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Governo do RN e Prefeitura do Natal confirmaram parceria para construção Plano Diretor define as regras para ocupação dos espaços físico-territoriais Cidadão que desejar estacionar em via pública pagará R$ 2,00 por hora

AÇÃO SOCIAL. 7 | Serão beneficiadas pessoas sem moradia 
de Natal. Além da capital potiguar, 45 municípios receberão 
casas por contratos do Programa Pró-Moradia/Viver Melhor

REVISÃO DA LEI. 10 | Conferência, que estava prevista para 
acontecer entre 1º a 5 de março, foi adiada em razão do 
agravamento da pandemia da Covid-19

MOBILIDADE. 6 | Serviço será disponibilizado no Alecrim, Ribeira, 
Tirol e Cidade Alta – na primeira etapa – e em Petrópolis, Ponta 
Negra, Lagoa Nova, Lagoa Seca e Cidade Alta na 2ª etapa

PROGRAMA ENTREGARÁ 100 
MORADIAS AINDA ESTE ANO

CONFERÊNCIA FINAL DO PLANO 
DIRETOR DE NATAL É ADIADA

PREFEITURA VAI LANÇAR EDITAL
DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO

AÇÃO. 9 | Decreto será publicado 
neste sábado 27 no Diário 
Oficial do Estado (DOE). Toque 
de recolher, que restringe a 
circulação de pessoas, será das 

22h às 5h. Além da suspensão 
das aulas presenciais na rede 
privada de ensino, a governadora 
Fátima Bezerra (PT) anunciou a 
proibição de atividades religiosas. 

Quem desobedecer as medidas 
estará sujeito a multas e até 
prisão. Novas determinações 
acontecem em um momento de 
agravamento da pandemia no RN  

RN decreta toque de 
recolher e suspensão 
das aulas presenciais

JULIETTE SE 
INSCREVEU NO 
CONCURSO DA 
POLÍCIA DO RN

 A participante do BBB 21 
Juliette revelou que fez a inscrição 
para o concurso da Polícia Civil do RN. 
A advogada e maquiadora contou, 
durante conversa com outros brothers, 
que conquistar uma vaga na força 
policial do Estado potiguar era “um 
sonho”. A inscrição, segundo ela, foi 
feita um mês antes de entrar na casa 
mais vigiada do Brasil. Pág. 12


GUSTTAVO LIMA 
RECEBE CERVEJA  
PARA 6 MESES

O cantor recebeu 
um caminhão com a 
bebida e terá cerveja 
por um semestre. Pág. 12

MARÍLIA REVELA 
CRISE E PRECISA 
VENDER CARRO

 Sem shows na pandemia, 
a cantora Marília Mendonça 
revelou que enfrenta perdas 
financeiras. Pág. 12
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Governadora do RN, Fátima Bezerra (PT), em coletiva de imprensa nesta sexta-feira 26
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LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

ASSISTÊNCIA | Para o ex-presidente da Câmara, se Bolsonaro não disser que está a favor das medidas,
que incluem congelamento de salário, ficará difícil o Congresso assumir essa responsabilidade sozinho

Ex-presidente da Câmara, o de-
putado Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
prevê que será muito difícil o 

Congresso aprovar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) do auxí-
lio emergencial com as contrapartidas 
� scais sem o presidente Jair Bolsonaro 
assumir a responsabilidade e defender 
as 17 medidas de cortes de gastos que 
estão no parecer apresentado pelo re-
lator, senador Márcio Bittar (MDB-AC).

“Quem é que nesse momento 
pré-eleição vai ter coragem de coman-
dar isso?”, diz Maia. Ele lembrou que 
Bolsonaro quase demitiu o secretário 
Especial de Fazenda do Ministério da 
Economia, Waldery Rodrigues, depois 
que o auxiliar de Guedes falou em con-
gelamento de benefícios da Previdên-
cia por dois anos para o governo eco-
nomizar recursos e pagar o programa 
social Renda Brasil, substituto do Bolsa 
Família que nunca saiu do papel.

Para Maia, se o presidente não dis-
ser que está a favor das medidas, que 
incluem congelamento de salário dos 
servidores, � cará muito difícil o Con-
gresso assumir essa responsabilidade 
sozinho.

Maia contou que lhe relataram, 
no � m do ano passado, que Bolsona-
ro disse ao senador Márcio Bittar que 
não queria enfrentar esse tema. “O 
presidente disse para mim um pouco 

antes que, se nós quiséssemos, era uma 
decisão nossa”, contou o ex-presidente. 
“Em nenhum momento, o presidente 
se manifestou a favor”, acrescenta.

Maia aponta que, no fundo, a PEC 
do auxílio está servindo apenas para se 
ter uma narrativa de que algo foi feito 
para justi� car a retomada do benefício 
com aumento das despesas públicas.

Apesar da urgência da PEC do au-
xílio, a votação no Senado foi adiada 
para semana que vem e com risco de 
ser fatiada, deixando no texto apenas a 
autorização para a concessão do auxí-

lio emergencial. Não há contrapartida 
de corte de despesas para a concessão 
do auxílio, que será pago com aumento 
de endividamento.

Os recursos pagos ficarão fora 
do teto de gastos (regra que limita 
o crescimento das despesas aci-
ma da variação da inflação). Mas 
há no texto propostas de reforço 
fiscal para o futuro, inclusive pa-
ra Estados e municípios, como o 
acionamento de gatilhos, que são 
acionados automaticamente em 
futuras crises.

Ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Maia cobra empenho de Bolsonaro 
em proposta que libera novo auxílio

Após três dias de intensas ne-
gociações, o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-PI), 

não conseguiu construir um acordo 
para votar nesta sexta-feira (26) a PEC 
(proposta de emenda à Constituição) 
da Imunidade, que modi� ca o artigo 
53 da Constituição para restringir os 
casos em que parlamentares podem 
ser processados e presos.

“Qualquer acordo vai prejudicar 
o texto. Fico triste que a PEC seja ad-
jetivada de PEC da impunidade. Essa 
Casa não consegue um acordo sobre 
um artigo”, declarou o deputado.

Ele determinou a criação de uma 
comissão especial, “com membros in-
dicados por líderes até segunda-feira 
(1)”. “Se ainda assim a Casa se negar a 

votar, lamento profundamente”, disse.
O maior impasse se deu em torno 

do caput do artigo 53. O texto da rela-
tora, Margarete Coelho (PP-PI), a� r-
mava que “os deputados e senadores 
são invioláveis civil e penalmente por 
quaisquer de suas opiniões, palavras 
e votos, cabendo, exclusivamente, a 
responsabilização ético-disciplinar 
por procedimento incompatível com o 
decoro parlamentar”.

Para os petistas, o termo “exclu-
sivamente” restringe ações contra 
parlamentares ao Conselho de Ética 
da Casa, excluindo a possibilidade de 
judicialização.

Mas o PSL, partido de Daniel Sil-
veira (RJ), preso por defender o AI-5 e 
fazer ameaças a ministros do Supremo 

Tribunal federal (STF), e de outros 
deputados investigados em inquérito 
sobre atos antidemocráticos, defende 
que a expressão seja mantida.

Lira, que interrompeu uma viagem 
que fazia a São Paulo e voltou a Brasília 
nesta sexta-feira (26) para comandar a 
sessão, desceu para o chão do plenário 
para negociar pessoalmente um acor-
do com lideranças antes de anunciar o 
encerramento da sessão.

No início da sessão, ele defendeu a 
PEC e negou que a matéria tenha sido 
proposta por ele ou pela Mesa Direto-
ra da Câmara. “Não tem impunidade, 
não tem blindagem, não tem nada. Só 
que a imunidade parlamentar tam-
bém precisa ter limites quanto ao seu 
absolutismo, de voto e voz”, a� rmou.

Sem acordo, Câmara adia votação 
de PEC da Imunidade Parlamentar

PROJETO POLÊMICO

DESEMPREGO CAI, MAS SEGUE ALTO

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

O Brasil terminou 2020 com 13,9 milhões de pessoas desempregadas, 
o que corresponde a uma taxa de desocupação de 13,9% no último 
trimestre do ano. No mesmo período de 2019, o percentual era de 

11%. A perda de postos de trabalho foi impulsionada pela pandemia de 
Covid-19, que impactou a economia ao restringir o fluxo de pessoas. 
Apesar da alta em comparação com 2019, a taxa de desemprego caiu 0,7 
ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2020, quando estava no 
pico anual, em 14,6%. O desemprego terminou o ano no maior patamar 
desde 2012, quando iniciou a série histórica. Considerando a taxa média 
anual, aumentou de 11,9% em 2019 para 13,5% em 2020, que também é 
um percentual recorde.

BOULOS RÉU I
A Justiça Federal de São Paulo 

aceitou uma denúncia do Ministério 
Público Federal contra Guilherme 
Boulos (PSOL) pela ocupação do 
tríplex atribuído ao ex-presidente 
Lula no Guarujá (SP), em abril de 
2018.

BOULOS RÉU II
Em decisão de quinta-feira, a juíza 

Lisa Taubemblatt, da 6ª Vara Federal 
de Santos, acatou a argumentação do 
MPF de que teria havido violação ao 
artigo 346 do Código Penal, que trata 
sobre “dani� car coisa própria que se 
acha em poder de terceiro”.

INTERESSES MÓRBIDOS
O governador de São Paulo, João 

Doria (PSDB), disse que o presidente 
Jair Bolsonaro demonstra “interesses 
mórbidos” ao questionar o uso de 
máscaras para proteção contra 
a Covid-19. A declaração foi feita 

ontem no Palácio dos Bandeirantes, 
durante anúncio de novas medidas 
de restrição para conter a pandemia 
do coronavírus no Estado.

JULGAMENTO SUSPENSO
O ministro do STF (Supremo 

Tribunal Federal) Alexandre de 
Moraes pediu vista, nesta sexta, e 
a Corte suspendeu novamente o 
julgamento sobre decreto de Jair 
Bolsonaro que zerava a cobrança 
de alíquota sobre importação de 
revólveres e pistolas.

ENDURECEU O TOM
No pior momento da pandemia 

de covid-19 no País, o presidente Jair 
Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 
26, que o governador que adotar 
medidas de restrições para evitar 
a propagação da doença, como 
recomendam autoridades sanitárias, 
deverá bancar novas rodadas do 
auxílio emergencial.

PONTO POLÊMICO FICA DE FORA
O relator da PEC (proposta de emenda à Constituição) 

emergencial, senador Márcio Bittar (MDB-AC), disse ontem que 
retirará de seu parecer o trecho que permitia a desvinculação dos 
recursos de saúde e educação (isto é, eliminava a obrigatoriedade de 
investimento mínimo nessas áreas). 

POLÊMICA
O ponto que será retirado por 

Bittar em uma complementação 
de seu voto era o de maior 
controvérsia entre os senadores. 
A maioria dos líderes do Senado 
tem resistência ao trecho.

CONTRAPARTIDA
A desvinculação era o 

principal ponto da PEC em 
relação a controle � scal, uma 
contrapartida pensada pela 
equipe econômica do ministro 
Paulo Guedes para compensar 

o desgaste com o pagamento 
de mais uma rodada de auxílio 
emergencial.

SEM QUEIXAS
Perguntado se considerou 

que o governo não defendeu a 
proposta da forma que deveria, 
Bittar disse que não tem do 
que reclamar. Disse que o 
presidente Jair Bolsonaro era 
contrário à ideia de desvincular 
em 2020, mas depois de 
conversas com o senador, 
“hipotecou apoio” à ideia.
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GLÓRIA GLORINHA!

