-
préstimo rural.

Será dispensada também a 
consulta prévia ao Cadastro Infor-
mativo de Créditos não Quitados 
do Setor Público Federal (Cadin) 
para as operações de crédito que 
envolvam a utilização de recursos 
públicos.

Câmara pode votar MP que 
facilita crédito bancário 

NA PANDEMIA
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AGORA RN

RÁDIORTL

O Governo do Estado prepara 
um plano de enfrentamento de 
uma seca verde no Rio Grande 

do Norte, já para o segundo semestre.
Ele vai desde perfurações de poços 

a ações juntos aos agentes financeiros 
para obtenção de crédito ao produtor 
até gestões para garantir milho nos ar-
mazéns da Conab.  

A seca agrícola, também conheci-
da como “seca verde”, acontece quan-
do as chuvas são mal distribuídas em 
tempo e espaço, atingindo a produção 
agrícola antes mesmo do nível dos re-
servatórios entrarem em colapso.

O secretário estadual de Agricul-
tura, Guilherme Saldanha, afirmou, 
nesta segunda-feira, 31, que a crise hí-
drica já enfrentada no Sudeste e Centro 
Oeste e que vem sendo definida como 
a pior dos últimos 90 anos, ainda não 
atinge com o mesmo rigor os reserva-
tórios do RN. Mas a seca verde, sim.

 “Há regiões, como a do Trairi, em 
que não chegou a chover 200 mm e 
outras que não receberam 350 mm 
desde o começo do ano”, lembrou o 
secretário.

Acrescentou que muitas ações pa-
ra combater a seca verde no RN vão de-
pender de crédito, de milho na Conab 
e outras resoluções do governo federal.

“O governo estadual, nesse caso, 
prepara ações que dêem suporte para 
que os produtores possam passar por 
esse momento difícil”, afirmou.

Para ele, a questão da emergência 

hídrica, que diz mais respeito ao Sudes-
te e Centro Oeste,  “é uma preocupação 
equivalente à da seca verde para nós, 
até porque os índices pluviométricos 
no RN foram muito abaixo daquilo que 
estávamos esperando”.

O presidente da Federação da Agri-
cultura do RN, José Vieira, recomendou 
nesta segunda-feira que os produtores 
que puderem encher seus silos o façam 
porque a “a situação no segundo se-
mestre será bastante difícil”.

Ele lembrou que os custos de pro-
dução subiram muito e o preço do 
leite para o produtor está baixo, e isso 
exigirá cautela redobrada do produtor 
durante o verão.

“Para piorar as coisas, as dificulda-
des recorrentes de acesso ao crédito é 
outra pedra no sapato do produtor”, 
afirmou.

CRISE HÍDRICA
A última posição fornecida pelo 

Instituto de Gestão das Águas do RN 
(Igarn), que monitora 47 reservatórios 
do estado, com capacidades superiores 
a cinco milhões de metros cúbicos, 
indica que a crise hídrica presente em 
outras regiões do País ainda não che-
gou por aqui.

Segundo o relatório divulgado no 
último dia 17 de maio, as reservas hí-
dricas estaduais estavam em 50,92% 

do seu volume total.
A barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves, maior reservatório do RN, 
acumulava até aquele dia o equivalen-
te a 60,08% da sua capacidade total. 
Já a barragem Santa Cruz do Apodi, 
segundo maior reservatório do estado, 
acumulava 42,81% da sua capacidade 
total.

A barragem Umari, em Upanema, 
acumulava 73,61% da sua capacidade 
total, enquanto a  barragem de Pau 
dos Ferros virou o mês passado com 
55,52% da sua capacidade.

Situações bem opostas puderam 
ser vistas em dois reservatórios: en-
quanto em Bonito II, em São Miguel, 
havia 24,42% da capacidade total no 
dia 17 de maio, no reservatório Rode-
ador, em Umarizal, tinha ainda 98,05% 
de sua capacidade preservada.

Até essa data, seis reservatórios, 
com mais de cinco milhões de metros 
cúbicos, monitorados pelo Igarn, con-
tinuavam com quase 100% da sua ca-
pacidade: o açude de Encanto, o açude 
de Marcelino Vieira, o açude Riacho da 
Cruz II, Santana, localizado em Rafael 
Fernandes, Passagem, localizado em 
Rodolfo Fernandes e Flechas, localiza-
do em José da Penha.

CRISE NACIONAL
O governo federal deve emitir em 

breve um alerta de emergência hídrica 
para o período de junho a setembro 
em cinco Estados brasileiros - Minas 

Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São 
Paulo e Paraná.

Todos estão localizados na bacia 
do Rio Paraná, onde se concentra parte 
da produção agropecuária e grande 
hidrelétricas. Na região, a situação é 
classificada como “severa” e a previsão 
é de pouco volume de chuvas para o 
período.

É o primeiro alerta dessa natureza 
em 111 anos de serviços meteoroló-
gicos do País. A medida corrobora as 
declarações do presidente Jair Bolso-
naro e do ministro das Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, de que o Brasil en-
frenta a maior crise hídrica dos últimos 
tempos.

De acordo com o Sistema Nacional 
de Meteorologia (SNM), o déficit de 
precipitação na bacia do Paraná está 
provavelmente relacionado à influên-
cia de dois fenômenos atmosféricos de 
grande escala. O primeiro é La Niña, de 
outubro de 2020 a março de 2021.

Esse fenômeno traz resfriamento 
das águas do Oceano Pacífico, diminui 
a temperatura da superfície do mar, 
altera o padrão de circulação global e, 
entre as características do período, re-
duziu chuvas no sul do Brasil.

O segundo fenômeno é a Oscilação 
Antártica (OA), responsável por alterar o 
padrão de pressão atmosférica na região. 
Desde outubro de 2020 a OA tem atuado 
para impedir que sistemas causadores 
de chuvas se desloquem sobre as regiões 
continentais da América do Sul.

Governo do Estado já prepara um 
pacote de combate à seca verde
CHUVAS IRREGULARES | A seca agrícola, também conhecida como “seca verde”, acontece quando as chuvas são mal distribuídas em tempo e espaço, atingindo a produção agrícola 
antes mesmo do nível dos reservatórios entrarem em colapso. Muitas ações para enfrentar o problema dependem de crédito, de milho na Conab e outras resoluções do governo 

Secretário Guilherme Saldanha: crise hídrica ainda não atinge, com mesmo rigor, o RN

Presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte, José Vieira, recomendou que os produtores que puderem encher seus silos que o façam, porque situação “no segundo semestre será bastante difícil”
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A adesão às manifestações con-
tra o presidente Jair Bolsonaro, 
no fim de semana, gerou uma 

onda de entusiasmo entre partidos de 
oposição, mas sem gerar preocupação 
nos aliados do Palácio do Planalto. Pa-
ra integrantes do PT e do PSOL, os atos 
de sábado foram um exemplo do que 
as pesquisas eleitorais vêm demons-
trando: a perda contínua de apoio do 
presidente.

A vereadora de Natal, Divaneide 
Basílio, explica que, estruturalmente, 
o que se viu em Natal - e em várias ci-
dades do País -  foram pessoas “mani-
festando contra condução desastrosa 
do governo Bolsonaro perante a pan-
demia que já resultou em mais 450 mil 
mortos no Brasil”. A parlamentar, que 
também é presidente do PT na capital, 
argumenta que “as ruas” provam que a 
atual conjuntura política está em mu-
dança.

“A população também já percebeu 
que esse governo se utiliza da reco-
mendação pela não aglomeração para 
tocar uma agenda neoliberal nefasta 
que pode ser observada nos cortes 
nos recursos para educação e univer-
sidades públicas, no desprezo com a 
questão ambiental e o aumento do des-
matamento da Amazônia, na carestia 
dos preços dos alimentos básicos, na 
precarização e na falta de emprego, no 
desmonte do estado de proteção social 
e do setor público, nos ataques estru-
turais às liberdades e aos direitos dos 
grupos minoritários”, expõe.

