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DIVULGAÇÃO

Acesso da população da 
ZN à Justiça é debatido

Brasil fica com vaga no 
revezamento da natação

Bares e restaurantes vão 
judicializar prejuízos

Auxílio emergencial será 
pago mais três meses

Aftosa: Mossoró vacina 
quase dois mil animais

Seleção do Peru 
tem 20 infectados 
pela Covid-19

GERAL. 9 | Nesta segunda-feira, a 
Câmara Municipal de Natal reuniu 
vereadores e representantes do Poder 
Judiciário, em um debate sobre melhor 
acesso ao Fórum Varela Barca.

CIDADES. 8 | A Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes ingressou com 
ações contra estados e municípios, 
diante dos prejuízos que o segmento 
sofre por causa da pandemia.

GERAL. 11 | O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, confirmou que o 
governo federal vai prorrogar o 
benefício aos mais vulneráveis, nos 
mesmos valores de R$ 150 a R$ 375.

GERAL. 7 | Nas duas primeiras semanas 
da campanha contra febre aftosa em 
Mossoró, quase dois mil animais já 
foram vacinados, segundo a Secretaria 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

ESPORTES. 16 | Nova vítima da 
pandemia é o preparador físico Néstor 
Bonillo, que não viajará ao Brasil. Peru é  
a quarta equipe da Copa América a ter 
integrantes infectados.

Oposição vê Carla 
Dickson como opção 
para governo do RN
POLÍTICA. 3 | Deputada federal 
da base do presidente Jair 
Bolsonaro, evangélica com 
bom trânsito em todas as 
esferas políticas e votada 

nos 167 municípios do Rio 
Grande do Norte, a médica 
Carla Dickson surge como 
uma opção da oposição, 
de tê-la como candidata 

ao governo do Estado, no 
próximo ano. Ela contaria 
com a simpatia de Rogério 
Marinho, Fábio Faria e de 
Álvaro Dias. PRESIDENTE Bolsonaro: teria interesse na candidatura

MARCELO HOLLANDA
Desde o golpe militar de 1964, 
não sabíamos como era lidar 

com a extrema direita brasileira.

JOÃO RICARDO CORREIA

PÁGINA 6

Nem foi a esquerda, nem a direita 
e nem o centro. Nós compramos, 
com nossos impostos, as vacinas.

PÁGINA 12

Instituto Pitágoras mostra 
o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 

bem avaliado em Mossoró.

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

Peruanos participam da Copa América desfalcados de atletas e membros da comissão

COPA AMÉRICA

E MAIS...

FRANKLIN JACOME/ AP

“CARLOS VIROU 
BOLSONARISTA 
AMARELADO DE 
VERGONHA”

“GOVERNO 
FÁTIMA ESTÁ 
FADADO AO 
FRACASSO”

Senador Jean Paul Prates sai em 
defesa do governo de Fátima e diz 
que ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 
está despeitado com derrota. Pág. 5

 

“GOVERNO 
FÁTIMA ESTÁ 
FADADO AO 
FRACASSO”

JOSÉ ALDENIRJOSÉ ALDENIR

Ex-prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo Alves, admite ser candidato 
a governador e critica gestão da 
governadora Fátima Bezerra. Pág.4
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ALEXVIANAALEX

Na política, já dizia o extraordi-
nário político pernambucano 
Marco Maciel, morto na semana 

passada, a ação deve ser precedida por 
muito cálculo e pela razão. O político de-
ve procurar enxergar à frente, prevendo 
passos, se antecipando aos fatos. Além, 
é claro, de visar o desenvolvimento de 
sua nação, fortalecendo cada vez mais 
a democracia.

Afeito a leituras políticas, sobretudo 
biogra� as, e até certo ponto conhecedor 
dos meandros da política e da história, 
o presidente do PDT potiguar, ex-pre-
feito de Natal Carlos Eduardo Alves, 
parece ter perdido essa aula com Marco 
Maciel, deputado federal, ex-presiden-
te da Câmara, governador biônico de 
Pernambuco e por duas vezes vice-pre-
sidente da República - um político sem 
mácula, missionário e admirado por 
� guras como o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, de quem foi seu vice 
duas vezes.  

No obscurantismo desde que sofreu 
sua última derrota eleitoral em 2018, 
quando perdeu a eleição para o governo 

para a então senadora Fátima Bezerra 
(PT), Carlos Eduardo vem tentando 
desde então se manter como opção 
política majoritária. Fomentou a di-
vulgação de pesquisas em que aparece 
como nome competitivo para o Senado, 
e, nas últimas semanas, voltou ao noti-
ciário admitindo disputar o governo ou 
o Senado.

Até aí, joga bem. A� nal, o momento 
é de plantar para colher no ano que vem. 
O problema (ou terá sido a solução?) pa-
rece ter dado as caras ontem, quando o 
pedetista resolveu sair de cima do muro 
e teceu críticas severas a Fátima, até 
então vista como potencial aliada dele 
em 2022. Disse o pedetista que o gover-
no petista “está fadado ao fracasso” por 
“não ter capacidade de investimentos 
no Estado”.

Em primeiro lugar, é preciso dizer 
que, no aspecto da crítica, Carlos está 
cercado de razão. A� nal, um governo 
de um estado pobre e atrasado como 
o Rio Grande do Norte passar quatro 
anos apenas administrando a folha de 
pagamento do funcionalismo, sem rea-

lizar investimentos substanciosos, está 
realmente destinado ao fracasso em sua 
análise histórica. Mas esse é um assun-
to para outro comentário. Não se trata 
disso. O fato é que, para ser candidato, 
Carlos precisa de aliados e com esse 
comportamento termina excluindo o 
PT de suas opções.

Excluído eventualmente de uma 
alinça com o PT, o fato é que Carlos, pelo 
menos aparentemente, parece cami-
nhar para um isolamento político. Isso 
porque os demais grupos da política po-
tiguar, pelo menos os mais importantes, 
são antipáticos a ele e, de hábito, não 

abrem espaços para o pedetista, que 
não encontra terreno fértil para parce-
rias nem no governo Bolsonaro, tendo 
em vista sua já conhecida birra nutrida 
junto aos ministros Rogério Marinho e 
Fábio Faria, que representam o bolsona-
rismo por essas bandas; nem na Assem-
bleia Legislativa, considerada uma casa 
de grande força político eleitoral; tam-
pouco na prefeitura de Natal, com seu 
(ex?) aliado prefeito Álvaro Dias (PSDB).

Diz-se, de brincadeira, nos bastido-
res, mas com um fundo de verdade, que 
Rogério Marinho quer vez o satanás, 
mas não senta para um café com Carlos 
Eduardo. Na Assembleia Legislativa, os 
deputados que orbitam no entorno do 
presidente Ezequiel Ferreira desnutrem 
qualquer relação com o ex-prefeito de 
Natal - por culpa do próprio Carlos, que 
nunca foi adepto ao cultivo de boas re-
lações políticas com a classe política do 
seu Estado. E o prefeito Álvaro Dias, que 
tinha tudo para ser um grande aliado do 
seu antecessor e até certo ponto criador, 
em verdade considera que encerrou seu 
dever de aliado com Carlos, ao aceitar 

dele a indicação da prima da esposa do 
pedetista, Aíla Cortez, como candidata 
a vice na eleição passada.

Ou seja, se for excluído de uma 
aliança com Fátima e o PT, tudo indica 
que não restarão parceiros para Carlos 
Eduardo nas demais searas, fazendo 
com que ele � que isolado no tabuleiro 
eleitoral de 2022.

Nesse contexto, diante das críticas 
do ex-prefeito contra a petista, houve 
quem suscitasse que Carlos poderia 
estar fomentando, mais uma vez, uma 
aventura eleitoral por meio de uma 
terceira via, como em 2018 - já que a 
primeira e a segunda seriam ocupadas 
por Fátima e por um candidato apoiado 
por Bolsonaro. No entanto, já há algum 
tempo, o senador Styvenson Valentim 
(Podemos) anuncia-se como candidato 
a governador por essa dita terceira via. 
Estaria então Carlos Eduardo de olho 
na possibilidade de uma candidatura 
ao Senado ao lado de Styvenson, dispu-
tando o governo? Ou ele poderia estar 
fomentando uma quarta via? A ver as 
cenas dos próximos capítulos.

Carlos Eduardo dá passo rumo ao isolamento 

Sem nomes
O fato de a oposição avaliar 

nomes como o da deputada federal 
Carla Dickson como candidata de 
Bolsonaro ao governo do Estado, 
mostra que os que foram citados até 
aqui não “pegaram”. É o caso das 
pré-candidaturas balões de ensaio 
do deputado Tomba Farias (PSDB) 
e do ex-deputado Fábio Dantas 
(Solidariedade).

Não, mas pode ser
Carla Dickson diz que não está 

em seus planos ser candidata a 
governadora, pois trabalha para ser 
reeleita deputada federal. Entretanto, 
admite que se for dentro de um 
contexto de discussão partidária, ela 
poderá avaliar a candidatura.

Rogério apoia
Ligada ao bolsonarismo, Carla 

Dickson poderá ser a opção da 
oposição. A parlamentar tem bom 
relacionamento com praticamente 
toda a classe política. Conta com 
a simpatia do ministro Rogério 
Marinho, que passaria a ter o apoio 

dela na disputa por uma cadeira na 
Câmara dos Deputados.

Bolsonaro aceita
Suplente do ministro Fábio Faria 

(Comunicações), Carla teria em 
Fábio um candidato forte ao Senado 
Federal, com o total e irrestrito 
apoio do presidente Jair Bolsonaro, 
um admirador do trabalho de Carla 
desde que ela assumiu uma cadeira 
na Câmara.

Bom desempenho
Carla tem tido um desempenho 

esplendoroso na Câmara, 
avaliam seus pares. É de longe a 
parlamentar mais bem avaliada 
da atual legislatura potiguar em 
Brasília, liderando todos os rankings 
de avaliação política - inclusive 
sendo atualmente a 27ª melhor 
parlamentar federal do Brasil, 
segundo institutos de credibilidade 
que medem o trabalho parlamentar.

Capilaridade
Carla assume todas as relatorias 

de matérias importantes na Câmara 
e, eleitoralmente falando, tem entre 
seus principais atributos pertencer 
à bancada evangélica. Só para se ter 
uma ideia, em todos os municípios 
do RN existem igrejas evangélicas, 
enquanto que nem todos os partidos 
têm representação em todos as 
cidades.

Desafi o
O jornalista Bruno Martins 

assumiu a assessoria de 
comunicação da Prefeitura de 
Mossoró na gestão Alysson Bezerra 
(Solidariedade). Terá como meta 
organizar os processos e modernizar 
a gestão de comunicação da cidade. 
Bruno é especializado em mídias 
digitais, tendo sido social mídia 
e assessor de imprensa do atual 
prefeito até o ano passado, quando 
era deputado estadual.

Imagem
O prefeito de Macaíba, Emídio 

Júnior (PL), tem feito um trabalho 
consistente de reordenamento 
da gestão municipal, mas tem 

pecado pela inexperiência prática 
no executivo. A demora no fazer 
tem dado a tônica de sua gestão. 
Em todos os setores. Embora bem 
intencionado, começa a ser visto 
como pouco e� ciente como gestor 
por causa disso.

Bem em Mossoró
O ex-prefeito Carlos Eduardo 

parece estar disposto a apostar seu 
nome na corrida eleitoral vindoura, 
naturalmente, para o governo ou o 
Senado. Confrontado com os dados 
da pesquisa Agora Sei, noticiados 
pela coluna no sábado passado, 
Carlos apresentou à coluna dados 
de uma pesquisa do Instituto de 
Pesquisas Pitágoras (IPP), mostrando 
que ele pontua bem na capital do 
Oeste.

Líder para o Senado
Segundo o levantamento feito 

para o Senado, Carlos aparece com 
15,4% das intenções de voto, à frente 
de nomes como Garibaldi Filho 
(11,2%), Fábio Faria (6,8%), Rogério 
Marinho (4,7%) e o empresário Luiz 

Roberto Barcellos (3,9%).

Bem para o governo
Para o governo, Carlos 

Eduardo também aparece com 
potencial não desprezível em 
Mossoró - ainda segundo o 
levantamento. Nessa amostragem, 
a governadora Fátima Bezerra 
desponta na liderança com 44,5% 
das intenções de voto, enquanto 
que Carlos aparece em segundo, 
com 11,7%, à frente do senador 
Styvenson Valetim, com 9,6%, 
Álvaro Dias, com 1,8%, e Rogério 
Marinho, com 1,1%.

Bom nome
Os dados apresentados por 

Carlos Eduardo são diferentes 
dos publicados na coluna de 
sábado. Nos dados do Agora Sei, o 
presidente do PDT só foi lembrado 
por eleitores de Natal e Parnamirim. 
Já os do IPP mostram que o eleitor 
de outras regiões do Estado, como 
Mossoró, não só lembram, como 
admitem votar em Carlos, para o 
governo e para o Senado.

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Fátima e Carlos: aliados de outrora
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Mulher, evangélica, médica, 
inteligente, de bom trato e 
da base do presidente Jair 

Bolsonaro. Com todos esses pre-
dicados, a deputada federal Carla 
Dickson (atualmente no PROS, mas 
que deverá fazer nova opção parti-
dária, para um partido da base de 
Bolsonaro), vem tendo o nome ana-
lisado por segmentos da oposição 
estadual como candidata ao gover-
no do Estado.

Perguntada sobre a possibili-
dade, a deputada Carla Dickson 
disse que recebeu com surpresa a 
informação, mas que, se acontecer 
do nome dela sair candidata ao 
governo, teria de haver antes uma 
discussão partidária e que o projeto 
dela atualmente é trabalhar para se 
reeleger deputada federal. “Gostaria 
de agradecer a citação ao meu nome 
e atribuo isso ao reconhecimento 
do nosso trabalho, mas, até agora, 
tal projeto nunca passou por meus 
planos”, afirmou. “Estou aprenden-
do muito e ainda tenho muito o que 
aprender para poder pensar em go-
vernar um Estado grandioso como é 
o Rio Grande do Norte”, disse, com a 
necessária dose de humildade. 