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Faleceu Glorinha de Oliveira, 95, o “rouxinol potiguar”. O “rouxinol” é 
um pequeno pássaro, de origem europeia, cujo cântico tem mais 
de duzentas e cinquenta belíssimas variações. Na peça de William 

Shakespeare, Romeu e Julieta, os dois amantes, depois de uma noite de 
amor, identi� cam na madrugada sons de rouxinóis. A voz de Glorinha 
transcendeu o RN. Recordo, ainda menino de calças curtas, assistindo 
suas apresentações na rádio Poti, em Natal, nos programas “Vesperal dos 
Brotinhos” de Luiz Cordeiro e “Domingo Alegre, de Genar Wanderley.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

RÁDIO POTI 

OLHO ABERTO

Nos anos 60, Luiz Maria Alves, que dirigia os Diários Associados, colocou 
um telão na frente do prédio da Rádio Poti, o qual transmitiu as imagens 
do auditório, instalado na mesma emissora. Atônito, vi pela primeira 
vez programa televisionado. Uma das atrações foi a voz cativante de 
Glorinha de Oliveira.

VENERAÇÃO 
Revelei a Glorinha a minha veneração pela sua contribuição à cultura 
potiguar. Na varanda de sua casa. ela sempre repetia a quem lhe visitava, 
que não pararia de cantar. Tinha apenas deixado os palcos. Que Deus a 
receba na Eternidade, com as honras merecidas. Glória Glorinha!

PONTO POSITIVO
Oportuna a iniciativa do prefeito 

Álvaro Dias, em divulgar na mídia 
oportunas orientações à população 
sobre regras sanitárias preventivas. A 
produção dos vídeos é de excelente 
qualidade.

MEGA
50 milhões o prêmio da Mega 

Sena, neste sábado. Vale a pena uma 
“fezinha”.

APOSENTADORIA 
O STF manteve o entendimento, 

de que o período do auxílio-doença 
entra na contagem da carência 
para aposentadoria ou outros 
benefícios, desde que intercalado com 
temporadas de trabalho.

CENTRÃO & BOLSONARO
Pode-se concluir, que após a 

manutenção da prisão do deputado 
Daniel Silveira, o “Centrão” não garante 
apoio incondicional ao governo.,. A 
base bolsonarista na Câmara para o 
“quer der e vier” é de, no máximo, 130 
deputados.

REELEIÇÃO
 Em entrevista à Veja, o deputado 

Artur Lira deixou claro, que seu acordo 
com o Palácio do Planalto não incluiu 
a reeleição de Bolsonaro em 2022.

ROGÉRIO MARINHO
Deu no Correio Braziliense, que 

o líder do governo Ricardo Barros 
admitiu em eventual saída de Paulo 
Guedes, que o substituto seria Rogério 
Marinho, o ministro da Integração 
Nacional, que é economista e 
negociou as reformas trabalhista e 
previdenciária.

BICENTENÁRIO
2022 será o bicentenário 

da independência do Brasil e o 
primeiro centenário da primeira 
travessia aérea do Atlântico Sul 
pelos aeronautas portugueses Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral, em 
1922. Brasil e Portugal já preparam 
conjuntamente uma grande 
conferencia para comemorar as 
datas.

PETROBRAS
O estranho no episódio de 

mudança do presidente da Petrobras 
foram certos defensores do “estado 
mínimo” e da “liberdade total 
de mercado” justi� carem que os 
diretores da empresa ganhassem 
cerca de R$ 375 mil reais por mês, 
além de outras vantagens.

PRIVILÉGIOS
A isenção de IR sobre lucros e 

dividendos, reduções de tributos a 
empresas do Simples e a igrejas e 
entidades � lantrópicas somaram 
mais de R$ 400 bilhões em 2020 (???).

PANDEMIA AUMENTA
No hospital Sírio Libanês (SP), 

um dos mais conceituados do país, 
neste � nal de semana cerca de 
três dezenas de pessoas aguardam 
internação na UTI de Covid, que 
está lotada com 50 pacientes (38 
intubados). O mais grave é o per� l 
jovem da maioria dos infectados.

RECÍPROCA 
A China proibiu a difusão da 

BBC World News. Medida tomada, 
após o Reino Unido cancelar 
a licença do principal canal 
internacional de TV chinês.

O presidente do Banco do Bra-
sil, André Brandão, avisou o 
presidente Jair  Bolsonaro que 

colocou o cargo à disposição, o que 
de� agrou uma corrida política pela 
sua vaga. Brandão foi claro no recado 
de que pretende � car no banco até a 
escolha do seu substituto, mas não 
há condições de permanecer, já que 
não houve entendimento entre ele e 
Bolsonaro desde quando o presidente 
criticou o plano de enxugamento de 
agências e corte de pessoal do banco.

Embora a saída de Brandão não 
seja con� rmada o� cialmente e não 
tenha ainda data para ocorrer, a dis-
puta pelo posto movimenta alguns 
dos principais grupos políticos da 
Esplanada.

Integrantes da ala militar gos-
tariam de ver no cargo o atual se-
cretário-executivo do Ministério da 
Cidadania, Antônio Barreto Junior, 
que pode deixar o posto com a posse 
do novo ministro João Roma. Ele é 
funcionário de carreira do Banco do 

Brasil e também foi secretário-execu-
tivo da Casa Civil.

Na equipe econômica, a movi-
mentação é em torno de deslocar 
o presidente do BNDES, Gustavo 
Montezano, para o BB. Além de ter 

passado pela presidência do BNDES 
substituindo Joaquim Levi ainda no 
primeiro ano do governo, Montezano 
também é amigo do ministro Paulo 
Guedes e dos � lhos do presidente Jair 
Bolsonaro.

André Brandão coloca cargo à 
disposição e abre corrida política

BANCO DO BRASIL

CRÍTICA | Em postagem nas redes sociais, o presidente aponta uma “tentativa de cooptar o entorno
do Presidente da República para a escolha do PGR (procurador-geral da República) em 2019”

Após dizer que vai pedir ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) acesso a mensagens 

de integrantes da Lava Jato vaza-
das por hackers, o presidente Jair 
Bolsonaro a� rmou nesta sexta-fei-
ra 26 que “vários diálogos” entre o 
procurador da República Deltan 
Dallagnol, ex-coordenador da ope-
ração no Paraná, e membros do 
Ministério Público demonstram 
“perseguição à sua família”.

Em postagem nas redes sociais, 
o presidente aponta uma “tentativa 
de cooptar o entorno do Presidente 
da República para a escolha do PGR 
(procurador-geral da República) em 
2019”, quando indicou Augusto Aras 
para o cargo, nome que estava fora da 
lista tríplice formulada pela associa-
ção da categoria.

Eleito com discurso de combate 
à corrupção, Bolsonaro nomeou o 
ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro co-
mo seu ministro da Justiça logo no 
início do governo. Em abril do ano 
passado, porém, os dois romperam 
e Moro deixou o cargo acusando o 
presidente de tentar interferir na Po-
lícia Federal para favorecer aliados. 
Desde então, o presidente mudou o 
discurso e passou a ser crítico à ope-
ração e aos seus antigos integrantes. 
A acusação sobre interferência na PF 
é investigada em um inquérito no Su-
premo Tribunal Federal.

“A perseguição à família Bolso-

naro se mostra em vários diálogos 
entre Dallagnol e membros do MP 
(Ministério Público)”, escreveu 
Bolsonaro, citando como fonte um 
texto do site “Agora Paraná” assina-
do por Sandra Terena, ex-secretária 
do Ministério da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, comandado por 
Damares Alves.  

Nas mensagens atribuídas a 
Dallagnol citadas no texto, o procu-
rador a� rma que dados da família 
Bolsonaro foram vazados pelo Mi-
nistério Público e pelo Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf). A conversa, ainda segundo o 
site, se deu em janeiro de 2019, um 

mês após o jornal O Estado de S. 
Paulo revelar que Fabrício Queiroz, 
ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), movimentou mais de 
R$ 1,2 milhão em sua conta. O relató-
rio revelado pelo jornal deu origem à 
denúncia que aponta o � lho mais ve-
lho do presidente como chefe de um 
esquema de “rachadinha” na Assem-
bleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Desde então, o Coaf entrou na 
mira do presidente. Logo no início 
do seu governo, ele transferiu o órgão 
do Ministério da Justiça, até então 
comandado por Moro, para o Banco 
Central, uma autarquia mais buro-
crática do que a pasta. 

Bolsonaro acusa ex-coordenador da 
Lava Jato de perseguir sua família

Presidente Bolsonaro disse também que quer ter acesso a mensagens da “Vaza Jato”

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

Presidente do Banco do Brasil, André Brandão, colocou cargo à disposição de Jair Bolsonaro

EDILSON RODRIGUES / SENADO
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A tecnologia do 5G estará 
disponível em todas capi-
tais brasileiras até julho de 

2022. O edital para o leilão do 5G 
foi aprovado na última quinta-feira 
25 pelo Conselho Diretor da Agên-
cia Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), que também decidiu pela 
obrigatoriedade da adoção imediata 
do padrão em formato standalone, o 
que demanda a implantação de uma 
rede independente do atual 4G. O 
edital agora será encaminhado para 
análise do Tribunal de Contas da 
União (TCU).

Essa tecnologia permite o tráfego 
de dados até 100 vezes mais rápido 
que o padrão de quarta geração (4G), 
por utilizar um espectro de rádio 
mais abrangente, o que permite que 
mais aparelhos móveis se conectem 
simultaneamente, com mais estabili-
dade do que as redes atuais.

Além disso, a tecnologia favorece 
a uso de ferramentas inteligentes, in-
terconexão de equipamentos e má-
quinas em tempo real e da chamada 
chamada Internet das Coisas (IoT).

“A tecnologia do 5G é um cata-
lizador de novas tecnologias como 
inteligência arti� cial, realidade au-
mentada e realidade mista”, disse 

nesta sexta-feira 26 o presidente da 
Anatel, Leonardo de Morais, durante 
entrevista coletiva para falar sobre a 
aprovação do edital. “É um guarda-
-chuva que potencializa e envolve 
varias outras tecnologias”, acrescen-
tou.

A expectativa é que o TCU con-
clua a análise do edital até o � m do 

primeiro semestre. O edital aprovado 
prevê a licitação de radiofrequências 
nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 
GHz e 26 GHz. Segundo a Anatel, a 
liberação dessas frequências vai pro-
porcionar maior volume de recursos 
de espectro para que as prestadoras 
possam expandir suas redes.

A proposta também estabelece 

obrigações de cobertura para as ope-
radoras que arrematarem os blocos, 
entre as quais estão a necessidade de 
investimentos para oferecer a tecnolo-
gia 4G ou superior e também backhaul 
(redes de acesso) em áreas sem ou 
com pouca cobertura do serviço.

Em municípios com mais de 500 
mil habitantes, o prazo limite para 
implantar o 5G é julho de 2025, nos 
que têm mais de 200 mil, julho de 
2026 e, naqueles com população aci-
ma de 100 mil, em julho de 2027.

A previsão é que 60% dos mu-
nicípios com menos de 30 mil 
habitantes estejam atendidos até 
dezembro de 2027, meta que sobe 
para 90% até dezembro de 2028 e 
100% até dezembro de 2029.

A Anatel também determinou 
que a faixa de 6 gigahertz (GHz) seja 
totalmente usada para a melhoria 
dos equipamentos de internet de 
banda larga sem � o Wi-Fi no Brasil, 
o chamado Wi-Fi 6E.

Além disso, as operadoras que 
arrematarem capacidade na faixa de 
3,5 GHz, a chamada faixa de ouro do 
5G, também serão responsáveis pela 
migração da TV aberta via satélite 
(parabólica), que atualmente ocupa 
a mesma frequência. Pelo edital, as 

famílias que fazem parte do Cadas-
tro Único (CadÚnico) do governo 
federal terão direito à troca gratuita 
do equipamento de TV parabólica 
por outro que não será afetado com 
interferências no sinal.

O edital também contempla 
recursos para a implementação de 
redes de transporte em � bra óptica 
na Região Norte (Programa Amazô-
nia Integrada e Sustentável – Pais). A 
previsão é sejam implantados 13 mil 
quilômetros de cabos de � bra óptica 
nos leitos dos rios da Região Norte.

Outro ponto de� nido é a constru-
ção de uma rede 5G privativa da ad-
ministração federal, que vai possibi-
litar o tráfego seguro de informações. 
A proposta determina que a rede vai 
ter duas frentes: uma rede � xa de 
� bra óptica ligando todos os órgãos 
da União e uma rede móvel apenas 
no Distrito Federal para atividades de 
segurança pública, defesa, serviços 
de emergência e resposta a desastres.