A petista considera que Bolsonaro 
está “cada vez mais acuado ao redor 
dos apoiadores fanáticos que arregi-
mentou”. Para ela, é evidente que o pre-
sidente cometeu crimes de responsa-
bilidade e que, se não estivéssemos em 
meio a uma pandemia, a pressão pelo 
julgamento desses atos seria “mais 
forte”. “Até 2022, essa revolta com os 
rumos dessa política de morte pro-
movida pelo atual presidente vão estar 
ainda mais potentes e isso certamente 
terá consequências práticas”, prevê.

“As pessoas, com todo cuidado 
possível, saíram de casa para dar voz às 
críticas a esse presidente e sua política 
genocida. Foi um alerta para as forças 
que estão sustentando essa agenda 
política desastrosa. Duvido que essa 
insatisfação, depois de ser colocada 
para fora, volte para o armário. Mas é 
preciso ter cautela e responsabilidade. 
Estamos numa pandemia, e isso não é 
um mero detalhe”, completa Divanei-
de.

Na mesma linha de pensamento, 
o vereador de Natal, Robério Paulino 
(PSOL), destaca que as manifestação 
têm por finalidade alterar o cenário 
político vigente. Para ele, não há inte-
resses políticos, nem tampouco mobi-
lização para pavimentar as eleições de 
2022. O que há, em sua visão, é a luta 

em prol da vida, da vacinação e do fim 
da gestão Bolsonaro. Atualmente, há 
mais de 100 pedidos de impeachment 
aguardando análise do presidente da 
Câmara Federal, Arthur Lira (PP).

“Esses atos pressionam, com cer-
teza, o Congresso Nacional a discutir 
o processo de impeachment do presi-
dente. As manifestações estão em uma 
ascendência. A participação nessa luta 
apartidária pela vida é superior aos 
atos em favor de Bolsonaro; basta com-
parar as imagens. Queremos poupar 
vidas. 2022 será deliberado em 2022. 

Afinal, ainda estamos no primeiro se-
mestre de 2021”, comenta.

O parlamentar critica a cobertura 
da imprensa sobre o protesto de sába-
do, uma vez que ele foi superior aos de 
apoio a Bolsonaro, a julgar pela aveni-
da Paulista, em São Paulo. Segundo o 
vereador, os veículos de comunicação 
não repercutiram devidamente a ma-
nifestação. Ele destaca também que o 
pedido pela saída de Bolsonaro ultra-
passou as fronteiras e foi feito em ou-
tras cidades do mundo, como Lisboa e 
Londres.

“Teve mais manifestantes do que 
foi divulgado pela imprensa. Na aveni-
da Paulista, contamos cerca de 40 mil 
pessoas. Aqui, em Natal, esse número 
chegou a 5 mil participantes”, conta 
o vereador  que não participou do ato 
presencialmente, pois integra o grupo 
de risco. Ele, contudo, revela que incen-
tivou a participação popular através 
das redes sociais.

Paulino explica que a esquerda 
evitou ir às ruas “por uma questão de 
responsabilidade”, mas pondera que 
“não podíamos esperar mais”. “Se um 

povo vai às ruas na pandemia é porque 
o governo é mais perigoso que o vírus”, 
justifica ele a importância da manifes-
tação em meio à crise sanitária, utili-
zando a frase que marcou atos no Chile 
e na Colômbia – países que inspiraram 
o movimento brasileiro.

“Evitamos por causa do agrava-
mento da pandemia. Mas, diante das 
mortes em curva crescente e da vaci-
nação atrasada, não podíamos esperar 
mais. Por isso, fomos - de máscara, 
protetor facial e mantendo o distan-
ciamento - exigir vacinas e pedir ‘fora 
Bolsonaro’. Comportamento diferente 
da direita, que foi irresponsável, assim 
como o presidente, circulando em es-
paços públicos sem máscara”, opina.

O presidente do PSL no Rio Grande 
do Norte, delegado Sérgio Leocádio, se 
posiciona contrário às manifestações – 
seja de esquerda ou de direita. Para ele, 
o momento pede união em favor da 
vacinação contra Covid-19 e da reto-
mada da economia, especialmente na 
geração de emprego e renda.

“Nosso País não pode ficar na po-
larização, em extremos. Precisamos 
pensar o Brasil de uma forma mais ra-
cional, buscando uma saída assertiva 
para o que estamos vivendo por causa 
da pandemia. Inoportuno é a palavra 
adequada para os protestos de ambos 
os lados”, comenta o delegado, que foi 
o terceiro candidato a prefeito de Natal 
mais votado nas eleições municipais 
de 2020.

O deputado federal General Girão 
(PSL), por sua vez, pontua que qual-
quer manifestação da população é 
válida, desde que seja pacífica, pois 
“isso faz parte da democracia”. O par-
lamentar, contudo, destaca que o pre-
sidente Bolsonaro tem apoio popular e 
no Congresso Nacional, o que afasta o 
risco de impeachment.

 “As divergências são muito pon-
tuais e caem pela contradição, como 
esses senadores que insistem em que-
rer fazer da CPI do Covid algo para 
penalizar o presidente Bolsonaro . Es-
peramos que venha a ter investigação, 
sim, em relação a todos os desvios de 
dinheiro, a começar pelo Consórcio do 
Nordeste, que no caso do Rio Grande 
do Norte, levou R$ 5 milhões nossos 
para compra de respiradores que nun-
ca chegaram, nem nunca vão chegar”, 
encerra o deputado.

O parlamentar relembrou que os 
apoiadores de Bolsonaro eram acusa-
dos de aglomeração pelos que estavam 
na manifestação do último sábado. 
“Agora também foram às ruas fazer 
manifestação. O que me causa ainda 
mais espanto é que essas manifesta-
ções estão eivadas de gente bizarra, 
fazendo espetáculos de nudismo como 
protesto, com gestos obscenos, que na-
da tem a ver com a nossa cultura, nem 
com o jeito brasileiro de ser”, encerra.

RN: protesto contra Bolsonaro anima 
oposição, mas não intimida aliados 
POLÍTICA | Legendas de esquerda, como Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), acreditam que apoio às manifestações que ocoreram no último 
sábado,  29, em todo o Brasil, podem pressionar pela abertura de processo de impeachment; por outro lado, apoiadores do presidente da república não acreditam que isso aconteça

Manifestantes foram às ruas no último sábado em posicionamento contrário ao governo Bolsonaro; ato em Natal partiu de frente ao Midway

Robério Paulino pontua “luta em prol da vida”, enquanto Sérgio Leocádio diz ser contra qualquer manifestação neste momento de pandemia

Para vereadora Divaneide Basílio, manifestações mostram mudança para 2022; já deputado General Girão critica manifestantes:“Gente bizarra”
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VÍCIO | Muitas pessoas que nunca haviam fumado antes começaram a fumar cigarro eletrônico e, de repente, 
passaram a experimentar cigarro comum. Nada inofencivos, dispositivos têm substancias cancerígenas

Cigarros eletrônicos foram pensados como substitutos dos cigarros comuns para aquelas pessoas que tinham dificuldade de parar de fumar 

Estudo mostra que cigarro eletrônico 
aumenta dependência da nicotina

Estudo feito por pesquisadores 
da Coordenação de Prevenção e 
Vigilância do Instituto Nacional 

de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(Inca) aponta para os riscos à saúde pe-
lo uso de cigarros eletrônicos. O artigo 
foi aceito para publicação na revista Ci-
ência & Saúde Coletiva, da Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva e divulga-
do ontem, 31, quando se comemorou o 
Dia Mundial sem Tabaco.