Porém, ex-colegas de Carla na 
Câmara de Vereadores de Natal, 
onde a política iniciou sua carreira, 
como o ex-presidente Raniere Bar-
bosa (Avante), consideram Carla 
como “um bom nome” para disputar 
o governo, sim. Na semana passada, 
nesse mesmo espaço, Raniere criti-
cava a ausência de nomes aptos a 
disputarem o governo, fazendo com 
que a situação pré-eleitoral da atu-
al governadora seja até certo ponto 
confortável, desse ponto de vista.

“Carla é um bom nome para o 
governo do Estado, por agregar to-
dos esses valores. A única ressalva 
que faço é que ela ainda não tem 
experiência administrativa à frente 
do executivo”, diz Raniere, que foi 
citado por Carla no ano passado 
durante pronunciamento na Câma-
ra dos Deputados, quando da posse 
dela na vaga do deputado federal Fá-
bio Faria, de quem ela é a primeira 
suplente. “Me senti até emocionado 
ao vê-la reconhecer publicamente 
a importância que tivemos para ela 
no início da carreira dela quando fui 
presidente da Câmara Municipal de 
Natal”. Com gestos como esse, Carla 
faz política agregadora. “Quem dei-
xaria de votar numa política com o 
perfil de Carla?”, diz uma vereadora 
de Natal, que prefere por ora ficar no 
anonimato, ao ser abordada sobre a 
possibilidade de Carla vir a ser can-
didata ao governo. 

PRESENÇA
A deputada federal Carla Dick-

son é uma das poucas políticas do 
RN votadas em todos os 167 muni-
cípios do Estado. Na eleição passada 
para deputada federal, somou 62 
mil votos, ficando exatamente na 
primeira suplência. Além de admi-
radores em todas as cidades, ela foi 
extremamente bem votada em regi-
ões como Alto Oeste, com destaque 
para a cidade de Mossoró, e Costa 
Branca, especialmente Areia Bran-
ca. “Não houve uma cidade sequer 

que ela não tenha tido votos, o que 
é um feito e tanto”, diz a vereadora.

Em se tratando de eleição majo-
ritária, o fato de ser associado umbi-
licalmente ao segmento evangélico, 
como Carla o é, dá uma capilaridade 
absurda para qualquer político num 
estado como o Rio Grande do Nor-
te. “É o mesmo que ter um comitê 
eleitoral em cada município do Rio 
Grande do Norte. Nem todos os par-
tidos estão presentes em todos os 

municípios”, acrescenta essa fonte.

ENVERGADURA
Na ausência de nomes com-

petitivos para despontarem como 
candidatos viáveis de oposição ao 
governo Fátima Bezerra, o nome de 
Carla Dickson tem ganhado enver-
gadura não apenas pelos predicados 
citados no início desta matéria, mas 
também pelo bom relacionamento 
e trânsito dela em todas as esferas 

políticas. Amiga e aliada de lideran-
ças como os ministros Rogério Ma-
rinho (Desenvolvimento Regional) e 
Fábio Faria (Comunicações), assim 
como do prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), Carla contaria com a 
simpatia dos três para este projeto, 
caso decida encará-lo. Aliás, os três 
nomes (Rogério, Fabio e Álvaro) são 
considerados os mais fortes como 
pré-candidatos ao governo, mas 
todos eles, sem exceção, descartam 
a possibilidade. Rogério Marinho e 
Fábio preferem disputar o Senado e 
sonham em ter uma candidata com-
petitiva como Carla como compa-
nheira de chapa. Álvaro, visto como 
o nome de maior potencial eleitoral 
até então, descarta complemente 
disputar o governo, tendo em vista 
que teria de renunciar à prefeitura 
antes do término do seu atual man-
dato, conquistado nas urnas ainda 
no ano passado. “Assim, os três po-
dem perfeitamente apoiar o nome 
de Carla, que largaria com este forte 
apoio”, acrescenta uma fonte que 
transita bem no cenário político de 
alto coturno do RN.

Agora o fator mais importante 
em nome dessa pré-candidatura, 
que nasce com cheiro de realidade: 
o maior interessado numa eventual 
candidatura de Carla seria o presi-
dente da República Jair Bolsonaro. 
Ao tomar posse como deputada 
federal, Carla imediatamente as-
sumiu uma das vice-lideranças do 
governo Bolsonaro na Câmara, 
passando a ter trânsito livre no Pa-
lácio do Planalto. Ao participar da 
bancada evangélica, a parlamen-
tar cresceu ainda mais aos olhos 
do presidente, que a vê como uma 
legítima representante de sua base 
política no Congresso Nacional. O 
fato do marido de Carla, deputado 
estadual Albert Dickson, ser entu-
siasta do pensamento bolsonarista, 
em relação ao tratamento da Covid, 
termina reforçando ainda mais esse 
vínculo. 

OPÇÃO PARTIDÁRIA
Filiada atualmente ao PROS, 

comandado no RN pela senadora 
Zenaide Maia, já não é segredo nos 
bastidores da política que Carla e 
Albert farão em breve nova opção 
partidária. O casal conversa com 
partidos como o MDB e o Republi-
canos, do deputado federal Benes 
Leocádio, que chegou a ser cogitado 
como candidato ao governo, mas 
que não teria tanto interesse no pro-
jeto. Integrante da base bolsonaris-
ta, o Republicanos poderia abrigar 
a candidatura de Carla ao governo. 
Quem ouviu Benes Leocádio acerca 
da possibilidade percebeu que ele 
não descarta a ideia.

Oposição avalia nome de Carla 
Dickson para o governo do Estado
OPÇÃO | Deputada federal votada nos 167 municípios do Rio Grande do Norte, ela transita bem em todas as esferas políticas, teria apoio de grupos evangélicos e ainda integra a base 
do presidente Jair Bolsonaro, o que permite que ela tenha acesso facilitado ao Palácio do Planalto. Além disso, é amiga e aliada de Rogério Marinho, Fábio Faria e Álvaro Dias

Integrante da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Carla é vista por Bolsonaro como legítima representante de sua base política
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ELPÍDIO JÚNIOR

O ex-prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo Alves, presidente 
estadual do PDT, avaliou o 

Governo Fátima Bezerra (PT) como 
“fadado ao fracasso”, em entrevista 
ontem ao Jornal da 96 FM, apre-
sentado pelo jornalista Diógenes 
Dantas. Segundo ele, a gestão esta-
dual não tem capacidade de investi-
mento para implantar suas políticas 
públicas e resolver os problemas da 
população.

“Um governo que não tem di-
nheiro para resolver os problemas 
das pessoas, simplesmente esse é 
um governo que está fadado ao fra-
casso”, disse o ex-prefeito, que foi o 
adversário da governadora em 2018 
e que nos últimos dias passou a ad-
mitir uma eventual candidatura ao 
governo do Estado novamente.

Na entrevista, Carlos Eduardo 
lembrou que a governadora Fátima 
assumiu o Governo do RN com qua-
tro folhas em atraso, mas afirmou 
que ela não pode dizer que não é 
responsável, também, por esses 
salários não pagos aos funcioná-
rios públicos estaduais. “Ela não 
tem responsabilidade direta, mas 
indireta tem, porque ela participou 
do governo Wilma, participou do 
Governo de Robinson, o PT parti-
cipou”, acrescentou, sem citar que 
houve rompimento da parte do PT, 
antes de o governo chegar à metade.

Em verdade, Robinson foi eleito 
com a ajudar do PT, ao lado de Fá-
tima como candidata ao Senado, 
também vitoriosa na oportunidade, 
mas, sobretudo, com o apoio do en-
tão ex-presidente Lula, que chegou 
a gravar um vídeo ao lado de Robin-
son durante a campanha eleitoral, 
defendendo o apoio e pedindo votos 
para ele.

Ainda durante sua entrevista, 
o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 
deu sinais de que deseja efetivamen-
te concorrer ao governo do Estado 
novamente contra a, agora, gover-
nadora Fátima. Ele disse e repetiu 
uma vez que é pré-candidato ao 
Governo do Estado. Recentemente, 
Carlos disse que, caso estivesse no 
lugar da governadora Fátima, teria 
feito uma reforma administrativa, 
contratado uma consultoria, dimi-
nuído os cargos comissionados e 
pediria aos poderes que fizessem “o 
dever de casa”.

Carlos também criticou Fátima 
por inabilidade política ao não ter 
tido o traquejo de governar o Esta-
do como estadista. “A governadora 
foi aos demais poderes, mas foi sem 
autoridade moral para exigir dos ou-
tros o devido sacrifício que se deve 
ao Estado, porque ela não fez o de-
ver dela”, observou, salientando que, 
caso fosse ele o governador, o Rio 

Grande do Norte estaria em outro 
nível administrativo. “Eu teria feito 
o dever de casa e acho que a gente 
estaria em outra situação”, pontua.

Visto até então como uma pos-
sibilidade de aliado de Fátima nas 
eleições do ano que vem, possivel-
mente disputando o Senado Federal, 
as palavras recentes de Carlos em 
tom de crítica apresentam um outro 
caminho político para o pedetis-
ta, mais condizente com a política 
nacional do partido, liderada pelo 
ex-ministro Ciro Gomes, presidente 
nacional do PDT e pré-candidato do 
partido a presidente da República.

Ciro tem feito críticas cada vez 
mais duras ao PT e ao ex-presidente 
Lula, a quem enxerga como opositor 
nas eleições presidenciais do ano 
que vem. Em nível estadual, as crí-
ticas duras contra o PT e sua líder 
maior no Estado devem afastar Car-
los Eduardo de uma possível aliança 
com a sigla de Lula, como chegou 
a ser especulado na imprensa poti-
guar na semana passada, quando o 
ex-prefeito admitiu a possibilidade 
de disputar uma vaga no Senado.

“Governo Fátima está fadado ao 
fracasso”, diz Carlos Eduardo Alves
DE OLHO EM 2022 | Presidente do PDT e ex-prefeito de Natal tem se mexido no tabuleiro político potiguar como potencial candidato ao governo do Estado nas eleições do ano que vem 
no RN; ele também não descarta disputar o Senado; críticas dificultam reaproximação política entre PT e PDT no RN; Carlos critica a governadora Fátima por não fazer “dever de casa”

Carlos Eduardo disse que, se tivesse sido eleito governador do Estado, “teria feito dever de casa e acho que a gente estaria em outra situação”

Fátima Bezerra, então candidata ao Senado, e Lula da Silva pediram votos para eleger Robinson Faria governador do Rio Grande do Norte

A governadora foi aos 
demais poderes, mas foi sem 
autoridade moral para exigir 
dos outros o devido sacrifício 
que se deve ao Estado, 
porque ela não fez o dever 
dela”.

“
CARLOS EDUARDO
EX-PREFEITO DE NATAL

Ela [a governadora 
Fátima Bezerra] não tem 
responsabilidade direta, 
mas indireta tem, porque ela 
participou do governo Wilma, 
participou do Governo de 
Robinson, o PT Participou.”

“
CARLOS EDUARDO
EX-PREFEITO DE NATAL
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O senador Jean Paul Prates (PT) 
saiu em defesa do governo 
Fátima Bezerra (PT) no tocan-

te às críticas feitas pelo ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves (PDT) em en-
trevista a uma emissora de rádio em 
Natal, no início dessa semana. Prates 
considera que Carlos Eduardo está 
cego e desesperado e que inclusive 
virou um “bolsonarista amarelado de 
vergonha”, além de ter esquecido e ter 
sido ingrato com o apoio que recebeu 
na prefeitura de Natal quando era pre-
feito dos governos do PT e da própria 
Fátima Bezerra, na época que eram 
aliados.

Lembrando que Carlos foi der-
rotado por Fátima na disputa pelo 
governo em 2018, Jean Paul disse 
que Carlos “sempre esteve do outro 
lado” do tabuleiro político, apesar de 
“fingir” que não. “Uma declaração 
que fala em fracasso no governo da 
professora Fátima Bezerra só pode ter 
origem em um profundo despeito em 
função da recente derrota e por quem 
sempre esteve do outro lado, apesar 
de, por vezes, fingir que não”, disse o 
petista, ao comentar a declaração de 
Carlos, que disse que o governo Fáti-
ma está “fadado ao fracasso” por “não 
ter capacidade de fazer investimentos 
no Estado”.

Na avaliação de Jean Paul, as críti-
cas de Carlos nada mais são que uma 
“tentativa de sair do esquecimento” 
a que estaria relegado o ex-prefeito 

da cidade, além de uma tentativa de 
antecipar o debate eleitoral, que só 
deve acontecer no ano que vem. “É 
desnecessário Carlos Eduardo ante-
cipar a disputa política para sair do 
esquecimento. O rancor cega, e pode 
fazer com que as pessoas esbravejem 
ataques aos que lhe propiciaram o sa-
bor amargo da derrota”.

Jean Paul aproveitou a oportuni-

dade para tecer comentários positivos 
em relação à forma como a governa-
dora Fátima Bezerra conduz a admi-
nistração pública potiguar. Em sua 
visão, faltou a Carlos a compreensão 
do estado pandêmico global, do qual o 
Rio Grande do Norte não é uma bolha, 
sendo esse na atualidade o fator res-
ponsável pela manutenção do estado 
em atraso, dentre outros. “Temos no 

Rio Grande do Norte um exemplo de 
gestora. Fátima vem conduzindo com 
maestria o embate contra o corona-
vírus. De que reforma administrativa 
fala esse considerado grande gestor? 
Em plena pandemia? Com quatro 
folhas atrasadas? Em que RN vive Car-
los Eduardo Alves? Tem noção do que 
está exigindo? Tem noção do contex-
to em que Fátima recebeu o Estado?”, 

questionou Prates. 
De acordo com o senador Jean, 

mesmo diante das dificuldades finan-
ceiras, Fátima pagou folhas em atraso 
e fez o Estado crescer, apesar da pan-
demia, acima da média do Brasil. “Ela 
abriu leitos em hospitais, fomentou 
os pequenos empreendedores, de-
fendeu o setor de turismo”, lembrou. 
Além disso, segundo Prates, diante 
da necessidade do isolamento, para 
proteger o povo, a governadora foi fir-
me e escolheu a vida. “Assim mesmo, 
não deixou de lado a economia. O Rio 
Grande do Norte tem projeção de PIB 
superior à nacional para este ano, os 
números de geração de emprego tam-
bém têm crescido. Iniciamos já, mes-
mo ainda em pandemia, uma retoma-
da para entrar em um 2022 vitorioso, 
em todos os sentidos. Em meio a tan-
tas ações exitosas, quem vê fracasso é 
porque torce por ele”, alfinetou.