“Isso está sendo feito em vários 
países. Os Estados Unidos estão fa-
zendo, a Finlândia está fazendo. Isso 
está sendo muito comum, e os paí-
ses estão fazendo essas redes”, a� r-
mou o ministro das Comunicações, 
Fabio Faria.

Tecnologia 5G estará disponível em 
todas as capitais até julho de 2022
AVANÇO NAS COMUNICAÇÕES | Tecnologia permite o tráfego de dados até 100 vezes mais rápido que o padrão de quarta geração (4G), por utilizar um espectro de rádio
mais abrangente, o que permite que mais aparelhos móveis se conectem simultaneamente, com mais estabilidade do que as redes atuais. Edital foi aprovado pela Anatel

Em meio a uma crise econômica, 
sanitária e sem precedentes 
provocada também pela pandemia 
do novo coronavírus, o abismo 
social no Brasil � cou ainda mais 
aparente, escancarando o já imenso 
desequilíbrio tão presente em nossa 
história. O ano de 2021 começou e 
nos trouxe uma realidade nua a crua, 
a situação de miséria onde há mais 
miseráveis que existia nos últimos 
10 anos  em nosso país e explicita a 
necessidade de uma Renda Básica 
Universal.

E você, leitor, deve estar se 
perguntando: “E o que é a renda 
básica universal? Vou deixar aqui uma 
re� exão simples, mas que tem uma 
origem variada. “DÊEM A TODOS 
os cidadãos uma renda modesta, 
porém incondicional, e deixem-nos 
completá-la à vontade com renda 
proveniente de outras fontes.”

O termo “Renda Básica Universal” 

foi descrito pela primeira vez há 
cerca de 500 anos, pelo � lósofo 
inglês � omas More em seu livro 
Utopia. Desde então, foram inúmeras 
tentativas em diferentes países de se 
desenvolver efetivamente essa ideia.

Para lançar luz sobre este 
debate é preciso dizer que Renda 
Básica é uma renda paga por uma 
comunidade política a todos os 
seus membros individualmente, 
independentemente de sua situação 
� nanceira ou exigência de trabalho. E 
é esta a de� nição que adotarei a partir 
de agora pra que a gente consiga 
re� etir junto. Há quem teorize que 
a distribuição de renda criaria uma 
massa que não quer trabalhar. Talvez 
pela experiência gerada pelo Bolsa 
Família - onde o bene� ciado não 
pode ter vínculo empregatício, sob 
efeito de perder o benefício - coisa 
que não acontece com a Renda Básica 
Universal, visto que a renda pode ser 

complementada por outras rendas, 
inclusive com vínculo CLT.

No nível mais baixo da 
distribuição de rendimentos, se 
cada real for compensado ou 
praticamente compensado ou mais 
que compensado, por uma perda 
de um real em benefícios não será 
necessário ser particularmente 
preguiçoso para recusar um emprego 
que proporcione tais rendimentos, ou 
procurar ativamente tais empregos. 
Tendo em vista os custos adicionais, 
tempo de locomoção ou desa� os da 
vida contemporânea com os cuidados 
com � lhos, por exemplo.

Hoje, a Renda Básica Universal 
já é realidade em alguns países. No 
Alaska e Estados Unidos a medida 
existe desde 1976, � nanciada pelos 
impostos sobre a exportação de 
petróleo. Também existe Renda 
Básica Universal em Macau, na China, 
possibilitada pelos impostos de 

cassinos e hotéis.
Como revela o relatório da Oxfam, 

a crise econômica provocada pela 
pandemia do Novo Coronavírus vai 
empurrar 500 milhões de pessoas 
para a pobreza extrema a menos que 
ações urgentes sejam tomadas. Assim, 
a Renda Básica Universal é uma das 
medidas para conter efeitos ainda 
maiores.

A adoção de Renda Básica 
Universal diante dos efeitos da 
pandemia sobre os mais vulneráveis 
é recomendada pela ONU. E tem 
que ser amplamente debatida neste 
momento.

Sem dúvidas essa não é a solução 
como nação, mas é um passo 
importante para que grande parte da 
população não seja deixada para trás.

Temos muitas batalhas pela 
frente, o argumento a favor de um 
valor mínimo incondicional para 
todos não deve nos fazer negligenciar 

a prioridade que é dar educação 
básica de qualidade a todas as 
crianças e cuidados básicos de saúde 
de qualidade a todas as pessoas.

Cabe re� etir que o mais 
importante, porém, para que o 
modelo aqui defendido se torne 
um dia realidade comum a todos, 
é que as batalhas mais difíceis e 
cruciais podem precisar ser travadas 
em assuntos aparentemente 
triviais: garantir a e� ciência e  
responsabilidade da Administração 
Pública; ordenar a migração; 
desenvolver instituições eleitorais 
adequadas e estruturar os poderes 
de organizações supranacionais. 
Mas estas e outras muitas batalhas 
podem ganhar direção e força se 
forem conduzidas em um quadro 
claro e coerente com participação das 
principais instituições distributivas de 
uma sociedade justa e libertadora. É 
sobre isso que devemos re� etir.

NINGUÉM PODE FICAR PARA TRÁS: PRECISAMOS DEBATER SOBRE A RENDA BÁSICA UNIVERSAL

Leo Souza - Comunicador

ESPAÇO DO

ARTIGO

Ministro das Comunicações, Fábio Faria, fala sobre metas de expansão da tecnologia 5G

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL
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A Prefeitura do Natal vai publi-
car na próxima segunda-feira 
1º o chamamento para a li-

citação de concessão para implan-
tação de estacionamento rotativo 
em até 4.261 vagas nas ruas dos 
principais bairros comerciais da ca-
pital. A licitação foi formatada pela 
Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU) e será realizada pela 
Secretaria Municipal de Administra-
ção (Semad).

Segundo a STTU, o serviço será 
disponibilizado nos bairros do Ale-
crim, Ribeira, Tirol e em algumas 
vias da Cidade Alta – na primeira 
etapa, totalizando 2.229 vagas – e 
Petrópolis, Ponta Negra, Lagoa Nova, 
Lagoa Seca e outras vias da Cidade 
Alta, na segunda etapa, totalizando 
2.032 vagas. O funcionamento, de 
forma geral, será de segunda a sexta, 
das 08h às 18h, e aos sábados, das 
08h às 13h, mas pode ocorrer ajustes 
a depender de cada via.

O cidadão que desejar estacionar 
em via pública nas áreas com esta-
cionamento rotativo pagará R$ 2,00 
por hora, nas duas primeiras horas, 
com pagamento fracionado, onde o 
cidadão pagará apenas pelo período 
utilizado. Será admitida a utilização 
por uma terceira hora, porém, como 
a ideia do estacionamento rotativo 
é estimular a rotatividade nas vagas 
em via pública em áreas comerciais, 
ocorrerá uma cobrança excepcional 
de R$ 10,00 pela utilização da tercei-

ra hora.
As formas de pagamento serão 

via aplicativo de celular e aquisição de 
créditos em pontos de venda creden-
ciados ou com monitores da conces-
sionária que estarão circulando nas 
vias onde o serviço será oferecido.

Além do gerenciamento do 
serviço, a concessionária será res-
ponsável pela sinalização das vagas, 
implantação de sistema informativo 

de quantidade de vagas disponíveis 
e implantação de atendimento ao 
cidadão.

Segundo a Semad, a abertura dos 
envelopes da licitação ocorrerá em 05 
de abril, às 10h, no auditório da Secre-
taria, que fica localizado na Rua Santo 
Antônio, nº 665, Cidade Alta.

Por ser uma licitação presencial, 
a permanência na sala de reuniões 
durante a sessão pública será con-

trolada pelo presidente da sessão, 
devendo manter-se presente apenas 
um representante de cada empresa 
licitante, os membros da Comis-
são Permanente de Licitação e os 
demais, somente sob autorização. 
Todos os presentes à sessão devem 
seguir os protocolos de segurança 
com uso de máscaras, álcool em gel 
e guardando o distanciamento míni-
mo de 1,5 m entre as pessoas.

Prefeitura vai lançar edital
do estacionamento rotativo
MOBILIDADE | Segundo a STTU, o serviço será disponibilizado nos bairros do Alecrim, Ribeira, Tirol e em algumas vias da Cidade Alta – na primeira 
etapa, totalizando 2.229 vagas – e Petrópolis, Ponta Negra, Lagoa Nova, Lagoa Seca e outras vias da Cidade Alta, na 2ª etapa, com 2.032 vagas

Cidadão que desejar estacionar em via pública nas áreas com estacionamento rotativo pagará R$ 2,00 por hora

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL / ARQUIVO

O Governo do Rio Grande do 
Norte, por meio das secre-
tarias estaduais da Saúde 

Pública (Sesap) e da Administração 
(Sead), publicou nesta sexta-feira 26 
uma portaria na qual recomenda a 
suspensão do atendimento presen-
cial externo nos órgãos e entidades 
da administração pública estadual 
direta e indireta. A medida tem como 
objetivo prevenir a transmissão do 
novo coronavírus, em razão do re-
cente aumento no número de casos 
da Covid-19 no RN.

Os órgãos públicos estaduais tam-
bém deverão priorizar, até disposição 
em contrário, o regime de teletrabalho 
aos servidores públicos, desde que 
não prejudique o desenvolvimento 
das suas atividades. “Estamos viven-
ciando um período crítico da pande-

mia no nosso Estado. O governo vem 
trabalhando com base em orienta-
ções da ciência, daí as recomendações 
de isolamento social enquanto o RN 
não atinge um nível seguro de imuni-
zação. A prioridade é resguardar vidas 
e conter o alastramento da doença”, 
destacou a Secretária da Administra-
ção, Virgínia Ferreira.

A portaria sugere que os atendi-
mentos presenciais externos nos ór-
gãos somente voltem a ser realizados 
mediante a taxa de ocupação dos lei-
tos estar abaixo de 80%. Atualmente, 
o índice encontra-se atualmente aci-
ma desse percentual, sobretudo, na 
Região Metropolitana do RN.

O documento prioriza ainda que 
os atendimentos ao público sejam 
realizados de forma remota, pelos 
meios tecnológicos disponíveis ou 

por telefone. Em caso de impossibi-
lidades, os atendimentos presenciais 
prestados pelo funcionalismo público 
estadual devem seguir rigorosamente 
os protocolos sanitários definidos em 
outra portaria publicada em agosto.

Entre as medidas a serem segui-
das, estão o cumprimento do distan-
ciamento social entre os servidores e 
cidadãos; aferição de temperatura na 
entrada dos espaços; uso obrigatório 
de máscara por todos os ocupantes 
do órgão público; e higienização das 
mãos com água e sabão ou álcool 
70%. “Para exercermos nossas ativi-
dades no trabalho de maneira segura 
e responsável contra a Covid-19, de-
vemos continuar respeitando todos 
os protocolos e não relaxar nas medi-
das de prevenção”, reforçou Virgínia 
Ferreira. Secretária de Administração, Virgínia Ferreira

Portaria do Governo do RN recomenda 
teletrabalho para os servidores estaduais

COMBATE À COVID-19
FUNCIONALISMO

O Governo do Estado reali-
za o pagamento do restante da 
folha salarial de fevereiro com 
depósito de aproximadamente 
R$ 197 milhões neste sábado 27. 
O valor corresponde aos 70% 
restantes de quem recebe aci-
ma de R$ 4 mil (valor bruto) e o 
salário integral de quase 22 mil 
servidores lotados em pastas 
com recursos próprios. 

O Governo já havia adian-
tado, em 13 de fevereiro, R$ 241 
milhões depositados nas contas 
de quem recebe até R$ 4 mil e 
30% para quem recebe acima 
desse valor, além do salário in-
tegral à categoria da segurança 
pública.