Os pesquisadores analisaram 22 
estudos de diferentes países sobre o 
tema, totalizando 97.659 participantes. 
Sobre o uso do cigarro convencional, 
nos últimos 30 dias foram analisados 
nove estudos com 33.741 indivíduos. 
Todas as pesquisas foram publicadas 
entre 2016 e 2020, informou o Inca, por 
meio de sua assessoria de imprensa.

A coordenadora de Prevenção e 
Vigilância do Inca, médica epidemio-
logista Liz Almeida, disse à Agência 
Brasil que em um primeiro momento 
os cigarros eletrônicos foram criados 
para ajudar os fumantes a deixar de 
fumar. “Que eles seriam menos tóxicos 
que o cigarro comum, teriam menos 
riscos. Com o tempo, a gente foi vendo 
que ele não era tão bonzinho assim. 
Tem riscos porque tem substâncias 
que também são cancerígenas.”

Liz Almeida ressaltou que os cigar-
ros eletrônicos foram pensados como 
substitutos dos cigarros comuns para 
aquelas pessoas que não conseguem 
parar de fumar de jeito nenhum. Essa 
foi a ideia inicial.

“Só que com o passar do tempo 
não foi isso que se viu. A indústria pas-
sou a investir de forma muito tensa em 
fazer novos usuários. A maior adesão 
que esse produto teve em todo o mun-
do foram os jovens que nunca tinham 
fumado. Nos Estados Unidos isso foi 
uma epidemia”.

DEPENDÊNCIA
O problema é que o cigarro eletrô-

nico contém nicotina, que é uma subs-
tância que desenvolve dependência. 
“Uma vez que você passa a ficar depen-
dente da nicotina, você pega qualquer 
produto do tabaco que estiver ao seu 
alcance”, disse a médica do Inca.

Muitas pessoas que nunca haviam 
fumado antes começaram a fumar 
cigarro eletrônico e, de repente, pas-
saram a experimentar e usar o cigarro 
comum. Segundo Liz, muita gente 
passou a usar o cigarro eletrônico em 
ambiente fechado e o cigarro tradicio-
nal em ambiente externo. 

Para a médica, isso ocorreu por-
que muitos desses aparelhos têm um 
formato super discreto, como o de um 
pendrive e outros têm formatos de ma-
terial escolar, o que não era percebido 
pelos pais.

A ideia inicial de ajudar fumantes a 
parar de fumar  com o uso de produto 
que oferecesse menor risco foi fican-
do para segundo plano. Então, o que 
ganhou volume foi o cigarro eletrô-
nico, mais consumido na faixa etária 
menor, de maior poder aquisitivo e do 
sexo masculino. Depois, as meninas 
também começaram a utilizar, disse a 

médica.
A revisão sistemática feita pelo In-

ca, no final do processo, mostrou que o 
uso de cigarro eletrônico aumenta em 
três vezes e meia mais o risco de expe-
rimentação de cigarro convencional e 
mais de quatro vezes o risco de uso do 
cigarro.

“Nossos resultados mostram que 
o cigarro eletrônico aumenta a chance 
de iniciação do uso do cigarro conven-
cional entre aqueles que nunca fuma-
ram, contribuindo para a desacelera-
ção da queda no número de fumantes 
no Brasil”. Todos os estudos foram 
unânimes em mostrar essa associação.

Ainda em relação aos dados do 
estudo, a médica epidemiologista 
Liz Almeida lembrou que, devido à 
pandemia do novo coronavírus, em 
função do estresse do isolamento 
social, as pessoas passaram a fumar 
mais em casa e a beber mais, a não 
fazer atividade física, aumentando 
em muito os fatores de risco para do-
enças crônicas.

Outro alerta do Inca é no sentido 
de as pessoas fazerem um esforço con-
centrado para pararem de fumar, por-
que estão fumando em casa e expondo 
a família aos riscos da fumaça.

De acordo com ela, existe trata-
mento na rede do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e muita gente pode deixar 
de fumar seguindo dicas do Inca. 

O instituto fez oito mini vídeos 
baseados na história de pessoas fu-
mantes que estão em tratamento e que 
podem ser vistos na página do Inca na 
internet.

Para os não fumantes, o risco tam-
bém é bem grande. Em criança, há 
morte súbita. Outra coisa são doenças 
respiratórias em crianças também, por 
conta do tabagismo dentro de casa. E, 
nos adultos, há maior risco dos não fu-
mantes desenvolverem câncer de pul-
mão, terem acidente vascular cerebral 
(AVC) e doença coronariana (infarto). 

[Acreditava-se] que eles 
seriam menos tóxicos que 
o cigarro comum. Com o 
tempo, a gente foi vendo 
que ele não era tão bonzinho 
assim. Tem riscos porque 
tem substâncias que 
também são cancerígenas”

“
LIZ ALMEIDA
MÉDICA EPIDEMIOLOGISTA

DIVULGAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

MARCELLO CASAL JR

O Ministério da Saúde abre nes-
ta terça-feira, 1º de junho, o 
processo de credenciamento 

para instituições, fundações e asso-
ciações sem fins lucrativos que de-
sejam desenvolver projetos no Pro-
grama Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon) e no Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Pes-
soa com Deficiência (Pronas/PCD).

Os dois programas comportam 
projetos de serviços médicos, mas 
também realizam qualificação de 
profissionais e conduzem pesquisas 
clínicas, epidemiológicas e no campo 
social e antropológico.

Esses projetos podem arrecadar 
recursos de renúncia fiscal para fi-
nanciar suas atividades. Mas para 
isso as entidades precisam ter certifi-
cação como organização de interesse 
social (como organizações sociais e 
organizações da sociedade civil de in-
teresse público, além de associações 
de assistência social).

O credenciamento junto ao Mi-
nistério da Saúde também demanda 

apresentar uma série de documen-
tações como o CNPJ, a ata de elei-
ção, documentos dos dirigentes e 
diferentes certidões negativas e de 
regularidade junto a órgãos como o 
Ministério da Economia e a Contro-
ladoria-Geral da União (CGU).  

As entidades que tiverem inte-
resse em promover ações que po-
dem ser enquadradas dentro desses 
dois programas podem enviar suas 
solicitações até o dia 31 de julho. O 
requerimento deve ocorrer por ofício 
dirigido à Secretaria Executiva do MS 
pelos e-mails pronas@saude.gov.br e 
pronon@saude.gov.br.

Credenciamento junto ao Ministério da Saúde também demanda apresentar documentos 

Saúde abre credenciamento 
para serviços médicos hoje 

OPORTUNIDADE

REQUERIMENTO DEVE 
OCORRER POR OFÍCIO 

DIRIGIDO À SECRETARIA 
EXECUTIVA DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
POR E-MAIL 
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OFÍCIO ÚNICO DE JARDIM DE PIRANHAS 
Estado do Rio Grande do Norte - Rua Manoel Antônio Filho, 123, Centro, Jardim de Piranhas/RN 

cartoriounicojardimdepiranhas@gmail.com – Fone: (84) 3423-2762 
Mabelle Santos Araujo – Oficiala 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 