Lembrando que quando era pre-
feito de Natal, Carlos Eduardo sempre 
contou com a ajuda parlamentar de 
Fátima, na época deputada federal 
e depois como senadora, Jean Paul 
Prates concluiu exigindo gratidão e 
respeito do ex-prefeito à governadora. 
“Todo o nosso respeito é o que merece 
Fátima, que tanto ajudou as gestões 
de Carlos Eduardo em Natal durante 
os governos do PT, antes dele se tor-
nar um bolsonarista amarelado de 
vergonha”, concluiu o senador pelo 
Partido dos Trabalhadores.

“Carlos Eduardo está despeitado 
com derrota para o PT”, rebate Jean 
BATEU, LEVOU | Senador pelo Partido dos Trabalhadores diz que ex-prefeito de Natal e presidente do PDT esquece ajuda que Fátima Bezerra deu ao seu governo e que hoje se 
transformou num “bolsonarista amarelado de vergonha”. Jean Paul Prates avalia que Carlos Eduardo está tentando “sair do esquecimento”

Senador Jean Paul Prates: “Todo nosso respeito é o que merece Fátima, que tanto ajudou as gestões de Carlos Eduardo em Natal”

DIVULGAÇÃO

Doar sangue é um ato volun-
tário de solidariedade que 
deve ser incentivado. No Dia 

Mundial do Doador de Sangue, 14 de 
junho, a Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte se uniu as as-
sociações e doadores para incentivar 
as doações. Uma delas, que merece 
destaque é a doação de número 317 
feita pelo maior doador de sangue do 
mundo, o servidor público municipal 
de Natal, Paulo Neris. A doação co-
meçou em 1984 quando Paulo ainda 
era jovem. 

“É uma questão que me dá muito 
orgulho, saber que estou deixando 
um legado positivo para a socieda-
de”, avalia Paulo Neris que, além de 
recordista de doações de sangue do 
mundo é presidente da Associação 
dos Doadores de Sangue e Medula 
Óssea do Rio Grande do Norte (Ado-

san). “Tenho certeza que a campanha 
da ALRN vai ajudar a levar a causa 
para os  167 municípios do RN”, com-
pleta. 

No último sábado, 12,  a Assem-
bleia Legislativa do RN participou do 
“Dia D” de doação no Centro de Doa-
ção de Sangue - Hemovida, em Natal. 
A ação alcançou mais de 50 doadores 
com a campanha “Doe sangue hoje - 
você não deixaria alguém que você 
ama esperar”, feita em parceria com 
a agência Execom. 

O Dia Mundial do Doador de San-
gue é celebrado anualmente neste 
dia 14 de junho e tem como objetivo 
homenagear a todos os doadores de 
sangue e conscientizar os que ainda 
não são doadores sobre a impor-
tância do ato, que é responsável por 
salvar de milhares de vida. Dados 
apontam que uma bolsa pode salvar 

até 4 vidas. 
De acordo com a porta-voz do 

Hemovida, a assistente social Ângela 
Celly, a ação da Assembleia Legisla-
tiva desperta na sociedade a consci-
ência da doação de sangue, no mo-
mento mais crítico da saúde do RN. 
“Hoje, por exemplo, o nosso estoque 
está com apenas 50% de sua capaci-
dade e um incentivo como esse ajuda 
a manter nossa missão que é salvar 
vidas”, ressaltou. 

Atualmente, o banco de sangue 
está  precisando de sangue tipos A- e 
O-. Segundo levantamento do Hemo-
vida, o tipo sanguíneo mais comum 
nas doações são os O+ e A+. 

De acordo com as normas do Mi-
nistério da Saúde e da Organização 
Mundial de Saúde (ONS) , a mulher 
pode doar a cada três meses e o ho-
mem a cada dois meses. Preocupante: estoque de sangue do Hemovida está com apenas metade de sua capacidade

Campanha da Assembleia incentiva 
doação de sangue no Estado

SOLIDARIEDADE
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MARCELOHOLLANDA

BETO HACKER

A Comissão de Meio Ambiente 
do Senado (CMA) promove 
nesta terça-feira, 15, às 10h, 

debate sobre a MP 1.031/2021, me-
dida provisória que viabiliza a priva-
tização da Eletrobras. Essa matéria 
foi aprovada em maio pela Câmara 
dos Deputados e tem até 22 de junho 
para ir a votação no Senado — caso 
contrário, perderá sua validade.

No requerimento (REQ 13/2021) 
em que solicitaram o debate, os se-
nadores Jean Paul Prates (PT-RN) e 
Paulo Rocha (PT-PA) argumentam 
que o objetivo é oferecer uma opor-
tunidade para que “vozes discor-
dantes [quanto à privatização da 
Eletrobras] possam se pronunciar”. 
No início do mês, durante sessão 
temática também promovida pelo 
Senado, parlamentares e especia-
listas a� rmaram que a privatização 
da Eletrobras exige uma discussão  
mais aprofundada — além disso, 
vários deles a� rmaram que o mo-
mento, em meio a um período de 
seca, é inadequado para a privati-
zação.

Para Jean Paul e Paulo Rocha, é 
necessário discutir as relações entre 
a infraestrutura do sistema elétrico 
nacional e a proteção ambiental. “O 
desmatamento impacta o ciclo hi-
drológico responsável pelas chuvas 
e pela regulação do clima em grande 
parte do país. Entre as muitas con-
sequências ruins do desmatamento 
está a menor vazão de alguns rios”, 
ressaltam.

O requerimento dos dois sena-
dores, segundo a Agência Senado, 
apresenta críticas ao relatório apro-

vado pela Câmara, que, segundo 
eles, não deixa claro a questão da 
contratação de térmicas a gás nas 
regiões Norte e Nordeste e “dá indí-
cios de que a proposta redundará 
em aumento do custo da energia 
para os consumidores e para a in-
dústria”. 

Entre os convidados para o de-

bate, estão a diretora do Instituto 
Ilumina, Clarice Ferraz; o coorde-
nador nacional do Movimento dos 
Atingidos por Barragens, Gilberto 
Cervinski, o ex-ministro de Minas e 
Energia, Nelson Hubner Moreira; e 
o ex-presidente da Companhia Hi-
drelétrica do São Francisco (Chesf) 
Mozart Bandeira Arnaud.

NOVA AUDIÊNCIA
A CMA irá marcar outra audiên-

cia, em data a ser con� rmada, para 
debater a privatização da Eletrobras 
com os seguintes convidados: Gus-
tavo Teixeira, assessor do Coletivo 
National dos Eletricitários e diretor 
do Ilumina; Vicente Andreus, ex-
-presidente da Agência Nacional de 

Águas (ANA); Fabiola Latino Ante-
zanna, do Coletivo Nacional dos Ele-
tricitários; Mauricio Tomassquim, 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ); e Carlos Machado, 
técnico do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese) na Subseção 
Sindieletro-MG.

Privatização da Eletrobras será 
debatida nesta terça-feira na CMA
MEIO AMBIENTE| No início do mês, durante sessão temática também promovida pelo Senado, parlamentares e especialistas afirmaram que a privatização da Eletrobras exige uma 
discussão mais aprofundada e, além disso, vários deles afirmaram que o momento, em meio a um período de seca, é inadequado para a privatização

Senadores da Comssão do Mieo ambiente colocam em pauta uma ampla discussão acerca de privatização da Eletrobras, matéria que foi aprovada em maio, pela Câmara dos Deputados

MARCELO
Quanto mais tênue for uma 

estrutura, mais complexa e demorada 
será sua construção e mais rápida a 
sua destruição.

A democracia brasileira, que 
achávamos ser sólida a partir da 
redemocratização e da Constituição 
de 1988, não é.

Bastou uma farta distribuição de 
favores e privilégios a setores armados 
que se sentiam abandonados; 
indicações de cargos na estrutura de 
poder a alguns desgarrados para que 

o castelo de cartas tão delicadamente 
construído por diferentes governos 
sociais democratas e de esquerda 
começasse a bambear.

Desde o golpe militar de 1964 
não sabíamos ou pelo menos 
havíamos nos esquecido de como 
era lidar com a extrema direita 
brasileira. 

E, por certo, não imaginávamos o 
poder aglutinador que existe por trás 
do reacionarismo de extratos da elite 
acostumada a lucrar com diferentes 

governos.
Esse passado tenebroso voltou 

na forma de uma motocicleta com 
placas tapadas, simbolizando uma 
ilegalidade de rua transposta para os 
mais altos escalões da República.

Adicionem-se a isso 
desregulamentações variadas 
e teremos quase uma anarquia 
planejada para destruir.

Um novo tempo sem multas 
de velocidade, sem � scalização das 
� orestas, armas e munição a rodo 

sem que se possa rastrear e liberdade 
desenfreada para quem puder 
desfrutar dela.

Um tempo sem ciência, sem 
normas, sem decoro, sem parlamento, 
sem educação, sem civilização, onde 
as velhas castas possam reescrever 
a mesma história. Ou a história de 
sempre.

Sem placa, sem máscara, sem 
capacete adequado e sem multa 
porque o direito de ir e vir vem antes 
do direito coletivo à vida.

Já aos pobres ainda mais 
desvalidos, o mesmo de sempre: uma 
reforma administrativa que deixe 
tudo como está apenas incluindo 
na mordomia mais uma casta de 
afortunados, e haja erva daninha 
brotando.

Assim renascem as ditaduras, 
quando a “gente de bem” assume seu 
posto olhando de cima para o resto 
pobre e preto da sociedade.

Esse é o caminho do eterno 
retorno.

Perigos de uma placa tapada
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POLÍTICO QUE NÃO ENRIQUECEU NA POLÍTICA

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Nunca é demasia lembrar a � gura de Marco Maciel, falecido no último 
sábado. Um exemplo a ser perpetuado. De vocação política, iniciou-
se aos 15 anos nas disputas estudantis em Pernambuco. Perdeu 

apenas duas eleições em sua vida. A primeira, em julho de 1963, para 
presidente da UNE, quando José Serra foi eleito. A segunda, em 2010, 
para senador, 47 depois da derrota na UNE.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

Maciel tinha um jeito prático de fazer política. Fugia de embates e 
sempre que um problema surgia, ele logo dizia: “não vamos fulanizar”. 
Quer dizer: não citava personagens envolvidos. Falava em tese.

ESTILO

Carreira
Na política foi de deputado estadual, em 1966, a vice-presidente da 

República no governo FHC, passando pelo governo de PE e vários man-
datos de senador.

Centro 
Foi o típico político de “centro” 

(liberal social). Acusado de 
alinhamento com os governos 
militares, nunca assumiu posições 
autoritárias, mas ao contrário, 
ajudou até perseguidos pelo regime., 
punidos sem direito de defesa.

Democracia 
Maciel sempre apostou na 

distensão política, sem ruptura 
institucional. Liderou a dissidência 
no PDS, (1985), que fundou a Frente 
Liberal em apoio a Tancredo Neves 
contra Paulo Maluf

PIB
Conviveu com a elite econômica 

do país e exerceu imensurável poder 
político. Dedicou-se a vida pública, 

sem ódio. Morreu com patrimônio 
modestíssimo, deixando pensões 
do serviço público, cortadas pela 
metade na última reforma da 
previdência (????). A sua esposa, 
Anna Maria Maciel, é socióloga, 
funcionária da SUDENE, por 
concurso.

Curiosidade
O autor da coluna foi amigo, 

durante anos, de Marco Maciel, ao 
exercer 24 anos de mandatos de 
deputado federal, em Brasília. Numa 
conversa informal foi descoberto, 
que Marco e Anna Maria casaram-
se na mesma data em que casei 
com a Abigail (30.12.67), em Natal. 
E mais: sem ter conhecimento, 
os dois casais passaram a lua de 
mel no Hotel Miramar, na orla de 
Copacabana, no Rio de Janeiro.

Luz vermelha 
A pesquisa da XP 

Investimentos revela números 
preocupantes em relação ao 
governo federal; Desaprovação de 
58% da forma como vem sendo 
combatida a pandemia e 62% 
apoiam os trabalhos da CPI.

Terceira via
De zero a dez, a chance de 

aparecer um candidato da terceira 
via capaz de ir ao segundo turno 
contra Jair Bolsonaro ou Lula em 
2022 é de 3,5.

Distrito
Arthur Lira quer aprovar o 

chamado “distritão” para 2022, que 
altera o atual sistema de eleição 
proporcional, ganhando os mais 

votados.

Sobrevivência 
Como sempre os 

parlamentares votarão no sistema 
que lhes garanta o retorno ao 
Parlamento. Melhorar o sistema 
eleitoral fi ca para depois. Há 
possibilidade que as empresas 
doem recursos para candidatos e 
partidos

Limites
Tudo indica que as únicas 

mudanças para 2022 sejam: 
“federação de partidos” (união 
de dois ou mais partidos, para 
que atuem como sigla única), a 
imposição de limites ao poder da 
Justiça Eleitoral e acordo para o 
projeto sobre o voto eletrônico.

OLHO ABERTO

NATAL | Depois da conferência, a minuta aprovada pelos delegados será sistematizada no prazo de cinco 
dias úteis pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo e enviada para a Secretaria Municipal de Governo

A terceira e última etapa da Con-
ferência Final do Plano Diretor 
de Natal começou nesta segun-

da-feira, 14, e segue até amanhã, quarta, 
16. O processo de votação vai ocorrer 
de forma virtual, e para isso, os dele-
gados participaram de capacitação na 
última sexta-feira, 11.  Após fi nalizada 
a conferência, a minuta aprovada pelos 
delegados será sistematizada no prazo 
de cinco dias úteis pela secretaria de 
Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) 
e enviada para Secretaria Municipal de 
Governo (SMG).

O Concidade está utilizando o sis-
tema Hélios, para votação do Plano. É 
um programa americano, desenvolvi-
do por um estudante da Universidade 
de Harvard, utilizado por várias insti-
tuições e órgãos para avaliação e vota-
ção no país. Um programa considerado 
seguro e fácil de operar. Para segurança 
do eleitor, o sistema gera um código de 
identifi cação da cédula eleitoral e per-
mite auditoria da cédula eleitoral, ou 
seja, o delegado pode copiar e guardar 
o conteúdo do seu voto. 