ESTADO ANUNCIA 
PAGAMENTO DA 
FOLHA DE FEVEREIRO; 
SAIBA QUANDO

MANAUS

Em depoimento à Polícia Fe-
deral, o ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello, mudou a versão 
do governo e disse que não sou-
be do colapso no fornecimento 
de oxigênio a Manaus (AM) no 
dia 8 de janeiro, diferentemente 
do que a Advocacia-Geral da 
União (AGU) havia informado 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF). De acordo com o general, 
essa data foi inserida por engano 
em uma manifestação oficial do 
governo em outro processo do 
STF, em que partidos buscam 
garantir a vacinação da popula-
ção brasileira contra a Covid-19.

Pazuello prestou depoimento 
no dia 4 de fevereiro no Hotel de 
Trânsito de Oficiais do Exército, 
em Brasília, no âmbito do inquérito 
sigiloso do Supremo que apura se 
o ministro foi omisso no enfrenta-
mento da pandemia em Manaus. 
O teor do depoimento, assim como 
o inquérito, está sob sigilo. Após 
a conclusão das investigações, 
caberá ao procurador-geral da 
República, Augusto Aras, decidir se 
denuncia ou não o titular da Saúde.

O depoimento de Pazuello 
contrasta com uma manifes-
tação assinada pelo ministro-
-chefe da AGU, José Levi, que 
afirmou que o Ministério da 
Saúde  ficou sabendo da “crí-
tica situação do esvaziamento 
de estoque de oxigênio em 
Manaus” no dia 8 de janeiro, 
a partir de um e-mail enviado 
pela White Martins, fabricante 
do insumo.

PAZUELLO DIZ QUE 
SÓ FOI ALERTADO 
ÀS VÉSPERAS DO 
COLAPSO
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Com duas mil pessoas em situação 
de rua em Natal, como é o caso 
do potiguar William Gomes, 

história que o Agora RN apresentou na 
edição de ontem, mostrando as incerte-
zas de viver nessa condição, o Governo 
do Rio Grande do Norte e a Prefeitura 
do Natal confirmaram que vão cons-
truir ainda neste ano 100 casas para 
quem aguarda uma moradia na capital. 

À reportagem, o secretário adjunto 
de Habitação de Natal (Seharpe), Albert 
Josuá Neto, confirmou que a gestão 
municipal, em parceria com o Governo 
do Estado, irá construir 100 casas desti-
nadas a movimentos sociais. 70 unida-
des beneficiarão pessoas em situação 
de rua e 30 serão destinadas às famílias 
da ocupação Emmanuel Bezerra, na 
capital potiguar.

“Esta é a ação que nós temos vol-
tada para moradia no momento. A 
Prefeitura cedeu um terreno, no bairro 
do Planalto, para construção de 100 
casas para movimentos sociais da ca-
pital e também fez uma parceria com 
a Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (Cehab), que 
vai entrar com um contrato de emprés-
timo do programa Pró-Moradia/Viver 
Melhor, com recursos do fundo de ga-
rantia”, afirmou Albert.

Segundo a Cehab, além de Natal, 45 
municípios de todas as regiões do Es-
tado serão beneficiados com casas por 

meio de cinco contratos do Programa 
Pró-Moradia/Viver Melhor. No total, 
serão construídas 765 unidades habita-
cionais, com um investimento de R$ 51 
milhões (recursos estaduais e federais).

 O maior contrato é o de Natal, que 
contempla 100 moradias, 90 pelo Go-
verno do Estado e 10 pela Prefeitura, 
que cedeu o terreno para a construção 
das casas. A licitação deve estar pronta 
no fim de abril e, em julho, será iniciada 
a construção. Das 100 moradias em Na-
tal, 30 irão para a ocupação Emmanuel 
Bezerra, segundo informou a Cehab.

Sobre a seleção dos beneficiários 
das 100 casas de Natal, a Secretaria 
Municipal de Assistência Social (Sem-
tas) informou que, quando o projeto da 
Seharpe estiver pronto, os contempla-
dos serão os usuários acompanhados 
pelos serviços socioassistenciais imple-
mentados pela Semtas como Centro 
de Referência da Assistência Social 
(CRAS), Centro de Referência de As-
sistência Social (CREAS) e unidade de 
acolhimento para pessoas em situação 
de rua.

Dos cinco contratos para cons-
trução das moradias no Estado, dois 
já foram licitados e aguardam apenas 
a assinatura da ordem de serviço, que 
deve ocorrer até o final deste mês, com 
início da construção das casas em mar-
ço, segundo a companhia de habitação 
do Governo.

Os dois contratos, cuja ordem de 
serviço será assinada até o fim de fe-
vereiro, beneficiam 18 municípios po-
tiguares: Carnaubais, Cruzeta, Currais 
Novos, Fernando Pedroza, Pedro Ave-
lino, São Rafael, São Vicente e Tenente 
Laurentino Cruz,Arês, Baía Formosa, 
Espírito Santo, goianinha, Macaíba, 
monte alegre, Nísia floresta, Nova Cruz, 
Santo Antônio e São Gonçalo do Ama-
rante. Serão, portanto, 287 moradias 
entregues a este grupo.

Ainda segundo a pasta, cada unida-
de habitacional do Pró-Moradia/Viver 

Melhor está avaliada em R$ 57 mil. O 
valor mínimo investido por município 
é de R$ 800 mil para casas de 40,92 
metros quadrados divididos por dois 
quartos, banheiro, área de serviço, sala 
e cozinha.

 O prazo de entrega é de um ano no 
máximo para as casas do Pró-Moradia/
Viver Melhor. Vale ressaltar que cada 
município elabora a relação de benefi-
ciários, que posteriormente é enviada 
à Cehab para o chamado estudo social, 
que assegura todas as regras e torna a 
pessoa apta a receber a casa.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
Ainda no quesito moradia, o Go-

verno do Rio Grande do Norte diz que 
promove o maior programa de regulari-
zação fundiária do país, com o alcance 
de todos os 167 municípios potiguares. 
A Cehab acrescenta que, em 52 municí-
pios, os processos já foram finalizados 
e aguardam apenas a emissão cartorial. 
Dessa forma, as famílias serão as reais 
proprietárias dos imóveis onde moram. 
A ação contribui para diminuição do 
déficit no Estado.

 Até 2022, o Governo, via Cehab, 
promete entregar 25 mil títulos de regu-
larização. No ano passado, 202 famílias 
receberam o documento na Zona Oes-
te de Natal. Este ano, outras 500 famí-
lias, dessa vez da Zona Norte da cidade, 
devem receber os títulos.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Programa entregará 100 casas para 
pessoas sem moradia em Natal
HABITAÇÃO | Governo do Rio Grande do Norte e a Prefeitura do Natal confirmaram que vão construir ainda neste ano 100 casas para quem aguarda uma moradia na capital potiguar. 
Além de Natal, 45 municípios serão beneficiados com casas por meio de cinco contratos do Programa Pró-Moradia/Viver Melhor. No total, serão entregues 765 unidades habitacionais

Programa federal, aprovado pelo Senado em dezembro, substitui o “Minha Casa, Minha Vida” e, além do financiamento habitacional, inclui regularização fundiária e crédito para reformas

A Prefeitura cedeu um 
terreno, no bairro do Planalto, 
para construção de 100 
casas para movimentos 
sociais da capital e também 
fez uma parceria com a 
Companhia Estadual de 
Habitação”

“
ALBERT JOSUÁ NETO
SEC. ADJUNTO DE HABITAÇÃO

NATAL

No fim de 2020, o secretário 
adjunto de Habitação 

Albert Josuá Neto informou 
ao Agora RN que existia 
um alto índice de déficit 

habitacional e indicou que o 
Município não tem recursos 

próprios suficientes para 
grandes investimentos em 
construções residenciais. 

A Seharpe também afirmou 
que dependia dos recursos 

federais, ressaltando a 
necessidade do programa 
de habitação “Casa Verde 
Amarela” que, na época, 

ainda aguardava definições.
 Atualmente, o programa 
federal, aprovado pelo 
Senado em dezembro 
passado, substitui o 

“Minha Casa, Minha Vida” 
e, além do financiamento 

habitacional, inclui 
regularização fundiária e 

crédito para reformas. Serão 
alcançadas pelo programa 

as famílias com renda 
mensal de até R$ 7 mil, 

em áreas urbanas, e renda 
anual de até R$ 84 mil, em 

áreas rurais.
 Josuá também informou 

que os recursos municipais 
próprios estavam focados 

majoritariamente nos 
processos de regularização 
fundiária. De acordo com 

ele, de 2019 a 2020, foram 
entregues títulos para 13 mil 

famílias.

100

25 mil

é o número de casas que devem 
ser entregues ainda em 2021

títulos de regularização fundiária 
devem ser entregues até 2022
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NEY DOUGLAS/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

BRUNO VITAL
REPÓRTER

450. Esse é o número de pessoas 
que morreram à espera de um 
leito clínico ou crítico para trata-

mento da Covid-19 na rede pública de 
saúde do Rio Grande do Norte desde 
o início da pandemia. Os dados foram 
consultados nesta sexta-feira 26, na 
plataforma Regula RN, da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap), 
que monitora o comportamento da 
pandemia de Covid-19 em tempo real.

“Isso não quer dizer que essas 
pessoas sobreviveriam, mas elas não 
tiveram a chance de serem atendi-
das. Essa segunda onda da Covid-19 
está avançando de forma mais grave 
e mais rápida, embora não esteja-
mos enxergando ainda. A situação é 
muito preocupante, estamos diante 
do esgotamento do sistema para dar 
conta do grande volume de casos. Não 
podemos baixar a guarda, temos que 
nos proteger ainda mais”, ressaltou a 
médica infectologista, professora da 
UFRN e integrante do comitê científi-
co estadual, Marise Reis. 

Ao longo dos últimos meses, o 
avanço da doença vem causando 

enorme pressão na rede de atendi-
mento durante o que os especialistas 
chamam de “segunda onda”. Na ma-
nhã desta sexta-feira 26, 27 pessoas 

estavam na fila esperando por um 
leito crítico para tratamento da Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte. A fila 
de espera para atendimento em leito 

de enfermaria tinha 31 pessoas.
Há oito dias, a média de ocupação 

de leitos críticos de Covid-19 se man-
tém acima dos 80%, que é o limite de-

finido como aceitável pelo Governo do 
Estado para a retomada econômica. O 
quadro mais delicado está na Região 
Metropolitana de Natal (88,3%). 

As regiões Seridó e Oeste também 
estão sob forte estresse, acima dos 80% 
de ocupação de leitos críticos. Na quin-
ta-feira 25, o RN registrou 12 hospitais 
públicos com 100% de ocupação.

“Isso demonstra o tamanho da tra-
gédia que vamos vivenciar em breve. 
O Brasil será uma grande Manaus. O 
governo federal posterga a vacinação 
quando toda a população de risco já 
deveria estar vacinada. A gente uma 
lástima muito grande por essas mor-
tes vendo o Brasil sendo derrotado por 
uma visão de mundo que o bolsona-
rismo criou que desvaloriza a vida. O 
presidente é um dos grandes empeci-
lhos que nós temos hoje, assim como 
o prefeito de Natal que fica oferecendo 
ivermectina”, comentou o médico in-
fectologista Alexandre Motta.

Agora, o Rio Grande do Norte 
tem 3.562 mortes por coronavírus e 
165.050 casos confirmados da doença. 
Os vacinados são 89.746. Os números 
foram divulgados no último boletim 
epidemiológico da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap).

ANA LUIZA VILA NOVA
REPÓRTER 

O Fórum dos Governadores deve 
se reunir na próxima terça-feira 
2 com alguns laboratórios para 

iniciar as negociações de compra das 
vacinas contra a Covid-19. O anún-
cio foi feito pela governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
nesta sexta-feira 26, durante coletiva 
de imprensa. 

A reunião acontece após a deci-
são favorável do Supremo Tribunal 
Federal, que permite a Estados e Mu-
nicípios comprar e distribuir vacinas 
contra a Covid-19, caso o Governo 
Federal descumpra o Plano Nacio-
nal de Imunização. Ainda segundo 
Fátima, a aquisição de vacinas pelos 
Estados é algo amplamente defendi-
do pelo Governo do RN, desde que 
as doses adquiridas sejam entregues 

ao Ministério da Saúde para se soma-
rem ao Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI).