A Oficiala do Registro de Imóveis de Jardim de Piranhas/RN, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
dispõe o art. 216-A, §4º da Lei n°. 6.015/1973 c/c art. 16º do Provimento n°. 65/2017 do CNJ, faz saber a todos que 
este edital virem ou tomarem ciência que tramita perante este Ofício o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, prenotado sob o nº. 50, requerido por HIGOR ALVES BATISTA, brasileiro, maior, 
capaz, empresário, solteiro, conforme certidão de nascimento, expedida pelo 2º Cartório de Registro Civil de Caicó/RN, 
matrícula nº. 0938640155 1995 1 00029 181 0031863 49, filho de Oziel Batista da Silva e Luzanete Alves de Moura 
Batista, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 05764374007-DETRAN/RN, onde consta o RG nº. 
002.960.158-SSP/RN, inscrito no CPF sob nº. 017.199.584-83, residente e domiciliado na Rua Senador José Barnardo, 
nº. 12, Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, e-mail: higoralvesbatista@gmail.com, sobre UM IMÓVEL URBANO, 
localizado às margens da RN-288, à Avenida Rio Branco, nº. 12, bairro Santa Cecília, município de Jardim de 
Piranhas/RN, com as seguintes características e confrontações: Tem início a presente descrição no ponto “E.0”, de 
coordenadas S 06º22’58.5”, W 37º20’07.2”, deste com azimute 277º47’01” e distância de 20,00m confrontando-se com 
o alinhamento da margem da RN-288, encontra-se o ponto “E.1”, de coordenadas S 06º22’58.4”, W 37º20’07.9”, deste 
com azimute 9º47’01” e distância de 40,00m confrontando-se com a senhora Jarlene Pereira de Araújo, encontra-se o 
ponto “E.2”, de coordenadas S 06º22’57.2”, W 37º20’07.6”, deste com azimute 97º47’01” e distância de 20,00m 
confrontando-se com o senhor José Fernandes de Oliveira, encontra-se o ponto “E.3”, de coordenadas S 06º22’57.3”, 
W 37º20’06.9”, deste com azimute 189º47’01” e distância de 40,00m confrontando-se com o senhor José Fernandes de 
Oliveira, encontra-se o ponto “E.4”=”E.0”, com uma área de 800,00m2 (oitocentos metros quadrados) e perímetro de 
120,00m (cento e vinte metros). Dessa forma, ficam os eventuais interessados cientes de que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da data de publicação do presente edital poderão apresentar, neste Registro de Imóveis, situado 
na Rua Manoel Antônio Filho, 123, Centro, Jardim de Piranhas/RN, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 17:00h, 
impugnação ao referido pedido de Usucapião Extrajudicial. ADVERTÊNCIA: A não manifestação no prazo legal 
presumir-se-á aceitação.  

Jardim de Piranhas/RN, 31 de maio de 2021. 
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PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO - LI 

 
MOINHO DOS VENTOS COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 40.797.112/0001-30, torna público que está 
requerendo Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMUR a Licença de Instalação (LI) para 
um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Av. Alcides Araujo, s/n, Quadra 15, Lotes 01, 
02, 44, 45 e 46, Centro, Extremoz/RN. 
 

THEMIS DE SIQUEIRA ANDRADE MENDES 
SSóócciioo--AAddmmiinniissttrraaddoorr  

  
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0036 
 
AUTO POSTO UPANEMA LTDA, CNPJ: 35.839.948/0001-10 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação nº 
0036, com prazo de validade até 24/05/2027, em favor do empreendimento, Posto Revendedor de 
Combustíveis Líquidos, localizado na Rodovia BR 110, KM 100, nº 20, Centro, Upanema/RN. 
 

VICTOR VENCESLAU BEZERRA DE FARIAS 
PPrroopprriieettáárriioo  

  

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SPE Macacos Energia S/A, CNPJ nº 07.091.059/0001-81, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação, com prazo de validade até 
26/05/2027 em favor do Parque Eólico Macacos, localizado nas Fazendas Serra 
Verde VIII e IX, Zona Rural, João Câmara/RN, coordenadas de referência em UTM 
(Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 184.326,00 mE; 9.401.054,00 mN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
VERA CRUZ AMBIENTAL SPE LTA, CNPJ 29.309.384/0001-00, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LP para uma 
Usina de Recuperação Energética (URE), localizado na Estrada que liga o Distrito do Papagaio à Vera Cruz, 
s/n, Zona Rural, município de Vera Cruz/RN, CEP 59184-000. 

 
DÂMOCLES PANTALEÃO LOPES TRINTA 

Diretor 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUPE/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, através do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação CPL, torna público que, a licitação na modalidade TP Nº 001/2021, que tem como OBJETO os 
Serviços de Reforma e Revitalização da Orla do Município de Maxarangupe/RN – Etapa II, CR 
1.055.112-95/2018, marcada para o dia 02/06/2021 às 10h00min, teve o Edital alterado em sua 
composição Item 4.4.5.1 – Seguro Garantia, pela Comissão Permanente de Licitação. O Presidente da 
CPL torna público ainda o relançamento do Edital e o Termo de Referência em seu AVISO DE 
LICITAÇÃO que ocorrerá no dia 18/06/2021, às 10h00min. O Edital na íntegra encontra-se a 
disposição na sede da Prefeitura - Sala de Licitações na Rua Quinze de Novembro, SN, Centro, CEP 
59.580-000 – Maxaranguape/RN, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 13h00min, ou no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Maxaranguape (www.maxaranguape.rn.gov.br) na aba 
transparência pública – certames/editais.

Maxaranguape/RN, 31 de maio de 2021
Danilo Segundo Bezerra

Presidente da CPL

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Prefeitura Municipal de Maxaranguape, CNPJ 08.170.540/0001-25, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 1ª Etapa da Construção da Praça de Eventos 
Turísticos no Município de Maxaranguape e Construção da Segunda Etapa da Praça de 
Eventos, CR: 373.960-99/2011 e CR: 388.868-98/2012, respectivamente.

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Os ministros da Saúde, Marcelo 
Queiroga, e da Economia, Pau-
lo Guedes, disseram ontem, 31, 

que o Brasil terá toda sua população 
vacinada até o final do ano. A fala foi 
feita por Queiroga e confirmada por 
Guedes em videoconferência, durante 
o Fórum de Investimentos Brasil 2021 
– evento organizado pela Apex-Brasil, 
pelo Banco Interamericano de Desen-
volvimento e pelo governo federal, vol-
tado a investidores estrangeiros.

“Como disse o ministro Queiroga, 
a vacinação em massa é a principal 
política econômica que podemos fazer 
por agora”, disse Guedes ao reafirmar 
a intenção do governo em garantir o 
retorno seguro dos trabalhadores bra-
sileiros ao ambiente de trabalho. “Não 
faltarão recursos para [a importação 
e a produção de] vacinas”, garantiu o 
ministro da Economia.

Momentos antes, Queiroga disse 
ter “certeza de que até o fim do ano 
vamos conseguir imunizar todos os 

cidadãos”, e apontou como priorida-
de de sua pasta dar celeridade à cam-
panha de vacinação e o reforço de 
medidas sanitárias. Ele acrescentou 
que a vacinação contribuirá para o 

crescimento da economia brasileira, 
e que, para cada 10% da população 
vacinada projeta-se um crescimento 
de 0,13 ponto porcentual para a eco-
nomia do país.

Ministros dizem que toda população 
será vacinada até o final deste ano

OTIMISMO

BALANÇO | Em números absolutos, o País registrou 34.853 novos casos da doença; o acumulado chega a 
16.547.297 diagnósticos; média móvel de óbitos está em 1.849, acumulando 4ª alta em dias consecutivos

O Brasil registrou 874 mortes 
por covid-19 nas últimas 24 
horas e já acumula 462.966 

perdas desde o início da pandemia, 
segundo balanço do consórcio de 
veículos de imprensa. Os dados des-
ta segunda-feira, 31, também apon-
tam que a curva de vítimas, apesar 
de estar subindo nos últimos dias, 
segue com tendência de queda.

Segundo o consórcio, a média 
móvel de óbitos, que usa dados dos 
últimos sete dias para corrigir dis-
torções, está em 1.849, a quarta alta 
em dias consecutivos, mas 5% me-
nor do que há duas semanas. O pa-
tamar ainda é considerado elevado 
e se equivale ao da primeira metade 
de março, quando o Brasil deu início 
à fase mais aguda da pandemia.

Já a média de casos, que vinha 
crescendo, começa a dar sinais de 
redução. Está em 60.934, ou 5% a 
menos do que 14 dias atrás. Este foi 
o quarto dia consecutivo de recuo 
discreto no indicador, mas o cenário 
é descrito por cientistas como preo-
cupante. Para especialistas ouvidos 
pelo Estadão, há sinais de que os 
próximos meses podem ser muito 
piores que os anteriores.