Cada delegado recebeu por e-mail 
um login e senha para ter acesso ao 
sistema de votação, que foi formatado 
em dois blocos. O primeiro bloco tem 
de 1 a 153 questões e o segundo de 154 
a 304, tudo para facilitar a escolha do 
voto pelos delegados. Confi ra o cader-
no no link: bit.ly/cadernovotacao

Os 119 delegados são os responsá-
veis por deliberar e apreciar a versão 
fi nal do Projeto de Lei de Revisão da 

Lei Complementar nº 082 de 21 junho 
de 2007 (Plano Diretor de Natal), que 
será enviada à Câmara Municipal. 
Entre eles estão representantes dos 
segmentos: movimentos populares; 
organizações não governamentais 
com atuação na área do desenvolvi-
mento urbano e ambiental; entida-
des profi ssionais, acadêmicas e de 
pesquisa e conselhos profi ssionais; 
empresários relacionados à produ-
ção e ao fi nanciamento do desenvol-
vimento urbano; trabalhadores por 
suas instituições sindicais, e por fi m, 
representantes do poder público.

O vice-presidente do Concidade, 
Albert Josuá Neto, explica que estes são 
os últimos momentos de um período 

de quatro anos, iniciado em 2017, e 
que teve um período suspenso, sendo 
retomado em 2019.  “Do ano passado 
para cá, devido à pandemia, tivemos 
que nos adequar e fazer virtualmente 
as reuniões e votações. Tivemos idas 
e vindas, estamos quase no fi nal e, da 
forma possível, considerando o cenário 
atual”, disse.

A Semurb é a responsável por siste-
matizar as contribuições oriundas da 
Conferência e enviar o Projeto de Lei 
à SMG, para em seguida ser enviada à 
Câmara dos Vereadores para votação 
fi nal. Para mais informações do pro-
cesso de revisão, acompanhe o site do 
PDN no endereço: www.planodiretor.
natal.rn.gov.br.

São 119 delegados os responsáveis por deliberar e apreciar versão final do Plano Diretor

Plano Diretor: delegados seguem 
votando as propostas até amanhã

AGORA RN

Levantamento da Secretaria 
Municipal de Agricultura e De-
senvolvimento Rural (SEADRU) 

mostra que nas duas primeiras sema-
nas da campanha de vacinação contra 
a febre aftosa foram vacinados 1.898 
animais em Mossoró.

De acordo com a Seadru, a primei-
ra semana da campanha, que ocorreu 
entre os dias 1° e 4 de junho, teve va-
cinados 707 animais. No primeiro dia 
foram imunizados 300 animais. No se-
gundo 171 animais tomaram a vacina 
e no terceiro 236 animais receberam o 
imunizante.

A segunda semana da vacinação 
contra a febre aftosa teve 1.191. Na 
segunda-feira passada,  7, foram vaci-
nados 283 animais contra a doença. No 
dia seguinte, 8, 127 animais tomaram a 
vacina. Na quarta-feira, 9, a campanha 
atingiu 235 animais. Na quinta-feira, 
10, foram 100 animais vacinados e na 
sexta-feira, 11, foram 446 animais va-
cinados.

A regularização do rebanho bovino 
é essencial para que o produtor possas 
ter acesso a linhas de créditos, emis-
são de GTA com fi nalidade de venda 
ou abate animais e evitando multas e 

contribuindo para que o Rio Grande do 
Norte evolua no status sanitário da fe-
bre aftosa. A pasta municipal informa 
que a vacinação fornecida pela Prefei-
tura de Mossoró é para produtores que 
tenham até 25 animais de gado e que 
estejam com cadastro atualizado no 
Instituto de Defesa e Inspeção Agrope-
cuária do Rio Grande do Norte.

A campanha apresenta como pré-
-requisito que o produtor tenha até 25 
animais para que ele seja considerado 
um pequeno produtor e que esteja 
com o cadastro atualizado junto ao 
órgão estadual, que promove e executa 
a defesa animal, vegetal e inspeção de 
produtos de origem agropecuária no 
estado. A aftosa é uma doença infec-
ciosa aguda que causa febre, seguida 
pelo aparecimento de aftas – principal-
mente na boca e nos pés de animais de 
casco fendido. A doença é causada por 
um vírus. A transmissão da doença é 
por via aérea e pode ocorrer sob condi-
ções favoráveis de clima.

DIVULGAÇÃO

Vacinação é essencial para salvar o rebanho

Mossoró: quase dois mil vacinados 
animais em duas semanas

FEBRE AFTOSA

Até quando? Já está decidida a prorrogação da CPI da Covid. Irá até ou-
tubro.
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AGÊNCIA BRASIL

A Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes (Abrasel) 
ingressou no final de semana 

com Ações Civis Públicas contra todos 
os estados da Federação e 270 municí-
pios brasileiros exigindo reparação fi-
nanceira ao setor de bares e restauran-
tes por prejuízos financeiros causados 
pelas medidas de isolamento social na 
pandemia.

Segundo o presidente Associação 
de Bares e Restaurantes no RN, Paolo 
Passariello, a medida abre porta para 
que os 200 donos desses estabeleci-
mentos no estado filiados à entidade 
acionem no futuro o Governo do Es-
tado e as prefeituras em ações indivi-
duais.

Em nota distribuída nesta segun-
da-feira, 14, a Abrasel afirmou que a 
medida foi motivada pelas graves e 
“comprováveis” perdas registradas 
neste período de pandemia, consequ-
ência direta das medidas restritivas.

A Ação Civil Pública é um tipo 
especial de ação jurídica prevista na 
legislação brasileira, destinada à pro-
teção de direitos difusos e coletivos 
tanto por iniciativa do Estado quanto 
de associações com finalidades espe-
cíficas.

“Nosso setor foi criminalizado e 
pagou uma conta desproporcional du-
rante esse período. São mais de 300 mil 
estabelecimentos fechados em todo o 
Brasil e entre os que sobreviveram até 

aqui, a maioria está fazendo prejuízo 
(72%)”, diz Paolo Passariello.

Ainda de acordo com o presidente, 
o que está sendo discutido não é o mé-
rito destas iniciativas – se foram lícitas 
ou não – nem mesmo associando as 
ações na Justiça a qualquer prefeito ou 
governador em específico, nem à qua-
lidade de suas decisões.

Segundo Passariello, o passo se-
guinte será que cada estabelecimento 
ingresse com uma ação individual 
apresentando os cálculos de perdas 
comprováveis em função das medidas 
do poder público e pedindo a repara-
ção correspondente.

“Não saberia dizer quanto isso re-
presentaria aqui no RN, já que caberá 

a cada estabelecimento calcular seus 
prejuízos durante o período de vigên-
cia dos decretos”, afirmou.

Advogados da área da Direito Co-
merciais ouvidos nesta segunda-feira 
pelo Agora RN foram unânimes em 
afirmar que se trata de uma causa 
muito difícil para os comerciantes. 

“Eles terão que mostrar, a partir de 

um cruzamento de informações, que 
os decretos não eram necessários nas 
ocasiões em que ocorreram”, comen-
tou uma das fontes.

Mesmo assim, afirmam os espe-
cialistas, como se trata de uma pan-
demia sobre a qual pouco se conhecia 
quando começou, em março do ano 
passado, será muito complicado atri-
buir ao Estado e municípios uma res-
ponsabilização objetiva.

Uma pesquisa realizada em abril 
último pelo Sebrae no RN aponta que 
95% dos bares, restaurantes e simi-
lares de Natal registraram redução 
no faturamento mensal por causa da 
pandemia. Desses, ainda segundo o 
levantamento, 10% foram obrigados a 
fechar as portas.

Já dados do governo do estado 
indicaram que entre maço do ano 
passado e março deste ano  a que-
da do faturamento bruto diário das 
empresas foi de 30%, caindo de R$ 
4,8 milhões para R$ 2,7 milhões em 
média no período.

Mais de 50% tiveram de demitir 
seus trabalhadores,  e a maioria já de-
clarou que não pretende recontratá-
-los depois da pandemia. O percentual 
das  empresas que precisaram reduzir 
a jornada de trabalho ou os salários 
dos empregados foi 27,7%), enquanto 
as que  suspenderam contratos foi de 
24,8%. E decretaram férias coletivas 
9,4%.

Bares e restaurantes do RN devem 
judicializar perdas na pandemia
PREJUÍZOS | Em nota distribuída nesta segunda-feira, a Abrasel estadual afirmou que a medida foi motivada pelas graves e “comprováveis” perdas registradas neste período de 
pandemia, consequência direta das medidas restritivas. Presidente da entidade no RN, Paolo Passariello, estima que 200 empresários acionem governo do Estado e prefeituras

Pesquisa do Sebrae RN, feita em abril passado, mostrou que 95% dos bares, restaurantes e similares de Natal tiveram faturamentos reduzidos

Durante encontro internacional 
para troca de experiências so-
bre a implantação da Agenda 

2030 no Poder Judiciário nos países 
ibero-americanos, autoridades bra-
sileiras reforçaram a importância e o 
empenho que a Justiça brasileira tem 
dedicado ao tema, que acreditam ser 
fundamental para o desenvolvimento 
do país. “O que mais desejamos é um 
mundo mais humano e igualitário e 
que a saúde e o bem-estar sejam uma 
constante”, destacou a conselheira Ma-
ria Tereza Uille Gomes.

O debate foi realizado no último 
dia do 3º Encontro Ibero-Americano 
da Agenda 2030 no Poder Judiciário, 
organizado pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). “O bom envolvimento de 
um país na implementação dos objeti-
vos da Agenda 2030 impacta tanto na 
democracia quanto no desempenho 
econômico”, ressaltou o ministro Luís 
Felipe Salomão, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). “E o Poder Judiciário 
brasileiro tem sido um protagonista no 

nosso país sendo o primeiro a colocar 
os objetivos da Agenda em seu cotidia-
no.”

“Inclusive a Agenda 2030 está in-
serida nas Metas Nacionais do Judici-
ário”, destacou Valter Shuenquener, se-
cretário-geral do CNJ, lembrando que o 
foco principal dos trabalhos é sempre 
oferecer uma prestação jurisdicional 
mais célere e eficaz para o cidadão. O 
presidente do STJ, ministro Humberto 
Martins, reforçou o projeto “Fale com 
o presidente”, no qual a população po-
de enviar sugestões, críticas e elogios 
diretamente para a Presidência do tri-
bunal. “Também fizemos outras ações, 
como uma parceria com a Advoca-
cia-Geral da União para redução de 
litígios, adotamos uma política de con-
sumo sustentável dos bens materiais e 
estamos usando reaproveitamento de 
resíduos. O desafio não é pequeno, mas 
seguimos adiante e temos fé.”

O secretário-geral do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Pedro Felipe 
de Oliveira Santos, citou que a meta 

da gestão atual é internacionalizar a 
agenda e a jurisprudência do STF para 
trazer debates sobre os temas em am-
bientes colegiados. “Também estamos 
buscando a humanização da corte, tra-
zendo para o foco do debate o próprio 
sujeito do direito.”

O desafio de criar marcadores ali-
nhados com a Agenda 2030 nas tabelas 
processuais foi destacado pelo secretá-
rio especial de Programas, Pesquisas 
e Gestão Estratégica do CNJ, Marcus 
Livio Gomes. “Assim, conseguiremos 
ver onde estão os conflitos e gargalos 
e poderemos resolver”, explicou. Ele 
também citou a Rede de Inovação do 
Poder Judiciário (Renovajud) e os La-
boratórios de Inovação, Inteligência e 
ODS (LIODS).

COMISSÕES
Para mostrar o alinhamento do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS da Agenda 2030, os 
conselheiros do CNJ apresentaram os 

trabalhos das comissões internas. “Te-
mos 13 comissões com temas trans-
versais e que têm total relação com os 
objetivos da ODS”, apresentou a con-
selheira Flavia Pessoa, moderadora do 
painel.

Representando a Comissão de Tec-
nologia da Informação, o conselheiro 
Rubens Canuto destacou a inclusão de 
módulos de acessibilidade nos proces-
sos eletrônicos. “São muitos os proje-
tos que ainda queremos concretizar.” A 
conselheira Tania Reckziegel falou so-
bre os trabalhos desenvolvidos na Co-
missão de Comunicação e a Comissão 
de Políticas de Prevenção às Vítimas de 
Violências, Testemunhas e de Vulnerá-
veis. Ela afirmou que o desenvolvimen-
to sustentável só se alcança rompendo 
as barreiras de alcance a população. Ela 
destacou campanhas de comunicação 
como a de combate à fake news e o pai-
nel de checagem de notícias. Ela citou 
ainda uma série de normativos, como 
a Resolução Conjunta n. 5/2020, sobre 
o formulário de avaliação de risco de 

vítimas de violência; a Recomendação 
CNJ n. 47/2021, sobre prevenção a atos 
de violência contra idosos; e a Resolu-
ção CNJ n. 299/2019, sobre garantias de 
direitos para as crianças e outros.

Presidente da Comissão de Justiça 
Criminal, Infracional e de Segurança 
Pública, o conselheiro Mario Guer-
reiro apresentou as ações em prol da 
comunidade LGBTQI+ nos presídios e 
a recomendação para que as pessoas 
com deficiência possam ter tratamen-
to especial nos inquéritos e processos. 
Ele também destacou a recomendação 
para que os Centros de Internação 
de Jovens Infratores não possam ter 
lotação acima de 100%. Responsável 
pela Comissão de Solução Adequada 
de Conflitos, o conselheiro Marcos Vi-
nicius Jardim Rodrigues falou sobre o 
sucesso das Semanas de Conciliação 
e dos Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania. “Estamos agora 
investindo no uso de tecnologia para 
permitir que as conciliações sejam 
virtuais”.

Autoridades enfatizam Agenda 2030 para o Brasil
ENCONTRO INTERNACIONAL
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VERÔNICA MACEDO

Nesta segunda-feira, 14, a Co-
missão de Legislação, Justiça 
e Redação Final da Câmara 

Municipal de Natal reuniu represen-
tantes do Poder Judiciário em uma 
audiência pública virtual que debateu 
melhorias no acesso da população da 
Zona Norte à Justiça, com foco no fun-
cionamento do Fórum Varela Barca. 
O equipamento foi reinaugurado em 
2020 no Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania. Porém, 
com as mudanças no atendimento 
do Complexo Jurídico de Potilândia, 
a possibilidade é que algumas varas 
sejam direcionadas para o local.