“A posição que nós defendemos é 
de que, uma vez adquiridas essas vaci-
nas por parte dos estados, elas sejam 
entregues ao PNI. Nós defendemos 
isso porque não dá, de maneira ne-
nhuma, para abrir mão da vacinação a 
nível nacional, isso é dever do estado 
brasileiro. Portanto, o Governo Federal 
coordenaria todo esse processo”.

Fátima ainda argumentou que es-
sa posição é adotada para que o país 
continue tendo um equilíbrio no pro-
cesso de imunização, sem que estados 
ou municípios mais ricos fiquem em 
vantagem e a vacinação aconteça de 
maneira distorcida e pouco abrangen-
te.

As tratativas através do Fórum 
dos Governadores estão sendo or-
ganizadas pelo governador do Piauí, 

Wellington Dias (PT), que também é 
coordenador do Fórum. No entanto, 
ainda não foi detalhado quais labora-
tórios devem participar da reunião e 
qual vacina deve ser negociada.

STF E DO SENADO
A decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) determina que as com-
pras de vacinas podem ser feitas por 
Estados e Municípios em caráter su-
plementar com recursos federais ou, 
excepcionalmente, com recursos pró-
prios, caso o Ministério da Saúde falhe 
ou seja omisso com o PNI, ou ainda na 
hipótese de que a cobertura planejada 
pela pasta não seja suficiente contra a 
doença.

Para a governadora do RN, a de-
cisão significa um grande avanço no 
processo de imunização do país. “Foi 
muito boa a decisão do supremo por-
que desburocratiza e faz com que os 

estados possam se mexer para com-
prar mais vacinas. Mas tudo isso desde 
que elas venham todas para o PNI. É 
isso que nós e o Ministro [Eduardo] 
Pazuello defendemos, nesse quesito 
nós temos a mesma decisão”, disse 
Fátima. 

O tema foi debatido no Senado, 
que aprovou um Projeto de Lei que, 
além de facilitar a aquisição pelos go-
vernos federal, estaduais e municipais, 
também autoriza os entes federativos 
a assumir riscos relacionados a even-
tuais efeitos adversos pós-vacinação 
- desde que a Anvisa tenha concedido 
registro ou autorização temporária 
de uso emergencial dos fármacos. 
Essa decisão foi importante para dar 
andamento na compra da vacina da 
Pfizer-BioNTech, já aprovada para uso 
definitivo no Brasil. Isso porque, até o 
momento, o Governo Federal não assi-
nou o contrato de compra.

No RN, 450 pessoas morreram  
à espera de um leito Covid

Fórum vai se reunir para discutir 
compra de vacinas, afirma Fátima

PANDEMIA | Dados, que foram consultados na plataforma Regula RN nesta sexta-feira 26, indicam que as 450 pessoas não tiveram a chance de serem atendidas para tratamento. Há 
oito dias, a média de ocupação de leitos críticos de Covid-19 se mantém acima dos 80% em meio ao agravamento do cenário epidemiológico e esgotamento do sistema de saúde

Na última quinta-feira 25, o Rio Grande do Norte registrou 12 hospitais públicos com 100% de ocupação dos leitos críticos Covid

Governadora do RN Fátima Bezerra (PT)

COVID-19
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
anunciou toque de recolher 

das 22h às 5h como medida para res-
tringir a circulação de pessoas em um 
momento de agravamento da pan-
demia da Covid-19 localmente. Além 
disso, foi anunciado a suspensão de 
aulas presenciais da rede particular. 
As medidas começam a valer a partir 
deste sábado 27 e seguem por 14 dias. 

O decreto com as determinações 
será publicado hoje no Diário Oficial 
do Estado (DOE). A informação foi 
confirmada pela chefe do Executivo 
estadual em pronunciamento às TVs 
locais na noite desta sexta-feira 26. 

“É necessário tomar medidas mais 
duras para conter o avanço da Co-
vid-19 no estado”, disse Fátima Bezer-
ra. Atividades religiosas como cultos 
estão suspensas e poderão funcionar 
apenas para orações e atendimentos 
individuais. A governadora adiantou 
ainda que estarão suspensas ativida-

des de ensino na rede pública esta-
dual e também na rede privada, com 
exceção apenas para as séries iniciais 
e também para o ensino fundamental.

Funcionamentos de parques, 
eventos, festas também serão proi-
bidos segundo a chefe do Executivo 
local. “Nosso foco é exatamente as 
medidas restritivas para garantir o dis-
tanciamento social, conter as aglome-
rações e com isso conter a transmissi-
bilidade do vírus”, disse.

Na prática, significa que está proi-
bida a circulação de pessoas nas ruas 
durante este período em todo o esta-
do. Ainda de acordo com a governado-
ra do Rio Grande do Norte, quem de-
sobedecer as medidas que farão parte 
do decreto estará sujeito a multas e até 
prisão.

Na manhã desta sexta 26, Fáti-
ma reuniu a imprensa para anunciar 
algumas medidas restritivas. Na oca-
sião, a governadora anunciou que vai 
suspender o atendimento presencial 

em algumas áreas da administração 
pública, incluindo o Detran e a Central 
do Cidadão. A suspensão começa na 
próxima segunda-feira 1º e o retorno 
ficará condicionado à situação sanitá-
ria local.

Os atendimentos presenciais ex-
ternos nos órgãos somente devem 
voltar a ser realizados mediante a taxa 
de ocupação dos leitos críticos Covid 
voltar a ficar abaixo de 80%. Atual-
mente, o índice encontra-se atualmen-
te acima desse percentual, sobretudo, 
na Grande Natal. Os serviços públicos 
assistenciais essenciais dos sistemas 
de saúde e de segurança pública não 
estão abarcados pela recomendação.

Até a próxima semana serão 
abertos 97 leitos de UTI Covid em 

Natal e mais quatro municípios.Na 
capital potiguar, serão abertos: 13 
leitos críticos de UTI no Hospital 
Giselda Trigueiro, 26 no Hospital 
João Machado, 9 leitos no Hospi-
tal Universitário Onofre Lopes, 10 
leitos no Hospital da Polícia, além 
do auxílio com kits completos de 
UTI com monitores, ventiladores 
e bombas de infusão para funcio-
namento de 10 leitos críticos no 
Hospital de Campanha de Natal.

A expansão contempla ainda 
os municípios de João Câmara 
com dois leitos, quatro leitos em 
Macaíba, dez leitos no Hospital 
Belarmino Monte, em São Gon-
çalo do Amarante (via Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC). 
Totalizando 84 leitos críticos na 
Região Metropolitana, além de 
treze leitos na Região Oeste, com 
10 leitos no Hospital São Luís, de 
Mossoró, e três leitos em Pau dos 
Ferros.

O Rio Grande do Norte possui 
hoje 566 leitos clínicos e críticos 
Covid-19, disponíveis no Regula 
RN - sistema pioneiro no país de 
transparência e acesso público. A 
estes estão sendo somados os ou-
tros 97 leitos viabilizados pelo Go-
verno do Estado. Deste total de 97 
novos leitos, 37 deles já estão em 
funcionamento: Hospital de Cam-
panha de Natal (10), Hospital Ono-
fre Lopes (9), Giselda Trigueiro (2), 
Hospital João Machado (2), São 
Gonçalo do Amarante (10), Pau 
dos Ferros (3) e João Câmara (1). 
Estão com ampliação em curso os 
leitos em Mossoró (10), Macaíba 
(4), Hospital da Polícia Militar (10) 
e Giselda Trigueiro (11).

Segundo o Governo, não 
houve fechamento de leitos até o 
momento, mas sim uma reversão 
para atendimento de outras pato-
logias que não são Covid, quando 
a pandemia estava “controlada”.

RN decreta toque de recolher e 
suspensão das aulas presenciais
AÇÃO | Decreto será publicado neste sábado 27 no Diário Oficial do Estado (DOE). Toque de recolher, que restringe a circulação de pessoas, será das 22h às 5h. Além da suspensão 
das aulas presenciais na rede privada de ensino, a governadora Fátima Bezerra anunciou a proibição de atividades religiosas. Quem desobedecer as medidas estará sujeito a multas 

Governadora Fátima Bezerra (PT) reuniu a imprensa na manhã desta sexta-feira 26 para anunciar algumas medidas restritivas, diante do contexto de agravamento da pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Norte

GOVERNO ANUNCIOU 
ABERTURA DE 
QUASE 100 LEITOS

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN



A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, na Grande Natal, 
suspendeu a realização das pro-

vas objetivas do concurso público para 
provimento de vagas, que aconteceria 
no dia 22 de março de 2020, com mais 
de 44 mil inscritos, em virtude das me-
didas sanitárias e de prevenção ao no-
vo coronavírus.

Devido ainda perdurar o estado de 
pandemia, crise mundial de saúde, o 
Município e o IBFC ainda não possuem 
data para aplicação da prova objetiva, 
de forma que o certame permanece 
suspenso até a autorização e definição 
de protocolos sanitários apropriados 
pela comunidade científica.

Em nota oficial, a Secretaria Muni-
cipal de Administração e Recursos Hu-
manos de São Gonçalo do Amarante 
(SEMARH), informou que, em virtude 
das condições sanitárias decorrentes 
da pandemia da Covid-19, bem como 
em obediência às leis e decretos vigen-
tes, restou suspensa a realização das 
provas que ocorreriam em 22 de mar-
ço do ano passado, conforme ampla 
divulgação aos candidatos e demais 
interessados.

O Município segue vigilante quan-
to ao estado pandêmico que, infeliz-
mente, ainda perdura localmente, de 

modo que tem seguido e criado proto-
colos de segurança à saúde e à vida dos 
cidadãos em geral. Assim, tem-se ocor-
rido o retorno gradativo das atividades, 
porém, com estrita observância das re-
gras impostas pela vigilância sanitária.

Quanto ao concurso público, o 
Município reconhece que a decisão pe-
la permanência da suspensão mostra 
prudência e sensatez da Administra-
ção. São mais de 44 mil inscritos, de di-
versos Estados, que se submeterão ao 

exame de avaliação do certame. “Isto 
eleva a responsabilidade do Município 
com a saúde e vida de cada um, não se 
mostrando, neste momento, razoável 
já designar uma nova data para a rea-
lização das provas, se ainda não há, por 
parte dos órgãos sanitários, segurança 
suficiente para permitir a sua efetiva-
ção”, diz a nota.  “É de interesse público 
que o concurso se realize e, assim, o 
Município não hesitará em levá-lo a 
efeito”. 
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A Conferência Final de Revisão 
do Plano Diretor de Natal 
(PDN), que estava prevista para 

acontecer entre os dias 1º a 5 de mar-
ço, na Arena das Dunas, foi adiada na 
tarde desta sexta-feira 26. A decisão do 
presidente do Conselho da Cidade do 
Natal, o prefeito Álvaro Dias (PSDB), 
foi tomada após reunião com integran-
tes do Núcleo Gestor e motivada pelo 
agravamento da situação de pandemia 
do novo coronavírus em todo o Estado.

O Núcleo Gestor deve ser reunir na 
próxima semana e estabelecer um no-
vo período para a realização do evento, 
que faz parte da 4ª etapa do processo 
de revisão do PDN e contaria com a 
presença dos 119 delegados eleitos du-
rante a Pré-conferência. Os delegados 
deliberam a apreciação final da minu-
ta do projeto de Lei de Revisão da Lei 
Complementar no 082 de 21 junho de 
2007.

Após conclusão dessa etapa, a 
Secretaria de Meio Ambiente de Natal 
(Semurb) vai sistematizar as contribui-
ções oriundas da Conferência e enviará 
o Projeto de Lei à Secretaria Municipal 
de Governo no prazo máximo de cinco 
dias. Por fim, é feito o envio à Câmara 
dos Vereadores para votação final, 

cujas datas serão divulgadas no Diário 
Oficial do Município, dentro dos pra-
zos regulamentares.