Em números absolutos, o País 
registrou 34.960 novos casos da do-
ença. Com isso, o acumulado chega 
a 16.547.674 diagnósticos durante 
a crise sanitária. Um fator preocu-
pante é que o número de pacientes 
internados com covid-19 voltou a 

subir em alguns Estados nos últimos 
dias. 

O mais recente boletim do Info-
Gripe, da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), mostrou que outros locais 
já apresentam forte sinal de piora da 
pandemia. Há também regiões onde 

os indicadores pararam de cair.
Não há consenso entre os pes-

quisadores e o agravamento desses 
sinais já representa uma “terceira 
onda” em curso no Brasil. Diferen-
temente de outros países, como 
acontece na Europa, por aqui novos 
picos da doença começam sem que 
o anterior tenha sido completamen-
te superado. 

Os dados diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de imprensa 
formado por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de Saúde. 
Segundo o Ministério da Saúde, o 
País tem 14.964.631 pessoas recupe-
radas da doença.

Brasil registra 874 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e já acumula 462.966 perdas 

Prioridade do  Ministério da Saúde, segundo Marcelo Queiroga, é dar celeridade à vacinação 

Brasil registra média de 1.849 
mortes por Covid-19; 874 em 24h

BRUNO KELLY/REUTERS

ROVENA ROSA

462.966
número de vidas perdidas 
para a Covid-19 no Brasil 
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JOÃORICARDOCORREIA
Tomé e Bebé

Lá pelas bandas da praia de 
Touros, litoral norte do RN, segundo 
fontes do colunista, profi ssionais de 
saúde estariam obtendo provas para 
denunciar um casal de “chefes”, de 
uma unidade de saúde pública.

Tomé e Bebé 2
É que a dupla esquece que o 

tempo da escravidão acabou. Diálogo, 
apenas entre eles. Com o restante dos 
trabalhadores é na base do “quem 
nada aqui é a gente”. 

Covid
A empresa de biotecnologia 

Bonus BioGroup, com sede em Israel, 
fez um anúncio animador na última 
semana. A companhia, segundo o 
Renova Mídia, disse ter tido 100% de 
sucesso na recuperação de pacientes 
graves internados com coronavírus 
que receberam o medicamento 
MesenCure. 

Covid 2
De acordo com o grupo israelense, 

10 pessoas que desenvolveram a 
versão grave da Covid-19 deixaram 

o hospital, em média, um dia depois 
de iniciarem o tratamento com o 
remédio.

Covid 3
Agora,  é nem sonhar em deixar 

Bolsonaro pegar numa caixa desse 
remédio. Ou então, já aparece gente 
dizendo que não serve nem para curar 
hemorróida e a CPI da Pademia, no 
Senado, convoca os cientistas que 
anunciaram a novidade. 

Bola

Esse negócio de deixar acontecer 
a Copa América aqui no Brasil, 
em meio à pandemia, é de uma 
irresponsabilidade do tamanho 
inversamente proporcional ao caráter 
de quem autorizou. Gol contra! Mas, 
em se tratando de bola... Tudo pode 
acontecer por estas bandas. Inclusive 
nada.

Impressão
No Brasil, valorizar drogados e 

canalhas afi ns é motivo de elogios e 
mais elogios. Por isso que esse pedaço 
de chão está como está. Daqui uns 

dias, vão rasgar a bandeira nacional, 
acender uma lâmpada vermelha 
no mastro e entregar a chave a uma 
quenga com doutorado em redes 
sociais. 

Meio milhão
O cantor Seu Jorge foi condenado, 

na sexta-feira passada, 28, a pagar 
indenização de R$ 500 mil à família 
de Mário Lago, por conta de uso 
indevido de trecho do compositor na 
letra da música Mania de Peitão, de 
2004. O processo tramita na justiça 
desde 2017.

JOÃORICARDO

A área técnica da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel) propôs prorrogar até 

31 de outubro a proibição de cortes 
de energia por falta de pagamento 
de famílias de baixa renda. A medida 
foi aprovada em março e tem vigên-
cia até 30 de junho. A diretoria da 
agência reguladora deverá analisar 
a sugestão dos técnicos, mas não há 
previsão de quando o processo será 
pautado.

A resolução entrou em vigor em 
meio a um agravamento da pande-
mia no País. Mesmo com a vacina-
ção contra a covid-19, a área técnica 
analisou que não há perspectiva de 
melhora da situação sanitária no 
médio prazo, considerando que 
ainda há um alto índice de contágio.  

Especialistas já apontam que uma 
terceira onda da doença pode che-
gar ao Brasil em junho.

Pela proposta apresentada em 
nota técnica em 28 de maio, a medi-
da continuaria valendo nos mesmos 
termos e para os mesmos grupos 
de consumidores. O processo será 
relatado pelo diretor Hélvio Neves 
Guerra, que poderá alterar as reco-
mendações.

A suspensão vale para cerca de 
12 milhões de unidades consumido-
ras inscritas no programa Tarifa So-
cial, consumidores que precisam de 
energia para manter equipamentos 
essenciais à vida em funcionamento 
e os que não estão recebendo a con-
ta de luz em casa. Também abran-
ge unidades de saúde e hospitais 

e regiões onde não há instituições 
fi nanceiras abertas por conta de res-
trições de isolamento social.

Além da proibição de cortes, a 
agência também suspendeu as veri-
fi cações periódicas em relação aos 
cadastros das famílias inscritas no 
Tarifa Social, ou seja, nenhum con-
sumidor pode ser retirado do pro-
grama enquanto a resolução estiver 
vigente.

O mecanismo é semelhante ao 
que foi adotado em 2020, quando 
a proibição foi mais ampla e valeu 
para todos os consumidores do Pa-
ís. No ano passado, a agência julgou 
necessário prorrogar a medida por 
mais alguns meses ao avaliar a per-
manência de impactos de medidas 
de isolamento social no setor elétri-

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

Aneel propõe prorrogar suspensão 
de corte de famílias de baixa renda
ENERGIA | Diretoria da agência reguladora deverá analisar a sugestão dos técnicos, mas não há previsão de 
quando o processo será pautado; processo será relatado pelo diretor, que poderá alterar as recomendações

Pela proposta apresentada em nota técnica em 28 de maio, medida continuaria valendo nos mesmos termos e para os mesmos consumidores

AUMENTO

O Ministério das Comuni-
cações reajustou a tarifa dos 
serviços postais e telegráfi cos 
nacionais e internacionais 
prestados exclusivamente pe-
los Correios. A correção média 
autorizada para este ano é de 
4,2915% para serviços nacionais 
e internacionais. O valor corres-
ponde ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) do período de janeiro a 
dezembro de 2020.

A portaria publicada hoje 
(31) criou uma tabela de preços 
com base no peso do produto e 
de acordo com o país e localiza-
ção do envio e destino. A nova 
tabela incidirá nos serviços co-
mo carta, telegrama, malote e 
Franqueamento Autorizado de 
Cartas (FAC) da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos 
(ECT).

O primeiro porte, para 
correspondências de até 20 
gramas, da carta e aerograma 
nacional, passou para R$ 2,12. 
As cartas e cartões postais in-
ternacionais na modalidade 
econômica passam a custar R$ 
1,74 na primeira faixa. Os pro-
dutos como Sedex, PAC e Mala 
Direta não tiveram alterações 
na tabela de preços.

MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES 
REAJUSTA TARIFAS 
DOS CORREIOS

THOMAZ SILVA

Sedex não teve alteração de tarifa

RECUPERAÇÃO

O Índice de Confi ança de 
Serviços, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
cresceu 6,4 pontos na pas-
sagem de abril para maio. É 
a segunda alta consecutiva 
do indicador, que atingiu o 
maior patamar desde feve-
reiro de 2020 (94,4 pontos).