A vereadora Nina Souza (PDT), 
propositora da audiência, lembrou 
que a Zona Norte possui cerca de 350 
mil habitantes, população semelhan-
te a uma cidade do porte de Mossoró, 
com uma imensa demanda para a Jus-
tiça. “Dito isso, acredito que varas pre-
cisam ser redimensionadas para esta 
importante região da capital potiguar. 
A despeito dos avanços tecnológicos, 
o acesso aos serviços jurídicos ainda 
é difícil para muita gente, pois existe 
uma parcela significativa da popu-
lação que não possui computador e 
internet ou não sabe como usá-los. 
Espero que ao menos Ajuizamentos 
da Justiça Especial sejam realizados 
na Zona Norte”.

Representando o Tribunal de Jus-

tiça do RN, o juiz Rosivaldo Toscano 
argumentou que a tendência é o tra-
balho via teleatendimento, teleaudi-
ência, acervo digital, racionalização 
de espaços, concentração de compe-
tências e fóruns temáticos. “Fragmen-
tar unidades jurisdicionais criminais 
em Natal, ao contrário, apresenta 

problemas de infraestrutura, de lo-
gística, de economia e de segurança 
para o serviço judiciário. Somos uma 
das poucas capitais do nordeste que 
ainda trabalha com fóruns distritais. 
A intenção é que o prédio do Varela 
Barca seja multiuso, compartilhado 
pelo MPRN, OAB/RN, Justiça Federal 

e do Trabalho, Justiça Eleitoral, Polícia 
Civil e Central do Cidadão”.

Pela Defensoria Pública, Marcus 
Alves falou que a luta pelo acesso à 
Justiça envolve todos que militam no 
sistema judiciário. “No caso da Defen-
soria Pública, até 2016 trabalhávamos 
com apenas 9 núcleos em todo Rio 

Grande do Norte; este ano chegamos 
a 25 núcleos. Isso mostra o esforço 
da nossa instituição para facilitar o 
acesso da população, especialmente 
a mais carente”, pontuou. “Diante 
da atual conjuntura, temos, de fato, 
que fazer mais com as ferramentas 
tecnológicas que dispomos. Todavia, 
precisamos tomar cuidado para que 
o uso exagerado dos mecanismos 
digitais não venha a causar prejuízos 
aos direitos das classes populares”, 
observou.

O presidente da Seccional po-
tiguar da OAB, advogado Aldo Me-
deiros, disse que é preciso tomar 
providências para garantir que os 
moradores da Zona Norte acessem 
os atos praticados nos processos dos 
quais, eventualmente, façam parte. 
“Não podemos limitar a decisão so-
bre onde estarão os postos da Justiça 
apenas com base nas conveniências 
dos juízes e advogados, mas, também, 
nos objetivos dos serviços disponibi-
lizados em cada ponto do município. 
Aproveito para afirmar que não consi-
dero um exemplo a ser seguido o fato 
de outras capitais do nordeste não 
terem fóruns distritais. Ao contrário, 
vejo como uma deficiência que as 
grandes cidades nordestinas devem 
vencer para que o cidadão tenha 
acesso à Justiça próximo geografica-
mente”.

Audiência na CMN debate acesso 
da população da Zona Norte à Justiça
LEGISLATIVO |  Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Natal reuniu representantes do Poder Judiciário em uma audiência pública virtual na manhã 
desta segunda-feira, 14. Foco da discussão estava no funcionamento do Fórum Varela Barca, que  foi reinaugurado em 2020 no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Audiência Pública reuniu virtualmente representante do judiciário; Câmara Municipal de Natal segue dentro dos protocolos de distanciamento 

A adesão às modalidades de 
esportes digitais tem cresci-
do no mundo, além disso, em 

período de isolamento social a po-
pulação vem utilizando ainda mais 
os meios eletrônicos como forma de 
diversão e entretenimento. Obser-
vando essas situações, a Prefeitura 
de São Gonçalo do Amarante/RN vai 
promover o 1° campeonato munici-
pal de e-sports mobile.

A Secretaria Municipal de Juven-
tude, Esporte e Lazer (Semjel) abriu 
a pré-inscrição para as equipes in-
teressadas no dia 1º de junho que 
segue até o próximo domingo, 20. 

Durante a inscrição são apre-
sentadas três opções de jogos: Call 
of Duty ( frequentemente abreviado 
como CoD), Free Fire (jogo Battle 
Royale de celular mais popular do 
Brasil) e LOL (League of Legends).

O game que obtiver o maior nú-
mero de adeptos no cadastro será 

selecionado para a competição, que 
é pioneira no Rio Grande do Norte.

A pré-inscrição pode ser feita até 
o dia 20 de junho de forma online. 

O link está no site da Prefeitura. A 
competição terá premiação finan-
ceira, cobertura e transmissões nas 
redes sociais.

As equipes podem se cadastrar até o dia 20 de junho de forma online

Inscrições para 1º campeonato de 
e-sports mobile seguem até dia 20

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

NETO PIRES

PMP

Os serviços da urbanização da 
orla de Pirangi seguem avan-
çando, em Parnamirim. Na 

última semana foi iniciada a cons-
trução de um muro de contenção, 
que vai permitir o assentamento da 
calçada, estacionamento e ciclovia. 
Além desses dispositivos, o serviço 
vai contemplar vias com acessibili-
dade e a iluminação da orla em Led, 
proporcionando mobilidade, econo-
mia aos cofres públicos e mais segu-
rança para moradores e turistas.

A Prefeitura iniciou os trabalhos 
em meados de janeiro, com a esca-
vação da área e movimentação de 
terras, contando com recursos do 
Governo Federal e uma contraparti-
da própria. Já em maio, com a instala-
ção de tubulações, a drenagem tam-
bém foi concluída. De acordo com 
Albérico Júnior, secretário de Obras 
Públicas e Saneamento, Pirangi pode 
ter incorporado um calçadão de até 8 
metros de largura, 

Por último, a instalação da nova 
iluminação também já está alinhada 
com a Secretaria de Serviços Urba-
nos, e deve ocorrer tão logo os de-
mais serviços avancem.

Trabalho foi iniciado em janeiro último 

Urbanização de Pirangi 
inicia serviço de contenção

INFRAESTRUTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
SEGUNDA CHAMADA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0309/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E O DECRETO FEDERAL 10.024/2020
O Município de Afonso Bezerra/RN, vem a público comunicar que no dia 15 de junho de 2021 no 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital 
de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo 
AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA E DE UMA CARRETA TANQUE PARA O MUNICÍPO 
DE AFONSO BEZERRA/RN – CONVÊNIO N° 898643/2020 – Ministério do Desenvolvimento 
Regional - SUDENE, A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 25 de junho de 2021, às 
09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/ RN, 14 de junho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 005/2021

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.658/2021

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna 
público que irá realizar no dia 28/06/2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AUXILIO 
FUNERÁRIO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. O edital e seus anexos encontra-se à 
disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, 
o edital na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Afonso Bezerra/RN, 14/06/2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 2/2021- SEIMURB

PROCESSO N° 63/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL, torna público a licitação cujo objeto é: Construção 
pavimentação poliédrica com paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão 
asfáltica em diversas ruas, avenidas e travessias de vários bairros, Aeroporto, Alto de São 
Manoel, Bom Jesus e Bela Vista, todos enquadrados no perímetro urbano do município de 
Mossoró/RN. Data/Local: 19/07/2021– Auditório da Estação das Artes, às 09:00Hs. O Edital e 
a n e x o s  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l :  a )  O n - l i n e  g r a t u i t a m e n t e  p e l o  s i t e : 
www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07:00 às: 13:00h, na Secretaria Executiva de 
Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. 
Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 3/2021- SEIMURB

PROCESSO N° 64/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL, torna público a licitação cujo o objeto é: pavimentação 
poliédrica com paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão asfáltica em diversas 
ruas, avenidas e travessias de vários bairros, Aeroporto, Barrocas, Belo Horizonte, Lagoa do 
Mato, Monsenhor Américo, Santa Delmira, Santo Antonio e Alto da Pelonha, todos 
enquadrados no perímetro urbano do município de Mossoró/RN. Data/Local: 20/07/2021 – Auditório 
da Estação das Artes, às 09:00Hs. O Edital e anexos encontra-se disponível:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07:00 às: 13:00h, na Secretaria Executiva de 
Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. 
Mossoró.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A CPL comunica aos interessados que próximo dia 02 de julho de 2021, às 09h, estará abrindo 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, tipo menor preço global, cujo objeto é 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA 
REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E MURO DE CONTENÇÃO 
DAS RUAS DE ACESSO AO CALÇADÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN. O edital 
completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos horários de 
07h às 13h, no endereço da Prefeitura na Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 186, Centro, Serra de 
São Bento/RN – Sala de Licitações ou no portal de licitações do TCE/RN: http://licitafacil.tce.rn.gov.br. 

Serra de São Bento/RN, 15 de junho de 2021
À COMISSÃO

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

O SINTECT-RN, de acordo com o Estatuto no artigo 15 convoca todos os trabalhadores da categoria representados por 
essa entidade para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada virtualmente (conforme lei Nº 
14.010, de 10 de junho de 2020) devido à pandemia da COVID-19 para o dia 22/06/2021 (terça-feira), em primeira 
convocação para as 18h30min, e em segunda convocação com qualquer número de filiados para as 19h00min, através 
do link: https:/conferenciacorp.vidyocloud.com/join/axjxNetupw para discussão e deliberação sobre a seguinte 
Pauta: 
 Prestação de Contas, exercício 2020. 

Natal, 15 de junho de 2021. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
TULIO DE OLIVEIRA GOMES CNPJ: 04.508.969/0001-29, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a licença de Operação (LO) 
para um transporte de cargas perigosas, localizado na Rua Doutor Antônio Martins, 180, Centro, Portalegre/RN 
CEP 59 810-000.  

TULIO DE OLIVEIRA GOMES  
Representante Legal 

 

 IMUNIZAÇÃO | A entrega dos 3 milhões de doses - que seriam distribuídas para as capitais brasileiras -,  terá
de ser reagendada, mas até este momento não há uma data definida, de acordo com o Ministério da Saúde

Previsto para esta terça-feira, 15, 
o envio de 3 milhões de doses 
da vacina contra a covid-19 da 

Janssen, farmacêutica da Johnson & 
Johnson, foi suspenso. A entrega terá 
de ser reagendada, mas até o momento 
não há uma nova data definida, diz o 
Ministério da Saúde. 

Em nota, o ministério confirmou 
que a chegada ao Brasil das doses an-
tecipadas da vacina contra covid-19 da 
Janssen ao Brasil não se dará mais no 
dia previsto. A data havia sido anun-
ciada no sábado, 12, pelo ministro da 

Saúde, Marcelo Queiroga.
“A pasta aguarda confirmação da 

data por parte do laboratório, mas a 
expectativa é de que as doses cheguem 
ainda esta semana ao País em três re-
messas”, diz o ministério.

O prazo de validade da vacina 
aprovado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) é de 
três meses, mas a agência reguladora 
brasileira analisa a possibilidade de 
ampliar para quatro meses e meio. 
A decisão de estender a validade foi 
aprovada pela agência reguladora 

de medicamentos dos Estados Uni-
dos (FDA, sigla em inglês) na última 
quinta-feira, 10. 

Segundo informou Queiroga no sá-
bado, as doses que chegarão ao Brasil 
têm validade até o dia 27 de junho e se-
riam distribuídas para as capitais por 
conta da logística. Com o adiamento, 
no entanto, é provável que a logística 
tenha que ser reajustada.

Ao contrário dos outros imuni-
zantes contra a covid-19 utilizados até 
então no Brasil, a vacina da Janssen é 
aplicada em dose única.

A data havia sido anunciada no sábado, 12, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; vacina tem eficácia com dose única

Janssen suspende envio de vacina 
ao Brasil previsto para esta terça,15

ADRIANO MACHADO/REUTERS

CAMILA BOEHM

Começou nesta segunda-feira, 14, 
a Campanha Nacional de Coleta 
de DNA de Familiares de Pessoas 

Desaparecidas em todos os Estados e 
no Distrito Federal. A campanha do Mi-
nistério da Justiça e Segurança Pública 
vai até sexta-feira, 18,  e ocorre de forma 
integrada com as secretarias estaduais 
de Segurança Pública e a Polícia Fede-
ral. O objetivo é possibilitar a identifica-
ção de pessoas desaparecidas por meio 
de exames e bancos de perfis genéticos.

Os familiares de pessoas desapare-
cidas devem procurar o local indicado 
por cada uma das 27 unidades da 
Federação para fornecer seus dados e 
material genético. A coleta voluntária 
deve ser feita, preferencialmente, por 
parentes de primeiro grau da pessoa 
desaparecida, seguindo a ordem de 
preferência: pai e mãe; filhos; irmãos.

O DNA do próprio desaparecido 
também poderá ser extraído de itens 
de uso pessoal, tais como: escova de 

dentes, escova de cabelo, aparelho de 
barbear, aliança, óculos, aparelho or-
todôntico, dente de leite, amostra de 
cordão umbilical. Esses materiais tam-

bém poderão ser entregues nos pontos 
de coleta da campanha. É necessário, 
no ato da coleta, assinar um termo de 
consentimento.

Todo o material recolhido será 
utilizado com a finalidade exclusiva de 
identificação de pessoas desaparecidas 
por intermédio da Rede Integrada de 
Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG). A 
Rede é coordenada pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

O EXAME
O exame de DNA é uma ferramen-

ta conhecida para a identificação de 
pessoas. Ainda que seja mais lembrada 
em testes de paternidade, este recur-
so vem sendo usado com sucesso na 
localização de pessoas desaparecidas, 
tanto no Brasil como no exterior. É um 
instrumento moderno e efetivo, capaz 
de dar uma resposta para as famílias 
que vivem o drama de ter um parente 
desaparecido. 

Campanha de coleta vai até sexta, 18

Familiares de desaparecidos 
já podem doar material genético

CIÊNCIA 



11Geral|  Terça-feira, 15 de junho de 2021

A economia brasileira registrou 
crescimento em abril. O Índice 
de Atividade Econômica do Ban-

co Central (IBC-Br) dessazonalizado 
(ajustado para o período) apresentou al-
ta de 0,44%, em abril, em relação a mar-
ço deste ano, segundo dados divulgados 
ontem, 14, pelo Banco Central (BC).