O Plano Diretor define as regras 
para ocupação e reordenamento dos 
espaços físico-territoriais de um mu-
nicípio. O documento é elaborado pelo 
Poder Executivo Municipal, com parti-
cipação da sociedade civil organizada, 
em um processo de planejamento par-
ticipativo. 

Além disso, o Plano Diretor deve 
ser aprovado pela Câmara Municipal, 
com o que obtém eficácia de vincu-
lação jurídica em face dos atores pú-
blicos e privados que concorrem na 
produção e transformação do espaço 
urbano. 

É previsto pelo Estatuto da Cidade 
que o Plano Diretor seja revisado a ca-
da 10 anos. Em Natal, a última revisão 
aconteceu em 2007. 

REVISÃO | Conferência, que estava prevista para acontecer entre 1º a 5 de março, foi adiada em razão do 
agravamento da pandemia da Covid-19. Nova data deve ser definida na próxima semana pelo Núcleo Gestor

Plano Diretor define as regras para ocupação e reordenamento dos espaços físico-territoriais 

Prova objetiva segue suspensa em função do agravamento da pandemia localmente

Pandemia: Conferência final do 
Plano Diretor de Natal é adiada

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

 PMR/DIVULGAÇÃO

Concurso público permanece 
suspenso em São Gonçalo 

CERTAME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP 004/2021

Pregão Eletrônico SRP N.º 004/2021 - Aquisição de Gases Medicinais - data da sessão - 
12/03/2021 as 09:01 (nove horas e um minuto) - (Horário de Brasília). Informações: 
(cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no Portal de Compras Públicas – 
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 26/02/2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte - 
EMATER, (CNPJ: 08.281.073/0001-00), torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes licenças:
* Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/02/2025, para a construção de 
um Abatedouro, localizado no Sítio Pedra e Cal, s/n, Zona Rural, Município de Acari/RN;
* Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/02/2025, para a construção de 
um Abatedouro, localizado no Sítio São José, s/n, Zona Rural, Município de 
Angicos/RN;
* Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/02/2025, para a construção de 
um Abatedouro, localizado no Sítio Fechado, s/n, Zona Rural, Município de Florânia/RN;
* Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/02/2025, para a construção de 
um Abatedouro, localizado no Sitio São José Gaspar Lopes, s/n, Zona Rural, Município 
de Pedro Avelino/RN;
* Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/02/2025, para a construção de 
um Abatedouro, localizado na Avenida Paulo Afonso, s/n, Bairro Paraíso, Município de 
Santa Cruz/RN;
* Licença de Instalação, com prazo de validade até 18/02/2025, para a construção de 
um Abatedouro, localizado no Sítio Umbuzeiro, s/n, Zona Rural, Município de São José 
do Seridó/RN;
* Licença de Instalação, com prazo de validade até 16/09/2024, para a construção de 
um Abatedouro, localizado no Rodovia RN-315, Distrito de Cobé, Zona Rural, Município 
de Vera Cruz/RN.

Cesar José de Oliveira
Diretor-Geral da EMATER-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no 
uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 18 de Março de 2021, às 09h, fará 
licitação na modalidade Tomada de Preço nº 002/2021 que tem como objeto, a Contratação de 
empresa para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS, COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL, localizado nas Ruas Vereador José Manasses e Rua Antônio Leite de Souza, 
Bairro Maria de Lourdes, Município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico. REF. CONTRATO REPASSE Nº 1064399-
75/2019 - SICONV Nº 884851. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas 
alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, ainda, pelo 
estabelecimento no presente Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista 
Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min 
às 13h00min ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes.

Felipe Guerra/RN, 26 de fevereiro de 2021
WILEANO LEITE DE GÓIS

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, do tipo Critério de Julgamento Menor preço 
unitário, tendo por OBJETO: aquisição de veículo ambulância tipo “A” (simples), remoção 
tipo furgão, veículo novo, zero quilômetro, ano/modelo 2020 ou superior para atender as 
necessidades da secretaria municipal de saúde de Fernando Pedroza/RN. A abertura será no 
dia 12/03/2021, às 09h:00min. As propostas comerciais serão recebidas a partir do dia 01/03/2021 
até o dia 12/03/2021, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se 
encontra o link "registro de proposta", O edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do e-
mail cpl.pmfp@gmail.com, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no 
setor de Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min às 13h:00min

Fernando Pedroza/RN, 26 de fevereiro de 2021
Wilk Jackson assunção

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
M F DANTAS CERAMICA EIRELI inscrita sob o CNPJ: 36.408.453/0001-07, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para operação das atividades de 
cerâmica vermelha, localizada no Sítio Rodovia Valdemar Candido de Medeiros, Nº 100, 
Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN. 
 

Marleide de Fatima Dantas  
Proprietária 

 

 

. 

 

R E T I F I C A Ç Â O 
do Edital de convocação da Cooperativa de Professores do Rio grande do Norte COOPERN 

 
No edital publicado na edição deste jornal, no dia 26.02.21 – pg. 07, consta um erro na data da realização da 
assembleia, que retificamos:   onde se lê  “ no dia 27(vinte e sete) de março de 2020” o correto é:  

“NO DIA 27(VINTE E SETE) DE MARÇO DE 2021 
 

Joao Vianei Souza Araújo 
Presidente 
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EDUCAÇÃO | Alunos da rede estudual de ensino estão finalizando o ano letivo de 2020, que vai até março, e 
ainda não há uma data definida para o retorno presencial; escolas distribuem kits com cestas básicas

As aulas das escolas estaduais 
do Rio Grande do Norte retor-
naram de forma remota no dia 

1º de fevereiro, após quase um ano de 
paralisação por causa da pandemia da 
Covid-19. Os alunos estão finalizando 
o ano letivo de 2020, que vai até mar-
ço, e ainda não há uma data definida 
para o retorno presencial. 

O método de ensino das escolas 
é diversificado, e acontece de acordo 
com a necessidade dos alunos. Os 
professores publicam as atividades na 
plataforma e também ministram as 
aulas por videochamada, mas como 
nem todos os estudantes têm acesso 
à internet, notebook ou mesmo um 
celular para assistir às aulas, as ati-
vidades também são impressas e en-
tregues aos alunos ou familiares nas 
escolas.

 Além da entrega de atividades, 
também estão sendo distribuídas pa-
ra os alunos cestas básicas adquiridas 
com o recurso do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE).

A diretora da Escola Estadual Au-
gusto Severo, Fátima Oliveira, acredita 
que cerca de 40% dos alunos não têm 
condições de acompanhar de forma 
remota, e precisam ir até à escola para 
buscar o material. 

“Tem estudante que não tem in-
ternet, tem estudante que só tem um 
celular em casa e esse celular só chega 
à noite. A gente precisa administrar e 
fazer o máximo para que eles tenham 
acesso a essas atividades, não percam 
o vínculo com a escola, aproveitem o 
máximo que eles puderem, porque a 
gente sabe que esse máximo é muito 
pouco, é muito difícil”, relatou.

Rosimary é mãe de um dos alunos 
do 6º ano da Augusto Severo, Raiuri 
Kauã, e foi à escola buscar o material. 
Ela relata que tem dois filhos que 
precisam estudar de forma remota 
e a estrutura que tem em casa não é 
suficiente para os dois. 

“Para evitar de ter problema de 
um acessar e o outro não, eu já vim 
pegar o material para ele estudar em 
casa, e depois eu trago. A melhor coisa 
que tem é a aula presencial. Mas com 
essa pandemia a gente tem que acei-
tar esse processo”, pontuou.

Apesar de ainda não ter previsão 
de quando as aulas presenciais devem 
voltar, Fátima relata que a escola já 
prepara seu próprio plano de retoma-
da e, possivelmente, alunos e profes-
sores serão divididos em três grupos 
para comparecerem em sistema de 
rodízio. 

Ela explica que cada escola pre-
cisa planejar o que é viável para o 
próprio retorno, já que são realidades 
diferentes, e o que funciona para uma 
não necessariamente funciona para 
outra.

 As escolas estão se equipando 
aos poucos para o retorno presencial, 
comprando os insumos necessários 
para cumprir os protocolos de biosse-
gurança exigidos com os recursos do 

poder público. “O Pague Emergencial 
(Programa de Autogerenciamento da 
Unidade Escolas) já entrou, mas o PD-
DE Emergencial (Programa Dinheiro 
Direto na Escola) ainda não. Nós es-
tamos nos adequando aos protocolos, 
mas temos outras demandas mais 
urgentes na escola”, disse Fátima.

No Rio Grande do Norte, as aulas 
das redes pública e privada de ensino 
do Rio Grande do Norte foram sus-
pensas no dia 17 de março de 2020. A 
medida tem o objetivo de evitar con-
tágio do novo coronavírus, o Covid-19. 
A medida abrange cerca 1 milhão de 

alunos. 
O número total representa aproxi-

madamente 220 mil da rede estadual, 
600 mil da rede municipal e cerca de 
170 mil da rede privada.

REDE DE ENSINO MUNICIPAL 
Na rede municipal de Natal a 

situação é bem parecida. As aulas 
retornaram no dia 18 de fevereiro, e 
o ano letivo de 2020 ainda está sendo 
finalizado. Por entender que nem to-
dos os alunos têm condições de aulas 
remotas, as atividades também são 
entregues nas escolas. 

De acordo com a Secretaria Muni-
cipal de Educação, o formato híbrido 
deve iniciar no final de março, mas vai 
depender do cenário epidemiológico 
na capital potiguar. No momento, 
somente as escolas particulares es-
tão tendo aulas presenciais de forma 
híbrida. 

Ao ser questionada sobre a possi-
bilidade de interromper as atividades 
presenciais da rede privada caso a 
pandemia se agrave ainda mais em 
Natal, a Prefeitura afirmou que “o 
quadro da pandemia é acompanhado 
continuamente''. 

Segundo a gestão municipal, ha-
vendo necessidade de modificação, 
será devidamente procedida pelos 
órgãos competentes e anunciada à 
população.

Aulas da rede pública de ensino 
potiguar seguem de forma remota

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

 
 

CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A. 
 
A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., inscrita no CNPJ nº 10.550.896/0002-17, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação para desenvolver a atividade de Outros Sistemas de Tratamento e/ou 
Disposição Final de Resíduos, Sistema de Tratamento de Efluente Sanitário e Industrial, localizada Rua 
Ranieri Barbosa Paiva, 273 Dom Jaime Câmara – Mossoró/RN - CEP: 59628- 803. 
 

Fabrício Resende Fonseca 
Diretor Comercial   

 
 

Concessão de Licença de Operação 
 

DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA - CNPJ: 03.954.830/0025-13, torna público que recebeu do IDEMA a 
Licença de Operação, N0 2018-123324/TEC/LO-0173, com prazo de validade até 27/03/2025, para atividade de 
Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo-(GLP), empreendimento localizado na Rua Odisser Costa de 
Almeida, 77 – Olho D’água – São Gonçalo do Amarante/RN. 

 
Ivo Nilson Lopes de Medeiros – Diretor 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO N° 2017-117008/TEC/LRO-0271 
 

MARIA ALVES DE L BEZERRA - ME, CNPJ 01.026.356/0001-67, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, A Licença de Regularização de 
operação N° 2017-117008/TEC/LRO-0271, com prazo de validade até 04/05/2020, localizado na Rua Evaldo 
Augusto de Souza, 117, Núcleo Manoel Vieira, São Miguel/RN, CEP 59.920-000.  

 
MARIA ALVES DE L BEZERRA - ME  

Proprietária 
 

 

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 

MARIA GORETTI DO ROSÁRIO FREITAS, CPF: 140.614.654-49, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada – LS, 
para extração de 300 m³/mês de feldspato, berilo e quartzo, em uma área de 2,50 hectares, localizada no Sítio 
Ipoeiras, s/nº, zona rural, Severiano Melo/RN. Processo ANM nº 848.010/2018. 