Segundo a FGV, foi obser-
vada a alta da confi ança em 
empresários brasileiros de 12 
dos 13 segmentos de serviços 
pesquisados.

O Índice de Situação 
Atual subiu 9,2 pontos e atin-
giu 84 pontos, maior nível 
desde março de 2020 (85,2). 
Já o Índice de Expectativas 
avançou 3,7 e chegou a 92,4 
pontos, maior patamar des-
de outubro de 2020 (95,7 
pontos).

“A expectativa é que a 
expansão do programa de 
vacinação atingindo uma 
parcela maior da população 
contribua para a continuida-
de da recuperação no setor 
bastante afetado durante 
todo o período da pande-
mia”, disse Rodolpho Tobler, 
economista da FGV, que vê 
este novo momento com oti-
mismo  frente últimos dados. 

CONFIANÇA DOS 
EMPRESÁRIOS DE 
SERVIÇOS CRESCE 
6,4 PONTOS

FERNANDO FRAZÃO

Seguimento da beleza vê melhora
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Dezenas de crianças foram rap-
tadas por homens armados 
numa escola muçulmana no 

centro-norte da Nigéria no último 
domingo. Durante o ataque - o últi-
mo de uma onda de casos semelhan-
tes que crescem no país - uma pessoa 
morreu e outra fi cou ferida.

O número exato de crianças rap-
tadas ainda não está confi rmado, 
mas cerca de 200 estavam na escola 
Salihu Tanko, no estado do Níger, no 
momento do ataque no domingo à 
tarde.

Muitas crianças conseguiram es-
capar, mas os raptores “levaram mais 
de 100 estudantes e deixaram aque-
les que consideravam demasiado pe-
quenos, os de 4 a 12 anos”, disse um 
funcionário da escola, sob condição 

de anonimato.
As autoridades locais anuncia-

ram o rapto na rede social Twitter, 
no domingo à noite, e disseram que 
o número de crianças raptadas era 
“ainda incerto”. Os raptores “liberta-
ram 11 crianças que eram demasia-
do pequenas para andar”, disseram 
também as autoridades, consideran-
do “infeliz” o ataque, assim como o 
aumento dos raptos para resgate no 
centro e norte do país.

O governador local, Sani Bello, 
apelou “às agências de segurança 
para que devolvessem as crianças o 
mais depressa possível”.Um porta-
-voz da polícia, Wasiu Abiodun, disse 
que os atacantes chegaram numa 
moto e começaram a disparar, ma-
tando um morador e ferindo outro, 

antes de raptarem as crianças.
Os bandos armados têm aterrori-

zado pessoas no centro-oeste e noro-
este da Nigéria há meses, invadindo 
aldeias, roubando gado e raptando 
centenas de menores para resgate: 
730 crianças e adolescentes foram 
raptados desde dezembro de 2020.

Os raptos têm ocupado man-
chetes internacionais e causado 
preocupação em nível mundial, par-
ticularmente desde o fi m de fevereiro 
último, quando 279 meninas ado-
lescentes, entre 12 e 16 anos, foram 
raptadas e libertadas cinco dias mais 
tarde no estado de Zamfara, no noro-
este da Nigéria.

A série de casos começou em de-
zembro passado, com o rapto de 344 
rapazes de um internato. 

ANA CRISTINA CAMPOS

INTERNACIONAL | Decisão acontece poucas semanas após divulgação dos resultados último Censo no país, 
que demonstrou uma expressiva queda da taxa de natalidade; política do único filho foi abolida em 2016

O governo chinês anunciou on-
tem, 31, que vai ampliar os li-
mites da natalidade, passando 

a permitir três fi lhos por casal. A me-
dida tem como objetivo combater o 
rápido envelhecimento da população, 
após os resultados dos últimos censos 
terem demonstrado um declínio dra-
mático na taxa de natalidade no país 
mais populoso do mundo.

Ao fi m de mais de 30 anos em 
vigor, a China aboliu, em 2016, a polí-
tica do fi lho único. Os casais chineses 
passaram a ser autorizados a ter dois 
fi lhos, mas essa nova medida não con-
seguiu levar a um aumento sustentado 
da natalidade no país devido ao alto 
custo de vida nas cidades chinesas.

Segundo os resultados dos últimos 
censos, publicados em 11 de maio, a 
população chinesa cresceu ao ritmo 
mais lento das últimas décadas. Em 
média, houve um crescimento anual 
de 0,53% ao longo dos últimos dez 
anos, abaixo dos 0,57% registrados en-
tre os anos 2000 e 2010. Os censos pre-
veem que a população chinesa pode 
começar a cair já a partir do próximo 
ano.

Por esse motivo, o presidente chi-
nês, Xi Jinping, anunciou “medidas 
para responder ao envelhecimento da 
população”, principalmente a amplia-
ção dos limites da natalidade para três 
fi lhos por casal.

Segundo anunciou a Xinhua, a 
agência de notícias ofi cial chinesa, a 
mudança de política será acompa-
nhada por “medidas de apoio, que irão 
melhorar a estrutura populacional do 
país, cumprindo a estratégia de lidar 
ativamente com o envelhecimento da 
população e manter a vantagem na 

dotação de recursos humanos”.
O governo chinês também con-

cordou com o fato de a China precisar 
aumentar a idade de reforma para 
manter mais pessoas no mercado de 
trabalho e melhorar as pensões e os 
serviços de saúde.

Segundo os últimos recensea-
mentos, a população em idade repro-
dutiva diminui a um ritmo acelerado, 
enquanto a faixa etária dos 65 anos 
aumenta exponencialmente. Alguns 
investigadores chineses calculam que 
o número de pessoas em idade repro-
dutiva caia para a metade em 2050. 
Isso aumentaria a “taxa de dependên-
cia”, ou seja, o número dos que depen-
dem de cada um trabalhar para gerar 
receita a fi m de pagar as pensões, os 
impostos de saúde e outros serviços 
públicos.

IMPACTO DA NOVA POLÍTICA

Alguns especialistas permanecem 
céticos em relação à nova medida, 
lembrando que a abolição da política 
de fi lho único teve pouco impacto 
no aumento da natalidade. Segundo 
os censos, o número de nascimentos 
caiu de 18 milhões em 2016 para 12 
milhões em 2020.

Os casais explicam que são desen-
corajados a ter mais fi lhos pelo alto 
custo de vida, pela interferência nos 
seus empregos e pela necessidade de 
cuidarem dos pais idosos.

Quem quer ter três fi lhos? Os jo-
vens podem ter dois fi lhos no máximo. 
A questão fundamental é que o custo 
de vida é muito alto”, reitera o econo-
mista Hao Zhou.

O número médio de fi lhos por ca-
sal caiu de mais de seis, na década de 
60, para menos de três em 1980. Em 
2020, o número médio de fi lhos por 
cada mulher chinesa era de 1,3.