Esse resultado veio depois da que-
da de 1,61% registrada em março com-
parado a fevereiro, de acordo com os 
dados revisados. Na comparação com 
abril de 2020, o crescimento chegou 
a 15,92% (sem ajuste para o período, 
já que a comparação é entre meses 
iguais).

Em 12 meses encerrados em abril, 
o indicador teve retração de 1,2%. No 
ano, o IBC-Br apresentou alta de 4,77%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar 
a evolução da atividade econômica 
brasileira e ajuda o BC a tomar suas 
decisões sobre a taxa básica de juros, a 
Selic. O índice incorpora informações 

sobre o nível de atividade dos três seto-
res da economia: indústria, comércio e 
serviços e agropecuária, além do volu-
me de impostos.

Mas o indicador oficial é o Produ-
to Interno Bruto (PIB), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Após queda em março, atividade 
econômica cresce 0,44% em abril

BANCO CENTRAL

AJUDA | Benefício, segundo ministro, será estendido até outubro, nos mesmos valores de R$ 150 a R$ 375
e com igual alcance em termos de público; hoje, o auxílio contempla cerca de 39,1 milhões de brasileiros

O  governo vai prorrogar o auxí-
lio emergencial aos mais vul-
neráveis por mais três meses, 

informou o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Com isso, a ajuda vol-
tada aos mais vulneráveis durante 
a pandemia de covid-19 será esten-
dida até outubro, nos mesmos valo-
res de R$ 150 a R$ 375 e com igual 
alcance em termos de público. Hoje, 
o auxílio contempla cerca de 39,1 
milhões de brasileiros.

Segundo Guedes, o Ministério da 
Saúde informou que toda a popula-
ção adulta estará vacinada contra a 
covid-19 até outubro. Até que isso 
aconteça, o governo quer garantir 
a proteção dos vulneráveis, daí a 

necessidade da extensão do auxílio.
O ministro ressaltou ainda que a 

política vem sendo conduzida pelo 
Ministério da Cidadania e a decisão 
final sobre a extensão é do presiden-
te da República,  Jair Messias Bolso-
naro. 

Para bancar a prorrogação, deve 
ser aberto um crédito extraordinário 
de cerca de R$ 20 bilhões. O núme-
ro final ainda está sendo refinado a 
partir dos dados dos pagamentos 
realizados em junho.

O valor vai reforçar os cerca de 
R$ 7 bilhões que ainda estão dispo-
níveis dentro dos R$ 44 bilhões já 
destinados ao programa e que não 
foram usados porque o número de 

famílias na nova rodada ficou abai-
xo do inicialmente projetado. Cada 
parcela tem tido um custo ao redor 
de R$ 9 bilhões mensais.

O crédito extraordinário banca 
despesas emergenciais e fica fora 
do teto de gastos, regra que limita o 
avanço das despesas à inflação.

A extensão da ajuda a vulne-
ráveis é uma forma de manter a 
assistência às famílias enquanto a 
imunização da população contra a 
covid-19 ainda avança nos Estados 
e também evita um “vácuo” até o 
lançamento da nova política social 
permanente do governo.

No desenho atual, a última par-
cela é prevista para julho deste ano.

Ministro Paulo Guedes ressaltou que a política vem sendo conduzida pelo Ministério da Cidadania e a decisão final é de Bolsonaro

Dados sobre crescimento doram divulgados ontem, 14, pelo Banco Central 

Governo Federal vai prorrogar 
auxílio por 3 meses, diz Guedes

ADRIANO MACHADO/REUTERS

MARCELO CASAL JR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 000004/2021-PMCR
O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, por intermédio da sua CPL, torna público que 
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL, 
destinada a contratação de empresa de engenharia para executar obra de pavimentação 
DE RUAS na zona rural do Município de CAMPO REDONDO/RN. A sessão pública, para 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será 
realizada às 10:00h do dia 01/07/2021. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura 
Municipal de Campo Redondo/RN, situada na Rua Francisco José Pacheco, 110, Centro, 
Campo Redondo/RN, CEP: 59.230-000, no horário de 08:00h às 13:00h (de segunda à sexta-
feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados.

Campo Redondo/RN, 14/06/2021
ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 1/2021- SEIMURB

PROCESSO N° 31/2021

A Comissão Permanente de licitação – CPL, torna público a licitação cujo o objeto é: Construção 
pavimentação poliédrica com paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão asfáltica 
em diversas ruas, avenidas e travessias de vários bairros, Aeroporto, Alto do Sumaré, Costa e 
Silva, Planalto 13 de Maio, Bela Vista e Rincão, todos enquadrados no perímetro urbano do 
município de Mossoró/RN. Data/Local: 16/07/2021 – Auditório da Estação das Artes, às 09:00Hs. O 
Edital e anexos encontra-se disponível:
a) On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br;
b) Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o 
material deste certame no horário de expediente de 07:00 às: 13:00h, na Secretaria Executiva de 
Licitações, Contratos e Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. 
Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra
Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL 
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Vacinas

Não foram esquerda, direita, 
nem centro que compraram e 
continuam comprando as vacinas. 
Nós compramos com o dinheiro dos 
nossos impostos, que dizer, com o 
montante que os ladrões dos cofres 
públicos não conseguiram roubar. 
Politizar com a pandemia é canalhice!

Suicídios
Um estudo realizado pelo Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas sobre 
Desastres (NUPED-UFRN) identifi cou 
e analisou os efeitos da omissão dos 

entes públicos em relação à estrutura 
da Ponte Newton Navarro ou Ponte 
de Todos, em Natal. Esse lapso no 
sistema de segurança, segundo a 
Agecom,  é apontado como um dos 
fatores para o aumento de suicídios 
no local entre os anos de 2011 e 
2019, como é publicada na pesquisa 
O trampolim da morte: o uso da 
ponte Newton Navarro como um 
equipamento de promoção a suicídios 
no município de Natal, Brasil, 
publicada recentemente.

Suicídios 2

Os responsáveis pela análise 
foram os pesquisadores Jhonatan 
Lima de Souza, Marysol Dantas de 
Medeiros e Pitágoras José Bindé, do 
NUPED.  No estudo, eles explicam que 
a vulnerabilidade estrutural da ponte 
e a falha do poder público estadual e 
municipal, acabaram sendo agravadas 
pela falta de apoio psicossocial a 
indivíduos e comunidades da cidade. 
Estes fatores em conjunto acabam por 
corroborar o aumento dos suicídios 
naquele local.

Araripe

Situada na divisa dos Estados 
do Ceará, Pernambuco e Piauí, a 
Chapada do Araripe é conhecida por 
características naturais, históricas e 
culturais peculiares. Para possibilitar a 
preservação da região,  Projeto de Lei 
será enviado à Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará a fi m de tornar a 
região a primeira Paisagem Cultural 
do Estado.

Araripe 2
A conquista desse título é uma 

das etapas exigidas para algo maior: 
a candidatura à Patrimônio Cultural 

e Natural da Humanidade, proposta 
que será enviada à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) em 2023.

Investigação
O governo do Japão começará a 

investigar como a Apple e o Google 
negociam com os fabricantes 
de smartphones. Os sistemas 
operacionais móveis iOS e Android 
representam mais de 90% do mercado 
japonês deste tipo de dispositivo 
eletrônico. Os japoneses não estão 
gostando nada disso.

JOÃORICARDO

TIAGO QUEIROZ

O Indicador O Indicador Ipea de 
Infl ação por Faixa de Renda vol-
tou a ter, em maio, elevação em 

todas as classes de renda pesquisadas, 
mesmo com a desaceleração registra-
da em abril. As mais atingidas foram 
as famílias de renda muito baixa, com 
renda domiciliar abaixo de R$ 1.650,50.   

Para esta faixa, a infl ação fi cou 
em 0,92% em maio. Para as famílias 
de renda mais alta - entre R$ 8.254,83 e 
R$ 16.509,66 - o percentual não passou 
de 0,49% no mesmo período. Os dados 
foram divulgados hoje (14), no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea).

A habitação e os transportes foram 
os grupos que mais contribuíram pa-
ra o avanço da infl ação. Os principais 
focos de pressão infl acionária da ha-
bitação foram os reajustes de energia 
elétrica (5,4%), da tarifa de água e esgo-
to (1,6%), do gás de botijão (1,2%) e do 
gás encanado (4,6%). Nos transportes, 
os aumentos da gasolina (2,9%), do 
etanol (12,9%) e do gás veicular (23,8%) 
infl uenciaram o resultado.

A queda de 28,3% no preço das 
passagens aéreas reduziu o impacto 
dos reajustes dos combustíveis para 
as famílias de renda mais elevada da 
população. O grupo saúde e cuidados 
pessoais, com alta de 0,11% em maio, e 
de 0,10% nas de renda mais baixa, tam-
bém contribuiu para a alta da infl ação. 
Dentro do grupo de saúde e cuidados 
pessoais, enquanto as famílias com 
renda mais baixa enfrentaram alta de 
1,3% nos medicamentos, os mais ricos 
tiveram reajuste de 0,67% nos planos 
de saúde.

Maria Andréia Lameiras, autora 

ado estudo e pesquisadora do Grupo 
de Conjuntura do Ipea, disse que o 
resultado de maio veio maior, como já 
era esperado, por conta do reajuste da 
energia elétrica que pesa muito para as 
famílias de renda mais baixa. 

Além disso, ainda houve alta nas 
taxas de água e esgoto, no gás encana-
do e botijão. “A gente já sabia que isso 
ia pesar mais para as famílias de renda 
mais baixa. Fora isso, houve um pouco 
do aumento de medicamentos que ba-
teu de novo em maio. Isso fez com que 
a infl ação dos mais pobres fi casse bem 
mais alta do que a dos mais ricos”, ex-

plicou em entrevista à Agência Brasil.

Maria Lameiras, autora do estudo 
no Ipea, disse, também, que em junho 
a infl ação deve permanecer um pouco 
alta, como também na de 12 meses 
porque ainda haverá impacto de pre-
ços administrados e pressão do preço 
da carne sobre o índice, mantendo a in-

fl uência na alimentação em domicílio. 
A situação deve mudar a par-

tir do segundo semestre,  quando 
são esperados dois movimentos 
diferentes. O primeiro é uma desa-
celeração da infl ação de 12 meses, 
porque haverá comparação com 
o segundo semestre de 2020, que 
teve meses de infl ação muito al-
ta, em contraponto com o que se 
espera das taxas que estão por vir 
no mesmo período de 2021, quan-
do devem ser mais baixas. “Então, 
essa conta de 12 meses vai desace-
lerar”, completou.

O outro movimento, segundo 
Maria Andréia, deve ter um ritmo 
um pouco mais rápido de desace-
leração da infl ação para as famí-
lias de renda mais baixa, porque é 
esperada para o segundo semestre 
uma oferta maior de serviços. As 
famílias de renda mais alta é que 
vão ter maior infl uência desse se-
tor. 

“A gente sabe que os serviços 
batem mais na infl ação dos mais 
ricos. Com a vacinação ganhando 
força e a economia voltando a dar 
uma girada em velocidade maior, 
esses serviços que foram tão afeta-
dos na pandemia como recreação, 
cuidados pessoais e de lazer vão 
começar a dar uma pressionada e 
essa infl ação de serviços está liga-
da às famílias de renda mais alta. 
As taxas de 12 meses vão desacele-
rar, mas a desaceleração dos mais 
ricos vai acabar sendo freada por 
este aumento da infl ação”, infor-
mou.

Nos 12 meses, conforme a 
autora do estudo, ainda vão bater 
reajustes de preços administrados, 
como o novo aumento de gás de 
botijão anunciado pela Petrobras 
na sexta-feira, e a elevação dos va-
lores de planos de saúde e de trans-
porte público, que vão pressionar 
todas as faixas, incluindo a alimen-
tação, principalmente a carne. 

“A tendência é que ainda fi que 
um tempo com alta de preços. A 
gente está esperando de uma ma-
neira geral um junho ainda forte, 
mas não tão forte quanto maio”, 
indicou.

Famílias de renda mais baixa sofrem 
maior impacto da inflação em maio
DESIGUALDADE| Com aumento de energia, gás, combustíveis e medicamentos, quem tem renda domiciliar de até R$ 1.650,50 sentiu uma inflação de 0,92% no mês; para aqueles com 
renda acima de R$ 16.509,66, indicador ficou em 0,49% . Expectativa é que em junho a inflação deve permanecer um pouco alta, como também na avaliação referente aos 12 meses

Para as famílias de renda mais baixa, a alta de 1,3% dos medicamentos foi o principal ponto de pressão

 EXPECTATIVA É 
QUE INFLAÇÃO CONTINUE
ALTA EM JUNHO
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SEGURANÇA  | Objetivo é reforçar a proteção da Terra Indígena Yanomami, a maior reserva de usufruto 
indígena do país. Tropa federal ficará sediada na capital de Roraima, Boa Vista, por pelo menos 90 dias

O Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública autorizou 
o envio de agentes da Força 

Nacional de Segurança Pública para 
reforçar a proteção da Terra Indígena 
Yanomami, a maior reserva de usu-
fruto indígena do país.

O efetivo da tropa federal ficará 
sediado na capital de Roraima, Boa 
Vista, por pelo menos 90 dias – prazo 
que pode ser estendido conforme a 
necessidade. Os agentes atuarão em 
apoio aos servidores da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), de forma 
a preservar a ordem pública e a segu-
rança das pessoas e do patrimônio.

A autorização consta da Portaria 
nº 256, assinada pelo ministro An-
derson Torres e publicada no Diário 
Oficial da União de hoje (14). Por 
medida de segurança, o número de 
agentes que participarão da opera-
ção não foi divulgado.

Com cerca de 9,66 milhões de 
hectares (cada hectare corresponde, 
em média, às medidas aproximadas 
de um campo de futebol oficial), a 
reserva Yanomami abrange parte do 
território de Roraima e do Amazonas. 
A extensa área de vegetação preser-
vada, duas vezes superior à dimen-
são territorial do estado do Rio de 
Janeiro, atrai a cobiça de garimpeiros 
e madeireiros, provocando conflitos 
entre indígenas e não-indígenas.

Segundo a Associação Yanoma-
mi Hutukara, entidade que reúne 
representantes de todos os povos in-
dígenas que vivem na reserva criada 

em 1992, cerca de 20 mil garimpeiros 
atuam ilegalmente na área demarca-
da, desmatando a floresta, contami-
nando os cursos d´água com mercú-
rio e iodo e erodindo as margens dos 
rios.