 
Mari Goretti do Rosário Freitas 

Requerente 
 

 

 

Solicitação de Renovação de Licença de Operação 
 

POSTO DE COMBUSTÍVEL PALMEIRENSE LTDA, inscrito no CNPJ: 05.140.795/0002-38, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação para a atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores em favor do empreendimento localizado na Rua José da Costa Medeiros, 4 – Centro - Japi/RN. 

José Lucas de Sales – Diretor 
 

 

 

Concessão de Renovação de Licença de Operação 
 

POSTO SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 00.766.198/0001-19, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação, N0 2019-136918/TEC/RLO-0279, com prazo de validade até 03/02/2026, para a atividade de revenda de 
combustíveis líquidos, do empreendimento localizado na R MANOEL G DE MELO, 203 – BARRA NOVA – 
CAICÓ/RN. 

José Soares de Araújo – Diretor 
 

 
CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Autorização Especial n.° 2020-155916/TEC/AE-
0084, com prazo de validade até 26/01/2023, em favor do Canteiro de Obras do CE Afonso Bezerra, localizado na 
Fazenda Cruzeiro, Zona Rural, Município de Macau/RN. 

 
Saionara Pinto Biezus 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 Alunos cestas básicas adquiridas através do Programa Nacional de Alimentação Escolar

Diretora Fátima Oliveira acredita que os alunos não conseguem acompanhar de forma remota

Tem estudante que não tem 
internet, tem estudante que 
só tem um celular em casa 
e esse celular só chega 
à noite. A gente precisa 
administrar e fazer o máximo 
para que eles tenham 
acesso a essas atividades”

“
FÁTIMA OLIVEIRA
DIRETORA DE ESCOLA
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ZAPPING

Depois de falar que o estoque de cerveja estava zerado, o cantor Gusttavo Lima recebeu na própria fazenda um caminhão 
para com a bebida abastecido por seis meses. A ação, realizada pela Cervejaria Bohemia, é parte do projeto de divulgação da 
música Balada do Buteco, produzida em parceria com a marca. Gusttavo Lima tem uma conexão muito forte com a cervejaria 
devido à paixão pelos botecos.

Já tratei do vocábulo “mesmo” 
diversas vezes. Nas aulas ou por 
e-mail, tiro muitas dúvidas sobre o uso 
e aplicação dessa palavra. De modo 
geral, digo aos alunos que “mesmo” 
não deve substituir um substantivo. 
Portanto não se deve dizer “Encontrei 
o aluno. O mesmo entregou a 
atividade”, uma vez que, “mesmo” é 
pronome adjetivo, e não substantivo. 
Basta dizer “Encontrei o aluno. Ele 
(o estudante, o discente) entregou a 
atividade”.

Tratarei, agora, de um uso 
interessante de “mesmo”, que pode 
ser um utilíssimo marcador para 
ampliar o valor de um argumento. Se 

eu digo “Mateus tem boas notas em 
Língua Portuguesa”, dou uma simples 
informação, não faço consideração 
qualitativa ou avaliativa sobre as 
qualidades intelectuais de Mateus. 
No entanto, se acrescentar “até 
mesmo”, darei à frase um inegável 
valor argumentativo: “Mateus 
tem boas notas até mesmo em 
Língua Portuguesa”. Agora, exaltei 
a competência de Mateus e disse, 
implicitamente, que ele tem boas 
notas também em outras disciplinas. 
Além disso, está clara a ideia de que 
considero a Língua Portuguesa a 
mais difícil das matérias. O conector 
“mesmo” sempre tem um valor 

MESMO, SOB NOVO ÂNGULO

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Os humanos dizem que o tempo passa, o 
tempo diz que os humanos passam. 

Provérbio sânscrito“

“

GUSTTAVO LIMA RECEBE CAMINHÃO DE 
CERVEJA COM ESTOQUE PARA 6 MESES

FOTOS: GETTY IMAGES

DIVULGAÇÃO

argumentativo para cima, numa 
escala avaliativa.

DECIDIR PELA CONTINUIDADE DA 
GREVE

Se decidir pelo prolongamento 
(prosseguimento, prorrogação) 
de uma greve, qualquer categoria 
deve decidir pela “continuação” da 
greve, e não pela “continuidade”. Os 
bons dicionários ilustram bem essa 
diferença.

FIQUE DE OLHO
Não se emprega o hífen em 

palavras cujo prefi xo ou falso prefi xo 
termina em vogal e o segundo 
elemento começa por “r” ou “s”, que 
se duplicam: contrarregra, infrassom, 
antisséptico, ultrarromântico.

Depois de falar que o estoque de cerveja estava zerado, o cantor Gusttavo Lima recebeu na própria fazenda um caminhão 
para com a bebida abastecido por seis meses. A ação, realizada pela Cervejaria Bohemia, é parte do projeto de divulgação da 
música Balada do Buteco, produzida em parceria com a marca. Gusttavo Lima tem uma conexão muito forte com a cervejaria 

FOTOS: GETTY IMAGES

BBB21: JULIETTE DIZ QUE FEZ 
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DA 
POLÍCIA CIVIL DO RN

SEM SHOWS, MARÍLIA 
MENDONÇA REVELA CRISE 
E PRECISA VENDER CARRO

A participante do BBB21 Juliette revelou 
que fez a inscrição para o concurso da Polícia 
Civil do Rio Grande do Norte. A advogada e 
maquiadora contou, durante uma conversa 
com outros brothers, que conquistar uma 
vaga na força policial do Estado potiguar 
era “um sonho”. A inscrição, segundo ela, foi 
feita um mês antes de entrar no reality show, 
que começou no dia 25 de janeiro e é exibido 
diariamente pela TV Globo.

A cantora Marília Mendonça usou as 
redes sociais, na noite desta quinta-feira 
25, para falar sobre a própria condição 
fi nanceira. Por conta da ausência 
de shows durante a pandemia de 
Covid-19, a artista tem enfrentado 
perda de receitas. Ao responder a 
pergunta de um fã, Marília Mendonça 
disse que a ausência de shows tem 
impactado fortemente em seus ganhos e, 
por isso, precisou vender alguns bens. Entre 
eles, um de seus carros.

A cantora Marília Mendonça usou as 
redes sociais, na noite desta quinta-feira 

impactado fortemente em seus ganhos e, 
por isso, precisou vender alguns bens. Entre 
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Idealizado pela Maquinara 
Produções e Guria Produtora, o 
Festival “Na Ladeira” nasceu como 

uma alternativa de entretenimento 
e ressigni� cação do espaço público. 
A proposta inicial seria criar na praia 
de Ponta Negra um evento de artes 
integradas para fomentar a cultura 
local e a economia criativa. Com a 
pandemia da Covid-19, o evento se 
transformou em um festival virtual, 
com a participação de vários artistas 
potiguares. A exibição será neste 
domingo 28, a partir das 15h, pelo 
canal da Maquinara Produções no 
YouTube.

Com apresentação de Cecília 
Oliveira e Raphael Dumaresq, tendo 
como plano de fundo a Praia de 
Ponta Negra, o festival promoverá 
grandes encontros musicais, em uma 
diversidade de estilos, sons, ritmos e 
vivências: Rodrigo Lacaz + Alexandre 
Américo; Dani Cruz + Dodora Cardoso 
+ Bruno Alexandre; Filipe Toca + 
Samara Alves + Carol Porto; Dusouto 
+ Pretta Soul + Sarah Oliver; Luísa E 
Os Alquimistas + Clara + Saintclair; 
Tiquinha + Khrystal + Ananda Krishna; 
Camomila Chá + Potyguara Bardo + 
Rafaela Brito e Skarimbo + Aiyra. 

“Já que ainda não podemos 
realizar encontros físicos com o 
público, resolvemos promover 
encontros musicais e daí veio a ideia 
de realizar os feats, unindo artistas que 
já trabalharam juntos, mas também 
realizando encontros inusitados”, 
destacou Camila Pedrassoli, uma das 
realizadoras do festival.

A equipe de bastidores e de 
vídeo tem grande presença feminina, 
trazendo a delicadeza, o cuidado 
e a força das mulheres para o 
mercado audiovisual e de eventos. 
A contrapartida social, via QRCode, 
será para o Manas Na Rua - projeto 
social que iniciou suas atividades em 
novembro de 2020 e traz a proposta 
de levar alimentação, sem exploração 
animal, para pessoas em situação de 
rua. 

Além de comida, as Manas 
també m arrecadam roupas, colchões 
e itens de higiene. É  uma organizaç ã o 
feita por mulheres e sem � ns 
lucrativos, que existe graç as à s doaç õ es 
de materiais, e da forç a de trabalho 
das pessoas envolvidas. O Festival “Na 
Ladeira” tem realização da Maquinara 
Produções e Guria Produtora, com 
patrocínio da Prefeitura do Natal 
e Unimed Natal,  via Lei Djalma 
Maranhão.

DuSouto é um trio potiguar 
formado há mais de 16 anos por 
Paulo Souto, Gabriel Souto e Gustavo 
Lamartine. Com uma proposta de 
experimentar a música eletrônica, 

jamaicana, brasileira e nordestina, 
mistura samba com drum’n’bass, 
reggae com repente, xote e forró 
com surfmusic, utilizando loops, 
guitarras, samples, groovebox, 
cavaquinho, sintetizadores, sanfona, 
acompanhados de letras bem 
humoradas.

Pretta Soul apresenta um show 
de valorização da cultura hip-hop no 
Nordeste, mostrando a potencialidades 
das mulheres no rap. Chega com 
um som de linguagem, inspiração e 
sotaque nordestino; in� uenciadas 
pelas rimas de improviso, pelo 
repente e de outras referências da 
MPB, fazendo um estilo com proposta 
inovadora e ao mesmo tempo 
contemporânea.

 Sarah Oliver é artista de rua, 
cantora e compositora, desbrava 
o pandeiro, e é apaixonada pela 
música popular. Além das tocadas 
em feiras livres, na rua, na noite, 
também participou dos grupos Coco 
Catimbozado e Orquestra Nó Cego.

Luisa e os Alquimistas possui 
três álbuns lançados. A banda se 
aprofunda na energia dos batidões 
eletrônicos nordestinos, conectando 
essa sonoridade a um ambiente de 
experimentação de timbres, arranjos e 
� ows se misturam ao dub, dancehall, 
reggaeton, rap, zouk, R&B.

CLARA é cantora e compositora, 
mulher preta de periferia e mãe. Em 
12 anos de carreira musical recebeu 
prêmios, gravou álbuns, participou de 
festivais, fez turnês no nordeste e uma 

turnê/residência na Europa.
Saint Clair Leonardo da Silva 

nasceu no dia 12 de outubro de 2000, 
em Natal. Desde criança, amava o 
meio artístico. Hoje, aos, 19 anos, já 
participou de vários eventos fazendo 
apresentações, abrindo até o show de 
Glória Groove no tradicional “O Baile 
das Kengas”.

Tiquinha Rodrigues desenvolve 
trabalhos musicais na Orquestra 
Sinfônica do RN e na banda Rosa 
de Pedra. O Giros in Solo, novo 
trabalho de Tiquinha, surge como um 
espaço de expressão e a� rmação das 
próprias memórias da artista, em um 
ritual celebrativo, musical, poético e 
performático.

Khrystal é intérprete, compositora 
e atriz brasileira, com vinte anos de 
música, três discos lançados, aparições 
em programas de TV como � e Voice 
Brasil e encontros marcantes no 
palco com grandes artistas da música 
brasileira. 

Ananda Krishna iniciou a carreira 
artística aos 13 anos como backing 
vocal e percussionista na banda 
Zé Matuto. Com o show intitulado 
Feitiçaria, participou de Festivais como 
o Burburinho Festival de Artes (2018) e 
da Eco Praça (2020). Atualmente está 
em processo de gravação do álbum 
Feitiçaria.

Dani Cruz é cantora e compositora 
da nova geração da música brasileira. 
Desde 2014, vem aparecendo na cena 
artística da cidade, especialmente 
ligada ao sambajazz.No primeiro EP, 

“Afoita”, traz as in� uências do samba, 
jazz e new bossa, gêneros já ligados 
a seus trabalhos anteriores, mas 
incluindo experimentações do funk 
americano que traz uma nova estética.