Previsão do censo é que a população chinesa pode começar a cair já a partir do próximo ano

China permitirá até três filhos por 
casal para conter crise demográfica

Dezenas de crianças são raptadas 
por homens armados na Nigéria
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Ad    çã  d  C     d d , C      çã  d  O    d  A    E       , R       çã    S g    ç  d  T áf g     
R d v   BR-101/RN (C     d       m   BR-406/RN) - S gm     Km 81,10    Km 83,40 – G   h  D  
Ig  ó/T     L     , L     z d  N  R   F       , N  02 – A, B      Am      , Sã  G  ç    d  Am      -
RN; 

 Licença Simplificada – LS        C        d  O         d  á A       Ex   çã  d  O    d  Ad    çã  d  
C     d d , C      çã  d  O    d  A    E       , R       çã    S g    ç  d  T áf g     R d v   BR-
101/RN (C     d       m   BR-406/RN) - S gm     Km 81,10    Km 83,40 – G   h  D  Ig  ó/T     
L     , L     z d     R   F       , S/N, B      Am      , Sã  G  ç    d  Am      -RN. 
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22XX44,,55  
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. THIAGO ALEXANDRE DAS NEVES ALMEIDA, brasileiro, solteiro, professor, portador da cédula de 
identidade n° 1753840 – SSP/PB, e, inscrito no CPF/MF sob o n° 978.737.644-00, residente e domiciliado na Rua Ticiano 
Cavalcante, n° 892, Apto. 103, Bairro do Bessa, João Pessoa – PB, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares 
de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente 
de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Flamingos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 475,80m² (quatrocentos e setenta metros e oitenta decímetros quadrados), imóvel com inscrição de n° 
1.0101.025.02.0359.0000.0 e sequencial de n° 1.008774.5 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes confrontações: Ao Norte: Do ponto P1 ao P2 com 19,40m, com o Sr. José 
Carlos Simões dos Reis. Ao Leste: Do ponto P2 ao P3 com 37,80m, com a Escola Municipal Domitila Castelo da Silva. Ao 
Sul: Do ponto P3 ao P4 com 5,80m, com a Travessa dos Pássaros. Ao Oeste: Do ponto P4 ao P1 com 39,24m, com a Rua 
dos Flamingos. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 94.274,00. O requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 
16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. JOSÉ CARLOS SIMÕES DOS REIS, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 12.05.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

FILGUEIRA E MENDES REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 29.881.920/0001-48, 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: 13/11/2027, para Posto de 
Abastecimento de Combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na Vila 
Rio Grande do Norte, 150-A, Centro, Serra do Mel/RN. 
 

GLEIDIMAR DANTAS FILGUEIRA 
SÓCIA 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
G DE A TARGINO - ME, CNPJ: n° 06.050.150/0001-96, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, de N° 2020-152542/TEC/LO-0148, com validade de 20/05/2027, de um empreendimento de 
carcinicultura, localizado no Município de Nova Cruz/RN. 

 
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO 

Proprietário 
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Informações relevantes, contatos poderosos e mudanças 
na maneira de pensar marcarão esta semana que trará 
novidades estimulantes e esclarecimentos. Pesquise 
informações à fundo, com Mercúrio retrógrado. Bom 
período para renegociar contratos insatisfatórios.

Semana de decisões sérias, no trabalho e na vida pessoal. 
Invista no seu futuro e desenvolvimento. Uma conquista 
profi ssional trará grande entusiasmo. Brilhe em 
apresentações, reuniões e exposição de ideias. Mercúrio 
retrógrado poderá complicar planos de viagem.

Organize as fi nanças e planeje investimentos futuros, 
nesta semana. Mercúrio retrógrado chamará atenção ao 
orçamento. Pagamentos poderão atrasar. Bom período 
para renegociar dívidas e contratos. Será prudente adiar 
planos de trocar de carro, de celular.

O carinho da família será fundamental nesta semana 
que trará revelações, questionamentos profundos 
e desafi os. O pensamento se voltará para temas 
existenciais e íntimos. Encontre respostas dentro de 
você e acalme o coração. 

Objetivos pessoais serão revistos, com Mercúrio 
retrógrado em seu signo. A semana trará refl exões sobre 
o projeto de vida e futuro. Uma proposta profi ssional 
levantará dúvidas, ganhe tempo para pensar e analisar 
prós e contras com calma. 

Resolva diferenças nos relacionamentos, nesta semana. 
Com Mercúrio retrógrado, talvez você volte atrás numa 
proposta de parceria ou precise de mais tempo para 
concretizar planos da vida íntima. Esclareça contratos e 
não tenha pressa de tomar decisões defi nitivas. 

Autoconhecimento e sintonia com a sabedoria espiritual 
criarão uma atmosfera protetora. Aproveite a semana 
para avaliar sonhos e encontrar respostas dentro de você. 
Com Mercúrio retrógrado, não alimente pensamentos 
repetitivos. 

A rotina fi cará mais agradável, nesta semana que trará 
novidades e soluções fi nanceiras. Retome um contato de 
trabalho, diversifi que atividades, cuide do corpo e equilibre 
a saúde. Mercúrio retrógrado poderá atrasar resposta de 
uma nova proposta. 

Amizades estarão próximas nesta semana que 
favorecerá os relacionamentos e o amor. Aproveite o 
movimento retrógrado de Mercúrio para aprofundar o 
tom das conversas com amigos e desfazer confusões. 
Respeite os sinais do corpo e estabeleça limites.

A semana trará oportunidades nos negócios. Você 
poderá iniciar um projeto com boas perspectivas 
de rendimento, começar um emprego ou garantir 
resultados fi nanceiros no trabalho. Mercúrio retrógrado 
cobrará refl exões e esclarecimentos.

Responsabilidades de trabalho aumentarão nesta 
semana que será bastante produtiva e de sucesso 
profi ssional. Mercúrio retrógrado trará refl exões sobre 
o futuro e alteração nas metas. Talvez volte atrás num 
plano traçado anteriormente ou revise contratos.

Encare conversas delicadas com a família e aprofunde 
vínculos, com Mercúrio retrógrado, nesta semana. 
Um projeto da vida íntima poderá ser adiado ou 
redimensionado. Talvez precise reorganizar a casa e 
resolver antigas pendências. 

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)

Seriado com Falabella, na Band, só vai estrear no ano que vem
O executivo Diego Guebel, 

criador do “CQC” e de outros 
vários formatos, nome bastante 
conhecido do mercado da TV, é 
quem está à frente do novo projeto 
de humor semanal da Band, com 
os nomes de Miguel Falabella, 
Marisa Orth e Tom Cavalcante.

Guebel, cuidadoso, informa 
que está tudo ainda no começo e 
que todo o processo irá avançar em 
bases muito seguras no decorrer 
dos próximos meses.

Falabella, por exemplo, ainda 
tem uma série de compromissos 
pela frente. Um deles, em especial, 
fechado diretamente com Fausto 
Silva, o júri do próximo “Show dos 
Famosos”. Ele, Boninho e Fafá de 
Belém.

Aliás, foi por isso que ele não 
pode aceitar a apresentação de “A 
Fazenda”.

E nada muito diferente do 
Tom, Marisa e outras pessoas que 
irão compor o elenco e a equipe. 

Há a necessidade deste tempo, até 
mesmo para questões que ainda 
serão resolvidas, como as buscas 
por roteiristas e um diretor. Ou 
diretora. Um exemplo, Cininha de 
Paula, recentemente liberada da 
Globo.

Os maiores avanços, portanto, 
devem acontecer no decorrer 
do segundo semestre, inclusive a 
escolha de um teatro para as suas 
gravações. Estreia só no ano que 
vem. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
Até mesmo o recurso de fotos 
remotas a Globo tem adotado 

para a campanha de lançamento 
de “Verdades Secretas 2”...
Atores da série, que moram 
em outros estados, recebem os 
equipamentos e são orientados 
por um profi ssional do Rio de 
Janeiro...Com a modelo e 

atriz Julia Byrro, que mora em 
Campinas, já foi assim.O canal 

Prime Box Brazil leva ao ar a 
partir desta terça-feira, às 18h45, a 
série “Por Trás das Câmeras”...A 
obra desvenda curiosidades sobre 
10 fi lmes da retomada do cinema 
brasileiro, entre eles “Se eu fosse 
Você”, “Os Normais”, “Cidade de 
Deus” e “Lisbela e o Prisioneiro”.
Reativo e terceira linha são as 

modas de agora no futebol. Todos 
falando e repetindo...Qual será 

a próxima? É até engraçado.Em 
se tratando de Jogos Olímpicos, a 
maior parte da cobertura do canal 

BandSports será feita aqui mesmo, 
no Brasil...