HISTÓRICO
Em maio, a associação denun-

ciou uma série de ataques às comu-
nidades espalhadas pelo interior da 
terra indígena.

Na primeira quinzena de maio, 
a Justiça Federal determinou que a 
União mantenha efetivo armado, de 
forma permanente, na comunidade 
Palimiú, para garantir a segurança 
dos moradores e evitar novos ata-
ques como o denunciado no dia 10 

de maio. A decisão judicial também 
determina que a Funai auxilie as for-
ças de segurança no contato com os 
indígenas e no gerenciamento das 
relações interculturais.

Dez dias depois, foi a vez do 
ministro Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), de-
terminar que a União garanta, por to-
dos os meios necessários, a proteção 
da vida e da saúde das populações 
indígenas nas terras demarcadas dos 
povos Yanomami e Munduruku.

Desde 2020, uma Ação Civil Pú-
blica ajuizada pelo Ministério Públi-
co Federal (MPF) pede que autori-
dades federais retirem da área todos 
os não-indígenas não autorizados a 
permanecer no interior da reserva.

 Efetivo da tropa federal ficará sediado na capital de Roraima, por, pelo menos, 90 dias

Ministério autoriza envio da Força 
Nacional para reserva índigena

FELIPE SAMPAIO

O ministro Gilmar Mendes, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
disse nesta segunda, 14,  que o 

sistema carcerário representa “uma 
das maiores tragédias humanitárias 
da história do Brasil”, e que o encar-
ceramento em massa das últimas dé-
cadas agrava ao invés de solucionar o 
problema da violência e da segurança 
pública.

“Temos um sistema penitenciário 
extremamente custoso, desumano, 
degradante e ineficiente, que somente 
serve para denegrir pessoas ou inseri-
-las no mundo organizado do crime”, 
disse o ministro em audiência pública 
para discutir formas de garantir a fisca-
lização do sistema penitenciário brasi-
leiro, no Supremo.

Gilmar Mendes disse que a re-
cente onda de violência em Manaus 
“comprova essa situação, já que as in-
formações preliminares indicam que 
as ordens de ataques a ônibus, prédios 

públicos e à população têm partido de 
dentro dos presídios”. 

Gilmar Mendes é relator de um ha-
beas corpus coletivo em que a Segunda 

Turma do Supremo concedeu prisão 
domiciliar a todos os detentos que são 
pais ou responsáveis por crianças me-
nores de 12 anos ou deficientes. 

A condição é que não tenham 
praticado crimes mediante violência 
ou grave ameaça e contra os próprios 
filhos ou dependentes. Segundo o mi-
nistro, há cerca de 32 mil presos bene-
ficiados.

A Segunda Turma aprovou a rea-
lização da audiência para esclarecer 
dúvidas e dificuldades no cumprimen-
to dessa decisão, diante de notícias de 
reiterado descumprimento da medida. 

Ao abrir o debate, Gilmar Men-
des citou o relatório da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre 
o Sistema Carcerário, realizada pela 
Câmara dos Deputados em 2009, que 
concluiu que “os presos no Brasil, em 
sua esmagadora maioria, recebem tra-
tamento pior do que o concedido aos 
animais: como lixo humano”.

MInistro do STF, Gilmar Mendes

Sistema penitenciário é “tragédia 
humanitária”, diz Gilmar Mendes

STF

MARCELLO CASAL JR

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A K GOMES, CNPJ: 28.653.163/0001-92, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com validade para 
09/06/2027 para uma indústria de beneficiamento de sal, localizada na Rodovia RN 012, S/N, Zona Rural, 
Grossos/RN.  CEP: 59.675-000. 
 

ANTONIA KALIANE GOMES 
Proprietário 

 
CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS 

 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do instituto de desenvolvimento 
sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 13/05/2024, em favor do empreendimento poço 

petrolífero 7-GC-0006-RN, com produção escoada para a estação coletora satélite localizado no Campo Galo de 
Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 19/05/2024, em favor do empreendimento poço 
petrolífero 7-GC-0009-RN, com produção escoada para a estação coletora galo de campina localizado em Campo 
Galo de Campina de mesmo nome, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

 Licença de Operação, com prazo de validade até 01/06/2024, em favor do empreendimento poço petrolífero 7-GC-
0013-RN, com produção escoada para a estação coletora galo de campina localizado em Campo Galo de Campina 
de mesmo nome, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 03/08/2021, em favor do empreendimento poço 
petrolífero 1-RT-01-RN, com produção escoada para a estação coletora satélite localizado na área do poço, zona 
rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 11/05/2024, em favor do empreendimento linha 
de surgência do poço petrolífero 7-GC-0008-RN, medindo 2250m, com produção escoada para a estação 
coletora galo de campina localizado em campo de mesmo nome, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 19/05/2024, em favor do empreendimento 
acesso ao poço petrolífero 3-AURI-0009-RN, medindo 300m, localizado no João de Barro, zona rural de Serra do 
Mel – RN. 

 Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 21/05/2024, em favor do empreendimento acesso 
ao poço petrolífero 7-GC-0009-RN, medindo 124m, localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de 
Governador Dix-Sept Rosado – RN. 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

2x7,5 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL  
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO  

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que firmou com o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA TERMO DE 
COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da 
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO Nº: 2024.5.2021.26571, com prazo de validade até 
09/06/2022, em favor do empreendimento de Autorização de Supressão de Vegetação para implantação da 
atividade para extração mineral de saibro/piçarro, numa área de 8,63 hectares, localizada em imóvel rural 
denominado SITIO SERRA DO LOMBO, de propriedade/posse da Sr. RAMIRO OTAVIANO e sob 
interesse da empresa CORTEZ ENGENHARIA LTDA no município de LAJES/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS 
 

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 03/08/2021, em favor do empreendimento 
poço petrolífero 3-RPV-0002-RN, com produção escoada para a estação coletora de iraúna no Campo Galo 
de Iraúna, zona rural de Governador Mossoró – RN; 
Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 21/08/2021, em favor do empreendimento 
linha de surgência do poço petrolífero 3-RPV-0002-RN, medindo 1208m, com produção escoada para a 
estação coletora de iraúna no Campo Galo de Iraúna, zona rural de Governador Mossoró – RN; 

 
Sergio Fantini 

Diretor de Sustentabilidade 
 

2x4 
 

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao instituto de 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 3-RPV-02-RN (Fraternidade), localizado no 

Campo Petrolífero de Iraúna, zona rural de Mossoró – RN. 
 Renovação de Licença de Operação para uma linha de surgência associada ao poço petrolífero 3-RPV-02-

RN (Fraternidade), medindo 1208m, com destino a estação coletora, localizada no Campo Petrolífero de 
Iraúna, zona rural de Mossoró – RN.  

 Renovação de Licença de Simplificada para um acesso ao poço petrolífero 3-RPV-02-RN (Fraternidade), 
medindo 177 m, localizado no Campo Petrolífero de Iraúna, zona rural de Mossoró – RN. 

 Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 1-RT-01-RN (Integridade), com produção 
escoada para tanque na locação, localizado no Campo Petrolífero de Arribaçã, zona rural do município de 
Governador Dix-Sept Rosado – RN. 

Sergio Fantini 
Diretor de Sustentabilidade 

2x4,5 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
POSTO MAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 08.741.844/0001-03, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença de Operação, válida até 09/06/2027 para um posto revendedor de combustíveis, localizado na 
Rua Felipe Camarão, nº 01, Bairro: Centro, Mossoró/RN, CEP: 59.600-340. 
 

José Gilmário de Carvalho 
Proprietário 
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Samantha Schmütz teve a conta 
no Instagram desativada nes-
te domingo, 13. O bloqueio da 

plataforma ocorreu depois da atriz 
publicar alguns stories criticando o 
governo e artistas que não se posicio-
nam sobre a pandemia. 

Ela comunicou o ocorrido no 
Twitter. “Desativaram minha conta 
do Instagram! Querem me enterrar, 
mas esqueceram que sou semente”, 
escreveu. Horas após o desabafo, a 
artista voltou à rede social para com-
partilhar que teve o perfil reativado e 
citou que sofreu censura.

“Não somos robôs e estamos aqui 
para dialogar. Se minha conta foi de-
sativada porque exponho as minhas 
opiniões, algo está errado. Enquanto 
ainda existem pessoas que fazem 
posts preconceituosos ou até fotos 
com armas, por exemplo, e continu-
am livres para estarem presentes por 
aqui, a minha conta foi temporaria-

mente banida”, escreveu.
Procurado pelo Estadão, o Insta-

gram enviou um comunicado em no-
ta sobre o ocorrido. “Cometemos um 

erro e pedimos desculpas. A conta já 
foi restaurada”, afirmou um porta-
-voz do Facebook, empresa dona da 
plataforma.

EDUARDO MUNOZ / REUTERS

WERTHER SANTANA

BOA AÇÃO | Projeto social da cantora, BeyGood, participa da ação que também conta com artistas como 
Zeca Pagodinho, Emicida e Camila Pitanga; popstar mostrou que para ela “vidas brasileiras importam”

Beyoncé está fazendo parte de 
uma campanha para ajudar 
brasileiros em situação de fome, 

miséria e violência. O projeto social da 
artista, BeyGood, anunciou apoio à 
ação Tem Gente Com Fome.

Com o mote “brazilian lives mat-
ter” (“vidas brasileiras importam”, em 
português), a iniciativa visa abrir os 
olhos da população mundial para a 

fome que acomete milhares no País.
“Tem gente faminta! Um ano após 

o início da pandemia do coronavírus, 
quase 500 mil vidas foram perdidas 
em decorrência da doença no Brasil e 
milhões de desempregados, famintos 
e miseráveis”, diz o texto publicado na 
página da campanha. 

Tem Gente Com Fome conta 
também com o apoio de artistas bra-

sileiros que aparecem no vídeo de 
divulgação da campanha, como Zeca 
Pagodinho, Camila Pitanga, Emicida, 
Ailton Graça, entre outros.

Nos comentários, os fãs vibraram 
com a iniciativa. “Meu Deus, ela é a 
maior de todas”, escreveu um segui-
dor. “Lembrou da gente”, publicou 
outro. “Fazendo mais do que o presi-
dente”, postou um internauta.

A cantora Beyoncé possui o projeto social BeyGood, que entra como apoiadora na campanha social de combrate à fome no Brasil 

Cantora Beyoncé anuncia apoio a 
campanha contra a fome no Brasil

Atriz tem conta do Instagram 
desativada após criticar Bolsonaro

POSICIONAMENTO

Samantha Schmütz postou vídeo indignada com situação da pandemia no Brasil

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA, Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT, CNPJ sob o nº.: 04.892.707/0015-06, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração – LA do empreendimento 
Obras de Adequação de Capacidade do Tráfego, Construção de Obra de Arte Especial, 
Restauração e Segurança de Tráfego na Rodovia BR-101 (Km 81,10 ao Km 83,40), 
Viaduto do Gancho, para a instalação do empreendimento denominado de Projeto 
Básico e Executivo das Obras referentes ao Sistema Complementar de Drenagem 
(Tunnel Liner), localizada na Rua Floresta, no Bairro do Golandim, localizado no 
município de São Gonçalo do Amarante/RN, com extensão de 1.033,53 metros. 

Natal/RN, 07 de junho de 2021
DANIEL DE ALMEIDA DANTAS

Superintendente Regional

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

2x26 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação para 02 (dois) oleodutos de códigos CAC/LV 4" x 3,7 km e CAC/LV 3" x 3,7 

km, localizado no Campo de Produção de Cachoeirinha, município de Caraúbas/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 04 (quatro) acessos aos poços petrolíferos de códigos A1: BR-405 a MV-

2-BE, A2: MV-2-BE a 4-BE-0006D-RN, A3: MV-3-BE a 7-BE-0013-RN, A4: MV-4-BE a 7-BE-0007-RN, localizado 
no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 12 (doze) poços petrolíferos de códigos 4-VR-0002-RN, 3-VR-0003-RN, 
3-VR-0006-RN, 7-VR-0007-RN, 7-VR-0008-RN, 7-VR-0009-RN, 7-VR-0011-RN, 7-VR-0012-RN, 7-VR-0013-RN, 7-
VR-0014-RN, 7-VR-0015-RN, 7-VR-0016-RN, localizado no Campo de Produção de Várzea Redonda, município de 
Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código 7-UPN-
0037-RN, localizado no Campo de Produção de Upanema, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 22 (vinte e dois) poços petrolíferos de códigos 7-SMI-0002-RN, 7-SMI-
0006-RN, 7-SMI-0007-RN, 7-SMI-0011-RN, 7-SMI-0013-RN, 7-SMI-0016-RN, 7-SMI-0017-RN, 7-SMI-0019-RN, 7-
SMI-0020-RN, 7-SMI-0021-RN, 7-SMI-0025-RN, 7-SMI-0026-RN, 7-SMI-0027-RN, 7-SMI-0028-RN, 7-SMI-0029-RN, 
7-SMI-0030-RN, 7-SMI-0031-RN, 7-SMI-0032-RN, 7-SMI-0018-RN, 7-SMI-0022-RN, 7-SMI-0023-RN, 7-SMI-0024-
RN, localizado no Campo de Produção de São Miguel, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01(uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-JAN-0006-
RN-A, localizado no Campo de Produção Jaçanã, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código 1-BJZ-
0001-RN com destino a EC JZ, localizado no Campo de Produção de Baixa de Juazeiro, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 05 (cinco) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 1-PX-
0001-RN, 7-PX-0004-RN, 7-PX-0005-RN, 3-PX-0008-RN, 7-PX-0012D-RN, localizado no Campo de Produção de 
Poço Xavier (PX), situadas no município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 02 (dois) poços de petróleo de códigos 7-LOR-0054-RN e 7-LOR-0061-
RN, localizado no Campo de Produção de Lorena, município Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-RFQ-0041-RN-A, localizado no 
Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-JAN-0008-
RN-A, localizado no Campo de Produção Jaçanã, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-RFQ-0041-
ARN, localizado no Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BAL-0064A-RN, localizado no 
Campo de Produção de Baixa do Algodão, município Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Simplificada para 01 (um) acesso de código 7-BAL-0057A-RN, localizado no Campo de 
Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-JAN-0008-RN-A, 
localizado no Campo de Produção Jaçanã, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BAL-0075A-RN, localizado 
no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BAL-0061A-RN, localizado 
no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BAL-0060A-RN, localizado 
no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-RFQ-0038-RN, localizado no 
Campo de Produção Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço de código 7-RFQ-0038-RN, 
localizado no Campo de Produção Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-RFQ-0039-RN, localizado no 
Campo de Produção Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código 7-RFQ-
0039-RN, localizado no Campo de Produção Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 3-RFQ-0045-
RN, localizado no Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BAL-0077-
ARN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosad/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BAL-0077A-RN, localizado no 
Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BAL-0067-
RN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-AC-0002-
RN, localizado no Campo de Produção Acauã, município de Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código 3-CAC-
0030-RN, localizado no Campo de Produção de Cachoeirinha, município de Caraúbas/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7- BAL-0063A-RN, localizado no 
Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BAL-0063A-
RN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 3-RFQ-0037-DRN, localizado no 
Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 3-BJZ-0002-RN, localizado no Campo 
de Produção de Baixa do Juazeiro, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 3-BJZ-0002-
RN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Juazeiro, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 3-BJZ-0002-RN, localizado 
no Campo de Produção de Baixa do Juazeiro, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 3-JAN-0003-DRN, município 
de Campo de Produção Jaçanã, Apodi/RN.  