Dodora Cardoso atualmente se 
dedica a carreira solo e se apresenta 
nos principais palcos da cidade de 
Natal, onde reside há 15 anos, em plena 
consolidação como uma das mais 
prestigiadas cantoras de samba do Rio 
Grande do Norte.

Skarimbó faz parte do cenário 
musical de Natal desde 2014 e em 
2015 lançou seu EP de estreia com 
4 músicas. Em 2018 foi lançado 
“Emaranhado”, primeiro álbum do 
Skarimbó, os ritmos da América 
Latina, do Nordeste e da África se 
encontram numa grande celebração 
entre nossa ancestralidade e as idas e 
vindas da existência mundana.

Aiyra é percussionista, 
compositora e intérprete atuante na 
cena musical do Rio Grande do Norte 
desde 2004. Em 2017, iniciou sua 
trajetória solo culminando na gravação 
do seu primeiro disco autoral, o 
“Quebra-vento”, lançado em novembro 
de 2019.

Camomila Chá é uma banda 
de mantras, cantos sagrados e 
meditação. Idealizada por Juliana 
Furtado e Camila Pedrassoli, a 
banda nasceu de uma vontade de 
compartilhar momentos de paz, amor 
e autoconhecimento. 

Rafaela Brito é cantora, 
compositora, multi-instrumentista e 

artista plástica. Filha de uma preta, 
foi criada entre as feiras e beira-rio 
de Natal, de onde vinha o sustento 
da família. Com 10 anos de carreira, 
a artista é convidada para tocar e 
produzir vários projetos.

Potyguara Bardo é intérprete, 
compositora e drag queen natalense. 
Em 2018, aos 22 anos de idade, 
lançou Simulacre. No álbum, a 
jovem drag apresenta a mistura viva 
que encarna em seus espetáculos, 
entre a ancestralidade, o pop e um 
experimentalismo que borra as 
fronteiras entre eles.

Filipe Toca é um cantor e 
compositor que começou a carreira 
pro� ssional aos 16 anos, quando 
começou a tocar em bares e pubs 
locais. Toca lançou em 2019, seu 
primeiro single autoral. A canção 
chama-se “Rir do Mundo” e foi 
produzida por Juliano Valle, além da 
canção “8ª Maravilha”. Ele participou 
do � e Voice Brasil recentemente.

Samara Alves é cantora e mora em 
Rio do Fogo, no RN. Ela arrasou em 
suas apresentações no � e Voice Brasil 
e conquistou o coração da técnica Ivete 
Sangalo e do Brasil. 

Carolina Porto é publicitária, 
cantora e compositora que mora em 
Natal. O que era pra ser um sonho de 
infância se tornou uma paixão pela 
vida. Há algum tempo, vem gravando 
covers para YouTube e Instagram, 
enquanto aguarda o seu projeto 
autoral.

Rodrigo Lacaz é um cantor 
natalense com dezessete anos de 
carreira, de voz melodiosa e visceral. 
Em 2014 iniciou um projeto pessoal 
de shows de rua que já acumulou 
apresentações em mais de 20 cidades 
no Brasil e também no exterior. No 
repertório, constam canções próprias 
de tom re� exivo e grandes obras da 
música mundial em interpretações 
de forte carga emotiva, partilhando 
com a plateia momentos repletos de 
sentimento e contemplação.

Alexandre Américo é 
pesquisador, bailarino e coreógrafo. 
Atua na área da investigação em 
Dança Contemporânea tecendo 
aproximações entre as Ciências 
da Mente e Processos Criativos, 
com enfoque em estruturas de 
improvisação e seus desdobramentos 
dramatúrgicos. Atualmente exerce a 
função de Diretor Artístico da Cia Gira 
Dança.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima para conferir o festival 

neste domingo 28, às 15h 

MÚSICA POTIGUAR  O festival “Na Ladeira” conta com a Praia de Ponta Negra como plano de fundo 

NA LADEIRA 
ONLINE | Festival virtual será exibido neste domingo 28 com a participação de vários artistas potiguares 

CEDIDA

OS ARTISTAS 
PARTICIPANTES 
DO “NA LADEIRA”

LUANA TAYZE
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Use a criatividade para vencer desafi os fi nanceiros. 
A sorte caminhará ao seu lado. A semana terminará 
com conquista na carreira. Impulsione novo 
empreendimento. Mudança no papel profi ssional e 
reestruturações na equipe continuarão em andamento.

Novidades de amigos e notícias de longe animarão 
o clima. Bom momento para investir no seu 
desenvolvimento, planejar estudos e viagem. 
Relacionamentos de trabalho estarão aquecidos. A rotina 
fi cará mais agradável com novas atividades.

Decisões de assuntos de família e da casa ocuparão 
a cabeça hoje. Um passo maior na carreira cobrará 
organização e aumento de responsabilidades. A semana 
terminará com lembranças gostosas e valorização do 
seu percurso. Hora de partir para a ação.

Lindo momento para resgates do passado, decisões da 
vida familiar ou de moradia. O dia trará oportunidades 
atraentes para diminuir pressões fi nanceiras e 
harmonizar os relacionamentos. Experimente uma 
atividade diferente e alavanque a carreira. 

Dê atenção aos irmãos, à família, e vença burocracias. A 
semana terminará com novidades e informações que 
poderão alterar planos. Caminhos para o futuro estarão 
iluminados. Amplie relacionamentos profi ssionais. Ótimo 
momento para fi rmar parcerias, fortalecer alianças e brilhar.

Comece nova fase na vida íntima. Planos para o futuro 
trarão empolgação. Bom momento para mudar de 
ambiente e conquistar novos relacionamentos. Brilho, 
criatividade e animação não faltarão. Termine a semana 
com sentimentos renovados e atitude nas relações.

Firme novas amizades. Valores afetivos contarão 
pontos nas escolhas de hoje. Aceite um convite 
de viagem ou uma proposta de alguém de fora. 
Mudanças virão para melhor nesta fase de abertura a 
novas experiências.

As interações de hoje inspirarão projetos e planos 
de mudança. Vá mais fundo no amor. Um mergulho 
nos sentimentos esclarecerá escolhas e rumos. As 
comunicações estarão abertas. Expanda a rede de 
relações, descubra novidades e ligue o radar.

Chegou a hora de concretizar mudanças e abrir 
portas para um futuro com mais liberdade. A semana 
terminará com novos relacionamentos e envolvimento 
com questões coletivas. Marque presença nas redes e 
amplie a participação social. 

Afaste fantasias negativas e planeje mudanças. 
Decisões de moradia e de investimentos na casa 
darão alívio e maior leveza à vida. Encerre uma 
despesa e fi rme bons acordos fi nanceiros. Um negócio 
imobiliário poderá se concretizar. 

Tire um tempo para você. Talvez decida uma viagem 
de última hora ou termine a semana com a cabeça 
em outro lugar. Aproxime quem está longe com 
videochamada ou troca de mensagens carinhosas. 
Tudo aberto no amor! 

Tome iniciativas no trabalho. Conte com ótimo 
desempenho em reuniões, entrevistas e apresentação 
de ideias. Bom momento também para cuidar do 
corpo e da saúde com atividade física regular e 
reformulação de hábitos. 

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)

Eventos ao vivo devem dominar a TV em tempos de pandemia
Segundo profi ssionais do 

mercado, diante do quadro atual, 
o que vai “segurar” a TV aberta 
nesses próximos tempos serão os 
eventos “ao vivo”. 

No caso, futebol, programas 
jornalísticos, de entretenimento 
ou com o pé na cozinha e 
realities shows – como “BBB” 
e “A Fazenda”, principalmente. 
Tudo porque eles possuem e 
apresentam uma resposta mais 

imediata, tanto comercial quanto 
de audiência. 

E é o que a televisão mais 
precisa agora para honrar seus 
compromissos. 

Por outro lado, tudo caminha, 
ao menos neste mesmo cenário, 
para que produtos gravados 
percam espaço ou então sejam 
empurrados para altas horas na 
grade de programação.

Citam como exemplo o 

“Conversa com Bial”, que muita 
gente considera um formato 
de TV paga. Não importa o 
entrevistado, se médio, bom ou 
ruim, o programa de entrevista 
continua entrando muito tarde 
– e a tendência é só piorar – na 
aberta.

Restará ao “talk” de Pedro 
Bial se fortalecer em outras 
plataformas para não perder 
público.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Apesar de estar em avaliação no 
SBT, a série “User Name – Você 

faz o sucesso” poderá ganhar 
espaço no streaming...

A Disney pediu também para 
conferir o piloto do programa.
 Já tem gente achando que 

Ticiana Villas Boas poderá ser 
encaixada na programação do 

novo canal de culinária da Band...
Mas de ofi cial não tem nada.
 Geraldo Luís vai seguir a 

quarentena de quinze dias, antes 
de retomar seus trabalhos na 

Record e no “A Noite É Nossa”.
Apesar de estar emendando 
reprises na Globo, em breve 

Juliana Paes será anunciada em 
um novo projeto...E como 
protagonista, vale destacar.
 Diante do cenário atual, a 
ordem na Rede TV! é fi car 
tocando a bola de ladinho...
E só pensar em partir para o 
ataque depois da pandemia...

Por tudo isso, a direção da Band 
nem considera mais a Rede TV!

MOVIMENTAÇÃO
A ESPN promete novidades 

para breve em sua grade. Há um 
trabalho intenso nos bastidores, após 
o lançamento do megaestúdio do 
“SportsCenter” e a volta do primeiro 
programa no prédio do canal. Outros, 
como “Linha de Passe” e “Bola da Vez” 
também ganharão novos estúdios nos 
próximos meses.

QUERO TEATRO
O apresentador Paulo Fernando 

Góes vai comandar o Web Talk Show 
“Quero Teatro”, no YouTube, Instagram 
e Facebook, com 23 personalidades 
das Artes Cênicas do Rio de Janeiro, 
no período de 12 a 26 de março. Em 
pauta, o futuro das produções teatrais 
e a transmissão on-line. Na lista de 
convidados, nomes como Stella Maria 
Rodrigues, Hugo Bonemer,  Daniel 
Herz, Tadeu Aguiar, Leonardo Netto e 
Adriano Garib.

TESOURA     
A Globo não encerrou o seu 

processo de reestruturação.
Portanto, demissões ainda estão 

acontecendo e nos seus mais diversos 
setores. 

MERCADO DE TRABALHO
Para quem vive o dia a dia de 

“Gênesis”, produção bíblica da Record, 
o comentário é que a trama poderá 
chegar à marca de 400 nomes no 
elenco. Isso levando em consideração 
a participação de elenco principal, 
crianças,  adolescentes, entre outros. 
Vale destacar que um determinado 
personagem chega a ser interpretado 
por até 3 artistas diferentes.

ALVOS
Começaram as reuniões para 

defi nir o time de chefs do novo canal 
de culinária do Grupo Bandeirantes, 
“Sabor & Arte”. Projetos estão sendo 
apresentados, tanto para chefs de 
restaurantes quanto para profi ssionais 
famosos do YouTube. Além disso, o 
canal escalou o jornalista Josimar Melo, 
prestigiado crítico gastronômico, para 
colaborar no processo de contratações.   

CARTÃO DE VISITA
A Bandeirantes está se 

movimentando para fazer uma grande 
cobertura da volta da Fórmula 1, dia 
28 de março, no Grande Prêmio do 
Bahrein. O GP terá sua largada às 
12h(horário de Brasília) – 18h(local).

NATHALIE BOHM

VAI COMEÇAR
Dony De Nuccio, ex-Globo, 
começa a gravar nesta segunda-
feira o reality de reforma de 
casas “Te Devo Essa” para o 
SBT, que ainda não tem data de 
estreia. A marca Te Devo Essa 
pertence à Discovery, parceira 
da emissora de Silvio Santos 
no programa. Se nada mudar, a 
exibição acontecerá nas noites 
de sábado.  
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