 Destaque
“Verdades Secretas 2”, 
entre nomes conhecidos e 
lançamentos, terá vários 
protagonistas.
Agatha Moreira, intérprete de 
Giovanna e fi gura do primeiro 
time, será bastante acionada na 
produção.

Libertadores 1
O SBT dedicará pouco mais 

de 5 minutos da sua programação, 
nesta terça-feira, para o sorteio que 
defi ne os confrontos das oitavas de 
fi nal da Libertadores, bem como o 
chaveamento para as outras fases de 
mata-mata.

Os resultados serão exibidos 
somente após o encerramento da 
cerimônia, que terá início às 13h de 
Brasília.

Libertadores 2
Por sua vez, o Fox Sports, canal 

da Disney, nesta terça, às 13h, 
acompanhará desde o início o sorteio 
das oitavas de fi nal da Libertadores. 
Apresentação de Nivaldo Prieto e 
comentários de Osvaldo Pascoal e 
Zinho.

Meio esquisito
Nada contra ninguém, só 

querendo entender: os principais 
críticos da Copa América são os 
mesmos que trabalharam nos 
campeonatos regionais e agora estão 
envolvidos com o Brasileirão, em suas 

 INSTAGRAM

diversas séries.
Alguém consegue explicar a 

diferença?

Ensaboada
A propósito: um repórter, 

Tadeu Costa, da Band FM 
e emissoras integradas, foi 
extremamente indelicado ao fazer 
uma pergunta – quase um tratado 
para o treinador Mozart Santos, da 
Chapecoense.

Tomou o troco: o auxiliar 
Felipe Endres, em outra entrevista, 
por respeito e em solidariedade 
ao seu companheiro, negou-se a 
responder para o jornalista.  

Na paralela
Independentemente do 

contrato com a Band, para direção 
de externas do novo programa 
de Fausto Silva, Leonor Corrêa 
seguirá acompanhando os 
trabalhos da série sobre bullying na 
adolescência, “Super Liz”, que ela 
escreveu e está em produção para o 
Discovery Kids.

São 52 episódios já escritos e 
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FERNANDO FRAZÃO

A Confederação Sul-America-
na de Futebol (Conmebol) 
confi rmou através das redes 

sociais, nesta segunda-feira, 31, que 
a Copa América de 2021 será sediada 
pelo Brasil. O acordo foi fi rmado de-
pois que a Argentina, através de um 
comunicado do Ministro do Interior 
daquele país, Wado de Pedro, con-
fi rmar que não teria condições de 
sediar o torneio pela piora da pande-
mia do novo coronavírus (covid-19). 
Com aproximadamente 45 milhões 
de habitantes, a Argentina já regis-
trou mais de 3,6 milhões de casos 
da doença e 76 mil mortes causadas 
pelo vírus.

“A Copa América de 2021 será 
disputada no Brasil. As datas de 
início e fi nalização do torneio estão 
confi rmadas. As sedes e a tabela se-
rão informadas pela Conmebol nas 
próximas horas”, disse a Confedera-
ção Sul-Americana de Futebol em 
sua conta no Twitter. Também pela 
rede social, o presidente da entidade, 

Alejandro Domínguez, agradeceu ao 
presidente Jair Bolsonaro e à CBF 
por “sediar o torneio de seleções 
mais antigo do mundo”.

A Copa América ocorrerá entre 
os dias 13 de junho e 10 de julho, 
com a participação de 10 seleções 
divididas em dois grupos. Argentina, 
Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai 
estão no Grupo A. Brasil, Colômbia, 
Equador, Peru e Venezuela formam o 
Grupo B.

Além da Argentina, a previsão 
inicial da Conmebol era fazer o 
torneio também na Colômbia, que 
tinha desistido anteriormente pela 
grave crise social que tomou conta 
do país.

De acordo com a Conmebol, a 
premiação para o campeão da Copa 
América será de US$ 10 milhões (cer-
ca de R$ 57 milhões). E cada seleção 
participante receberá US$ 4 milhões 
(quase R$ 23 milhões). Em 2019, o 
Brasil, que foi o campeão, faturou 
US$ 7,5 milhões.

Futebol: Conmebol confirma Brasil 
como sede da Copa América 2021
ANÚNCIO  | Depois de ser campeão em casa em 2019, país será sede novamente. Acordo foi firmado depois que Argentina, através de um comunicado do Ministro do Interior 
daquele país confirmar que não teria condições de sediar o torneio pela piora da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Governo brasileiro aceitou convite imediatamente

Brasil conquistou seu nono título Copa América ao vencer o Peru por 3 a 1 no Maracanã em 2019; Conmebol confirmou país como sede em 2021

DIVULGAÇÃO/FIVB

A Confederação Brasileira de 
Judô (CBJ) confi rmou que o 
judoca gaúcho Daniel Carg-

nin (66kg), da Sogipa, testou posi-
tivo para coronavírus (covid-19) e 
foi cortado da seleção brasileira que 
participará do Campeonato Mundial 
da modalidade, a partir do dia 6 de 
junho, em Budapeste (Hungria).

Segundo a CBJ, o atleta passa 
bem, mas não participará do torneio. 
Para o lugar dele, foi convocado o 
meio-médio Guilherme Schimidt 

(81kg), do Minas Tênis Clube, que 
só lutará no dia 09 de junho, o que, 
logisticamente, viabilizou a substi-
tuição. Schimidt tem apenas 20 anos 
e é o atual campeão pan-americano 
sênior dos meio-médios. Ele ocupa 
a 41ª posição no ranking mundial na 
categoria.

O Mundial é o último evento an-
tes dos Jogos Olímpicos. Os comba-
tes vão de 06 a 13 de junho, com uma 
categoria de peso e com as equipes 
mistas encerrando no dia 13. 

Atleta  passa bem. Para lugar dele, foi convocado o meio-médio Guilherme Schimidt 81kg

Teste de covid-19 positivo tira 
Daniel Cargnin do Mundial

JUDÔ

ABELARDO MENDES JR

Nesta segunda-feira, 31, a sele-
ção brasileira feminina de vôlei 
abriu a segunda semana da 

Liga das Nações 2021, em Rimini, na 
Itália, vencendo o Japão por 3 sets a 0 
(25/15, 25/19 e 25/21). Até agora o time 
do Brasil soma três resultados positi-
vos e um negativo.

O destaque do jogo foi a ponteira 
Fernanda Garay, com 21 pontos. A 
oposta Tandara, com 14, foi a segunda 
maior pontuadora do duelo. A central 
Carol fez uma análise da atuação do 
time nesta segunda-feira para os as-
sessores da Confederação Brasileira de 
Vôlei (CBV): “Hoje foi bom, a comuni-
cação começou a fl uir melhor. Sabía-
mos que ia ser um jogo muito rápido, 
com muitas mexidas e ataques contra 
o corpo, que é o que o Japão faz de me-
lhor, sempre tentando achar as mãos 
nos bloqueios e os buracos na quadra 
com largadas e caixinhas”.

Querendo chegar ao melhor nível 
possível, Carol ainda chamou atenção 
para alguns ajustes necessários para o 
restante da Liga das Nações, mas fez 
questão de demonstrar orgulho com 
o resultado: “Claro que ainda tivemos 
alguns erros de ajustes, mas faz parte. 
O jogo fl uiu bem melhor e estamos feli-
zes com essa vitória de 3 a 0”, concluiu 
Carol.

Nesta terça-feira, 1º, o adversário 
será a Rússia e, na quarta, 2 , a Itália. 

Os dois jogos serão às 16h (horário de 
Brasília).

Brasil soma três resultados positivos e um negativo. Nesta segunda, vitório foi por 3 sets a 0

Liga das Nações: Brasil joga bem 
e bate Japão no torneio feminino

VÔLEI