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-ASB-0003-RN, localizado no 
Campo de Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-ASB-0003-RN, localizado 
no Campo de Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-ASB-0003-
RN, localizado Campo de Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BAL-0066-
ARN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BAL-0066-ARN, localizado no 
Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 02 (dois) poços petrolíferos de códigos 7-FMQ-0034-RN-A e 7-FMQ-
0042-RN-A, localizado no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 
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CRUZADAS

.
HORÓSCOPO

Semana de conquistas. Não se desgaste com discussões, 
boatos e disputas de quem tem razão. Foque em novos 
projetos e canalize suas energias para fi ns construtivos. 
Período positivo para conquistar espaços, brilhar e 
concretizar mudanças na carreira. 

Ótima semana para planejar viagem, brilhar nas 
reuniões de trabalho, ampliar as relações e a visibilidade 
profi ssional. Conexões em outro ambiente trarão novas 
amizades e crescimento espiritual, além de enriquecer a 
bagagem cultural e abrir portas na carreira. 

Mudança de casa ou solução de assuntos de família 
agitarão a semana. Resolva pendências e crie bases fortes 
para o futuro. Mesmo com movimento lento e algumas 
decepções, a vida fi nanceira melhorará signifi cativamente. 
Pense a longo prazo e consolide a carreira. 

Futuro em foco, nesta semana. Decida rumos e espere 
por conquistas na carreira. Conexão internacional, 
ou com alguém de outra localidade, trará uma 
proposta inesperada. Ligue o radar nas novidades e 
oportunidades de expansão fi nanceira. 

Desfaça ilusões e foque nas soluções práticas. A 
semana trará boas notícias na área fi nanceira. Aproveite 
oportunidade inesperada para ganhar mais dinheiro e 
viver com tranquilidade. A aposta em melhor qualidade 
de vida orientará renegociação de contratos.

Se desejar passar um tempo em outro lugar, você 
encontrará condições favoráveis nesta semana. Bom 
período também para lutar por direitos, resolver 
assuntos jurídicos e acertar a documentação. Parceiros 
estrangeiros, viagem com o par, ou com os fi lhos.

Recupere perdas dos últimos tempos com decisões 
estratégicas e investimentos no seu futuro. A semana 
trará conquista fi nanceira, prestígio e reconhecimento 
profi ssional. Some forças com a equipe e fi rme novas 
amizades. Atividades de grupo e trocas.

A semana trará libertação do passado e soluções originais 
para vencer desafi os fi nanceiros e dar uma virada de 
vida. Renegocie um contrato de trabalho insatisfatório, ou 
resgate um antigo contato e comece um projeto. Decisões 
sobre plano de saúde e tratamentos trarão tranquilidade.

Escolhas e decisões de vida redefi nirão o futuro, nesta 
semana. Mude o lifestyle, eleve padrões e ganhe 
tranquilidade. Com Marte e Lua em seu signo, conte 
com coragem, poder de conquista, empatia, brilho e 
uma dose maior de ousadia e parta para a ação. 

Comece uma nova fase no amor. Prazeres diferentes e 
projetos em comum animarão o clima da vida íntima. 
A semana favorecerá os relacionamentos pessoais e 
profi ssionais. Harmonia no ambiente de trabalho e rotina 
gostosa darão bem-estar. 

Cuide da saúde e vença o cansaço com mais horas de 
sono, meditação e técnicas de relaxamento. Tensões 
no ambiente de trabalho poderão causar insegurança e 
alterar planos. Se puder, tire uns dias de férias, areje a 
cabeça e restaure suas forças perto da natureza.

Finalize uma situação incômoda com acordos e defi nição 
de prazos. A semana trará conquistas no trabalho. 
Impulsione um empreendimento ambicioso e amplie 
perspectivas de crescimento fi nanceiro. Casa e família 
cobrarão atenção. Talvez se afaste de uma amizade.

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)

Globo prepara aviso ofi cial: Luciano Huck, aos domingos, em 2022
Não sei com certeza se 

amanhã ou depois, mas está 
tudo certo e combinado para, 
nesses próximos dias, a Globo 
anunciar o que todo mundo já 
sabe: a renovação do contrato 
de Luciano Huck e a mudança, 
em 2022, do seu programa dos 
sábados para os domingos.

Por enquanto, será só isso, 
sem tantos outros detalhes, 
mas com alguns signifi cados 

importantes: o desejo de Huck se 
candidatar a algum cargo público 
foi defi nitivamente colocado de 
lado ou transferido e que ele irá 
substituir o “Domingão” a partir 
do começo do ano que vem.

Algumas questões, no 
entanto, serão defi nidas somente 
no decorrer dos próximos meses, 
como, por exemplo, o título 
do programa, se continuará 
“Caldeirão”, como é há mais 

de 21 anos ou se um outro será 
escolhido.

Assim como o formato. O 
que se sabe é que nada ou muito 
pouca coisa sobrará do que ainda 
é apresentado aos sábados. A 
ideia é trabalhar com novos 
conteúdos, que já começam a ser 
escolhidos.

Portanto, e por enquanto, 
só esse esperado anúncio é que 
agora será ofi cial.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
A Globo, durante muito tempo, 
fez todo o possível para evitar que 

um mesmo ator aparecesse em 
mais de um trabalho no ar...Com 
a pandemia, diante da necessidade 

de se valer de algumas reprises, 
esse cuidado foi deixado de 

lado...Já são vários os casos, 
entre os mais destacados, Rafael 
Cardoso e Lilia Cabral...E um 
outro já a caminho. No segundo 

semestre, além de “Verdades 
Secretas”, Camila Queiroz 

também vai aparecer na novela 
“Pega Pega”, faixa das 19h.
Rafael Colombo e Alexandre 

Garcia foram separados na CNN 
Brasil...A partir desta semana, 
Elisa Veeck passa a apresentar 
o “Liberdade de Opinião”...

Enquanto o Colombo já foi para 
o “Correspondente Médico”.O 
“Opinião Debate”, da Cultura, 
quinta-feira, com Andrea Boni 
vai discutir o uso terapêutico e 

medicinal de drogas psicodélicas 
e da cannabis.

O SBT terá o apoio da repórter 
Érika Okasaki, que mora no 
Japão, durante a cobertura 
jornalística dos Jogos Olímpicos.
O evento vai acontecer entre 23 
de julho e 8 de agosto.  

Contato - 1
Antônio Zimmerle, da 

programação da Band, procurou 
Cininha de Paula, alguém com toda 
uma história na direção de programas 
de humor da Globo. Nada de concreto 
por enquanto.

Contato - 2
Cininha e Zimmerle são 

conhecidos de muito tempo na 
Globo. Foi uma primeira conversa, até 
porque ela está envolvida com outros 
projetos até outubro. Antes disso, sem 
chances de fazer mais nada.

Um exemplo
Cininha de Paula fará a direção 

do musical “O Coro” para o Disney+. 
Um trabalho que terá produção 
da Formata e de Miguel Falabella, 
que deve começar a ser gravado em 
agosto em São Paulo.Trata-se da 
história de um grupo de jovens que 
tentam conquistar seu espaço no 
meio do teatro musical.

Atrapalhadas

EDU MORAES

Em “Salve-se Quem Puder”, 
capítulo desta terça-feira, Alexia 
(Deborah Secco) e Luna (Juliana 
Paiva) fazem ‘pezinho’ para Kyra 
(Vitória Strada) conseguir pular o 
muro da mansão de Dominique 
(Guilhermina Guinle).

Disfarçadas, elas tentam de 
tudo para conseguir alguma prova 
contra a bandida para se livrarem 
do Programa de Proteção à 
Testemunha.

Tempo
Nesse primeiro momento, 

o empresário Gero Fasano, por 
causa de um problema de saúde, 
não estará no programa “Food 
Connection” do canal “Sabor & 
Arte”, que será lançado dia 28.

Mais para frente, participação 
normal.   

Está fora
Já Edu Guedes, nome dado 

como certo, não aparece na 
programação ofi cial do “Sabor & 
Arte”. Até o momento não houve 
produção de nenhum conteúdo 
exclusivo para o canal.



16 Geral Terça-feira, 15 de junho de 2021   |

FRANKLIN JACOME/ AP

A Federação Peruana de Futebol 
(FPF, na sigla em espanhol) 
informou nesta segunda-feira 

que o preparador físico Néstor Bonillo 
testou positivo para a covid-19 e não 
viajará para o Brasil para enfrentar o 
time comandado pelo técnico Tite, em 
sua estreia na Copa América marcada 
para essa quinta, no estádio do Enge-
nhão, no Rio de Janeiro.

Desta forma, o Peru se torna o 
quarto país participante a registrar 
infectados (são 20 no total) pelo novo 
coronavírus na primeira semana do 
torneio, que mudou de sede “de última 
hora” da Argentina para o Brasil. An-
teriormente, Venezuela, Bolívia e Co-
lômbia também tiveram membros de 
suas delegações contaminados. Com 
exceção de Bonillo todos os outros ca-
sos foram descobertos quando as de-
legações já estavam em solo brasileiro.

“O professor Bonillo encontra-se 

em bom estado de saúde e não viajará 
nesta segunda-feira, 14, com o restante 
da deleção peruana. O departamento 

médico continuará zelando pela in-
tegridade de seu profi ssional e irá dar 
suporte durante todo o período de 

confi namento. Ao mesmo tempo, con-
tinuará cumprindo estritamente as 
normas sanitárias estabelecidas pelas 
autoridades competentes”, disse um 
trecho do comunicado da FPF, que as-
segura o cumprimento à risca do pro-
tocolo estabelecido pela Conmebol.

Antes de enfrentar o Brasil na 
abertura da Copa América, a Vene-
zuela informou que 13 pessoas de sua 
delegação contraíram a covid-19, pre-
cisando chamar 15 atletas venezue-
lanos de emergência. A Bolívia, que 
encara o Paraguai na estreia, teve três 
atletas infectados, além de um mem-
bro da comissão. Já a Colômbia, que 
começou a sua campanha com vitória 
sobre o Equador, fi cou sem um fi siote-
rapeuta e um auxiliar-técnico por con-
ta da doença. Em entrevista coletiva 
em Buenos Aires, o craque argentino 
Lionel Messi falou sobre o medo de se 
infectar em meio ao surto da covid-19.

Peru é quarta seleção com 
infectados pela Covid-19
COPA AMÉRICA |  Preparador físico Néstor Bonillo testou positivo e não viajará para o Brasil para enfrentar o time comandado pelo técnico Tite, em 
sua estreia na marcada para essa quinta, 17. Colômbia, Venezuela e Bolívia também registraram casos nas delegações do torneio continental

Peru é mais uma seleção com caso positivo de covid-19; preparador físico está fora da estriea 

OLIMPÍADAS 

A delegação brasileira de 
natação na Olimpíada de Tó-
quio chegou nesta segunda-fei-
ra, 14, a um total de 26 atletas, 
um recorde de participação - ex-
cluindo a última edição, quando 
o Brasil era o país sede - após a 
classifi cação do revezamento 
4x200 metros livre feminino. 
A equipe nacional, formada 
por Larissa Oliveira, Nathalia 
Almeida, Gabrielle Roncatto e 
Aline Rodrigues, herdou a vaga 
após a desistência da Grã-Bre-
tanha, campeã europeia. O 
maior número de nadadores 
brasileiros em Jogos Olímpicos 
foi registrado em 2008, na Olim-
píada de Pequim (China).  

A confi rmação da vaga pe-
la Federação Internacional de 
Natação (Fina) levou em conta 
o desempenho do quarteto 
brasilieiro na seletiva olímpica 
realizada em abril, no Parque 
Aquático Maria Lenk, no Rio 
de Janeiro. A equipe brasileira 
fechou a prova com o tempo 
de 8m00s92, e fi cou na primeira 
posição na lista reserva de 16 
classifi cadas. Com a vaga con-
fi rmada ontem, o país estará 
em Tóquio 2020 com seis dos 
sete revezamentos possíveis. A 
única ausência será o 4x100m 
medley feminino.

Outra boa notícia da Fina 
para a natação brasileira foi a 
confi rmação de Etiene Medei-
ros e Caio Pumputis, ambos 
classifi cados à Tóquio 2020, nas 
provas de 50m livre e 100m pei-
to, respectivamente. A decisão 
ocorreu após pedido da Confe-
deração Brasileira de Deportos 
Aquáticos (CBDA) feito à enti-
dade. 

NATAÇÃO: BRASIL 
GARANTE VAGA 
NO REVEZAMENTO 
FEMININO 4X200M

BRASILEIRO 2021

O América conheceu seu 
primeiro revés no Campeonato 
Brasileiro 2021 neste domingo, 
13. No estádio ‘O Amigão’, em 
Campina Grande/PB, o alvir-
rubro foi superado pelo Cam-
pinense-PB por 3 a 0 com gols 
de Matheus Régis (2) e Cláudio, 
todos no primeiro tempo.

Com derrota, time potiguar 
terminou a rodada na quarta 
colocação. O próximo compro-
misso será domingo,  20, contra 
o ABC, na Arena das Dunas. 

FORA DE CASA, 
AMÉRICA  É 
SUPERADO PELO 
CAMPINENSE-PB


